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PROCEEDINGS 
 

 

Türk Toplumunda Dural Sinüs Varyasyonları Görülme Sıklığı Nedir? Cinsiyetle İlişkisi Var 

Mıdır? 

Okan DILEK1 

1SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adana, TÜRKİYE, 

dr.okandilek@gmail.com  

 

 

Amaç: Dural sinüs trombozu tanısında oldukça yüksek oranlarda over-diagnostik 

davranılmaktadır. Kontrastlı Manyetik Rezorans Venografi (MRV) ile beyin dural sinüs yapılarının 

anatomik varyasyonlarını belirlemek ve  dural sinüs varyasyonlarının dağılımında cinsiyetin rolü 

nedir sorusunun cevabı çalışmamızın ana hedefidir. 

Metaryal ve metod:  1 Ocak 2016-1 Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde çekimi yapılan 

900 tane kontrastlı MRV retrospektif olarak tetkiki tarandı. Bunlardan görüntü kalitesi 

değerlendirmeye uygun olanlar ve yaşı 18 yaş üzeri hastalar değerlendirmeye alındı. Çalışmada 

MRV görüntülerinin, aksiyal, koronal,sagital ham verileri ve 3D-MIP görüntüleri tek radyolog 

tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sırasında ayrıca T2A ve FLAİR sekanslarına da bakıldı.  

Değerlendirmede süperior sagital sinüs, transvers sinüs, sigmoid sinüs, oksipital sinüs ve dural 

sinuslerin konfluens düzeylerine  bakıldı. Her sinüs için aplazisine, hipoplasi ve simetrik olup 

olmaması değerlendirildi. SPSS 22,0 programı kullanılmış olup p <0,05 anlamlı olarak kabul 

edilmiştir. Gruplar arasındaki kıyaslamalarda Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 206 kadın, 202 erkek olmak üzere toplam 408 hasta alındı. MRV çekim 

nedenleri klinik ön tanılarının çoğunluğu baş ağrısı, baş dönmesi, çift görme ve tromboza eğilim 

olarak belirtilmişti. Çalışmamızda kadınların yaş ortalaması 42,19 ±14,17 (min 18,mak. 84,3), 

erkeklerin yaş ortalaması 46,11±9,19 ( min.18, mak. 78,5 ) toplam yaş ortalaması 44,09±7,77 (min 

18, mak. 84,3) olarak tespit edildi. Transvers sinüs hipoplazisi en görülen varyasyon olup 

kadınlarda 57 (%27,7), erkeklerde 60(29,7) toplamda 117(%28,7) olarak rastlanıldı. İkinci en sık 

görülen varyasyon ise sigmoid sinüs sol taraf hipoplazisidir. Kadınlarda 45(%21,8), erkeklerde 

43(%21,2)  ve toplamda ise 88(%21,5) oranında görülmektedir. Süperior sagital sinusun ise en sık 

varyasyonu 11(%2,5) anteirior 1/3 ‘ünün hipoplazisidir. Tüm varyasyonlarda cinsiyetin istatistiksel 

olarak bir fark yaratmadığı saptandı. 

 

Sonuç: Sol transvers ve sigmoid sinüs hipoplazisi en sık görülen anatomik varyasyonlardır. 

Erkeklerde sol transvers sinüs hipoplazisi daha sık görülmektedir. Cinsiyetler arasında görülen 

anatomik varyasyonlarda  istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Serebral dural venöz 

sinüslerin anatomik varyasyonlarının bilgisi oldukça önemlidir. Venöz sinüs  hipoplazi veya 

aplazisinde  akış yokluğu  transvers sinüs veya sigmoid sinüs  trombozu olarak yanlış 

yorumlanabilir. Bu açıdan dural sinüs varyasyonlarını ve görülme sıklığını bilmek önemlidir. Dural 

venöz sinüslerin diğer anatomik varyasyonları her iki cinsiyet arasında önemli ölçüde farklılık 

göstermemektedir.  Hipoplastik transvers sinüsün erkek baskınlığının önemi açık değildir. Dural 

venöz sinüslerin anatomik varyasyonlarının cinsiyet farkının önemini araştırmak için daha geniş 

örneklemli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler; MRV, dural sinüs, transvers sinüs, cinsiyet  

mailto:dr.okandilek@gmail.com


2 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

 

What is the incidence of Dural sinus variations in Turkish society? Is it related to sex? 

Okan DILEK1 

 
1 University Of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital, Radiology 

Clinic,Adana,TURKEY,  

dr.okandilek@gmail.com  

 

Objective: In the diagnosis of dural sinus thrombosis, quite high rates of ovarian diagnosis are 

performed. The main objective of our study is to determine the anatomical variations of brain dural 

sinus structures with Contrast Enhanced Magnetic Resistance Venography (MRV) and to answer 

the question of what is the role of gender in the distribution of dural sinus variations. 

Materials and Methods: December 1 January 2016-1, 2019, 900 contrast-enhanced MRV 

retrospectives were screened at our hospital. Of these, those eligible for image quality assessment 

and patients over the age of 18 were evaluated. In the study, raw data of MRV images, 

axial,coronal, sagittal, and 3D-MIP images were evaluated by a single radiologist. The T2-

weighted and FLAIR sequences were also examined during the evaluation. Confluence levels of 

superior sagittal sinus, transverse sinus, sigmoid sinus, occipital sinus and dural sinuses were 

evaluated. Aplasia, hypoplasia and symmetrical   were evaluated for each sinus. The SPSS 22.0 

program was used and P <0.05 was considered significant. Chi-square test was used in 

comparisons between groups. 

Results : A total of 408 patients, 206 women and 202 men, were included in the study. The causes 

of MRV imaging were stated as headache, dizziness, double vision and tendency to thrombosis. In 

our study, the average age of women was 42.19 ± 14.17 (min 18, max. 84.3), and the mean age of 

men was 46.11 ± 9.19 (min.18, max. 78.5), total age was 44.09 ± 7.77 (min 18, max. 84.3). 

Transverse sinus hypoplasia was the most common variation, with 57 (27.7%) in women and 60 

(29.7%) in men, in a total of 117 (28.7%). The second most common variation is sigmoid sinus 

left-sided hypoplasia. It is seen in 45 (21.8%) women, 43 (21.2%) men and 88 (21.5%) in total. The 

most common variation of the superior sagittal sinus is the hypoplasia of 11 (2.5%) anteirior 1/3. It 

was found that gender did not make a statistical difference in all variations. 

Conclusion: Left transverse and sigmoid sinus hypoplasia are the most common anatomical 

variations. Left transverse sinus hypoplasia is more common in men. There were no statistically 

significant differences in anatomical variations between the Sexes. Knowledge of anatomical 

variations of the cerebral dural venous sinuses is quite important. The absence of flow in venous 

sinus hypoplasia or aplasia may be misinterpreted as transverse sinus or sigmoid sinus thrombosis. 

In this respect, it is important to know the Dural sinus variations and their incidence. Other 

anatomical variations of the Dural venous sinuses do not differ significantly between either sex. 

The importance of male dominance of the hypoplastic transverse sinus is not clear. Wider sampled 

studies are needed to investigate the importance of the sex difference of anatomical variations of 

the Dural venous sinuses. 

 

Key words: MRV, dural sinus, transverse sinus, gender 
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Giriş 

 

           Manyetik rezorans venografi (MRV), intrakraniyal venöz sistem anatomisini ve herhangi bir 

patolojiyi tespit etmek ile varyasyonları araştırmak için oldukça önemli bir görüntüleme 

metodudur(1) Dural sinüs trombozunun klinik ve radyolojik tanısı, değişken anatomik yapıları ve 

spesifik olmayan klinik sunumu nedeniyle bazen zordur. Sinüs trombozunun gecikmiş tanısı 

yüksek morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Bu nedenle dural sinüslerin anatomik varyasyonları 

iyi tanınmalıdır. Gelişen teknoloji ile MRV de hem kontrastlı hem de kontrast madde 

kullanılmadan dural sınus yapıları gösterilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kontrastlı MR 

venografi ile dural sinuslerinin Türk toplumunda normal anatomisini ve varyasyonlarını 3D MRV 

ile belirlemek ve bu varyasyonların cinsiyetle ilişkisinin olup olmadığını araştırmaktır.  

 

 

Metaryal Metod 

 

        1 Ocak 2016-1 Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde çekimi yapılan 900 tane kontrastlı 

MRV retrospektif olarak tetkiki tarandı. Bunlardan görüntü kalitesi değerlendirmeye uygun olanlar 

ve yaşı 18 ve 18 yaş üzeri hastalar değerlendirmeye alındı. Dural venöz trombozu saptanan ve 

operasyon öyküsü olan kişiler çalışmaya alınmadı. Çalışmaya uygun 408 hasta alındı. Çalışmada 

MRV görüntülerinin, aksiyal, koronal,sagital ham verileri ve 3D-MIP görüntüleri  tek radyolog 

tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sırasında ayrıca T2A ve FLAİR sekanslarında serebral ve 

serebellar parankime bakıldı.  Değerlendirmede süperior sagital, transvers, sigmoid, oksipital 

sinüsler ve dural sinüslerin konfluens düzeylerinin varlığına bakıldı. Her sinüsün varlığına, 

aplazisine, ve hipoplasi değerlendirildi. 

 

 

İstatistik  

 

        Sayısal değerler, ortalama ± standart sapma (sd) olarak gösterildi. MRV varyasyonlarının hem 

kadınlar hem de erkekler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farkını araştırmak için ki-kare 

durum analizi kullanıldı. p değeri 0.05'ten küçükse anlamlı farklılık olarak kabul edildi. 

 

Bulgular  

 

              Çalışmaya alınan hastalarının klinik ön tanılarının çoğunluğu baş ağrısı, baş dönmesi, çift 

görme ve tromboza eğilim olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda 206 kadın, 202 erkek hasta 

bulunmaktadır. Çalışmamızda kadınların yaş ortalaması 42,19 ±14,17 (min 18,mak. 84,3), 

erkeklerin yaş ortalaması 46,11±9,19 ( min.18, mak. 78,5 ) toplam yaş ortalaması 44,09±7,77 (min 

18, mak. 84,3) olarak tespit edildi.  

               

            Süperior sagital sinüs(SSS) kadınlarda 197(%95,6), erkeklerde 181(%89,6), toplamda ise 

378 (%92,6) kişide normal anatomisinde tespit edildi. SSS anterior 1/3 hipoplastik 8 kadın, 3 erkek 

olmak üzere toplam 11 hasta mevcuttu. SSS anterior 1/3 atretik olanlar 3 kadın, 5 erkek hastada 

olmak üzere toplam 8 hastada tespit edildi. SSS anterior yarısı hipoplastik olanlar 1 tane kadın 

hasta mevcuttu. SSS anterior 2/3 hipoplastik olanlar ise 1 kadın 4 erkek olamk üzere toplam 5 hasta 

mevcuttu. SSS yarısı hipoplastik olan ise 2 kadın 3 erkek olmak üzere toplam 5 kişi mevcuttu. 
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Cinsiyetler arasında SSS varyasyonları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Ayrıntılı 

veriler Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

 

 

Tablo1. Süperior sagital  sinüsün cinsiyetlere göre dağılımı 

 Kadın  

(n: 206) 

n(%) 

Erkek 

(n: 202) 

n(%) 

Total 

(n: 408) 

n(%) 

p 

Normal 197 

(95,6)a 181 (89,6)b 378 (92,6)  

Anterior 1/3 hipoplastik SSS 3 (1,5)a 8 (4,0)a 11 (2,7) p>0,05 

Anterior 1/3 atretik/aplastik SSS 3 (1,5) a 5 (2,5)a 8 (2,0) p>0,05 

Anterior yarısı SSS 0 (0,0) a 1 (0,5)a 1 (0,2) p>0,05 

Anterior  anterior 2/3 hipoplastik 

SSS 
1 (0,5) a 4 (2,0) a 5 (1,2) p>0,05 

Yarısı hipoplastik  SSS 2 (1,0) a 3 (1,5) a 5 (1,2) p>0,05 

 

           Transvers sinüs simetrik olan 114(%55,3) kadınlarda, 103(%51,0) erkeklerde ve toplam 217 

(%53,2) hasta mevcuttu. Transvers sinüs hipoplazisi, atrezisileri görülme sıklıkları açısından 

istatiksel olarak fark saptanmadı. Ancak sol taraf hipoplazisi hem erkek hemde kadınlarda daha sık 

görülmektedir. Kadınların % 27,7, erkeklerin ise %29,7 ‘sinde toplamda ise %28,7 oranında sol 

transvers sinüs hipoplazisi görülmektedir. Sağ hipoplazisi ise kadınlarda % 14,6, erkeklerde %14,4 

toplamda ise %14,5 oranlarında rastlanılmaktadır. Diğer ayrıntılı veriler Tablo’ 2 de 

gösterilmektedir. Sağ veya sol transvers sinüs hipoplazisi ya da aplazisi oranları istatiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

Tablo2 .Transvers sinüsün cinsiyetlere göre dağılımı 

 Kadın 

(n: 206) 

n(%) 

Erkek 

(n: 202) 

n(%) 

Total 

(n: 408) 

n(%) 

p 

Simetirk 
114 (55,3) a 103 (51,0) a 

217 

(53,2) 
p>0,05 
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Sol hipoplastik 
57 (27,7 ) a 60 (29,7) a 

117 

(28,7) 
p>0,05 

Sol atretic/aplastik 3 (1,5) a 5 (2,5) a 8 (2,0) p>0,05 

Sağ hipoplastik 30 (14,6) a 29 (14,4) a 59 (14,5) p>0,05 

Sağ atretic/aplastik 2 (1,0) a 5 (2,5) a 7 (1,7) p>0,05 

            Sigmoid sinüs simetrik görülme oranı % 62, sol sigmoid sinüs hipoplazisi,  kadınlarda 

%21,8, erkeklerde %21,2 toplamda ise %30,9 oranında mevcuttu. Sağ hipoplazisi ise kadınların 

%15,5’inde erkelerin %16,8 ‘inde toplamda ise %16,2 oranında mevcuttu.  Ayrıntılı veriler Tablo 3 

‘ de gösterilmektedir. Sağ veya sol sigmoid sinüs hipoplazisi ya da aplazisi oranları istatiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

 

Tablo3. Sigmoid sinüsün cinsiyetlere göre dağılımı  

 Kadın 

(n: 206) 

n(%) 

Erkek 

(n: 202) 

n(%) 

Total 

(n: 408) 

n(%) 

p 

Simetrik  129 (62,6) a 124 (61,3) a 253 (62) p>0,05 

Sol hipoplastik 45 (21,8) a 43 (21,2) a 88 (21,5) p>0,05 

Sol aplastik/atretik 0 (0,0) a 1 (0,5) a 1 (0,2) p>0,05 

Sağ hipoplastik  32 (15,5) a 34 (16,8) a 66 (16,2) p>0,05 

Sağ aplastik /atretik 0 0 0 p>0,05 

 

               Oksipital sinüs  kadınalrın %47’sinde,  erkelerin %38,1 ‘inde toplamda ise %42,6  

oranlarında varlığı tespit edilmiştir. Tablo 4 ‘de ayrıntlı veriler gösterilmekedir.  

 

Tablo4. Oksipital sinüs dağılımı 

 

 Kadın  

(n: 206) 

n(%) 

Erkek  

(n: 202) 

n(%) 

Total 

(n: 408) 

n(%) 

p 

Yok 109 (52,9) a 125 (61,9) a 234 (57,4) p>0,05 

Var 97 (47,1) b 77 (38,1) a 174 (42,6) p<0,05 
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          Transver sinüs, süperior sagital sinüs , sinüs rektus  birleşim yerleri varyasyonlarına 

bakıldığında normal konfluens yapısı %40,4, bifurkasyon yapısı %49,5 , sağ dominansi %6,9 ve 

sol dominansi ise % 3,2 oranında görüldü. Bifurkasyon yapısı iki cinsiyet arasında anlamlı farklılık 

olup erkek cinsiyette daha fazla görülmektedir. Ayrıntlı değerlendirme Tablo 5 ‘de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Tablo5. Konfluens birleşim yeri varyasyon dağılımı  

 

 Kadın  

(n: 206) 

n(%) 

Erkek  

(n: 202) 

n(%) 

Total 

(n: 408) 

n(%) 

p 

Konfluens 85 (41,3) a 80 (39,6) a 165 (40,4) p>0,05 

Bifurkasyon 98 (47,6) b 104 (51,5) a 202 (49,5) p<0,05 

Sağ dominansi 15 (7,3) a 13 (6,4) a 28 (6,9) p>0,05 

Sol dominansi 8 (3,9) a 5 (2,5) a 13 (3,2) p>0,05 

 

                

Tartışma  

             

               Dural venöz sinüslerin anatomik varyasyonları, özellikle şüpheli dural venöz sinüs 

trombozu varlığında önemli tuzaklarını temsil eder. Bu varyasyonlarda en sık görüleni transvers 

sinüs hipoplazidir. Daha az sıklıkla transver ve sigmoid sinüs aterezisi görülmektedir. SSS 

varyasyonları ise oldukça nadir görülmektedir.  

 

            Süperior sagital sinüs  kadın cinsiyetin %95,6 sinde, erkek cinsiyetin ise %89,6 ‘sında 

sıklıkla normal anatomik varyasyonun görülmemektedir. SSS ‘de en görülen varyasyonu toplamda 

11(%2,7) hastada görülen anteiror 1/3 ‘ünün hipoplastik olmasıdır. İkinci görülen sık varyasyon ise 

toplamda 8 (%2)’de görülen anterior 1/3 ‘ünde görülen atretik/aplastik değişikliktir. En sık görülen 

SSS varyasyonu, SSS'nin rostral üçte birinin hipoplazisidir ve sadece sss'nin transvers sinüslerden 

birine tercihli drenajıdır(2,3) . Yine başka bir çalışmada 100 hastadan oluşan bir seride, SSS'nin 

rostral kısmının hipoplazisi BT anjiyografi ile incelemesinde hastaların %3'ünde olduğu 

bildirilmiştir(4) Çalışmamızda anterior 1/3 hipoplazisi ve aplazisi %2,7 ve %2 olarak bulunmuştur. 

Bulduğumuz oranlar litarature yakındır. Ancak cinsiyetler arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. Padget'e göre  ilkel marjinal sinüs, embriyonik yaşamın 3.evresinde 

tanımlanabilen, SSS'nin ve transvers sinüslerin medial (proksimal) ucunun öncüsüdür(5). Streeter 

ise SSS gelişim basamakalrını tanımlamıştır(6). Bu yolaklardaki bir problemde varyasyonlar 

gelişmektedir ancak bu oldukça nadir olmaktadır. 
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             Transvers sinüs simetrik görünümü her iki cinsiyette de görülme oranları kadınlarda 

%55,3, erkeklerde %51,0 toplamda ise %53,2 oranındadır. Transvers sinüs hipoplazisi ve aterezisi 

dağılımına bakıldığında ise  daha çok hipoplazisi görülmektedir. Özellikle her iki cinsiyettede sol 

taraf hipoplazisi daha sık görülmektedir. Kadınlarda sol hipoplazi görülme oranı %27,7, erkeklerde 

ise %29,7, sağ hipoplazi kadınlarda %14,6, erkeklerde %14,4 oranında görülmektedir. Transvers 

sinüs aplazisi solda kadınlarda %1,5, erkeklerde %2,5, sağda ise kadınlarda %1, erkeklerde ise % 

2,5 oranlarında görülmektedir. Alper ve ark(7). yaptığı bir çalışmada ise sol transvers sinüs %31 ‘i 

simetrik,%39 ‘u hipoplastik, %20 ‘si aplastik, sağ transvers sinüsün ise %6 si hipoplasitik, %4 

‘ünde aplastik olarak tespit etmişlerdir. Bizim çalışmızda ise değerlerimiz daha farklı çıkmıştır. Bu 

farkın nedeni ise muhtemeldir ki Alper ve ark. çalışması 100 hasta üzerinden yapılmış olmasıdır. 

Belki daha geniş sayılı katılımlarda daha farklı oranlar çıkacaktır. Ancak şu ortak bir sonuçtur ki 

sol transvers hipoplazisinin daha sık görülmesidir. Çalışmamızda cinsiyetler arasında hipoplazi 

veya aplazi açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

              

             Sigmoid sinüs simetrik görünümü kadınlarda  %62,6, erkeklerde %61,6, sol hipolazisi 

kadınlarda %21,8, erkeklerde %21,2, sağ hipoplazisi kadınlarda %15,5, erkeklerde %16,8 olarak 

görülürken sağ aplazisi rastlanırken solda ise 1 erkekde aplazisine rastlanıldı. Sigmoid sinusde de 

sol hipoplazisi daha çok görülmektedir. Her iki cinsiyet arasında istatiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmadı. Ancak hem transvers hem de sigmoid sinusde hipoplazi görülme oranları sol 

tarafta daha sık olduğu dikkati çekmektedir. Goyal ve ark.(8) yaptığı çalışmada hem transvers hem 

de sigmoid sinüs de sol tarafta hipoplazisi daha sık görülmekte olup oranlar farklıdır. Burada 

oranların farklı olmasında elbetteki etnik farklılıkların göz önünde bulundurulmalıdır.  

  

              Oksipital sinüs, dural venöz sinüslerin en küçüğü olup tek olabileceği gibi birden fazla da 

olabilir ve falx serebelli marjı içinde devam edebilir ve internal juguler ven ile torkula bağlanır(9). 

Özellikle posterior cerrahi yaklaşımlarda preop. değerlendirilmesi olası komplikasyonları 

önleyecektir. Oksipital sinüs çalışmamızda hastaların %42,6 ‘sinda tespit edilmiş olup cinsiyetler 

arasında oranlarında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Kobayashi ve ark(10) 

yaptığı kontrastlı MRV incelemesinde 555 örneklemli bir çalışmada hastaların %37,6 ‘sinde 

oksipital sinüs varlığı saptanmıştır. Yine çalışmamızda baktığımız diğer bir yapı ise SSS, sinüs 

rektus, transver ve oksipital sinüslerin birleşim yerleri değerlendirildiğinde %40,4 ‘ında confluensi 

düz, % 49,9 ‘unda bifurkasyon, %6,9 ‘sında sağ dominansı, %3,2 ‘sinde ise sol dominansi 

göstermektedir. 

 

             Çalışmamızda temel olarak cinsiyetler arasında varyasyonlar arasında anlamlı farklılık 

yoktu. Ancak sol transvers ve sigmoid sinüs hipoplazisi saptanma oranı diğer varyasyonlara göre 

oldukça yüksekti. Bunun sebebi hala tam olarak bilinememektedir. Elbetteki bazı nöropsikiyatrik 

hastalıklarda cinsiyet yönelimi göstermektedir. Belkide bu yönelimde sol dural sinüs hipoplazisinin 

etkisi olabilir. Yine bu hastalarda total beyin hacmi, sağ-sol beyin hacimleri, serebellar 

hemisferlerin hacimleride farklı olabilir. Bir çalışmada erkeklerin beyin hacminin, gri ve beyaz 

cevher hacimlerinin ve serebellumun hacimleri kadınlara göre daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir(11). Yine bu farklılığın nedeni olarak arteriyel vaskuler yapının durumuda belirliyor 

olabilir. Sigmoid ve transvers sinüs akışının yaş ile yavaşladığının gösteren bir çalışmada yaş 

ilerledikçe özellikle erkeklerde venöz akışın azaldığı dikkati çekmektedir(12) Ancak hala neden 

hipoplazi sıklığının yüksek olduğuna dair net bir kanıt bulunamamıştır. 
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              Çalışmamızın Türk toplumunu temsil etmekle birlikte ülkemizin farklı bölgelerinden 

örneklemlerin içermemesi, örneklem sayımızın az olaması çalışmamızın limitasyonu olarak 

belirtebiliriz. 

 

Sonuç 

 

             Serebral dural venöz sinüslerin anatomik varyasyonlarının bilgisi önemlidir Venöz sinüs, 

hipoplazi ve aplazisinde akış yokluğu transvers sinüs venöz sinüs trombozu için yanlış 

yorumlanabilir. Hipoplastik sol transvers sinüs, bu çalışmada en sık görülen anatomik 

varyasyondur. Hipoplastik sol transvers sinüs, erkekte kadına göre daha sık görülür. Dural venöz 

sinüslerin diğer anatomik varyasyonları her iki cinsiyet arasında önemli ölçüde farklılık 

göstermemektedir. Bu çalışmada anatomik varyasyonlarının cinsiyet farkını incelemek için 

yapılmıştır. Hipoplastik transvers sinüsün erkek baskınlığının önemi açık değildir. Dural venöz 

sinüslerin anatomik varyasyonlarının cinsiyet farkının önemini araştırmak için daha geniş 

örneklemli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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ÖZET  

Kompleks sinus frontalis anatomisi eğitim-öğretim sürecinde, cerrahi planlamada, cerrah-hasta 

etkileşimlerinde, lezyon lokalizasyonu tanımlamada zorluklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada sinus 

frontalis’in 3B dijital modelinin oluşturulması ve morfometrik incelemesinin yapılması amaçlandı. 

Ayrıca sanal gerçeklik ortamında cerrahi girişimlerin simüle edilmesi de amaçlandı. Visible 

Human veri seti bu çalışmanın görsel veri girdisi olarak kullanıldı. Sağ ve sol sinus frontalis için 

sırasıyla 1044-1096 ve 1047-1099 arasındaki kesitler kullanıldı. Bu kesitlerden Surfdriver paket 

programında manuel segmentasyon işlemi yapıldı ve 3B dijital sinus frontalis modeli oluşturuldu. 

Yüzey düzenlemeleri ve doku eklemeleri Cinema 4D programı ile yapıldı. Cerrahi müdahale 

simülasyonu ve ileri düzey yüzey düzenlemeleri ise Oculus Medium programında yapıldı. 

Kullandığımız program ve donanımlar ile anatomik olarak gerçeğine uygun bir 3B dijital sinus 

frontalis modeli oluşturuldu. Sağ ve sol sinus frontalis hacimleri sırasıyla; 30,10 mm3 ve 53,91 

mm3 olarak bulundu. Sağ ve sol sinus frontalis yüzey alanları ise sırasıyla; 79,21 mm2 ve 81,00 

mm2 olarak bulundu. Visible Human veri seti fotoğraflarının yüksek çözünürlüklü ve renkli 

formatta olması, sınırları daha keskin ve daha detaylı 3B bilgisayarlı rekonstrüksiyonlar 

yapılabilmesini sağlamaktadır. Elde ettiğimiz morfometrik bulgular, radyolojik görüntüler ve kuru 

kemikler ile yapılan araştırmalarla uyum içerisindedir. Oculus VR Headset ve Oculus Medium 

programı yüzey düzenlemede kullanılan diğer bilgisayar programlarına göre oldukça pratik ve 

etkili bir deneyim sağlmaktadır. Oculus VR Headset ve Oculus Medium programının yüzey 

düzenlemede kullanılan diğer yazılımlara göre teknik ve kullanıcı arayüzü açısından daha üstün 

olduğuna inanmaktayız. Metodolojik tekniğimiz ile elde edilen 3B modellerin, eğitim-öğretim 

sürecinde ve ayrıca medikal ve cerrahi simülasyonlarda da kullanılabileceğine inanmaktayız. 

Ayrıca bu metodolojinin hastaya özgü implant tasarımlarında alternatif bir teknik olabileceğine 

inanmaktayız. 

 

Anahtar Kelimeler: 3B bilgisayarlı modeller, 3B rekonstrüksiyon, frontal kemik, sinus frontalis, 

surfdriver. 
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Abstract 

The complex frontal sinus anatomy cause difficulties in the process of education, in surgical 

planning, and defining lesion localization in surgeon-patient interactions. In this study, it was 

aimed to create a 3D digital model of frontal sinus and to perform morphometric analysis of it. It 

was also aimed to simulate surgical interventions in a virtual reality environment. In this study the 

Visible Human Dataset was used as the input imaging data. For the right and left frontal sinuses, 

1044-1096 and 1047-1099 sections were used, respectively. With this sections 3D digital frontal 

sinus model was created by manual segmentation with Surfdriver package program. Surface editing 

and texture additions were performed with Cinema 4D program. Surgical simulations and advanced 

surface arrangements were performed with the Oculus Medium program. An anatomically 

compatible 3D digital frontal sinus model was created with the programs and equipment that we 

use. Right and left frontal sinus volumes were; 30.10 mm3 and 53.91 mm3, respectively. Right and 

left frontal sinus surface areas were; 79.21 mm2 and 81.00 mm2, respectively. The Visible Human 

Dataset photographs are in high resolution and colour format, which enables sharper and more 

detailed 3D computerized reconstructions. The morphometric results of this study are similar to the 

results of both radiological and dry bone studies. Oculus VR Headset and Oculus Medium program 

provides a very practical and effective experience compared to other surface editing computer 

programs. We believe that Oculus VR Headset and Oculus Medium program are superior in terms 

of technique and user interface than other surface editing software. We think that our 

methodological technique provides useful 3D models that may be adopt in educational process and 

as well as medical and surgical simulations. We also believe that this methodology can be an 

alternative technique in patient specific implant designs. 

 

Keywords: 3D computed models, 3D reconstruction, frontal bone, frontal sinus, surfdriver. 
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Giriş  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte üç boyutlu (3B) bilgisayarlı modellerin medikal bilimlerde 

kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Cerrahi planlamadan hasta spesifik implant dizaynına, 

bilimsel araştırmalardan eğitim-öğretim süreçlerine kadar birçok alanda 3B bigisayarlı modellerin 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu modellerin oluşturulmasında ise bilgisayarlı tomografi (BT) ve 

manyetik rezonans (MR) gibi görüntülüme tekniklerinin yanı sıra fiziksel kesitlerden elde edilen 

yüksek çözünürlüklü görüntüler de kullanılmaktadır (De Nicola, Salvolini, & Salvolini, 1997; 

Morra et al., 1998).  

3B bilgisayarlı anatomik rekonstrüksiyonlar, kompleks yapıların birebir modellerini oluşturdukları 

için, iki boyutlu (2B) radyografik görüntülere ve 2B illüstrasyonlara göre üstünlük 

sağlamaktadırlar. Cerrahlar genellikle 2B radyografik görüntülerden anatomik yapıları ve bu 

yapılarda yerleşen lezyonları 3B olarak hayal etmek zorundadırlar. Klasik eğitim-öğretim 

süreçlerinde amfi dersleri, kadavralar, plastinatlar ve anatomik modeller kullanılmaktadır. Fakat 

paranasal sinusler gibi karmaşık yapıların öğrenilmesinde geleneksel yöntemler zorlayıcı 

olmaktadır. Oldukça varyasyonel bir yapıdaki paranasal sinuslerin yüzeyleri solunum mukozasıyla 

kaplıdır ve sıklıkla enfensiyonları söz konusu olmaktadır. Ayrıca mukoseller, sessiz sinus 

sendromu, kitleler, neoplastik oluşumlar ve travmalar sonucu sinus duvarlarındaki kırıklarla da 

karşılaşılmaktadır. Bu gibi patolojilerin bertaraf edilmesinde ise paranasal sinus anatomisinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir (De Nicola et al., 1997). 

Yenilikçi teknolojilerle endoskopik sinus cerrahisindeki başarı oranları artış göstermektedir. Fakat 

ciddi bir bilgi ve beceri gerektiren bu işlemlerde manipülasyon kabiliyetinin artması için çok fazla 

alıştırma yapılması gerekmektedir. Endoskopik cerrahi kurslarının yüksek maaliyeti ve sınırlı 

sayıda katılımcı kabul etmesi becerilerin gelişmesinde problem teşkil etmektedir. Bunun yanında 

sanal endoskopi cihazlarının temini ve kullanımı da yüksek maaliyet ve güçlü bilgisayar 

donanımları gerektiren bir problemdir (Pirner et al., 2009). 

Sanal gerçeklik (Virtual Reality) ve artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) tabanlı yazılım ve 

donanımların büyük firmaların atılımları ile ticari olarak üretimi ve satışı, bilim kurgu gibi 

görülebilecek fütürist deneyimlerin yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Bu donanımlar sanal 

endoskopi cihazlarına göre oldukça düşük maaliyetlidir ve bunların sayesinde 3B anatomik 

modellerin incelenmesi de söz konusudur (Caversaccio, Eichenberger, & Hausler, 2003). 

Bu çalışmada ise Visible Human Male veri setini kullanarak sinus frontalis rekonstrüksiyonunun 

oluşturulması ve morfometrik incelemesinin yapılmasının yanında sanal gerçeklik ortamında 

endoskopik incelemelerin ve endoskopik cerrahinin de simüle edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Visible Human Male veri seti, Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesinde (U.S. National 

Library of Medicine) bir erkek kadavrasının uygun şartlarda dondurulup, başın en üst kısmından 

ayak tabanına kadar axial planda, 1 mm kalınlıklarla kesitlerinin alınmasıyla ve her kesitte dijital 

fotoğraf makinesi ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafların çekilmesiyle oluşturulmuştur. İki bin adet 

görselden oluşan bu veri setine kütüphanenin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Visible Human 

Male veri setinden sağ ve sol sinus frontalis’leri içeren kesitler belirlenip çalışmamızın görsel veri 

girdisi olarak kullanıldı. Sağ ve sol sinus frontalis için sırasıyla 1044-1096 ve 1047-1099 

arasındaki kesitler kullanıldı. Bu kesitlerden Surfdriver paket programında sağ ve sol sinus 

frontalis’ler ayrı ayrı segmente edildi. Segmentasyon sonucu oluşan sağ ve sol sinus frontalis’in 3B 

rekonstrüksiyonları Cinema 4D programına aktarılarak yüzey düzenlemeleri yapıldı. Endoskopik 

cerrahi simülasyonu ve ileri düzey manuel yüzey düzenlemeleri ise Oculus Medium programında 

gerçekleştirildi. 
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Bulgular 

Kullandığımız program ve donanımlar ile anatomik olarak gerçeğine uygun bir 3B dijital sinus 

frontalis modeli oluşturuldu. Sağ ve sol sinus frontalis hacimleri sırasıyla; 30,10 mm3 ve 53,91 

mm3 olarak bulundu. Sağ ve sol sinus frontalis yüzey alanları ise sırasıyla; 79,21 mm2 ve 81,00 

mm2 olarak bulundu. Sinus frontalis endoskopik incelemesi ve endoskopik cerrahi simülasyonu 

Oculus Medium programında kolaylıkla ve etklili bir şekilde gerçekleştirildi.  

 

Sonuç 

Sanal endoskopi veya bilgisayarlı endoskopi genellikle BT veya MR görüntülerinin işlenmesiyle 

oluşturulmaktadır. BT ve MR görüntülerinden elde edilen kesitsel görüntüler karmaşık yazılımlar 

sayesinde insan anatomisindeki yapıları betimleyen 3B modeller haline getirilmektedir (Belina, 

Cuk, & Klapan, 2009). MR görüntülerinde yumuşak doku ayrımı BT görüntülerine göre daha iyi 

yapılabilmektedir. Fakat hem BT hem de MR görüntülerinden yumuşak dokuların 

rekonstrüksiyonları veya modellemeleri zorluklar doğurmaktadır. Diğer taraftan fiziksel kesitlerin 

renkli ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından oluşturulmuş Visible Human Male veri setinde, 

bütün anatomik yapılar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Kapakin, 2016). Bu veri setinden elde 

edilen yumuşak doku veya paranasal sinus gibi küçük yapıların rekonstrüksiyonlarının anatomik 

olarak doğruluk oranları daha yüksektir. Elde ettiğimiz sağ ve sol sinus fronlalis’lerin morfometrik 

verilerinin literatür verileriyle örtüşmesi de bu bağlamda değerlendirilmiştir. 

 

Hastalar için rahatsız edici ve invaziv bir süreç olan endoskopik prosedürlerin kanama, perforasyon 

ve enfeksiyon gibi yan etkileri oluşabilmektedir. Cerrahi müdahaleden önce ilgili anatomik 

bölgeleri içeren modeller üzerinde cerrahi senaryonun sanal endoskopi ile çalışılması, bu yan 

etkilerin minumuma indirilmesine yardım etmektedir (Kapakin, 2011, 2016). Ayrıca gerçek 

endoskopik müdahalelerde ulaşılması mümkün olmayan alanların sanal endoskopi ile keşfedilmesi 

de olasıdır (Robb, 2000). Çok küçük bir hacme sahip olan sinus frontalis’lerin içerisinde rahatlıkla 

endoskopi ile dolaşılması mümkün değildir. Oculus Medium programına aktardığımız sinus 

frontalis rekonstrüksiyonlarında ise, başın hareketleriyle bütün uzaysal düzlemlerde sinus 

frontalis’in iç yüzeyi rahatlıkla görülebilmiştir. Ayrıca el kumandalarının sensörleri sayesinde yine 

bütün uzaysal düzlemlerde modeli hareket ettirebilme imkanı bulunabilmiştir. Olası bir cerrahi 

senaryoda, Oculus Medium programında bir hastanın 3B sinus frontalis modelinin içerisinde 

dolaşabilmek ve lezyonun yerleşimini ve şeklini tam olarak tanımlayabilmek söz konusu 

olabilecektir. 

 

Çalışmamızda sağ ve sol sinus frontalis rekonstrüksiyonlarını SurfDriver paket programında 

manuel segmentasyonla elde ettik. Manuel segmentasyon dikkat isteyen çok uzun sürebilen bir 

aşamadır. Fakat modelin anatomik olarak gerçekliği bu aşamanın titizlikle yürütülebilmesine 

bağlıdır. Ayrıca elde ettiğimiz sinus frontalis rekonstrüksiyonlarının mukoza yüzeyine benzemesi 

için hazır organ ve doku tekstürlerinden faydalandık. Hazır tekstürlerin yanı sıra Oculus Medium 

programında manuel boyama işlemleriyle de mukoza dokusunu oluşturduk. Hazır tekstürler ve 

manuel boyama işlemlerinin birbirine bir üstünlük sağlamadığı, sadece manuel boyama işleminin 

uzun bir zaman aldığı kanısına vardık. Bu aşamalardan geçen modelin anatomik olarak şekil ve 

doku anlamında gerçeğine uygun olduğu kanısına vardık. Sanal endoskopi simülasyonlarında da 

anatomik yapıların yerleşimi ve boyutları önem arz etmektedir (Kapakin, 2011). Endoskopi 

probunun tam olarak nereden ve ne kadar büyüklükteki bir alandan geçeceği modelin anatomik 

olarak uygunluğuyla ilişkilidir. Ayrıca dokuların gerçeğine uygunluğu da cerrahi alıştırmaların 

daha faydalı olmasını sağlamaktadır. 
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Sonuç olarak metodolojmiz ile elde ettiğimiz modelin sanal endoskopik cerrahi simülasyonlar için 

başarılı bir araç olabileceğine inanmaktayız. Ayrıca yine metodolojimiz ile hasta spesifik implant 

ve protez tasarımlarına bir katkı sağlayabileceğimizi de düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

 

Giriş 

Fasiyal sinir Kulak-Burun-Boğaz cerrahisinde önemli bir yer tutmaktadır. Baş-boyun ve otolojik 

cerrahi esnasında hasarlanabilmekte ve greft ihtiyacı olabilmektedir. Greft amaçlı en sık kullanılan 

sinirler nervus aurikularis magnus ve nervus suralistir. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen 3 sinirin 

kalınlığı, fasikül sayıları ve akson sayıları değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem 

Postmortem 8 meftundan otopsi esnasında sinir örnekleri alındı. Fasiyal ve aurikularis magnus sinir 

örneklerini daha kolay alabilmek amacıyla boynun herbir tarafı için rutin olarak kullanılan 

insizyonlardan biri olan kulak lobulünden sternal çentiğe uzanan insizyon kullanıldı. Sural sinir 

örneği almak için lateral malleol posterioruna yaklaşık 3 cm’lik vertikal insizyon yapıldı. 

Bulgular 

Çalışmada fasiyal sinir ana segmenti olarak 4 adet sağ ve 6 adet sol; nervus aurikularis magnus 

olarak 7 adet sağ ve 8 adet sol; nervus suralis olarak 6’şar adet sağ ve sol taraftan sinir örneği 

alındı. Sinir kalınlıkları ortalaması fasiyal sinir ekstrakranial ana segmenti için sağ tarafta 

1767565±205990 µm2 ve sol tarafta 2070650±1389603 µm2; nervus aurikülaris magnus için sağ 

tarafta 2014458±763912 µm2 ve sol tarafta 2154537±867575 µm2; nervus suralis için sağ tarafta 

1992390±1260002 µm2 ve sol tarafta 2079723±460559 µm2 olarak saptandı. Fasikül sayıları 

ortalaması fasiyal sinir ekstrakranial ana segmenti için sağ tarafta 6,0 ± 2,2 ve sol tarafta 6,5±3,1; 

nervus aurikülaris magnus için sağ tarafta 17,1±10,7 ve sol tarafta 13,4±7,6; nervus suralis için sağ 

tarafta 600679±247929 ve sol tarafta 618659±112037 olarak saptandı. Akson sayıları ortalaması 

fasiyal sinir ekstrakranial ana segmenti için sağ tarafta 12813±2713 ve sol tarafta 11333±7015; 

nervus aurikülaris magnus için sağ tarafta 4439±1480 ve sol tarafta 4161±1446; nervus suralis için 

sağ tarafta 5591±2542 ve sol tarafta 5468±1070 olarak saptandı.    

Sonuç 

Fasial sinir ve greft amaçlı kullanılan sinirler kalınlık olarak birbirlerine yakın olmasına rağmen, 

fasikül sayısı ve akson sayısı açısından aralarında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum sinir 

grefti sonrası fonksiyonel iyileşmenin tatmin edici düzeyde olmamasının önemli nedenlerinden biri 

olarak gösterilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Fasiyal, sural, aurikularis magnus, fasikül, akson 
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Mıcroanatomical Examination Of The Facial Nerve Extracranial Main Segment, Nervus 

Auricularıs Magnus And Nervus Suralis 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction 

Facial nerve has a significant role in Ear-Nose-Throat surgery. It may be damaged during head-

neck and autological surgery and sometimes require grafting. Nervus auricularis magnus and 

nervus suralis are the most common nerves used for nerve grafting. This study evaluated the 

thickness, fascicule numbers and axon numbers of the three nerves mentioned above.  

 

Materials and Methods 

Nerve samples were taken from eight dead bodies during the autopsy for the postmortem 

examination. For each side of the neck, an incision extending from the ear lobe to the sternal notch, 

which was one of the routine incisions, was used to obtain facial and nervus auricularis magnus 

samples more easily. A 3 cm vertical incision was made to the posterior lateral malleolus to obtain 

a sural nerve sample. 

 

Results 

In the study, four samples were obtained from the right and six samples from the left as the main 

nerve segment; seven samples were obtained from the right and eight samples from the left as 

nervus auricularis magnus; and six samples were obtained from the right and six samples from the 

left as nervus suralis. Nerve thicknesses were 1767565 ± 205990 µm2 on the right side and 

2070650 ± 1389603 µm2 on the left side for the facial nerve extracranial main segment; 2014458 ± 

763912 µm2 on the right side and 2154537 ± 867575 µm2 on the left side for nervus auricularis 

magnus; and 1992390 ± 1260002 µm2 on the right side and 2079723 ± 460559 µm2 on the left 

side for nervus suralis. The mean number of fascicles was 6.0 ± 2.2 on the right side and 6.5 ± 3.1 

on the left side for the facial nerve extracranial main segment; 17.1 ± 10.7 on the right side and 

13.4 ± 7.6 on the left side for nervus auricularis magnus; and 600679 ± 247929 on the right side 

and 618659 ± 112037 on the left side for nervus suralis. The mean number of axons was 12813 ± 

2713 on the right side and 11333 ± 7015 on the left side for the extracranial main segment of the 

facial nerve; 4439 ± 1480 on the right and 4161 ± 1446 on the left for the nervus auricularis 

magnus; and 5591 ± 2542 on the right side and 5468 ± 1070 on the left side for nervus suralis.    

 

Conclusion 

Although facial nerve and nerves used for grafting have similar characteristics in terms of 

thickness, there are significant differences between them in terms of the number of fascicles and 

axons. This can be shown as one of the important reasons for unsatisfactory functional recovery 

after nerve graft. 

 

Key Words: Facial, sural, auricularis magnus, fascicle, axon 
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Giriş 

Sinir onarımındaki en önemli amaç mümkün olduğunca çok aksonun karşılıklı olarak temas 

etmesini sağlamaktır. Sinir onarımının tarihçesi 19.yy’ın sonlarına dayanmaktadır. Nicholson ve 

Seddon ise 1957 yılında epinöral sütür tekniğini kullanarak median sinir lezyonlarını fonksiyonel 

olarak iyileştirdiklerini rapor etmişlerdir (Nicholson ve Seddon, 1957). Smith (1964) sinir 

onarımında mikroskobu başarılı bir şekilde kullandığını belirterek bu alanda mikrocerrahi 

döneminin yolunu açmıştır.    

Rekonstrüktif sinir cerrahisinde klasik onarım epinöral sütür tekniğidir. Ancak mikrocerrahi 

yöntemiyle fasiküllerin karşılıklı olarak sütürasyonu yani interfasiküler onarım son dönemde 

önerilen tedavi seçeneği olmuştur (Daniller  ve Strauch, 1976). Buna rağmen bir sinirdeki her bir 

fasikülün aynı akson sayısına sahip olup olmadığı net değildir. Ayrıca greft amaçlı kullanılan 

sinirlerdeki fasikül ve akson sayısının da bilinmesi önemli bir gereksinimdir.  

Bu çalışmada bu üç sinirin kalınlığı, fasikül sayıları ve akson sayıları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem 

Etik kurul onamı alındıktan sonra yakınlarından onam alınan kişilerin 8’inden otopsi esnasında 

sinir örnekleri alınmıştır.  

Histolojik değerlendirme:  

Hazırlanan preperatlar ışık mikroskobunda (Nikon Eclıpse 200; Nikon) NIS-Element (Hasp 

ID:6648AA61; Nikon) programı aracılığı ile mikromorfometrik olarak analiz edildi.  

Dörtlük objektif büyütmede sinir lifini en dıştan çepeçevre kuşatan epinöriyumlar 

çevrelenerek sinir lifi çapları mikrometrik olarak hesaplandı. Ayrıca her bir fasikülü çevreleyen 

perinöryum bağ dokusu örtüleri de bir hat ile sınırlandırılarak fasiküllerin çapları hesap edildi 

(Resim 1).  

Resim 1: Sinir ve fasikül alanı hesaplaması 

 
Fasikülleri oluşturan akson sayılarının hesaplanması ise 100x objektif görüntülerinde akson 

sayımlarının yapılması ile gerçekleştirildi. Analiz programına 20µmx20µm=400µm2 alana sahip 

sayım çerçevesi skalası yapılarak bu görüntüler üzerine rasgele olacak şekilde yerleştirildi (Resim 

2).  
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Resim 2: Akson Sayısı Hesaplaması 

 
 

İstatistiksel analiz SPSS 20 kullanılarak yapıldı. Grupların karşılaştırılmasında Independent 

sample t test kullanıldı. 

 

 

BULGULAR 

Çalışmada fasiyal sinir ana segmenti olarak sağ taraftan 4 adet ve sol taraftan 6 adet sinir örneği 

alınmıştır. Nervus auricularis magnus örneği sağ taraftan 7 adet ve sol taraftan 8 adet alınmıştır. 

Nervus suralis örneği sağ ve sol taraftan 6’şar adet alınmıştır.  

Tablo 1: Sinir alanı, akson alanı, fasikül sayısı ve akson sayılarının sağ ve sol tarafların kendi 

içinde karşılaştırılması 
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Tablo 2: Sinirlerdeki sinir alanı, akson alanı, fasikül sayısı ve akson sayılarının birbiriyle 

karşılaştırılması 

 

 
a=p<0.05, b=p>0.05 

Sinirlerin sağ ve sol tarafları arasında kalınlık, akson alanı, fasikül sayısı ve akson sayısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Sinirler arasında sinir alanlarının birbirine yakın olmasına rağmen (p>0.05) akson alanları 

arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir (p˂0.05). Fasikül sayısı fasiyal sinirde belirgin 

olarak daha azdır (p˂0.05) fasikül az bulunmasına rağmen hem daha kalın, hem de içinde bulunan 

akson sayısı daha fazladır (p˂0.05).    

 

TARTIŞMA 

Yapılan literatür taramasında fasikül sayısının bakıldığı çalışmalar olmakla birlikte yalnızca bir 

çalışmada fasiyal sinir akson sayısına bakıldığını gördük (Captier, Canovas, Bonnel ve 

Seignarbieux, 2005). N. suralis ve n. auricularis magnus’ta akson sayısına bakılan herhangi bir 

çalışmaya rastlayamadık. Sural sinirde sinir kalınlığı ve fasikül sayısına bakılmakla birlikte (Park 
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ve diğerleri, 2007; Mahakkanukrauh ve Chomsung, 2006) n. auricularis magnus’ta sinir kalınlığı ve 

fasikül sayısı ile ilgili de herhangi bir çalışmaya rastlayamadık. 

Guerrissi ve Miranda (2007), 25 ekstratemporal fasiyal siniri incelemişler ve sabit bir fasikül 

sayısı olmadığını göstermişlerdir. Vakaların %64’ünde 4 veya 5 fasikül olduğunu saptamışlardır. 

Sinir kalınlığı olarak vakaların %48’inde 1100-1300 µm arasında olduğunu saptamışlardır. Captier 

ve diğerleri (2005) gerçek fasiküler organizasyonun genikulat gangliondan itibaren ortaya çıktığını 

ve sinir içinde konnektif doku görülmeye başlandığını,  proksimalden distale doğru fasikül sayısı 

artarken kalınlıklarının da azaldığını tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da fasiyal sinirde 

akson yoğunluğu bir veya iki fasikül içinde yoğunlaşırken n. suralis ve n. auricularis magnus’ta 

aksonların fasiküller arasında birbirine yakın sayıda olduğunu saptadık. Bu durumun fasiyal sinir 

ile greft amaçlı kullanılan diğer sinirler arasında interfasiküler anostomozun fonksiyonel 

sonucunun etkili olma ihtimalini düşürdüğü söylenebilir.     

Çalışmamızda fasikül şeklinin her zaman tam yuvarlak olmadığı için alanını ölçtük ve ortalama 

her bir fasikül alanı 184760 µm2 olarak saptadık. Fasikül sayısını ise minimum 3, maksimum 11 

olmak üzere ortalama 6,3 olarak saptadık. Toplam akson sayısını ise 11925 olarak saptadık. Bu 

bulgular Captier ve diğerlerinin çalışmaları ile benzer sonuçlara sahiptir. 

Sural sinirin incelendiği bir çalışmada fasikül sayısı ortalama 5.8 (minimum 1, maksimum 11) 

olarak saptanmıştır. Ortalama fasikül alanı ise 0.55 mm2 olarak saptanmıştır (Park ve diğerleri, 

2007). Bizim çalışmamızda alınan sural sinir örneklerinde sinir alanı ortalaması 2.03 mm2, fasikül 

alanı 0.609 mm2 olarak saptanmıştır. Ortalama fasikül sayısı 12.1 ve akson sayısı 5530 olarak 

bulunmuştur. 

SONUÇ 

Fasial sinir ekstrakranial ana segmenti ve greft amaçlı kullanılan n. auricularis magnus ve n. 

suralis’in kalınlık olarak birbirlerine yakın olmasına rağmen, fasikül sayısı ve akson sayısı 

açısından aralarında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum sinirin greftle onarımı sonrası 

fonksiyonel iyileşmenin tatmin edici düzeyde olmamasının önemli nedenlerinden biri olarak 

gösterilebileceği kanaatindeyiz.    
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Hipobarik Hipoksiyanın Təsiri İlə Qalxanabənzər Və Böyrəküstü Vəzilərdə Baş Verən 

Kompensator-Adaptasiya Proseslərinin Korrelyasiyası 

 

Yaqubova S.M. 

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Patoloji anatomiya kafedrası, Bakı 

 

 Giriş. Hipoksiya və ya oksigen çatışmazlığı orqanizmdə toxumaların oksigenlə təchizatı və ya 

bioloji oksidləşmə proseslərində istifadəsi pozulduqda baş verən tipik bir patoloji prosesdir. 

Hipoksiya yalnız patoloji bir fenomen olaraq qəbul edilmir. İnsan gündəlik həyatında 

(fəaliyyətində) oksigen çatışmazlığı və ya fizioloji hipoksiyanın təsirini daim hiss edir. Patoloji 

hipoksiyadan fərqli olaraq, fizioloji hipoksiya zamanı orqan və toxumalarda baş verən dəyişikliklər 

qısamüddətli və dönər xarakter daşıyır. Hazırda hipoksiya haqqında təsəvvürlərin 

genişlənməsi sayəsində həm hipoksik vəziyyətlərin patogenezi, həm də profilaktikası və 

korreksiyasında, eləcə də peşəkar fəaliyyət şəraitinə xüsusi hazırlıq məqsədi ilə xronik 

hipoksiyanın tətbiqi haqqında bilgilər də artmışdır.  

 Orqanizmin adaptasiya imkanlarının artırılmasında, psixofizioloji statusun, tənəffüs sistemi, 

ürək-damar sistemi, əsasən də endokrin sistem orqanlarının funksiyasının normallaşdırılmasında, 

eləcə də bir çox xəstəlik və patoloji proseslərin müalicəsində müxtəlif mənşəli hipoksiyanın 

təsirlərindən geniş istifadə edilir. Ətraf mühitin əlverişsiz faktorlarının, o cümlədən hipoksiyanın 

təsiri zamanı orqanizmdə kompensator-adaptasiya proseslərinin formalaşmasında endokrin sistem 

orqanları, xüsusilə də böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilər, onların hüceyrələrinin sintez və ifraz 

etdiyi hormonlar böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

 Ədəbiyyat məlumatlarını nəzərdən keçirdikdə isə müəlliflər arasında fikir ayrılığı diqqəti cəlb 

edir. Belə ki, bir qrup müəlliflər orqanizmin müxtəlif mənşəli hipoksiyaya adaptasiyasında 

böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilərin funksional aktivliyinin güclənməsini (adrenositlərin və 

tirositlərin ölçülərinin dəyişilməsini), digər müəlliflər isə əksinə, vəzilərin funksional aktivliyinin 

zəifləməsini qeyd edirlər. Bu baxımdan indiyə qədər hipoksiya zamanı böyrəküstü və 

qalxanabənzər vəzilərin morfo-funksional xüsusiyyətləri və adaptasiya mexanizmlərinin yeni 

prinsiplərinin patogenetik baxımdan əsaslandırılmasının zəruriliyi aktual olaraq qalır.  
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 Tədqiqatın məqsədi. Bunları nəzərə alaraq, hipobarik hipoksiya zamanı qalxanabənzər və 

böyrəküstü vəzilərin toxuma strukturlarında (vəzi və stromal) baş verən morfofunksional 

dəyişikliklərin patogenetik və morfogenetik xüsusiyyətlərinin, eləcə də bu zaman vəzi 

hüceyrələrində baş verən kompensator-adaptasiya proseslərinin əsas mexanizmlərinin öyrənilməsi 

məqsədi ilə tədqiqat apardıq.   

 Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqat obyekti olaraq xüsusi şəraitdə yetişdirilmiş çəkisi 

180-200 qram olan yetkin erkək ağ siçovullardan istifadə etdik. Tədqiqatı 21.04.2018-ci il tarixdə 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin nəzdindəki Etik Qaydalar Komissiyasının bioetika 

komitəsinin 31 saylı protokolunda göstərilən etik qaydalar əsasında ATU-nun ETM-nin 

Farmakologiya və Eksperimental Cərrahiyyə şöbələrində apardıq. Təcrübə heyvanlarını 3 qrupa 

böldük – I qrup – kontrol qrupuna daxil edilən sağlam təçrübə heyvanlarına müdaxilə etmədik, II 

qrup – təcrübə qrupuna daxil edilən təcrübə heyvanları üzərində kəskin, III qrup – təcrübə qrupuna 

daxil edilən təcrübə heyvanları üzərində xronik hipobarik hipoksiya modeli yaratdıq. Hipoksiya 

modeli yaradarkən heyvanları atmosfer təzyiqi dəniz səviyyəsindən 2-3 min km yüksəklikdəki 

təzyiqə bərabər olan, temperaturu 19-20ºC, havalanması təmin edilmiş xüsusi barokameraya 

yerləşdirdik. Kəskin hipoksiya modeli yaradılarkən heyvanları barokamerada hər gün 2 dəfə 2 saat 

ərzində, xronik hipoksiya modelində isə həftədə 5 dəfə hər gün 2 saat ərzində saxladıq. 

Barokameradan çıxarılmış heyvanları standart vivarium şəraitində su və qida ilə təmin etdik və 

xüsusi nəzarət altında saxladıq.  

 Eksperimentin gedişi. Eksperimentin 2-ci, 5-ci, 15-ci və 30-cu günü sağ qalmış təcrübə 

heyvanlarını intraperitoneal anesteziya altında dekapitasiya etdik və onların qalxanabənzər və 

böyrəküstü vəzilərindən histoloji, histokimyəvi, elektron-mikroskopik və morfometrik müayinə 

üçün preparatlar götürdük.  

 Tədqiatın nəticəsi. Qalxanabənzər və böyrəküstü vəzilər üzərində aparılmış tədqiqatlardan 

alınmış nəticələri korrelyasiya edərkən hipobarik (barometrik) hipoksiya zamanı vəzi 

hüceyrələrinin hipoksiyaya qarşı cavab reaksiyasının onların morfo-funksional xüsusiyyətlərindən, 

hipoksiyanın təsirinə həssaslıq dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif olduğunu müəyyən etdik. 

Məlum oldu ki, hipobarik hipoksiya əsas «stress» faktoru kimi böyrəküstü və qalxanabənzər 

vəzilərin morfo-funksional vəziyyətinə təsir göstərir, vəzilərdə hüceyrə və hüceyrədənkənar 

struktur dəyişikliklər törədir. Hipoksiyaya, xüsusilə də güclü qısamüddətli hipoksik təsirlərə qarşı 

böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilərin davamlılığı fərqli olduğu üçün vəzilərin hüceyrələri 
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(adrenosit və tirositlər), damarları və birləşdirici toxuma strukturları müxtəlif dərəcədə zədələnir və 

müxtəlif morfo-struktur reaksiyalarla cavab verir. Bu isə vəzi toxumalarının növünün, onların 

morfo-funksional xüsusiyyətlərinin, hipoksiyaya qarşı rezistentliyinin, eləcə də oksigen aclığının 

inkişaf surətinin və davametmə müddətinin, eyni zamanda maddələr mübadiləsinin intensivliyinin 

müxtəlif olması ilə izah olunur.  

 Kəskin hipoksiya zamanı qalxanabənzər və böyrəküstü vəzilərin morfofunksional 

xüsusiyyətləri. Eksperimentin erkən mərhələsində (2-ci gün) mikroskopik olaraq qalxanabənzər 

vəzinin mərkəzi və periferik hissələrinin konturları izlənilmir, vəzinin bəzi follikulları şişərək 

formasını dəyişmiş, hipertrofiyaya uğramış və boşluqlarında kolloid ödem mayesi ilə əvəz 

olunmuşdur. 5-ci gün isə bir çox follikulların mənfəzində deskvamasiya olunmuş və kolloidlə 

hopmuş tirositlər müşahidə edilir, kolloiddə rezorbsiya olunmuş vakuollar aydın görünür. 

Mikroskopda follikullar bir-birindən ayrılmış vəziyyətdə görünür, bu isə onlar arasında 

nəzərəçarpacaq interstisial ödem əlamətlərinin olması ilə izah olunur. Kəskin hipoksiyanın təsiri ilə 

adrenositlərin sitoplazması və nüvələri kəkin ödemlidir, nüvələr sitoplazmanın mərkəzində deyil, 

hüceyrənin kənarında, membrana bitişik yerləşir. Bəzi hüceyrələrin sitoplazmasında kariopiknozlu 

nüvələrə rast gəlinir, xromatinin dağılması diqqəti cəlb edir Hipoksiyanın təsiri böyrəküstü vəzinin 

qabıq maddəsinin yumaqcıqlı, dəstəli və torlu zonalarının, o cümlədən qabıq və beyin maddələrinin 

qarşılıqlı münasibətinin dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Xronik hipoksiya zamanı qalxanabənzər və böyrəküstü vəzilərin morfofunksional 

xüsusiyyətləri. Uzunmüddətli hipoksiyaya adaptasiya olunmuş heyvanların böyrəküstü və 

qalxanabənzər vəzilərinin biopsiya nümunələrinin təhlili göstərir ki, vəzi hüceyrələri yeni şəraitə 

uyğunlaşaraq, öz normal morfoloji quruluşunu və ölçülərini tam bərpa etmiş, xüsusilə də 

qalxanabənzər vəzinin strukturunu – parenxima və stromasını təşkil edən toxumaların 

yenidənqurulması baş vermişdir. Belə ki, vəzi hüceyrələrinin proliferasiyası, diferensasiyası və 

böyüməsi ilə qalxanabənzər vəzinin hipoksiyadan sonrakı bərpa dövrü eksperimentin 15-ci günü, 

böyrəküstü vəzinin isə eksperimentin sonunda başa çatmışdır, histoloji preparatlarda vəzi 

hüceyrələrinin morfoloji quruluşunun tam bərpa olunması aydın görünür.  

BELƏLİKLƏ, aparılan tədqiqatlardan alınmış nəticələr göstərdi ki, eksperimentin erkən 

mərhələsində hipoksiyanın təsiri ilə qalxanabənzər və böyrəküstü vəzidə morfo-struktur 

dəyişikliklər (zədələnmələr) baş verir. Hüceyrələrdə baş verən bu spesifik morfoloji dəyişikliklər 

parenximatoz komponentlər, damarlar və birləşdirici toxuma tərəfindən müxtəlif reaksiyalarla 
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özünü büruzə verir. Eksperimentin müddəti uzandıqca vəzilərdə hipoksiyaya qarşı kompensator-

adaptasiya prosesləri formalaşır, orqanlar oksigen çatışmazlığına davamlılıq əldə etməklə, 

uyğunlaşır, vəzilərin strukturunun yenidənqurulması nəticəsində onların itirilmiş funksiyaları bərpa 

olunur.  

Hər iki vəzinin müqayisəli təhlili zamanı kəskin hipoksiyanın təsirindən böyrəküstü vəzinin 

adrenositlərinin kəskin distrofik və destruktiv dəyişiklikləri – hüceyrələrin ödemi, kompensator 

olaraq hipertrofiyası – eksperimentin erkən mərhələsində (2-ci gün) müşahidə edildiyi halda, 

qalxanabənzər vəzinin tirositlərində eksperimentin 5-ci günü qeyd edilir. Böyrəküstü vəzi 

qalxanabənzər vəzi ilə müqayisədə endogen və ekzogen faktorların təsirinə erkən və daha çox 

məruz qaldığı üçün, böyrəküstü vəzidə distrofik və destruktiv dəyişikliklər daha qabarıq özünü 

büruzə verir. Bu isə böyrəküstü vəzinin hipoksiyaya həssaslıq dərəcəsinin daha yüksək olması kimi 

qiymətləndirilə bilər. Uzunmüddətli hipoksiyanın təsiri zamanı təcrübə qruplarında qalxanabənzər 

vəzi parenximasında, xüsusilə, periferik hissədə proliferativ potensial və yüksək metabolizmə 

malik olan kiçik follikulların miqdarının artması ilə follikulogenez prosesinin baş verməsi, 

stromada paycıqlararası arakəsmənin qalınlaşması, habelə birləşdirici toxumanın ocaqlı və ya 

diffuz artması (proliferasiyası), fibroz toxumanın inkişafı kimi əlamətlər eksperimentin 15-ci günü 

qeyd edildiyi halda, böyrəküstü vəzinin parenxima və stromasında baş verən regenerasiya 

prosesləri, toxuma strukturlarının bərpası, adrenositlərin yüksək aktivliyinin təmin edilməsi, 

morfometrik göstəricilərin əksəriyyətinin kontrol qrupun göstəricilərindən fərqlənməməsi 

tədqiqatın sonunda (30-cu gün) müşahidə edilir. Bu isə qalxanabənzər vəzinin hipoksiyaya daha 

erkən adaptasiyası ilə izah olunur.  

Tədqiqatın yekunu olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, hipoksiyanın təsiri ilə qalxanabənzər 

və böyrəküstü vəzilərin hüceyrələrinin fərqli oksigen təlabatı ilə əlaqədar olaraq, hər bir vəzidə 

toxuma hipoksiyası ilə nəticələnən müxtəlif mexanizmli kompensator-adaptasiya prosesləri 

formalaşır. Beləliklə, hipobarik hipoksiya orqanizmin qeyri-spesifik rezistentliyinin artmasına 

yönəlmiş genetik mexanizmləri işə salmaqla, eyni zamanda orqanizmdə uzunmüddətli adaptasiya 

yaratmaqla, müxtəlif stress vəziyyət və xəstəliklərin profilaktika, müalicə və reabilitasiyasında 

istifadə edilə bilər.   

 

 

 

  



26 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

İnsanın İdrar Kesesinin Duvarlarında Genel Duktusunda S - Şekilli Egrilik Yaradan 

Bezlerin Morfolojik Özellikleri 

 

                                                  Huseynova Gülkız Ağahasan1 

 

1Azerbaycan Tıp Üniversitesi, İnsan anatomi ve Tıp Terminoloji Anabilim Dalı, Azerbaycan, 

gulqiz65@mail.ru 

 

ÖZET 

Tübüler organ duvarı elemanları üzerinde çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, 

idrar kesesi duvarındaki küçük bez aparatının genel ekskretor duktusu, onun yaş, bireysel veya 

cinsel özellikler açısından incelenmemiştir.Araştırmanın amacı postnatal ontogenezde, idrar 

kesesinin duvarındaki bezlerin genel duktusu, onun yönü, morfolojik değişiklikleri (genişlik, 

divertikül, S-şekilli eğrilik, ve b.) ve sıklığının yaş, bireysel ve bölgesel özelliklerini incelemektir. 

Araştırma makro-mikroskopik ve histolojik yöntemler kullanılarak 34 ceset üzerinde 

gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre, postnatal ontogenezin I olgun döneminde idrar 

kesesinin alveollerinin alanı ve salğı hücrelerinin sayısı artar, ayrıca bezlerin duktal aparatının 

proksimal bölümleri genişler. Bu işaretler "fonksiyonun morfolojik eşdeğeri" ile yakından 

ilişkilidir. İdrar kesesinin duvarındaki bezlerin genel duktusu düz yönə veya bir eğrilik yayına 

sahiptir. Bazı bezler özelliklə yaşlılıkta S şeklinde bir eğrilik de oluşturur ve yaşlılıkda genel 

duktusun deliginə yakın genişliyor. İnsan idrar kesesinde S-şekilli eğrilik yapan bezlerinin sayısı 

ergenlik çağında yenidoğanlara göre 8.3 (p <0.05), olgunlukda 9.6 (p <0.05) ve yaşlılıkda 12.5 (p 

<0.05) kez artıyor. İdrar kesesi duvarında genel duktusu S-şekilli eğrilik yapan bezlerin minimum 

ve maksimum değerlerinin dışlanması da olgunlukda və yaşlılıkda artmaktadır. Bu nedenle, çocuk 

yaş dönemi boyunca bu tip bezlerin sayısındaki değişkenlik daha azdır. İnsanda idrar kesesi 

duvarında yer alan ve general ductusu S şekilli eğrilik yapan bezler de bölgesel bir belirti ile 

karakterize edilir. Çalışmalarımız, postnatal ontogenezin tüm yaş gruplarında bu tip bezlerin 

sayısının idrar kesesi duvarının üst üçte bir kısmında, orta ve alt üçte bir kısımdakinden daha az 

olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan tübüler ve kavite organlarının sfinkterleri gibi, idrar kesesinin 

sfinkterleri de benzer bir yapı planında (idrar kovalamak ve idrar reflüsünü - idrarın üreterlere ve 

böbreklere geri kaçışını önlemek için üçlü kas ve sıkıştırılmış sinirler, damarlar) kendini doğruldur. 

Bu idrar kesesinin alt üçte bir kısmında üreterlerin sfinkterlerinin ve iç üretra sfinkterinin yeri ve 

fonksiyonel-morfolojik yakınlığı ile ilgilidir.  

 

Anahtar kelmeler: postnatal ontogenezis, idrar kesesi, bez, genel ekskretor duktus  
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ABSTRACT 

 

      The wall elements of the tubular organs were investigated by different scientific works. 

However, the general excretory duct apparatus of the small glands in the walls of  urinary bladder 

has not been examined for its age, individual or genital characteristics.The aim of the research is to 

investigate the general excretory duct of the glands in the urinary bladder wall, its direction, 

morphological changes (width, diverticulum, S-shaped curvature, and b.) and frequency, age, 

individual and regional characteristics in postnatal ontogenesis.The investigation was carried out 

on 34 cadavers using macro-microscopic and histological methods. According to the results of the 

investigation, in the I mature period of postnatal ontogenesis, the area and the quantity of excretion 

cells of the alveoli of the urinary bladder increase and the proximal portions of the ductal apparatus 

of the glands expand. These signs are closely related to the "morphological equivalent of function".  

The general excretory duct of the glands on the urinary bladder wall has a straight direction or a 

curvature arc. Some glands also form an S-shaped curvature in old age. In old age the general 

excretory duct is expanding near the duct foramen.The quantity of the glands with S-shaped 

curvature on the urinary bladder, compared with newborns, increases in the 1st period of adulthood 

by 8.3 times (p <0.05), in older people by 9.6 times (p <0.05), in senile age 12.5 times (p <0.05). 

The individual minimum and maximum percentage of glands with an S-shaped curvature of the 

general excretory duct in the urinary bladder gradually increase from the neonatal period to senile 

age.The exclusion of the minimum and maximum values of the glands that make the general duct 

S-shaped curvature in the urinary bladder wall also increases in maturity and old ages. The diapers 

on the wall of human urinary bladder glands having a general excretory duct with S-shaped 

curvature or bulb-shaped widths are also characterized by regionality. Our studies have shown that 

the number of these glands is less in the upper third of the bladder wall than in the middle and 

lower third of all age groups in postnatal ontogenesis.In this respect, like the sphincters of the 

tubular and cavitated organs, the sphincters of the urinary bladder are correct in a similar structure 

plan (triple muscle and compressed nerves, veins) direction the urine and prevent urinary reflux - 

urine escaping back to the ureters and kidneys. This is related to the location and functional-

morphological proximity of the urethral sphincters and internal urethral sphincter in the lower third 

of the urinary bladder. 

Key words: postnatal ontogenesis, urinary bladder, gland, generally excretory duct 
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Giriş. Farklı iç organların duvarlarındaki bezlerin yapısı, morfogenezlerinin yasaları, yeterince 

ayrıntılı olarak incelenmiştir [5-6,8-10]. Literatürde tübüler ve kavite organların bezlerinin yaş,  

bölgesel ve bireysel özelliklerine ayrılmış çok sayıda eser bulunmaktadır [1-3, 7]. Ayrıca glandüler 

aparatın genel duktus yapısının prensiplerini belirlediler. Literatürde idrar kesesi duvarının 

bezlerinin genel duktusu ve onun yaş, bölgesel ve bireysel özellikleri iyi anlaşılmamıştır [4,11-12]. 

Üriner organlar da dahil olmak üzere iç organların duvarının katlarında bulunan bezlerin genel 

excretor duktusu, genetik yabancı partiküllerin vicuta nüfuz etmek için giriş kapısı olabilir. Diger 

yandan, sekresyonun zaman uyumsuzluğu nedeniyle sekresyon sırasında duktus her zaman 

yıkanmaz. Bu sorunlar, yaşlılarda özellikle idrar tutamama, disürik fenomenler zamanında, sistit 

olduğunda sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyal bir problem haline gelmektedir [4].  

Araştırmanın amacı. Bununla ilgili, araşdırmanın amacı postnatal ontogenide yenidoğandan 

yaşlılık dönemine (idrar ve genital organlada patoloji olmadığında) kadar, idrar kesesinin 

duvarındaki bezlerin genel duktusu, onun yönü, morfolojik değişikliklerini (genişlik, divertikül, S-

şekilli eğrilik, ve diger değişiklikleri) və sayısının, sıklığının, hem de morfoloji boyutlarının, ölçüm 

farklılıklarının yaş, bireysel ve bölgesel özelliklerini incelemek ve belirlemektir.   

Materyal ve yöntemler. Farklı yaşlardaki insanların cesetlerinden elde edilen 34 idrar kesesi 

duvarının preparatlarında, D.R. Sinelnikov yöntemi ile % 0.05 metilen mavisi ile boyandıktan 

sonra bezlerin duktal aparatını inceledik. İncelenen materyal, genel kabul görmüş yaş 

periyodizasyonuna göre gruplara ayrılmıştır. İdrar kesesi bezlerinin genel duktusu organın üç (üst, 

orta ve alt) kısmında incelendi. Genel duktusu S-şekilli egrilik yapan bezlerin yüzdesi, aritmetik 

ortalama değeri hesaplanarak idrar kesesinin her üçte bir kısmı için hesaplanmıştır. Bezlerin genel 

duktusunun deligi de incelenmiştir. İdrar kesesi bezlerinin mikropreparasyonlarını elde etmek için, 

van Gieson, Weigert, Kreiberg, seçici olarak SIR reaksiyonuna göre 5-7 um kalınlığında kesikler 

hematoksilin-eozin ile boyandı. Morfometrik işlenmiş veri araştırıldı, onların hataları ve aritmetik 

ortalama değerleri hesaplandı. 

Araştırma sonuçlarının tartışması. Boyamadan sonra bezler koyu bir renk aldı ve net konturlara 

sahipti. İdrar kise bezlerinde bir ila yedi alveol departmanı sayılır. Bezde her alveol tan ilk veya 

birinci derece ekskretor duktus ayrılır. Araştırmaya göre, postnatal ontogenezde idrar kesesi 

divarında alveoler dalların (departmanın) sayısına bağlı olarak bezin şekli farklı görünüyor: basit 

və kompleks (karmaşıq) hale gelir. İdrar kesesi duvarındaki vezlerin genel duktusu epitel sayfası 

üzərinə və dolayısıyla orqan boşluğuna açılır. Ductus, onun akdığı epitel sayfası, onun 

bükümlerindeki, hem də organ boşluğundakı enfeksiyon bulaşıcılar, yabançı partiküllerin vicuda 

erişimi için giriş kapısıdır. Bununla ilgili postnatal ontogenezin farklı yaş dönemlerinde morfolojik 

farklılıklar muhtemelen, hastalığın farklı seyrini etkiler [8-11]. Bezlerin genel duktusu, özellikle 

yaşlılıkta deligine doğru genişliyor, doğrusal ve kavisli bir yöne, ampul şeklinde bir genişlemeye, 

S-şekilli egrilige ve yanal divertiküle sahiptir (Şekil 1 A, B, C). Bezlerin duktusu lenfoid 

oluşumları - üreme merkezleri olmayan lenfoid nodüller ve yayğın lenfoid doku ile yakın 

mikrotopografik ilişkilerdedir. Koruyucu bir fonksiyon gerçekleştiren lenfoid oluşumları, bez 

duktusunu çevreler ve mikroorganizmaların ve yabancı antijenlerin organ duvarlarına 

derinlemesine nüfuz etmesini önler. Yabancı antijenler her zaman salgı ile yıkanmaz. Bu, asenkron 

ve sekretuar süreçte bioritmlerin varlığından kaynaklanmaktadır [9]. 
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       Postnatal ontogenezin I olgunluk döneminde ise, idrar kesesinin alveollerinin alanı ve salğı 

hücrelerinin-glandülositlərin sayısı artar, ayrıca bezlerin genel duktusunun proksimal bölümleri 

genişler. Bu işaretler "fonksiyonun morfolojik eşdeğeri" ile yakından ilişkilidir, yanı bu yaştaki 

bezlerin salgı kapasitesi maksimumdur – bezin salğı funksionu arttıqca morfolojik uyumluluk 

oluşur. Bu nedenle genel duktus genişlemesi (2.5 kez, p <0.05) bezin drenaj fonksiyonunun 

optimizasyonunu sağlar. Bilim adamlarına göre, tübüler iç organların mukoza zarları bezlerinin 

maksimum gelişimi, boyutları, sayısı ve salgı aktiviteleri en belirgin dönemde – 22-35 yaşlarında 

ortaya çıkar [8.9]. Ancak genel duktusun deligi yaşlılıkta  maksimum bir alana sahiptir. Bu 

nedenle, çalışmaya göre, yaşa bağlı özellikler idrar kesesinin bezlerinin genel duktusunun 

makroskopik ve mikroanatomik parametrelerini karakterize eder. Postnatal ontogenez boyunca 

ekskretor duktusun deliginin alanı sürekli olarak artmaktadır, bu da diğer ekzokrin bezleri için 

tipiktir. Bu özellik idrar kisesi duvarının tüm bölümlerinin karakteristiğidir. Bu nedenle, 

yaşlılıktaki bezlerin genellikle duktus alanı yenidoğanlara göre, duvarın üst ve orta üçte birinde 4.2 

(p <0.05), alt üçte birinde 3.4 (p <0.05) ve genel olarak (tüm organda) 3.9 kez (p <0.05, diyagram 

1) artar.  

        Aynı zamanda, genel duktusunda S-şekilli 

egrilikler, ampuller ve yanal kör divertikül 

oluşduran idrar kesesi bezlerin yüzdesi yaşlılıkta 

artar (diyagram 2). İnsan idrar kesesinde S-şekilli 

eğrilik yapan bezlerinin sayısı ergenlik çağında 

yenidoğanlara göre 8.3 (p <0.05), olgunlukda 9.6 

(p <0.05) ve yaşlılıkda 12.5 (p <0.05) kez artıyor. 

Yaşlılık döneminde yenidoğanlarla 

karşılaştırıldığında, S şekilli egrilikli genel 

duktusu olan bezlerin yüzdesi idrar kesesi 

duvarının üst üçte birinde 11,9 (p <0.05), orta 

Fig. 1A. The combination of the group and single location of the glands of the urinary bladder in a man 

72 years old. The upper third. View from the integument epithelium. 1-single location of the gland; 2-

group arrangement of glands; 3-S-shaped bend of the common excretory duct; 4-mouth of the 

common excretory duct; 5-intraorgan nerves. By R.D. Sinelnikov metod. Increase 30x. 

Fig. 1 B. The gland with several alveolus departments in the walls of the urinary bladder in a 38-year-old 

woman. The upper third. View from the integument epithelium. 1-alveolus departments; 2- S-shaped 

bend of the common excretory duct. By R.D. Sinelnikov metod. Increase 35x. 

Fig. 1 C. The gland with several alveolus departments in the walls of the urinary bladder in a 22-year-old 

woman. The upper third. View from the integument epithelium. 1-alveolus departments; 2-1st 

excretory duct; 3-common excretory duct. By R.D. Sinelnikov metod. Increase 35x. 

 

Diyagram. 1. Postnatal ontogenenin farklı 

dönemlerinde idrar kisesinin her üç bölümünde bezlerin 

genel duktus deliginin alanı   (10-4 мм2).  
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üçte birinde 14,2 (p <0.05), alt üçte 

birinde veya sfinkterlerin alanında 

14,7 (p <0.05) kez ve tüm idrar 

kisesi için 13,9 kez (p <0.05; tablo) 

artıyor. Görünüşe göre, sfinkter 

alanlarındaki mesane veya idrar 

kesesi bezlerinin mukoza salgısı, 

sağlıklı insanlarda bile her zaman 

idrarda bulunan mikros taşları, 

yabancı maddelerin etkisi nedeniyle 

daha fazla salgılanır [11]. S 

şeklindeki bükümlerin varlığı, telafi 

edici bir uyarlanabilir değere 

sahiptir. Böylece, bezlerin 

salgılanmasında rezervuar funksionu 

yerine getirebilirler. Bu özellikle 

yaşlılarda yani bezin istemsiz 

hiposekresyonu durumunda 

önemlidir [8,9,11]. 

       Morfometrik analiz, idrar kesesi bezlerinin genel duktusunu bölgesel özelliklerin de 

karakterize ettiğini gösterdi (diyagram 1; tabloya). Bu nedenle, postnatal ontogenezde, idrar 

kesesinin alt üçte birinde organın üst üçte biri ile karşılaştırıldığında, genel duktusun delig alanı 

1.3-1.5 (p <0.05) kez, genel duktusu S şeklinde eğrilik yapan bezlerin yüzdesi ise 1.2-1.6 kez (p 

<0.05) artar.  

      İdrar kesesi bezlerinin genel duktusunun morfometri parametreleri, bireysel özelliklerle de 

karakterize edilir. S şekilli egrilikler, ampuller ve yanal kör divertikülü olan genel bez duktusunun 

minimum ve maksimum dışlanması postnatal ontogenezin son yaş dönemlerinde artar, onların 

duktus parametrelerinin değişim sınırı, yaşlılık  aşamalarında oldukça geniştir (diyagram 2; tablo).    

                

                                                                                                

Table. Postnatal ontogenenin farklı dönemlerinde idrar kisesinin üç parçasında genel 

duktusu S şekilli egrilik yapan bezlərin sayısının yaş özellikleri  (X+Sx; min-max, in %). 

 

 

 Yaş n Genel duktusu S şekilli egrilik yapan bezlərin sayısı, 

idrar kesesinin üç bölümünde ve tum organ üzerinde 

 Üst bölüm  Orta 

bölüm 

Alt bölüm   Tüm organ 

Diagram 2. Postnatal ontogenenin farklı dönemlerinde idrar 

kisesinin duvarlarında genel duktusu S şekilli egrilik yapan 

bezlərin sayısının yaş özellikleri.  
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Yenidoğan  3 3,0+ 0,3 

1-4 

3,2+ 0,2 

2-4 

3,8+0,2 

2-4 

3,3+0,2 

2-4 

Sütemer 3 3,0+0,2 

2-4 

3,3+0,2 

2-4 

3,8+0,2 

2-4 

3,3+0,2 

2-4 

Erken çocukluk    3 3,5+ 0,2 

2-4 

4,0+ 0,2 

3-5 

4,5+ 0,2 

3-5 

4,0+ 0,2 

3-5 

I çocukluk 4 5,4+ 0,4 

4-8 

7,5+ 0,4 

4-9 

7,9+ 0,5 

4-9 

6,9+ 0,6 

4-9 

II çocukluk 3 7,0+ 0,4 

5-9 

8,8+ 0,4 

6-10 

9,5+ 0,4 

7-11 

8,4+ 0,4 

6-10 

Ergenlik 3 9,5+ 0,8 

6-13 

10,5+ 1,1 

7-16 

13,4+ 1,3 

8-19 

11,1+1,2 

7-16 

Genclik  

 

3 11,9+ 1,0 

6-14 

15,7+1,3 

8-19 

19,8+1,9 

8-24 

15,8+1,4 

7-19 

I olgunluk 3 21,5+2,2 

11-33 

29,6+2,1 

15-36 

35,2+ 2,0 

22-42 

28,7+1,7 

19-38 

II olgunluk 3 22,0+2,2 

12-34 

26,6+ 3,0 

14-44 

32,4+ 3,0 

24-54 

27,0+3,1 

16-47 

Yaşlılık 3 27,2+ 2,3 

15-38 

32,3+ 3,1 

17-48 

37,8+ 4,0 

26-66 

33,2+ 3,7 

18-55 

İhtiyar 3 35,6+2,1 

24-45 

45,7+ 2,9 

28-57 

56,3+3,7 

32-69 

45,9+2,9 

28-60 

               Note: 

1. n – material sayısı;  

2. Х+Sx –aritmetik ortalama; 

3. min-max – maksimum ve minimum dışlama; 

4. % - preparationda bezin yüzdesi. 
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Sonuçlar:  

    1. Postnatal ontogenezde insan idrar kesesinin duvarlarında genel duktusu S şekilli bir eğriliğe 

sahip bezler yaş özelliklerle karakterize edilir. Bu bezlerin bireysel minimum ve maksimum 

yüzdesi, yenidoğan döneminden yaşlılığa kadar kademeli olarak artar.  

2. Postnatal ontogenezde insan idrar kesesinin duvarlarında S şekilli eğrili genel duktuslu bezler  

bireysel özelliklerle karakterizedilir. Bu bezlerin minimum ve maksimum değerlerinin dışlanması, 

olgunluk ve yaşlılıkta da artar.  

3. Postnatal ontogenezde insan idrar kesesinin duvarlarında S şekilli eğrili genel duktuslu bezler 

bölgesel özelliklerle karakterizedilir. Çalışmalarımız postnatal ontogenezde tüm yaş gruplarında, 

bu bezlerin sayısının idrar kesesi duvarının üst üçte birinde, orta ve alt üçte birinde olduğundan 

daha az olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan, tübüler organların sfinkterleri gibi, idrar kesesi 

sfinkterleri benzer bir yapı planına (üçlü kas ve sıkıştırılmış sinirler, damarlar) sahipdir ve idrar 

geri akışını - idrarın üreterlere ve böbreklere kaçmasını önler. Bu, üreter sfinkterlerin ve iç üretra 

sfinkterin, idrar kesesinin alt üçte birinde yeri ve fonksiyonel-morfolojik yakınlığı ile ilgilidir. 
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ABSTRACT 

Introduction and Purpose: In this study, it was aimed to investigate the effect of body mass index 

(BMI) on the mass and density of rectus abdominis and subcutaneous fat tissue amount in the 

abdominal region.    

Material and Method: Computed tomography (CT) images of 60 individuals with a BMI below 

30 and 60 individuals with a BMI 30 and above and whose ages vary between 30 and 50 were 

evaluated retrospectively. Muscle thickness of the right rectus abdominis at umbilicus level and 

subcutaneous fat tissue thickness between this muscle and skin were measured in mm at anterior 

and posterior axis. The density of rectus abdominis was calculated by placing region of interest 

(ROI) in the middle area of the muscle in the axial section in Housfield unit (HU) at the CT 

workstation. All measurements were recorded separately for each patient. 

Results: There was a significant difference in all three parameters when the individuals with a BMI 

of 30 and above and individuals with a BMI below 30 were compared (p<0.05).  While the 

subcutaneous fat tissue thickness and muscle thickness of the individuals whose BMI was 30 and 

above were found to be high, muscle density was measured as low. When the females and males 

were compared regardless of BMI, muscle thickness was determined to be high in males (p<0.05) 

and subcutaneous fat tissue was found to be higher in females (p>0.05). When the individuals with 

a BMI 30 and above and the individuals with a BMI below 30 were evaluated within themselves, 

muscle thickness of males was found to be higher than females (p<0.05).   

Discussion: The findings of the study reveal that muscle mass is higher in males and subcutaneous 

fat amount is higher in females without being related to BMI. However, subcutaneous fat amount 

and muscle mass increase and muscle density decreases with the increase of BMI. The increase in 

muscle mass and the decrease in density can be explained by the increase in the amount of fat in 

the muscle tissue.  

Keywords: Body Mass Index, Rectus abdominis, Density, Computed tomography 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ)’nin m. rectus abdominis’in kitlesine, 

dansitesine ve abdominal bölgedeki subkutan yağ doku miktarına etkisinin incelenmesi amaçlandı.    

Materyal Metot: Yaşları 30 ile 50 arasında değişen VKİ’si 30’un altında olan 60 birey ile VKİ’si 

30 ve üzerinde olan 60 bireyin bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Umbilicus düzeyinde sağ m. rectus abdominis’in kalınlığı ve bu kas ile cilt 

arasındaki subkutan yağ doku kalınlığı anterior posterior eksende mm cinsinden ölçüldü. M. rectus 

abdominis’in dansitesi, BT iş istasyonunda Housfield ünitesi (HÜ) cinsinden kasın aksiyal kesitte 

tam orta kesimine region of interest (ROİ) konularak hesaplandı. Tüm ölçümler her hasta için ayrı 

ayrı kaydedildi. 

Sonuçlar: VKİ 30 ve üzerinde olan bireyler ile 30’un altında olan bireyler karşılaştırıldığında her 

üç parametrede de anlamlı farklılık mevcuttu (p<0.05). VKİ 30 ve üzerinde olan bireylerin 

subkutan yağ doku kalınlığı ve kas kalınlığı yüksek olarak belirlenirken kas dansitesi düşük olarak 

ölçüldü. VKİ’ye bakılmaksızın kadınlar ile erkekler karşılaştırıldığında erkeklerde kas kalınlığı 

daha yüksek olarak tespit edilirken (p<0.05), subkutan yağ doku kalınlığı kadınlarda daha yüksekti 

(p>0.05). Hem VKİ 30 ve üzerinde olan bireyler hem de VKİ 30’un altında olan bireyler kendi 

içlerinde değerlendirildiğinde erkeklerin kas kalınlığı kadınlardan daha yüksek olarak bulundu 

(p<0.05).  

Tartışma: Bulgularımız VKİ ile bağlantılı olmaksızın erkeklerde kas kitlesinin kadınlarda ise 

subkutan yağ miktarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte VKİ’nin artışıyla 

subkutan yağ miktarı ve kas kitlesi artmakta, kas dansitesi ise azalmaktadır. Kas kitlesindeki bu 

artış ile birlikte dansitedeki azalışın, kas dokusundaki yağ miktarının artışı ile açıklanabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Anahtar kelimeler: Vücut Kitle İndeksi, M. rectus abdominis, Dansite, Bilgisayarlı tomografi  
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Vücut Kitle İndeksinin M. Rectus Abdominis Kitlesine ve Dansitesine Etkisinin Bilgisayarlı 

Tomografi Görüntüleri Üzerinden Araştırılması, Retrospektif Bir Çalışma 

 

Giriş 

Bu çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ)’nin m. rectus abdominis’in kitlesine, dansitesine ve 

abdominal bölgedeki subkutan yağ doku miktarına etkisinin incelenmesi amaçlandı.    

M. rectus abdominis, karın ön duvarında yer alan şerit gibi bir çift kastır. Orta hatta bu kasların 

arasında linea alba yer alır. Transvers veya oblik yönde intersectio tendinea adlı zikzaklı fibröz 

yapılarla ön yüzden bölmelenmiştir. M. rectus abdominis, vagina musculi recti abdominis (rektus 

kılıfı) adlı kılıf ile sarılmıştır. Intersectio tendinea’lar hariç kasa tutunmayan bu kılıf hem kası 

pozisyonunda tutar hem de kasılmasına imkan sağlar. Umbilicus ile symphysis pubica’nın ortası 

hizasının yukarısında rektus kılıfı ön ve arka yaprağı ile kası sarar. Bu hizanın aşağısında arka 

yaprak da öne geçer (Standring, 2008; Arıncı ve Elhan, 2014). 

Vücutta aşırı ve anormal yağ birikimi olan obezite, sağlığı tehdit eden önemli etkenlerden biridir. 

Bireyin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile elde edilen vücut kitle indeksinin 

(VKİ) (kg/m2) 25 ve üzerinde olması aşırı kilo, 30 ve üzerinde olması obezite olarak kabul edilir. 

2016 yılındaki verilere göre dünyadaki yetişkinlerin %13’ünün obez olduğu bildirilmiştir. 

Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kas iskelet sistemi hastalıkları ile meme, prostat, over, 

karaciğer ve böbrek kanseri gibi çeşitli kanserlerin VKİ’nin artışıyla bağlantılı olduğu tespit 

edilmiştir (World Health Organization [WHO], 2020). 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmamızda yaşları 30 ile 50 arasında değişen VKİ’si 30’un altında olan 60 birey ile VKİ’si 30 

ve üzerinde olan 60 bireyin bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Umbilicus düzeyinde sağ m. rectus abdominis’in kalınlığı ve bu kas ile cilt 

arasındaki subkutan yağ doku kalınlığı anterior posterior eksende mm cinsinden ölçüldü. M. rectus 

abdominis’in dansitesi, BT iş istasyonunda Housfield ünitesi (HÜ) cinsinden kasın aksiyal kesitte 

tam orta kesimine region of interest (ROI) konularak hesaplandı. Tüm ölçümler her hasta için ayrı 

ayrı kaydedildi. 

İstatistiksel analiz SPSS 20 Paket programı kullanılarak yapıldı.  Verilerin parametrik varsayımları 

yerine getirmesi nedeniyle grupların karşılaştırılmasında parametrik test olan independent sample t 

test kullanıldı. P’nin 0.05 ten küçük olması anlamlı olarak kabul edildi.  

 

Sonuçlar 

VKİ 30’un altında olan bireyde ve VKİ 30 ve üzerinde olan bireyde m. rectus abdominis kitlesi, 

dansitesi ve abdominal subkutan yağ doku kalınlığı ölçümlerine örnekler Şekil 1-6’da 

görülmektedir.  
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VKİ 30 ve üzerinde olan bireyler ile 30’un altında olan bireyler karşılaştırıldığında her üç 

parametrede de anlamlı farklılık mevcuttu (p<0.05). VKİ 30 ve üzerinde olan bireylerin subkutan 

yağ doku kalınlığı ve kas kalınlığı yüksek olarak belirlenirken kas dansitesi düşük olarak ölçüldü. 

VKİ’ye bakılmaksızın kadınlar ile erkekler karşılaştırıldığında erkeklerde kas kalınlığı daha yüksek 

olarak tespit edilirken (p<0.05), subkutan yağ doku kalınlığı kadınlarda daha yüksekti (p>0.05). 

Hem erkek hem kadın bireyler kendi aralarında karşılaştırıldıklarında her üç parametrede de 

anlamlılık mevcuttu   (p<0.05) (Tablo 1).  
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Tartışma  

Literatürü incelediğimizde abdominal obezitenin metabolik hastalıklarla ve hipertansiyonla ilişkili 

olduğu, kardiyovasküler hastalıkları ve mortaliteyi artırdığı rapor edilmektedir (Fox ve diğerleri, 

2007). Abdominal obezitenin umbilicus seviyesinden ölçülen subkutan yağ doku kalınlığıyla korele 

olduğu belirtilmektedir (Kvist, Chowdhury, Sjöström, Tylén,  Cederblad, 1988).  

Gerek obezite ile ilgili hastalıkların risklerini önceden belirlemek gerekse çeşitli cerrahi 

prosedürlerde flep olarak kullanılmak üzere abdominal subkutan yağ dokuyu ve m. rectus 

abdominis’i değerlendiren radyolojik ölçümler yaygın olarak yapılmaktadır (Kim, Lim, Lee ve 

Kim, 2012). BT’nin intraabdominal yağın doğru olarak değerlendirilmesinde en uygun teknik 

olduğu rapor edilmektedir (Tokunaga, Matsuzawa, Ishikawa ve Tarui, 1983). 

Kim ve diğerleri (2012), yaşları 20 ile 60 arasında değişen 545 kadını BT ile değerlendirdikleri 

çalışmalarında VKİ yüksek olanlarda umbilicus seviyesinde ölçülen m. rectus abdominis ve 

subkutan yağ doku kalınlıklarının artmış olduğunu tespit etmişlerdir. Sebro (2017), VKİ’nin gövde 

kaslarındaki yağ miktarıyla ilişkili olduğunu, obezitede kas dokusundaki yağ içeriğinin arttığını 

ayrıca kas dokunun dansitesinin ise yağ miktarı arttıkça azaldığını rapor etmiştir. M. rectus 

abdominis’in de dahil olduğu karın ön ve yan duvarı kasları, m. gluteus maximus, m. psoas major 

ve derin sırt kaslarının değerlendirildiği çalışmada VKİ’si yüksek olan bireylerde kas dansitesi 

düşük olarak bulunmuştur. Zhang, Peterson, Su ve Wang (2015), BT çalışmalarında VKİ ve 

visseral yağ doku miktarı yüksek olan bireylerde m. psoas major dansitesini düşük olarak 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chowdhury+B&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sj%C3%B6str%C3%B6m+L&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tyl%C3%A9n+U&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cederblad+A&cauthor_id=3391740
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ölçmüşlerdir. Biz de literatürle benzer şekilde VKİ 30 ve üzerinde olan bireylerde m. rectus 

abdominis dansitesini azalmış olarak tespit ettik (p<0.05).   

Bulgularımız, VKİ ile bağlantılı olmaksızın, erkeklerde kas kitlesinin kadınlarda ise subkutan yağ 

miktarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte VKİ’nin artışıyla subkutan yağ 

miktarı ve kas kitlesi artmakta, kas dansitesi ise azalmaktadır. Kas kitlesindeki bu artış ile birlikte 

dansitedeki azalışın, kas dokusundaki yağ miktarının artışı ile açıklanabileceğini düşünmekteyiz.  

 

Kaynaklar  

• Arıncı, K. Elhan, A. (2014). Anatomi (2. Cilt, 5. Baskı). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, s 

170-172.  

• Fox, CS. Massaro, JM. Hoffmann, U. Pou, KM. Maurovich-Horvat, P. Liu, CY. Vasan, 

RS. Murabito, JM. Meigs, JB. Cupples, LA. D'AgostinoSr, RB. ve O'Donnell, CJ. (2007). 

Abdominal visceral and subcutaneous adipose tissue compartments: association with 

metabolic risk factors in the Framingham Heart Study. Circulation, 116, 39-48.  

• Kim, J. Lim, H. Lee, SI. ve Kim, YJ. (2012). Thickness of rectus abdominis muscle and 

abdominal subcutaneous fat tissue in adult women: correlation with age, pregnancy, 

laparotomy, and body mass index. Archives of plastic surgery, 39, 528-33.  

• Kvist, H. Chowdhury, B. Sjöström, L. Tylén, U. ve Cederblad, A. (1988). Adipose tissue 

volume determination in males by computed tomography and 40K. International journal of 

obesity, 12, 249-66.  

• Sebro, R. (2017). Obesity, Hepatic Steatosis, and Their Impact on Fat Infiltration of the 

Trunk Musculature Using Unenhanced Computed Tomography. Journal of computer 

assisted tomography, 41, 298–301. 

• Standring, S. (Ed.). (2008). Gray’s Anatomy (fortieth edition). Spain: Churchill Livingstone 

Elsevier. s 1061-1063. 

• Tokunaga, K. Matsuzawa, Y. Ishikawa, K. ve Tarui, S. (1983). A novel technique for the 

determination of body fat by computed tomography. International journal of obesity, 7, 

437–445. 

• World Health Organization [WHO]. (2020) Erişim adresi: https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, 1 Nisan 2020 (Erişim tarihi: 13.07.2020) 

• Zhang, P. Peterson, M. Su, GL. ve Wang, SC. (2015). Visceral adiposity is negatively 

associated with bone density and muscle attenuation. The American Journal of Clinical 

Nutrition, 101, 337-43. 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fox+CS&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Massaro+JM&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoffmann+U&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pou+KM&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maurovich-Horvat+P&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maurovich-Horvat+P&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maurovich-Horvat+P&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+CY&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Murabito+JM&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Meigs+JB&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cupples+LA&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D'Agostino+RB+Sr&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=O'Donnell+CJ&cauthor_id=17576866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+J&cauthor_id=23094250
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lim+H&cauthor_id=23094250
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+SI&cauthor_id=23094250
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+YJ&cauthor_id=23094250
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kvist+H&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chowdhury+B&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sj%C3%B6str%C3%B6m+L&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tyl%C3%A9n+U&cauthor_id=3391740
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cederblad+A&cauthor_id=3391740
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25646331/


40 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

Vena Mesenterica Inferıor’un Drenaj Şeklinin Varyasyonu Ve Klinik Önemi 
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ÖZET 

V. mesenterica inferior’un (IMV) birçok fonksiyonu vardır. Örnek olarak colon descendens’in, 

colon sigmoideum’un ve rectum’un venöz drenajını sağlaması verilebilir. V. mesenterica 

inferior’un başlangıcı canalis analis seviyesinde, plexus venosus rectalis’i çevreleyen v. rectalis 

media ve v. rectalis inferior’la bağlantısı olan v. rectalis superior şeklindedir. V. rectalis superior, 

pelvisten çıkarken a. rectalis superior’a komşu olarak ilerler. Sol ureter’in medialinde bulunurlar. 

V. rectalis superior, a. v. iliaca communis sinistra’yı çaprazlayarak v. mesenterica inferior olarak 

yukarıya doğru devam eder. V.mesenterica inferior, sol m. psoas major’u ön yüzden çaprazlayarak 

yukarıya doğru uzanır. V. mesenterica inferior, a. testicularis/ovarica’yı çaprazlayabilir veya 

medialinde devam edebilir. V.mesenterica inferior’un corpus pancreatis’in arkasında v. splenica’ya 

flexura duodenojejunalis seviyesinden daha yüksek seviyede katılması, neredeyse tüm vakalarda 

olasıdır. 

V. mesenterica inferior’un venöz drenaj şekli değişkenlik gösterebilir. V. mesenterica inferior ’un 

v. splenica’ya anatomik olarak katılımı ve drenajı çoğunlukla anatomi ile ilgili literatürde 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, v. mesenterica inferior’un v. mesenterica superior’a veya v. 

splenica ile v. mesenterica superior arasındaki birleşme yerine katılması ve drenajı da mümkündür. 

Anatomi eğitimi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarında rutin 

karın diseksiyonları gerçekleştirirken 66 yaşındaki bir erkek kadavrada v. mesenterica inferior’un 

varyasyonu saptanmıştır. V. mesenterica inferior, v. mesenterica superior’a drene olmaktaydı.  

Girişimsel radyologların yanı sıra cerrahların da mezenterik venöz varyasyonları hakkında 

bilgilendirilmesi kesinlikle faydalıdır. Caput pancreatis etrafına erişim sırasında cerrahlar 

tarafından periyodik kanama tespit edilmektedir. Yanlış traksiyon sonucu küçük portal venlerde 

oluşan kesi bu duruma neden olmaktadır. Bununla birlikte, portal venöz dalların anatomik 

yapısının daha iyi çalışılması durumunda bu sorunları ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. V. 

mesenterica inferior portal venöz sistemin temel bir dalını temsil eder ve bir dizi önemli fonksiyona 

sahiptir. Portosistemik şant operasyonunda portal dekompresyon amacıyla veya ortotropik hepatik 

transplantasyon yapılırken venövenöz bypass amacıyla periyodik olarak kullanılmaktadır. Önceki 

çalışmalar v. mesenterica inferior’un zaman zaman portal dekompresyon amacıyla kullanıldığını 

bildirmiştir. Ayrıca, v. mesenterica inferior ligasyonunun anorektal varislerden kaynaklı inatçı 

kanamayı da azalttığı bildirilmiştir. 

 

Keywords: Vena mesenterica inferior, Vena splenica, Venöz varyasyon 
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Variation Of The Inferior Mesenterıc Vein’s Drainage Pattern  And Its Clinical Significance 

 

ABSTRACT 

The inferior mesenteric vein (IMV) has a number of functions. For instance, it performs the venous 

drainage of the rectum, sigmoid and descending colon segments. The origin of the IMV is located at 

the level of the anal canal in the form the superior rectal vein with the junction to inferior and middle 

rectal veins surrounding the rectal plexus. As the superior rectal vein exits the pelvis, it continues 

adjacent to the superior rectal artery medial to the left ureter and crosses the left common iliac 

vessels then extends as IMV cranially. It cros-ses superiorly on the anterior aspect of the psoas major 

muscle which is situated laterally to the neighboring artery. It may cross the testicular or ovarian 

arteries or continue medial to them. Moreover, its joining the splenic vein back to the body of the 

pancreas higher than the level of the duodenojejunal junction is possible in almost all of the cases. 

The pattern of the IMV venous drainage may vary. The anatomical joining and drainage of the 

inferior mesenteric vein (IMV) into the splenic vein are usually reported in the anatomical literature. 

Nevertheless, the joining and drainage of IMV into the superior mesenteric vein or the junction 

between the splenic vein and the superior mesenteric vein are also possible. During routine 

dissections of the abdomen for anatomy education in the Department of Anatomy Laboratory in the 

Faculty of Medicine at the Gazi University, a variaton of IMV was observed  in a 66-year-old male 

cadaver. IMV drained into the superior mesenteric vein. 

 It is certainly useful for surgeons, as well as interventional radiologists, to be informed about 

mesenteric venous variations. Bleeding is periodically detected by surgeons during the access to the 

peripancreatic head region. The cut of small portal veins caused by incorrect traction is the reason for 

this. However, it would be possible to eliminate these problems in case the anatomical structure of 

the portal venous tributaries was studied better. The inferior mesenteric vein (IMV) represents an 

essential branch of the portal venous system and it has a number of important functions. It is 

periodically used for the purpose of portal decompression in portosystemic shunt operation or 

venovenous bypass when orthot-ropic hepatic transplantation is performed. Previous studies have 

reported that the IMV has been occasionally used for the purpose of portal decompression. 

Furthermore, it was reported that inferior mesenteric vein ligation mitigated intractable bleeding 

from anorectal varices. 

 

Keywords: inferior mesenteric vein, splenic vein, venous variation 

 

 

INTRODUCTION 

 

The inferior mesenteric vein (IMV) has a number of functions. For instance, it performs the venous 

drainage of the rectum, sigmoid and descending colon segments. The origin of the IMV is located 

at the level of the anal canal in the form the superior rectal vein with the junction to inferior and 

middle rectal veins surrounding the rectal plexus. As the superior rectal vein exits the pelvis, it 

continues adjacent to the superior rectal artery medial to the left ureter and crosses the left common 

iliac vessels then extends as IMV cranially. It cros-ses superiorly on the anterior aspect of the psoas 

major muscle which is situated laterally to the neighboring artery. It may cross the testicular or 
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ovarian arteries or continue medial to them. Moreover, its joining the splenic vein back to the body 

of the pancreas higher than the level of the duodenojejunal junction is possible in almost all of the 

cases.(1,2) The pattern of the IMV venous drainage may vary (3). The joining and drainage of the 

IMV into the splenic vein were traditionally reported in the anatomy textbooks (4). 

 

 

CASE REPORT 

 

A variant of IMV was detected in a 66-year-old male cadaver while performing routine dis-sections 

of the abdomen in the laboratory of the Department of Anatomy, Faculty of Medi-cine at Gazi 

University for the purpose of anatomical education. As seen in figure 1, IMV drained into the 

superior mesenteric vein. 

  

 
 

 

 



43 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

 
  

Figure 1. View of the variation of Inferior mesenteric vein. RCA: Right colic artery; PV: Portal 

vein; SV: Splenic vein; IMV: Inferior mesenteric vein; SMV: Superior mesenteric vein; AA: 

Abdominal aorta; IMA: Inferior mesenteric artery; SB: Sigmoid branches; LCAV: Left colica 

artery and vein; S: Spleen. 

 

 

DISCUSSION 

 

The joining and drainage of the IMV into the splenic vein were traditionally reported in the 

anatomy textbooks (4). The termination of the IMV may vary depending on autopsy series. For 

instance, its termination at the junction of the splenic and the 

superior mesenteric veins or its drainage into the superior mesenteric vein are possible. (1,5) In the 

study conducted by Krumm et al., 916 computed tomography scans of the abdomen were examined 

in order to record anatomical variations of the IMV. In this study, the drai-nage of the IMV into the 
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splenic vein was reported in about 40% of the cases, into the portal confluence in about 30% of the 

cases, and into the superior mesenteric vein in about 20% of the cases (6).  Another study examined 

54 cases who have undergone helical computed to-mography venography of the pancreas for 

mesenteric anatomical variants, and the drainage of the IMV into the splenic vein was detected in 

56% of the patients, into the superior me-senteric vein in 26% of the patients, and the 

splenomesenteric angle in 18% of the patients (1). In a study conducted in order to assess 

mesenteric venous patterns in 102 cases who ha-ve undergone multidetector-row computed 

tomography, the IMV’s joining the splenic vein was reported in 68.5% of the patients, the superior 

mesenteric vein in 18.5% of the patients, and the splenoportal confluence in 7.6% of the patients 

(7). In the present study, IMV drai-ned into the superior mesenteric vein. 

 

Bleeding is periodically detected by surgeons during the access to the peripancreatic head region. 

The cut of small portal veins caused by incorrect traction is the reason for this. However, it would 

be possible to eliminate these problems in case the anatomical structure of the portal venous 

tributaries was studied better. (8,9) 

 

The inferior mesenteric vein (IMV) represents an essential branch of the portal venous sys-tem and 

it has a number of important functions. It is periodically used for the purpose of portal 

decompression in portosystemic shunt operation or venovenous bypass when orthot-ropic hepatic 

transplantation is performed (10–12). Previous studies have reported that the IMV has been 

occasionally used for the purpose of portal decompression (13) Furthermore, it was reported that 

inferior mesenteric vein ligation mitigated intractable bleeding from anorectal varices (14). 
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Giriş 

Incisura supraorbitalis, os frontale’nin en büyük parçası pars squamosa bölümünde ve margo 

supraorbitalis üzerinde linea mediana’nın yaklaşık iki cm kadar lateralinde yer alır. İçinden arteria 

supraorbitalis ve nervus supraorbitalis geçer. Incisura supraorbitalis bazen delik şeklinde görülür ve 

foramen supraorbitalis adını alır. Incisura supraorbitalis bireye özgü farklılıklar gösterebilmektedir. 

Incisura supraorbitalis’in lokalizasyonunun belirlenmesi, günümüzde artan estetik cerrahi 

uygulamaları ve yüz cerrahisi için nervus supraorbitalis’in seyrinin tanımlanması açısından oldukça 

önemlidir. Yaptığımız bu çalışma ile, incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale’nin anatomik 

varyasyonlarının belirlenmesi ve anatomik lokalizasyonunun tanımlanması amaçlanmıştır.  

 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmamızda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde herhangi bir 

nedenle baş bölgesi Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemesi yapılmış hastalar retrospektif olarak 

tarandı. Tarama sonucunda elde edilen BT görüntülerinden dahil edilme kriterlerine uygun ve 

yaşları 18 ile 70 arasında değişen 80 kişiye (42 kadın 38 erkek) ait BT görüntüleri, Osirix MD 

v.10.0.4 programına aktarılarak burada üç boyutlu rekonstrüksiyonları yapıldı. 

 

Elde edilen üç boyutlu görüntüler norma anterior’dan izlendi ve bu görüntü üzerinden; 

  

• nasion (A),   

• incisura supraorbitalis (B),  

• sutura frontozygomaticus’un medial kenarı (C), 

• sutura frontomaxillaris’in lateral kenarı (D) işaretlendi.  
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Şekil 1. Referans noktalar. 

 
 

İşaretlenen referans noktalardan çekilen dikey ve yatay doğruların aralarındaki uzaklık ölçümleri 

yapıldı. Ve buna göre sağ ve sol taraf için ayrı ayrı B noktası ile C noktası arasındaki dikey uzaklık 

(BCD), B noktası ile C noktası arasındaki yatay uzaklık (BCY), B noktası ile A noktası arasındaki 

yatay uzaklık BAY, B noktası ile D noktası arasındaki dikey uzaklık (BDD), B noktası ile D 

noktası arasındaki yatay uzaklık (BDY) cm cinsinden ölçüldü (Şekil 1). 

 

Aynı görüntü üzerinden bu noktaların birbirleri ile olan ilişkileri cinsiyet, yaş ve sağ/sol 

parametrelerine göre değerlendirildi. Incisura supraorbitalis yerine for. supraorbitale bulunan 

bireyler not edildi.  

 

Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 19.0 paket programında yapıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde Fisher’s Ki-Kare, Mann whitney U testi ve Bağımsız örneklem t testi 

kullanıldı. Çalışmadaki tüm istatistiksel karşılaştırmalarda p değeri 0,05'in altındaki sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

Bulgular 

 

Değerlendirilen 80 BT görüntüsünden sağ tarafta sekiz tanesinde foramen supraorbitale belirlendi. 

Belirlenen Foramen supraorbitale’lerden beş’i kadınlarda, üç’ü erkeklerde görüldü. Kadınlar ile 
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erkeklere arasında foramen veya incisura gözlenmesi istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi 

(p>0,05) (Tablo 1). Sol taraf incelendiğinde foramen supraorbitale kadınlar 4, erkeklerde 6 olmak 

üzere toplam 10 olguda gözlendi. Kadınlar ile erkeklere arasında foramen veya incisura gözlenmesi 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi (p>0,05) (Tablo 2). 

 

 

Tablo 1. Sağ taraf incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale dağılımı. 

 

  Kadınlar (n=42) Erkekler (n=38) p 

Foramen 5 %11,9 3 %8,1 

,717 

Incisura 37 %88,1 34 %91,9 

*Fisher’s ki-kare testi 

 

 

Tablo 2. Sol taraf incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale dağılımı. 

 

  Kadınlar (n=42) Erkekler (n=38) p 

Foramen 4 %9,8 6 %15,8 

,509 

Incisura 37 %90,2 32 %84,2 

*Fisher’s ki-kare testi 

 

 

Kadın ve erkeklere ait sağ taraf parametrelerinin karşılaştırılması yapıldığında BAY kadınlar ve 

erkekler arasından istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05) (Tablo 3). Sol tarafta ise BCD 

ve BDY kadınlar ve erkekler arasından istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05) (Tablo 4). 

Erkeklerde uzunluklar kadınlardan daha fazla olarak saptandı. 
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Tablo 3. Kadın ve erkeklere ait sağ parametrelerin karşılaştırılması. 

  BCD* BCY* BAY
#
 BDD* BDY

#
 

Erkek 1,23 ± 0,31  2,31 ± 0,34 
2,27 (0,75 – 

3,61) 
1,11 ± 0,30 1,09 (0 – 2,32) 

Kadın 1,10 ± 0,33 2,28 ± 0,46 
2,06 (0,34 – 

3,96) 
1,06 ± 0,32 

0,91 (0,2 – 

2,61) 

p ,090 ,739 ,002 ,445 ,121 

*Bağımsız örneklemt-testi #Mann –Whitney U testi 

 

 

Tablo 4. Kadın ve erkeklere ait sol parametrelerin karşılaştırılması. 

  BCD* BCY* BAY
#
 BDD

#
 BDY* 

Erkek 1,30 ± 0,28  2,34 ± 0,36 
2,06 (0,66 – 

3,53) 

1,09 (0,76 – 

1,81) 
1,10 ± 0,36 

Kadın 1,11 ± 0,29 2,34 ± 0,34 
1,95 (1,00 – 

3,33) 

1,04 (0,51 – 

2,32) 
0,89 ± 0,40 

p ,004 ,991 ,070 ,155 ,017 

*Bağımsız örneklemt-testi #Mann –Whitney U testi 
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Sağ incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale parametrelerinin karşılaştırılması yapıldığında 

BCD, BAY ve BDD parametreleri foramen ve incisura görünen olgular arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark gösterdi (p<0,05). Buna göre incisura gözlenen olgularda uzunluklar daha kısa olarak 

belirlendi (Tablo 5). Sol tarafta ise yalnızca BCD istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi ve buna 

göre incisura gözlenen olgularda uzunluklar daha kısa olarak belirlendi (p<0,05) (Tablo 6) 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Sağ incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale parametrelerinin karşılaştırılması. 

  BCD BCY BAY BDD BDY 

Foramen 
1,59 (0,91 – 

1,93) 

2,02 (0,86 – 

3,17) 

2,81 (0,75 – 

3,96) 

1,34 (0,71 – 

1,65) 

1,74 (0,00 – 

2,61) 

Incisura 
1,15 (0,30 – 

1,71) 

2,31 (1,68 – 

3,55) 

2,16 (0,34 – 

2,98) 

1,02 (0,54 – 

2,11) 

1,00 (0,20 – 

2,31) 

p ,021 ,242 ,021 ,035 ,065 

Mann –Whitney U testi 

 

Tablo 6. Sol incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale parametrelerinin karşılaştırılması.  

  BCD BCY BAY BDD BDY 

Foramen 
1,46 (1,11 – 

1,73) 

2,23 (1,41 – 

3,51) 

2,24 (0,66 – 

3,53) 

1,10 (0,82 – 

2,32) 

1,25 (0,00 – 

2,04) 

Incisura 
1,18 (0,50 – 

1,86) 

2,35 (1,81 – 

3,25) 

2,00 (1,00 – 

2,87) 

1,05 (0,51 – 

2,03) 

0,94 (0,00 – 

1,82) 

p ,010 ,364 ,153 ,184 ,210 

Mann –Whitney U testi 
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Sonuçlar 

Yapmış olduğumuz bu çalışma ile Türk Toplumu örneğinde incisura supraorbitalis / foramen 

supraorbitale’ye ait morfometrik özelliklerin cinsiyet yaş ve sağ sol parametrelerine göre 

tanımlanması ile anatomik bilgiye katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Incisura supraorbitalis / foramen supraorbitale morfolojisinin iyi bilinmesinin bu bölgede 

gerçekleştirilecek cerrahi yaklaşımlara yol göstermesi açından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Kaynaklar 
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Özet  

Amaç: Bu çalışmada; Portable Röntgen Cihazı ile çekim yapan Tıbbi Görüntüleme Teknisyen ve 

Teknikerlerinin çekimler esnasında ve çekim sonrasında enfeksiyon kontrolüne yönelik bilgi 

düzeylerinin, tutum ve davranışlarının ortaya konularak portable röntgen cihazı kullanımı 

esnasında oluşabilecek enfeksiyon bulaş risklerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin geliştirilmesine 

katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmada Radyoloji Teknikerleri derneklerine kayıtlı toplam 6.147 Tıbbi Görüntüleme 

teknisyen ve teknikerine online olarak ulaştırılarak anket formunun doldurulması istenmiştir. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden 266 katılımcıya araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket 

formu uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan çalışanların yaş ortalaması 31,5 (min = 19, max= 61, sd= 9,5) 

‘dir. Çalışma grubunun %51,9’u erkek %48,1 ‘i kadındır.  Çalışanların %88,3’ü sağlık taramalarını 

düzenli olarak yaptırdığını belirtmiştir. Çalışanlarda enfeksiyon kontrolü hakkında düzenli eğitim 

alanların oranı %60,9 ‘dur.  Sağlık Personelinin %23’ü eldiven giyildiğinde el hijyeni sağlamaya 

gerek olmadığını, %14,3’ü eller kirlenmediyse hastalar arasında el hijyeni sağlamaya gerek 

olmadığını belirtmiştir. El hijyeni alkol içeren antiseptik bir solüsyon ile el ovalanarak sağlanabilir 

diyen sağlık personeli oranı %62,4’dür. Araştırma kapsamına alınan sağlık personelinin %90,6’sı 

el hijyeninin yeterince sağlanmamasını hastane enfeksiyonlarının oluşması ve çoğul dirençli 

patojenlerinin yayılmasının ana nedeni olarak görmüştür. 

Sonuç: Hastanelerin yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, klinik ve servislerde yatarak tedavi 

gören ve Röntgen ünitesine gidemeyecek hastaların hasta yatağında radyografi çekiminin 

yapılmasını sağlamak amacı ile kullanılan Portable Röntgen cihazlarının kullanımı esnasında 

enfeksiyon kontrolüne yönelik tedbirlerin alınması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Portable Röntgen Cihazı, Enfeksiyon Kontrolü, El Hijyeni, Hastane 

Enfeksiyonu, Tıbbi Görüntüleme 

 

 

Knowledge, Attıtudes And Behavıor Of Medıcal Imagıng Tehcnician For Infectıon Control 
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ABSTRACT  

  

Purpose: In this study, ıt is aimed to contribute to the development of measures to prevent infection 

transmission risks that may occur during the use of portable x-ray device by demonstrating the 

knowledge levels, attitudes and behaviors of medical ımaging technicians who shoot with the 

portable x-ray device during and after shooting. 

 

Method: In this study, a questionnaire form was sent online and asked to be filled to a total of 6,147 

Medical Imaging Technicians registered to Radiology Technicians associations. A questionnaire 

form developed by the researchers was applied to 266 participants who accepted to participate in 

the study. 

 

Results: The average age of the employees included in the study was 31.5 (min = 19, max = 61, df 

= 9.5). 51.9% of the study group is male and 48.1% is female. 88.3% of the employees stated that 

they had health screenings regularly. The rate of employees receiving regular training on infection 

control is 60.9%. 23% of the healthcare personnel stated that there is no need to provide hand 

hygiene when gloves are worn, 14.3% of them stated that there is no need to provide hand hygiene 

among patients if the hands are not contaminated. 

The rate of healthcare professionals who say that hand hygiene can be achieved by rubbing the 

hand with an antiseptic solution containing alcohol is 62.4%. 90.6% of the healthcare personnel 

included in the study saw insufficient hand hygiene as the main reason for the occurrence of 

hospital infections and the spread of multiple resistant pathogens. 

 

Conclusion: It is necessary to take measures for infection control during the use of Portable X-ray 

devices, which are used to make radiography in the patient bed of patients who are inpatient in 

intensive care units, operating rooms, clinics and services of hospitals and cannot go to the X-ray 

unit. 

 

Keywords:  Portable x-ray device, Infection control, Hand Hygiene, Hospital infection, Medical 

imaging 

 

 

 

Giriş / Introduction  

 

Enfeksiyon kontrolü özellikle başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere hastaneler için öncelikli bir 

hedeftir. Enfeksiyon kontrol komiteleri hastane enfeksiyonlarını izlemekte ve riskli alanları 

belirlemektedir Hastane enfeksiyonlarının en fazla görüldüğü birimler ise yoğun bakım üniteleridir 

(Çoksak, Çelik, Danacı ve Sökel, 2017). Dünya çapında yoğun bakım ünitelerinde hastane 

enfeksiyonlarının yaygınlık oranı %30 olarak tahmin edilmekte ve önemli bir morbidite ve 

mortalite nedeni olarak görülmektedir. (Araç vd., 2019).  

Hastane enfeksiyonlarının morbidite ve mortalitesinin yüksek olmakla birlikte ekonomik yüküde 

fazladır. Enfeksiyon kontrolüne yönelik temel uygulamalarla kısmen önlenebilir enfeksiyonlardır. 

Bu amaçla hastane enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

Enfeksiyonların önlenmesinde temizlik en önemli unsur olup enfeksiyonların önlenmesinde tüm 
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sağlık personelinin koordineli çalışmasını gerektirir. Bu amaçla tüm sağlık çalışanlarına enfeksiyon 

kontrolüne yönelik eğitimler verilmelidir (İltus ve Durmaz, 2005).  

Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkması için 3 faktörün olması gerekir: mikroorganizmalar için 

bir kaynak, bu mikroorganizma ile kolonize veya enfekte olmaya hazır duyarlı bir konak ve 

kaynaktan konağa mikroorganizmaların taşınmasında rol oynayan bulaş yolları. Bulaş yolları 

içinde ise en önemlisi sağlık çalışanlarının elleridir. Hastane ortamında ellerin kontamine olma 

olasılığını arttıran bir çok aktivite olmakla birlikte bu aktivitelerle ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. 

Aseptik işlemler esnasında veya hospitalize hastaların sağlam cildine dokunmakla bile sağlık 

çalışanlarının elleri kontamine olabilmektedir (Gencer, 2008). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan kılavuzlar doğrultusunda; sağlık bakımı ilişkili 

enfeksiyonların görülme sıklığını azaltmak için el yıkama, basit ama etkili bir uygulama olarak 

yaygın bir şekilde tanınmakta ve desteklenmektedir. Fakat dünya çapında yapılan çalışmalarda el 

yıkama uyumluluk oranının olması gerekenden çok daha düşük seviyelerde olduğu belirtilmektedir 

(Pitte, Allegranzi ve Boyce, 2009) 

Etkin bir enfeksiyon kontrol programı, hastanede yatış süresini kısaltıp morbidite ve mortaliteyi 

azaltarak hasta memnuniyetini artırmanın yanında, ilaç ve diğer sarf malzemelerin uygun 

kullanımını en üst düzeye çıkararak enfeksiyonların mali yükünüde azaltmaktadır. Ülkemizde de 

benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık bakım hizmetlerinin artan yükünün daha doğru 

şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Enfeksiyon kontrolündeki önemli problemler arasında 

personel ve malzeme eksikliği, mikrobiyoloji laboratuvarlarına erişim eksikliği ve enfeksiyon 

kontrol komitelerinin yeterli desteğin sağlanmaması sayılabilir (Yüceer ve Demir 2009, Khan, Baig 

ve Mehboob 2017).  

Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi için etkili programların geliştirilmesi 

hem hasta güvenliği hem de kalite standartları açısından önemlidir (Bulut ve Şengül, 2018). Etkin 

enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ile riskler ve bu enfeksiyonların görülme sıklığı 

azaltılabilmektedir. Sağlık sistemi teknolojilerinin gelişmesi ve bakım hizmetlerindeki kalite 

standartlarının artmasıyla pek çok hastanın yaşam süresi uzamıştır (Bulut vd., 2017).   

  

Bu çalışmada; Portable Röntgen Cihazı ile çekim yapan Tıbbi Görüntüleme Teknisyen ve 

Teknikerlerinin çekimler esnasında ve çekim sonrasında enfeksiyon kontrolüne yönelik bilgi 

düzeyleri, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi, portable röntgen cihazı kullanımı esnasında 

oluşabilecek enfeksiyon bulaş risklerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin 

geliştirilmesine ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Yöntem (Method) 

 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 

Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) ve Tıbbi 

Görüntüleme Derneğine (TG-DER) kayıtlı toplam 6.147 Tıbbi Görüntüleme teknisyen ve teknikeri 

oluşturmuştur.  

Radyoloji birimde çalışan Tıbbi Görüntüleme teknisyen ve teknikerine araştırmacılar 

tarafından literatür bilgisine uygun olarak geliştirilmiş olan tanımlayıcı bilgilerini ve enfeksiyon 

kontrolü konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan anket formu online olarak 
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ulaştırılarak doldurulması istenmiştir. Portable röntgen cihazı ile çekim yapan radyoloji 

çalışanlarından araştırmaya katılmayı kabul eden ve Katılımcı Bilgilendirme ve Onam Formu’nu 

onaylayan 266 katılımcı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri 2-30 Ocak 2020 

tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında istatistik paket programında 

değerlendirilmiştir. 

Çalışma için etik kurul izni Kapadokya Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Kurulu’ndan  31.12.2019 tarihinde 2019.10 karar numarası ile alınmıştır.   

 

Bulgular (Results) 

 

Çalışma kapsamına alınan çalışanların yaş ortalaması 31,5 (min = 19, max= 61, sd= 9,5) 

‘dir. Çalışma grubunun %51,9’u erkek %48,1 ‘i kadındır.  Ön lisans mezunu olanların oranı %62, 

lisans mezunu olanların oranı %27,8’dir. Katılımcıların %30,5’i devlet hastanesinde, %22,9’u özel 

hastanede, %18,8’i eğitim ve araştırma hastanesinde çalışmaktadır. Katılımcıların demografik 

verileri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bulguları 

 

  Sayı %  

Cinsiyet Kadın  128 48,1 

Erkek 138 51,9 

Eğitim Durumu Lise 18 6,8 

Önlisans 165 62,0 

Lisans 74 27,8 

Lisansüstü 9 3,4 

Çalıştığı Kurum Özel Hastane 61 22,9 

Devlet Hastanesi 81 30,5 

Şehir Hastanesi 41 15,4 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 50 18,8 

Üniversite Hastanesi 33 12,4 

Toplam  266 100 

 

Araştırma kapsamına alınan radyoloji çalışanlarının %40’6’sı çalıştıkları kurumda yalnızca bir tane 

portable röntgen cihazı olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %35,7’si çalıştıkları kurumda 

sadece yoğun bakım ünitesi için, %10,2’si sadece enfeksiyon hastalıkları kliniği için  kullanılan 

ayrı bir portable röntgen cihazının olduğunu belirtmiştir.  

 

Katılımcıların  her zaman ya da sıklıkla %88,3’ü sağlık taramalarını düzenli olarak yaptırdığını, 

%60,9’u enfeksiyon kontrolü hakkında düzenli eğitim aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %23’ü 

eldiven giyildiğinde el hijyeni sağlamaya gerek olmadığını, %14,3’ü  eller kirlenmediyse hastalar 

arasında el hijyeni sağlamaya gerek olmadığını belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan radyoloji 
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çalışanlarında “El hijyenini alkol içeren antiseptik bir solüsyon ile el ovalanarak sağlanabilir” 

ifadesine kesinlikle katılıyorum ya da katılıyorum şeklinde ifade edenlerin oranı %62,4’dür.  

Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının %90,6’sı (%69,5’i kesinlikle katılıyorum, %21,1’I 

katılıyorum) el hijyeninin yeterince sağlanmamasını hastane enfeksiyonlarının oluşması ve çoğul 

dirençli patojenlerinin yayılmasının ana nedeni olarak görmüştür. Katılımcıların el hijyenine 

yönelik idafelere verdikleri cevapların dağılımı Tablo 2. ‘de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların El Hijyenine Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Dağılımı 
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Eldiven giyilecekse el hijyeni sağlamaya 

gerek olmadığını düşünüyorum. 

11,7 11,3 15,4 12 49,6 

Eller kirlenmediyse hastalar arasında el 

hijyeni sağlamaya gerek olmadığını 

düşünüyorum. 

7,9 6,4 11,3 11,3 63,2 

El hijyeni alkol içeren antiseptik bir 

solüsyon ile el ovalanarak sağlanabilir. 

36,1 26,3 21,8 7,9 7,9 

El hijyeninin yeterince sağlanmaması 

hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve 

çoğul dirençli patojenlerin yayılmasının ana 

nedenidir 

69,5 21,1 8,3 0,0 1,1 

 

 

 

Araştırmaya alınan radyoloji çalışanlarının %69,5’i her zaman yada sıklıkla el hijyeninde 5 

endikasyon kurallarını uyguladığını belirtmiştir. Her zaman yada sıklıkla hastalar arasında el 

hijyeni sağladığını ifade eden çalışan oranı %77, hastalar arasında eldiven değişimi yaptığını ifade 

edenlerin oranı ise %79,7’dir. Yoğun Bakım Ünitesinde maske kullananların oranı %63,1’dir.  

Araştırma kapsamına alınan radyoloji çalışanlarında yoğun bakım ünitesinde her zaman yada 

sıklıkla disposable önlük kullandığını ifade edenlerin  oranı %56,8’dir. Her hastadan sonra maske 

ve önlük değiştiriyorum diyenlerin oranı %44’tür.  

Radyoloji çalışanlarının %68,5’i her zaman yada sıklıkla portable röntgen cihazını kullandıktan 

sonra cihazın hastaya temas eden parçalarını her hastadan sonra dezenfektan ile silerek 

temizlediğini ifade etmiştir. Cihazın hastaya temas eden parçalarında her zman ya da sıklıkla 

koruyucu malzeme (streç film vb.)  kullandığını belirtenlerin oranı %67,3, çekim yaptığı hastada 
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bulaşma riski olan herhangi bir hastalık olup olmadığını her zaman yada sıklıkla kontrol ettiğini 

ifade çalışanların oranı ise %79,3 olarak tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo 3. Katılımcıların Enfeksiyon Kontrolüne Yönelik Davranışlarının Dağılımı 
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El hijyeninde 5 endikasyon kurallarını 

uyguluyorum 
44,7 24,8 17,7 7,9 4,9 

Hastalar arasında el hijyeni sağlıyorum 51,1 25,9 15 5,3 2,6 

Hastalar arasında eldiven değişimi yapıyorum 64,3 15,4 9,4 6 4,9 

Yoğun Bakım Ünitesinde maske kullanıyorum. 41,7 21,4 18,8 11,3 6,8 

Yoğun Bakım Ünitesinde disposable önlük 

kullanıyorum. 
39,1 17,7 17,3 12,8 13,2 

Her hastadan sonra maske ve önlük 

değiştiriyorum 
29,7 14,3 25,2 15 15,8 

Cihazın hastaya temas eden parçalarını her 

hastadan sonra dezenfektan ile silerek 

temizliyorum (kendim  

47,4 21,1 11,3 9,8 10,5 

Cihazın hastaya temas eden parçalarda koruyucu 

malzeme ( streç film vb) kullanıyorum 
48,5 18,8 11,3 7,9 13,5 

Çekim yaptığım hastada bulaşma riski olan 

herhangi bir hastalık olup olmadığını kontrol 

ediyorum 

56,4 22,9 11,7 5,6 3,4 

 

 

Sonuç / Conclusion  

 

Hastanelerin yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve kliniklerde yatarak tedavi gören ve 

Röntgen ünitesine gidemeyecek hastaların hasta yatağında radyografi çekiminin yapılmasını 

sağlamak amacı ile kullanılan Portable Röntgen cihazlarının kullanımı esnasında enfeksiyon 

kontrolüne yönelik tedbirlerin alınması hastane enfeksiyonlarının azaltılabilmesi için gereklidir. 

Yoğun Bakım, Enfeksiyon hastalıkları kliniği gibi özellikli birimlerde sadece birim için 
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kullanılmak üzere portable röntgen cihazı kullanılması enfeksiyon kontrolünü sağlama etkili 

olabilir.  

Çalışmadan elde edilen bulgularda katılımcıların %39’u enfeksiyon kontrolü ile ilgili düzenli 

eğitim almadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların yoğun bakım ünitelerinde çekim 

esnasında el hijyeninde 5 endikasyon kurallarını yeterli düzeyde uygulamadıkları belirlenmiştir.  

Sağlık çalışanlarına hizmetiçi eğitim kapsamında düzenlenen enfeksiyon kontrolüne yönelik 

eğitimlerin artırılması ve düzenli periyodlarla sürdürülmesi enfeksiyon konrtolündeki en önemli 

unsurlardan biridir. Yoğun bakım ünitesi gibi özellikli birimlerde portable röntgen cihazının 

kullanımı esnasında enfeksiyon kontrolünün sağlanması için radyoloji çalışanlarında eğitimlerin 

artırılması gerekmektedir. 
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Amaç: MRI (Magnetic Resonance Imagination) teknolojisinin kullanım yaygınlığına paralel olarak 

elde edilen dataların analizlerinin yapılması da gittikçe önem kazanmaktadır. Hastalıkların 

teşhisinde kullanılan bu dataların hızlı ve güvenilir şekilde analiz edilmesinde manuel ölçüm 

yapılabilen programlar ve online web tabanlı siteler kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç; nucleus 

ruber hacim hesaplanmasında manuel ölçüm yapılabilen bir program olan ImageJ ile online web 

tabanlı bir yazılım olan volBrain sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. 

Metod: 30 adet farklı bireye ait beyin MRI’ında yer alan nucleus ruber hacimleri önce ImageJ 

programı ile manuel olarak ölçüldü. Ardından aynı MRI’lar https://volbrain.upv.es/ web sitesine 

yüklendi ve siteden elde edilen hacim ölçümleri SPSS v.22 programı kullanılarak hem ImageJ 

programı hem de volBrain yazılımından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldı.  

Sonuçlar: Mesencephalon’da yer alan hem sağ hem sol nucleus ruber’lere ait hacim değerleri 

incelendiğinde, volBrain programı ile elde edilen hacim sonuçlarının, ImageJ yazılımı ile elde 

edilen hacim sonuçlarından anlamlı derecede büyük olduğu görüldü (p<0.05). 

Tartışma: MRI datalarına hızlı ve güvenilir analizlerin yapılması tanı ve tedavide büyük önem arz 

etmektedir. Manuel yapılan ölçümlerde kullanıcı kaynaklı hatalar yapılması olasıdır. Bu yüzden 

kullanıcı kaynaklı hataların olmayacağı online web tabanlı yazılımların kullanılmasının, 

araştırmacıların ve sağlık profesyonellerinin doğru sonuçlara ulaşmasında daha güvenilir olduğunu 

düşünmekteyiz.  

Anahtar kelimeler: MRI, nöroanatomi, beyin hacmi 
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Objective: The analysis of the data obtained in parallel with the prevalence of the use of MRI 

(Magnetic Resonance Imagination) technology is also increasingly important. Programs that can be 

measured manually and online web-based sites are used in the rapid and reliable analysis of these 

data used in the diagnosis of diseases. The aim of this study is to compare the results of ImageJ, a 

program that can be manually measured in the calculation of nucleus ruber volume, and volBrain, 

an online web-based site. 

Method: The nucleus ruber volumes in the brain MRI of 30 different individuals were measured 

manually with the ImageJ program. Then the same MRIs were uploaded to the website 

https://volbrain.upv.es/ and the volume measurements obtained from the site were compared with 

the results obtained from ImageJ using the SPSS v.22 program. 

Results: When the volume values of both right and left nucleus rubers in mesencephalon were 

examined, it was seen that the volume results obtained with the the volBrain software were 

significantly larger than the volume results obtained with the ImageJ program (p <0.05). 

Discussion: Fast and reliable analysis of MRI data is of great importance in diagnosis and 

treatment. It is possible to make errors due to the user in manual measurements. Therefore, we 

think that the use of online web-based software without user-related errors is more reliable for the 

researchers and health professionals to reach the correct results. 

Keywords: MRI, neuroanatomy, brain volume 

 

 

Giriş ve Amaç: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), radyolojide vücudun anatomisi ve 

fizyolojik süreçlerinin resimlerini oluşturmak için kullanılan tıbbi bir görüntüleme tekniğidir. 

Hastanelerde ve kliniklerde vücudu radyasyona maruz bırakmadan tıbbi teşhis ve hastalıkların 

evreleme ve takibinde yaygın olarak kullanılmaktadır. MRG vasıtasıyla; merkezi sinir sisteminden 

kas ve iskelet sistemine kadar oldukça geniş yelpazedeki birçok yumuşak doku hastalıklarına teşhis 
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konulabilmektedir. 1970’li yıllardan  bugüne kadar MRG teknolojisinin gelişimine paralel olarak, 

ortaya çıkan devasa miktardaki datanın analizi de büyük önem kazanmıştır. Hastalıkların teşhisinde 

ve evrelemesinde kullanılan bu  dataları analiz etmek amacıyla birçok manuel ve otomatik yazılım 

geliştirilmiştir. Manuel yazılımlardan biri olan ImageJ, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü  

tarafından geliştirilen, java tabanlı bir görüntü işleme programıdır. Bu program ile 3 boyutlu canlı 

hücrelerin görüntülemesinden radyolojik görüntülerin analizine kadar birçok analiz 

yapılabilmektedir. 1997 yılındaki ilk versiyonundan bugüne kadar birçok güncelleme ile 

kullanıcılarına analizlerde kolaylık sağlamaktadır (Schneider et all,  2012). Ancak bu yazılımda 

kullanıcının işlemleri manuel olarak yapması gerekmektedir. Her ne kadar, MR görüntülerinin 

manuel olarak analiz edilmesi klinik çalışmalarda altın standart olarak kabul edilse de (Doring et al. 

2011; Sánchez-Benavides et al. 2010), data miktarındaki fazlalık ve zaman kısıtlılığı nedeniyle 

otomatik yazılımların kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Data sayısındaki artışa paralel 

olarak ortaya çıkan çeşitli problemler, ticari veya ücretsiz otomatik programların  yaygınlaşmasıyla 

aşılabilmektedir. Bu otomatik programlardan birisi de volBrain yazılımıdır (Manjón and Coupé, 

2016). volBrain; beyindeki birçok yapının segmentasyonunu otomatik yapan, bulut tabanlı, manuel 

programlara göre oldukça avantajlı olan web tabanlı bir programdır. MR datalarının analizinde 

kaydadeğer biçimde zaman ve emek tasarrufu sağlamasının yanısıra, detaylı anatomi bilgisine de 

ihtiyaç duymamaktadır. volBrain yazılımı ile; ventriculus lateralis, nucleus caudatus, putamen, 

thalamus, globus pallidus, hippocampus, amygdala, nucleus accumbens, substantia nigra, nucleus 

ruber ve nucleus subthalamicus gibi yapıların hacmi otomatik ölçülebilmektedir. Ayrıca sağ ve sol 

hemisfere ait gri ve beyaz cevher hacmi, total beyin hacmi ile serebrospinal sıvı hacmi de 

ölçülebilmektedir. Bu çalışmada amaç; nucleus ruber hacim hesaplanmasında manuel ölçüm 

yapılabilen bir program olan ImageJ ile online web tabanlı otomatik bir yazılım olan volBrain 

sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. 

 

 

Materyal-Metod: Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan, 30 farklı bireye ait retrospektif MR 

görüntüleri alındı. Bu görüntüler,  bilgisayar ortamında ImageJ yazılımına aktarıldı. Axial beyin 

kesitlerinde sağ  ve sol tarafa ait nucleus ruberler tespit edildi. Hem sağ hem de sol tarafa ait 

nucleus ruber’lerin, ImageJ yazılımındaki ‘Free-hand selections’ butonu kullanılarak, alanı 

belirlendi. Ardından ‘Analyze-Measure’ butonları kullanılarak mm2 cinsinden alan hesaplandı. 

Sonraki axial kesitlerde tespit edilen nucleus ruber alanları için de aynı işlem tekrarlandı. Elde 

edilen toplam alan, kesit kalınlığı ile çarpılarak mm3 cinsinden hacim hesaplandı (Şekil 1). Bu 

işlem 30 farklı MRG için hem sağ hem de sol tarafa ait nucleus ruber’lere uygulandı.  
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Şekil 1: ImageJ yazılımında axial kesitte tespit edilen nucleus ruber’in alanının belirlenmesi 

 

Aynı görüntüler volBrain web sitesine girilerek (v.1.0, http://volbrain.upv.es) sırasıyla; ‘User 

Area’, ‘pBrain 1.0’, ‘Dosya Seç’, ‘Submit’ butonları kullanılarak, volBrain’e yüklendi. 

Segmentasyonu ve analizi tamamlanan görüntülerin raporu yine aynı sayfada ‘Job List’ kısmından 

indirildi (Şekil  2). 
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Şekil 2. volBrain yazılımdan elde edilen MRG’ye ait sonuç raporu 

 

Daha sonra hem ImageJ hem de volBrain yazılımına ait veriler SPSS v.22 adlı istatistik programı 

ile analiz edildi.  

 

Sonuç ve Tartışma: Hem sağ hem de sol tarafa ait nucleus ruber hacimleri istatistiksel olarak 

incelendiğinde; volBrain yazılımı ile elde edilen hacim miktarının ImageJ yazılımı ile elde edilen 

hacimden anlamlı derecede büyük olduğu tespit edildi (p<0.05). Tamamen otomatik yazılımlar ile 

manuel yazılımların karşılaştırıldığı diğer çalışmalara bakıldığında, otomatik yazılımların, geniş 

kohort çalışmalarında bazı segmentlerdeki hacim çalışmalarında manuel yazılımlara nispeten 

oldukça güvenilir olduğu görülmektedir (Akudjedu et al., 2018).  Bu yüzden araştırmacıdan 

kaynaklanabilecek hataların minimize edilmesi adına, otomatik yazılımların kullanılması giderek 

yaygınlaşmaktadır.  ImageJ, her ne kadar tek bir görüntüyü manuel analiz etmede çeşitli kolaylıklar 

sağlasa da, devasa sayılardaki MR görüntülerini analiz etmede hem zaman hem de vakit kaybına 

neden olmaktadır. 1997 yılından günümüze kadar bilimin bir çok alanında görüntülerin analizinde 
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kullanılan ImageJ benzeri manuel yazılımların, kullanıcıdan kaynaklanabilecek hatalardan dolayı, 

eksik sonuçlara neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden hızlı, güvenilir ve pratik olan  

volBrain benzeri web tabanlı yazılımların, özellikle nörolojik çalışmalarda kullanılmasının daha 

objektif/tutarlı sonuçlara ulaşmada katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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GİRİŞ-AMAÇ 

Koku bozuklukları hastaların yeme alışkanlıklarını değiştiren, kişisel ilişkileri etkileyen, 

güvenlik tehditlerine neden olan ve yaşam kalitesini bozan hastalık grubudur. Amerikada 40 yaş 

üzerinde yaklaşık 20,5 milyon erişkinde olfaktor disfonksiyon olduğu bildirilmiştir. 1  Koku 

bozukluklarının en sık sebepleri üst solunum yolu enfeksiyonları, sinonazal hastalıklar ve kafa 

travmalarıdır. Sinonazal değerlendirmede bilgisayarlı tomografi (BT) ilk tercihtir..Santral nedenli 

anosmide ilk değerlendirme Manyetik rezonans (MR) ile yapılır. 

Bu çalışmada ki amacımız, koku alamama şikayeti ile hastanemize başvuran ve muayene 

sonucunda anosmi tanısı konulan, sonrasında radyolojiye yönlendirilen hastalarda, BT ve MR’ın 

anosmi sebeplerini açığa çıkarmadaki etkinliğini araştırmaktır. 

MATERYAL-METOD 

Ocak 2015 ile nisan 2019 tarihleri arasında hastanemiz radyoloji kliniğine anosmi tanısı ile 

yönlendirilen BT ve/veya MR’ları çekilen 72 hastanın görüntüleri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların yaşları 26-76 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların 43’ü kadın, 29’u 

erkekti. 69 hastaya paranazal BT çekildi, bunların 25’i ek olarak beyin MR ile de değerlendirildi. 3 

anosmi hastası ise sadece beyin MR ile değerlendirildi. 

BULGULAR 

BT’de; mukozal kalınlaşma, polipoid yumuşak doku/ retansiyon kisti , polipozis, sinüs 

aplazisi/hipoplazisi, akut sinüzit, kribriform plate kalınlığı/erozyon, nazal septum deviasyonu, 

septumda spur varlığı,nazal konkalar (hipertrofik/pnömonitize/atrofik), lateral lamella vertikal 

uzunluğu, olfaktör kleft opasifikasyonu, olfaktör fossa transvers çapı değerlendirildi.  

BT kesitleri değerlendirildiğinde; 50 (%69 ) hastada paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma 

saptandı. Bunların 2 sinde (% 4) hastada tüm sinüsleri dolduran, nazal pasajı oblitere eden 

sinonazal polipozis mevcuttu. 19 (% 38)’unda maksiller sinüs içerisinde retansiyon kisti eşlik 

etmekteydi. Sinüzitlerin 5 (% 10 )’i akut sinüzit şeklindeydi. Hastaların 53(% 73,6) ‘ünde nazal 

septumda deviasyon izlendi. 15 (%20,8 ) hastada ise nazal septumda spur formasyonu vardı. BT ile 

konkalar da değerlendirildi; 34 (%47,2 )hastanın konkası hipertrofik, 17 (% 23,6) hastanın 

pnömotizeydi. 2 hastanın maksillofasial travmaya sekonder eski fraktürleri mevcuttu. BT’de lateral 

lamella yükseklikleri ölçülerek KEROS sınıflaması yapıldı. Sağda; 14 (%20 ) hastada tip I, 55 (% 

80 )hastada tip II; solda 13 (%18 ) hastada tip 1, 53 (%76) hastada tip II, 4 (% 6 ) hastada tip III 

bulundu. 12 (%12,6) hastada frontal  sinüste, 3 (%4,1 )hastada maksiller sinüste,  1 (% 1,3) hastada 

sfenoid sinüste hipoplazi/aplazi saptandı. Frontal sinüs aplazisi olan hastalarda; KEROS sağda 5 

(% 41,6) hastada tip I 7 (% 58,3) hastada tip II olarak ölçüldü, solda hepsinde KEROS tip II olarak 

ölçüldü. BT’de olfaktör kleft opasifikasyonları (OKO) değerlendirildi; sağda; 6 (%8,6) hastada 
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grade 1 (%25), 5 (%7,2) hastada grade 2 (%25-50), 3 (%4,3) hastada grade 3 (%50- 75 ), 2 (%2,8) 

hastada grade 4 (>%75 ) olarak bulundu. Solda 7 (%10) hastada grade 1, 4 (%5,2) hastada grade 2, 

2 hastada grade 3 (%50- 75 ), 2 (%2,8) hastada grade 4 olarak bulundu. Cribriform plate 5 (% 7,2 ) 

hastada tek taraflı erode/ince, 5 (%7,2 ) hastada bilateral erode/ince saptandı. 1 (%1,4) hastada 

cribriform plate’de fraktür saptandı. 1 hastada da olfaktor fossayı dolduran ektraaksiyel kitle 

saptandı ve opere edilen hastanın patoloji sonucu olfaktor menenjiom olarak raporlandı.  

MR görüntülerinde olfaktor sulkus derinliği ölçümü yapılan hastalarda; sağda (24 hasta) 4,5-

8,9 mm (ort 6,85 mm), solda (23 hasta) 3,7-8,7 mm (ort. 6,1 mm) bulundu. 1 hastada görüntüleme 

yüz MR şeklinde olduğu için ölçüm yapılamadı. MR ‘da bilateral olfaktör bulbus ve solda olfaktös 

sulkus izlenmeyen, solda girus rektide düzleşme saptanan diğer bir hastaya Kalman sendromu 

tanısı koyuldu, solda sulkus olmadığı için ölçüm yapılamadı. 

 

     TARTIŞMA 

Literatürde; fizik muayenenin normal olduğu hastalarda görüntüleme gerekmediğini 

savunanların yanı sıra, sinonazal hastalık düşünülmeyen hastalarda BT görüntülemenin inflamatuar 

olfaktor disfonksiyonun saptanmasında kullanışlı olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. 2,3 

Bizim çalışmamızda da sadece 3 hastada görüntüleme bulguları normaldi. Diğer hasta 

görüntülerinde anosmiye neden olabilecek bir ya da birden fazla patolojik bulgu saptandı.  

Olfaktor kleft inflamasyonu obstriktif etkisinin oluşturduğu kondaktif olfaktor disfonksiyon 

yanı sıra inflamatuar mediatörlerin olfaktör nöroepiteli hasarlaması nedeni ile kemosensitif 

anosmiye neden olmaktadır. OKO BT’de rahatlıkla değerlendirilebilmektedir. 4  

Kemosensitif olfaktor disfonksiyonu olan 750 hastada yapılan çalışmada yalnızca hastaların 

%0,3’ ünde intrakranial kitle kaynaklı olduğu bulunmuş. 5 Bizim hasta grubumuzda 1 (%1,3) 

hastada olfaktor menenjiom saptandı.En sık neden sinonazal hastalıklardı. Travma ve tümör daha 

az sıklıktaydı. Travma sonrası anosmi sıklığı; travmanın şiddetine göre değişmektedir. Ağır kafa 

travması sonrası %25-30 oranında bildirilmişken; hafif kafa travmasınde %0-16 olduğu 

bildirilmektedir. 6 Çalışmamızda BT görüntüleri incelenen 69 hastanın 2’ünde (%2,9) travma 

bulguları mevcuttu. 

SONUÇ 

Yaşam kalitesinde azalmaya neden olan bir hastalık olan anosmi etyolojisinde, medikal ya da 

cerrahi tedaviden yarar görecek hastaları bulmak açısından kesitsel görüntülemeden faydalanılmalı, 

özellikle sinüzit ile ilişkili semptomlar da eşlik ediyorsa ilk yöntem paranazal BT olmalıdır.  

           Anahtar Kelimeler: Anosmi, KEROS, bilgisayarlı tomografi, 
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INTRODUCTION AND BACKGROUND 

Smell disorders are a group of diseases that change patients' eating habits, affect personal 

relationships, cause security threats and impair the quality of life related to social interactions, 

eating, and feelings of well-being. In the United States, olfactory dysfunction has been reported in 

approximately 20.5 million adults over 40 years of age.1  The most common causes of odor 

disorders are upper respiratory tract infections, sinonasal diseases and head trauma. While 

computed tomography (CT) is the preferred method for sinonasal evaluation, in central anosmia, 

the evaluation is made with magnetic resonance imaging (MRI). 

Our aim was to investigate the effectiveness of CT and MRI in revealing the causes of 

anosmia in patients who applied to our hospital with odor complaints and were diagnosed with 

anosmia after the physical examination. 

MATERIAL AND METHODS 

From January, 2015 to April, 2019, the CT and/or MRI images of 72 patients who were 

diagnosed as anosmia were retrospectively evaluated. The ages of the patients varied between 26-

76 years (mean 49 y). 43 of the patients were female and 29 were male. Paranasal CT was 

performed in 69 patients, 25 of them were also evaluated with brain MRI. Three anosmia patients 

were evaluated only by brain MRI. 

RESULTS 

The following CT features and measurements were recorded: mucosal thickening, polypoid soft 

tissue/ retention cyst, polyposis, sinus aplasia/hypoplasia, acute sinusitis, cribriform plate 

thickness/erosion, nasal septum deviation, presence of spur in the septum, nasal concha 

(hypertrophic / pneumonitized / atrophic), lateral lamella vertical length, olfactory cleft 

opacification, olfactory fossa transverse diameter. 

When CT sections were evaluated; mucosal thickening was detected in the paranasal sinuses in 50 

(69%) patients. Two of them (4%) had sinonasal polyposis that filled all sinuses and obliterated the 

nasal passage. Retention cyst was detected in the maxillary sinus in 19 (38%) patients. 5 (10%) of 

the sinusitis were in the form of acute sinusitis. Deviation was observed in the nasal septum in 53 

(73.6%) of the patients. Spur formation was present in the nasal septum in 15 (20.8%) patients. 

Nasal turbinates were also evaluated on CT images; the hypertrophic concha was seen in 34 

(47.2%) patients, and the conchas were pneumatized in 17 (23.6%) patients. Two patients had old 

fractures secondary to maxillofacial trauma. KEROS classification was made by measuring lateral 

lamella heights on coronal CT images. On right; Type I was detected in 14 (20%) patients, and type 
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II in 55 (80%) patients; On left, type 1 in 13 (18%) patients, type II in 53 (76%) patients, and type 

III in 4 (6%) patients. Hypoplasia/aplasia was detected in the frontal sinus in 12 (12.6%) patients, 

in the maxillary sinus in 3 (4.1%) patients, and in the sphenoid sinus in 1 (1.3%) patient. In patients 

with frontal sinus aplasia; KEROS was measured as type I in 5 (41.6%) patients, and type II in 7 

(58.3%) patients on the right, on the left all patients were classified as KEROS type II. Olfactory 

cleft opacifications were also evaluated on coronal CT images; on right; Grade 1 (25%) in 6 (8.6%) 

patients, grade 2 (25-50%) in 5 (7.2%) patients, grade 3 (50-75%) in 3 (4.3%) patients and grade 4 

(> 75%) in 2 patients (2.8%) were found. On the left, 7 (10%) patients have grade 1, 4 (5.2%) 

patients grade 2, 2 (2.8%) patients grade 3, and 2 (2.8%) patients were found to be grade 4. 

Thinning or erosion in the cribriform plate was detected unilateral in 5 (7.2%) patients, and 

bilateral in 5 (7.2%) patients. Fracture was detected in the cribriform plate in 1 (1.4%) patient. In 

another patient, an extra-axial mass filling the olfactory fossa was detected and the patient was 

operated. The mass was diagnosed as olfactory meningioma on pathology. 

Olfactory sulcus depths were measured on MR images; 4.5-8.9 mm (mean 6.85 mm) on the right 

(24 patients) and 3.7-8.7 mm (mean 6.1 mm) on the left (23 patients) were found. Measurement 

could not be made in 1 patient as the study was in the form of face MRI. Kallman syndrome was 

diagnosed in one patient in whom bilateral olfactory bulbs and left olfactory sulcus were absent and 

flattened gyrus rectus was also seen on the left side. 

DISCUSSION 

In addition to those who argue that imaging is not required in anosmia patients with normal 

physical examination, there are publications reporting that CT imaging is useful in detecting 

inflammatory olfactory dysfunction in patients without sinonasal disease.2,3 In our study, imaging 

findings were normal in only 3 patients. One or more abnormal findings that may cause anosmia 

were found in the images of other patients. 

Olfactory cleft inflammation causes both conductive-type olfactory dysfunction with obstructive 

effect and chemosensitive anosmia due to inflammatory mediators damaging the olfactory 

neuroepithelium. Olfactory cleft opacification can be easily evaluated on CT.4 

In a study conducted on 750 patients with chemosensitive olfactory dysfunction, it was found 

that only 0.3% of the patients had intracranial mass.5 In our study, olfactory meningioma was 

detected in 1 (1.3%) patient. The most common cause was sinonasal diseases. Trauma and tumors 

were less common. The frequency of posttraumatic anosmia varies according to the severity of the 

trauma. While it has been reported with a rate of 25-30% after severe head trauma; it was reported 

to be 0-16% in mild head trauma.6 In our study, 2 (2.9%) of 69 patients had trauma findings on CT. 

CONCLUSION 

Cross-sectional imaging should be used to find patients who will benefit from medical or 

surgical treatment of anosmia that causes a decrease in quality of life. If sinusitis symptoms 

accompany, the first method should be paranasal CT.  

Keywords: Anosmia, KEROS, computed tomography. 
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ÖZET  

Orta meningeal arter (OMA), A. carotis externa’nın A. maxillaris dalından çıkan foramen 

spinosum’dan geçerek orta kraniyal fossaya girenve frontal ve parietal olarak dallara ayrılan bir 

arterdir. A. maxillaris’in ilk ve en büyük dalıdır. Kraniyumun kemik yapılarının ve kemik iliğinin 

ve meninkslerin önemli bir besleyicisidir. Beyin cerrahisi pratiğinde gerek yaralanması durumunda 

neden olduğu patolojiler, gerek internal karotid arter ve eksternal karotid arter anastomoz yollarını 

sağlayan yapılardan biri olması ve gerekse aynı zamanda da cerrahi teknik olarak by-pass 

cerrahisinde yer bulan bir vasküler anatomik yapısı olması gibi nedenlerden dolayı oldukça önemli 

bir arteryel yapıdır. Dolayısıyla, bu arteryel yapının anatomik özelliklerinin morfometrik 

değerlerinin bilinmesinin yanısıra, bu arterial yapının seyrinin ve diğer anatomik yapılarla olan 

ilişkisinin bilinmesi de nöroşirürji pratiği açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda bu önemli 

anatomik yapının morfometrik değerleri, diğer anatomik yapılarla olan ilişkisi ve seyri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır ve özellikle kraniostomiler, burrhole açılması ve kranitomiler sırasında bu 

arter ile ilgili olarak olası önlemlerin alınması, dikkat edilmesi gereken değerler ve noktalar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 5 (beş) taze donmuş insan kadavra kafasında, iki taraflı olmak 

üzere 10 (on) tarafta aşağıdaki değerlere bakılmıştır; 

Ana trunkusun açısı 

Ana trunkusun uzunluğu (mm)  

Frontal ve parietal dallar arasındaki açı (°) 

Frontal dalın uzunluğu (mm) 

Parietal dalın uzunluğu (mm) 

MMA çapı (mm) 
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Frontal dalın çapı (mm) 

Parietal dalın çapı (mm)  

Çıkan sonuçlar ile daha güvenli cerrahi yapılması hedeflenmiştir ve orta meningeal artere 

olabildiğince zarar vermeyecek şekilde girişimlerde bulunulması da ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: orta meningeal arter, anatomik varyasyon, cerrahi 
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The relation of middle meningeal artery with other cranial structures: using as a landmark 

for surgical approaches 
 

 

ABSTRACT  

The middle meningeal (MMA) artery is a branch of maxillary artery originating from the external 

carotid artery, enters the floor of the middle cranial fossa through the foramen spinosum and 

divides into frontal and parietal branches. It is the first and the largest branch of the maxillary 

artery. It is the main source of blood supply to the meninges, the majority of the bone and bone 

marrow of the cranium It is a very important arterial structure in neurosurgical practice due to the 

pathologies it causes in case of injury, as it is one of the structures that provides the anastomosis 

between the internal carotid artery and the external carotid artery, and moreover it is a vascular 

anatomical structure that is used for by-pass surgery. Therefore, in addition to know the 

morphometric values of the anatomical features of this arterial structure, it is also important to be 

aware of the course of this artery and the relationships of it with other anatomical structures. In this 

study, the morphometric values of this important artery, its relationships with other anatomical 

structures and its course have been revealed, and it has been tried to be emphasized the importance 

of taking precautions for this artery especially during craniostomies, burr-holes and cranitomies. 

For this purpose the following parameters were evaluated bilaterally in 5 fresh frozen adult 

cadaveric head specimens; 

 

Angle of the main trunk 

Length of the main trunk (mm) 

Angle between the frontal and parietal branches (°) 

Length of the frontal branch (mm) 

Length of the parietal branch (mm) 

Diameter of MMA (mm) 

Diameter of frontal branch (mm) 

Diameter of parietal branch (mm) 

 

With the results obtained, it was tried to reveal how to perform a safe surgery and make attempts in 

a way not to damage the MMA as much as possible. 

 

 

Keywords:  middle meningeal artery, anatomical variation, surgery 

 

 

Giriş / Introduction  

 

The middle meningeal (MMA) artery is a branch of maxillary artery originating from the 

external carotid artery, enters the floor of the middle cranial fossa through the foramen spinosum 

and divides into frontal and parietal branches. It is the first and the largest branch of the maxillary 

artery. It is a very important arterial structure in neurosurgical practice due to the pathologies it 

causes in case of injury, as it is one of the structures that provides the anastomosis between the 

internal carotid artery and the external carotid artery, and moreover it is a vascular anatomical 

structure that is used for by-pass surgery. It is also an artery whisch is vulnerable to injury and in 

case of injury important and mortal pathologies as epidural bleeding or pseudoaneurysm can occur. 
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It is the main source of blood supply to the meninges, the majority of the bone and bone marrow of 

the cranium. Therefore, in addition to know the morphometric values of the anatomical features of 

this arterial structure, it is also important to be aware of the course of this artery and the 

relationships of it with other anatomical structures. 

In this study, the morphometric values of this important artery, its relationships with other 

anatomical structures and its course have been revealed, and it has been tried to be emphasized the 

importance of taking precautions for this artery especially during craniostomies, burr-holes and 

cranitomies. For this purpose the following parameters were evaluated bilaterally in 5 fresh frozen 

adult cadaveric head specimens; angle of the main trunk, length of the main trunk (mm), angle 

between the frontal and parietal branches (°), length of the frontal branch (mm) and length of the 

parietal branch (mm), diameter of MMA, diameter of frontal branch and diameter of parietal 

branch. 

 

Sonuç / Conclusion  

 

The avarage lengths of the main trunk, the frontal and the parietal branches were 9 (6-13) mm, 14 

(12-17) mm and 19 (15-22) mm, respectively. The avarage diameters of the MMA, the frontal and 

the parietal branches were 1,00 (0,8-1,2) mm, 0,8 (0,5-1) mm and 0,7 (0,5-0,9) mm, respectively. 

The avarage angle of the main trunks was 91 (82-100)° and the avarage angle between the frontal 

and parietal branches was 69 (58-81)°. 

As conclusion, The MMA is the first and largest branch of the maxillary artery, which together 

with the STA forms the final branches of the ECA. The MMA appears to be an interesting potential 

donor artery and a suitable donor in selected cases. The MMA is believed to play an important role 

in thermoregulation only during fetal life. Knowing the importance of taking precautions for this 

artery especially during craniostomies, burr-holes and craniotomies is vital and also how to 

perform a safe surgery and make attempts in a way not to damage the MMA as much as possible is 

critical in daily neurosurgical practice. 
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Architectonics of alveoli and palatine protuberance of the lower jaw 
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         To learn the quantity and quality parameters of the compact and spongy substance in the 

alveoli and palatine protuberance of the lower jaw during the removal of the anomaly and 

deformations found in the dental system is one of the significant matters before the clinicians and 

morphologists. (Persin, 1999; Nuritdinov, 2012; Savvidi and Kalamkarov, 2014; Qayvoronskaya 

and Semenova, 2015; Kalamkarov, 2015). Taking into account the urgency of an issue presented, 

we take an aim to learn the quality parameters in different periods of age of the compact and 

spongy substance in the alveoli and palatine protuberance of the lower jaw in the frontal section of 

120 passported skulls kept in the fundamental museum of the department (Misch, 1990). 

According to the results of the researches, the compact matter more developed in the level of the 

canine teeth in the teenage years, in the 2nd small and 2nd big wisdom teeth level and the alveolar 

process (D2) that is a spongy substance with small cells is seen more. In that moment D2 type 

architectonics of bone tissue is 62,5%, and D1 type is 32,5%.  At that time, the noticeable layer of 

compact substance is found among the sponge substance cells in the level of the canine teeth and at 

the level of the second small wisdom teeth.  It is impossible to observe them in the level of the 2nd 

big wisdom teeth. Thus, the compact matter between the spongy substances gradually diminishes 

and is noticeable in the parts leaning to the compact substance of the spongy. The results of the 

research stated that, the bone tissue is seen in D3 type architectonics (5,0%).   

The spongy substance well developed in level of the canine teeth in II teenage years, in the 2nd 

small and 2nd big wisdom teeth level, and it is possible to found both thin compact substance and 

alveolar process (D3) that is an irregular spongy substance along with the alveolar process (D2) 

having well developed spongy substance and compact substance having small cells in the level of 

the canine teeth in II teenage years, in the 2nd small and 2nd big wisdom teeth level. So, it was 

determined with the research that, D3 type architectonics is 46,3% in II teen age period, and D1 

type is 3,5%.  

D3 type architectonics of bone cell in the levels researched in old age is 46,1%, D4 type is 43,6%, 

D2 is 10,3%.  
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The research of the age features of the compact and spongy substance of the palate ridge of the 

lower jaw gave opportunity to found the followings:  

Compact bone substance is seen in the level of the canine teeth in I teenage years, in the 2nd small 

and 2nd big wisdom teeth level (D1), in other part the spongy substance of the law jaw is developed 

noticeable, and small cell compact substance is seen  (D2). Although the compact and spongy 

substance becomes thin in the level of the 2nd big wisdom teeth, the cell structure of the compact 

substance is kept (D3). So, D1 type of the bone cell architectonics is 54,6%, D2 type is 40,7% and 

D3 type is 4.7% being reduced significantly.  

The bone cell with type D2 prevails in the level of the canine teeth in II teenage years, and D2 and 

D3 type bone cell in the level of the 2nd small and 2nd big wisdom teeth. According to the results 

gained, D2 type is equal to 50,7%, D3 type to 43,4% and D4 type is less and equal to 5,9%. 

Although both substances become thinner noticeable in the level of the canine teeth in old age, in 

the level of the 2nd small and 2nd big teeth, but could preserve the structure (D3 – 52,8%). Along 

with the above-said, D4 type is noticeable degree (43,5%). In this case D2 type contains 3,7%.  

Thus, the learning of the age features of the compact and spongy matters of the alveolar process 

and palate ridge in the different periods of the ontogenesis gives opportunity to gain exact 

information about their feeding features along with the changes happened in the structure of these 

matters. And it will give opportunity to give opinion about the degree of the reparative regeneration 

where the surgical operation will happen during the realization of the plastic operations to be 

realized in the bone, and in the dental implantation in the alveolar process of the lower jaw in the 

future.  

Key words: alveolar process, palate ridge, spongy substance, compact matter 
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Ayak Ölçümlerini Kullanarak Boy Ve Ağırlık Tahmini 
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Özet: Vücut bütünlüğünün bozulduğu doğal afet, trafik kazaları, savaşlar, cinayetler ve cesedin 

çürümüş olması gibi durumlarda kişinin boy ve ağırlığını belirlemek adli vakalarda en önemli 

unsurlar arasındadır. Bu çalışmada, 20-65 yaş arası 180 erişkin birey (90 erkek, 90 kadın) 

üzerinden boy uzunluğu ve ağırlığı bilinen kişilerin ayak ölçüleri ile arasındaki ilişki incelendi. 

Ayak ölçümlerinden boy ve ağırlık tayini için lineer ve çoklu regresyon model ve formüllerinin 

elde edilmesi amaçlandı. Boy uzunluğu ile ayak uzunluğu ve yüksekliği, malleol genişliği, 

kalkaneus uzunluğu ve yüksekliği, 1-5. metatars uzunluğu ilişkileri incelendi. Vücut ağrılıkları ile 

proksimal metatars genişliği, distal metatars genişliği, 1-5. metatatars distal uç genişliği, proksimal 

uç genişliği ve korpus genişlikleri ilişkileri değerlendirildi. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 

Statistics 22 programı kullanıldı. Erkeklerde, boy uzunluğu ile her iki ayakta; ayak uzunluğu ve 5. 

metatars uzunluğu arasındaki ilişki anlamlı bulundu. Vücut ağırlığı yönünden ise; her iki ayakta da 

2. metatars distal uç genişliği ilişkisi anlamlı çıktı.  Kadınlarda, boy uzunluğu ile her iki ayakta; 

ayak uzunluğu, 1. metatars uzunluğu ve 3. metatars uzunluğunun ilişkisi anlamlı bulundu. Vücut 

ağırlığı yönünden ise;  her iki ayak 1. metatars distal uç genişliği, 3.metatars korpus genişliği, 4. 

metatars korpus genişliği ve 5. metatars proksimal uç genişliğinin ilişkisi anlamlı çıktı. Değişik 

toplumlarda farklı vücut bölümlerinin boy uzunluğu tahmini üzerine el kemikleri, sternum, 

kalkaneus, talus, femur ya da sadece metatarsal kemikler ile çalışmalar yapılmıştır. Çalışmamızda 

değerlendirilen parametreler literatürdeki benzer çalışmalarla kıyaslanmıştır. Vücut ağırlığı ile ilgili 

ayak genişliğine ek olarak metatarsal kemiklerle vücut ağırlık ilişkisi de değerlendirildi. Çalışma 

sonuçlarına göre, ayak ölçümlerinden regresyon denklemleri, vücut ağrılık ve boy tahmini için 

formüller elde edildi. Vücut bütünlüğünün olmadığı doğal afet, trafik kazaları, savaşlar, cesedin 

çürümüş olması gibi durumlarda, bütünlüğünü koruyan ve deforme olmamış ayak ölçümlerinden 

boy ve vücut ağırlığı tahmini yapmada adli tip uzmanlarına, arkeologlara, kriminologlara ve bu 

konuda detaylı araştırma yapacak çalışmacılara çalışma sonuçlarımızın fayda sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

 

 

Amaç:  Adli soruşturmalar ve arkeolojik araştırmalarda bir bireyin kimlik tayininde yaş, cinsiyet, 

boy ve ağırlığını belirlemek önemli unsurlardır. Vücut bütünlüğünün bozulduğu doğal afet, trafik 

kazaları, savaşlar, cinayetler ve cesedin çürümüş olması gibi durumlarda kişinin boy ve ağırlığını 

belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada, boy uzunluğu ve ağırlığı bilinen kişilerin ayak 

ölçüleri ile arasındaki ilişkinin incelenmesi, ayak ölçümlerinden boy ve ağırlık tayini için lineer ve 

çoklu regresyon model ve formüllerinin elde edilmesi amaçlandı. 

mailto:emrahaltuntas@hotmail.com
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Materyal ve Metot: Ayak ölçümleri 20-65 yaş arası 180 erişkin birey (90 erkek, 90 kadın) 

üzerinde yapıldı. Çalışmaya dahil edilen bireylerde ayak, ekstremite ve omurga patolojileri gibi 

ölçümleri olumsuz etkileyebilecek herhangi bir patolojik geçmiş bulunmamaktaydı. Boy uzunluğu 

ile ayak uzunluğu ve yüksekliği, malleol genişliği, kalkaneus uzunluğu ve yüksekliği, 1-5. metatars 

uzunluğu ilişkileri incelendi. Vücut ağrılıkları ile proksimal metatars genişliği, distal metatars 

genişliği, 1-5. metatatars distal uç genişliği, proksimal uç genişliği ve korpus genişlikleri ilişkileri 

değerlendirildi. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 programı kullanıldı. 

Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirildi ve uygun olduğu 

saptandı. Tanımlayıcı istatistiksel metodların (min, max, SD) yanısıra parametreler arasındaki 

ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Multivariate analiz için Lineer 

Regresyon Analizi (Backward yöntemi) kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışmamızdaki bireylerin yaş ortalaması 42,99±13,07’dir. Boy uzunlukları 149 ile 185 

cm arasında değişmekte olup, ortalama boy uzunluğu 166,99±7,03’tür. Bireylerin ağırlıkları 51 ile 

120 kg arasında değişmekte olup, ortalama ağırlık 73,75±11,46’dır. Erkeklerde, boy uzunluğu ile 

her iki ayakta; ayak uzunluğu ve 5. metatars uzunluğu arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Kadınlarda, boy uzunluğu ile her iki ayakta; ayak uzunluğu, 1. metatars uzunluğu ve 3. 

metatars uzunluğunun ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ayak yüksekliği ve kalkaneus 

uzunluğu parametrelerinin etkileri istatistiksel olarak anlamlılığa yakın olmakla birlikte istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı ancak bu parametrelerin de tahmin formülü modelinde kaldığı 

görülmektedir (p>0.05). Çalışma grubunda (erkek ve kadınlar) boy uzunluğuna, her iki ayak 

yüksekliği, malleol genişliği, 3. metatars uzunluğu ve 5. metatars uzunluğu’nun ilişkisi anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05).  Erkeklerde, kadınlarda ve çalışma grubunda (erkekler ve kadınlar)  ayak 

ölçümleri üzerinden boy tahmin formülleri tablo-1’ de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 1 

Erkek, kadın ve çalışma grupları için boy uzunluğu tahmin formülleri 

 

SAĞ/SO

L 

AYAK 

ERKEK/KADIN/ÇALIŞM

A GRUBU 

BOY UZUNLUĞU TAHMİN FORMÜLÜ 

SAĞ ERKEK 104.804+0.117AU+0.499M5U 

SOL ERKEK 104.158+0.114AU+0.523M5U 

SAĞ KADIN 119.360-0.158AU+0.191AY+ 0.233KU+0.401M1U+ 

0.355M3U 

SOL KADIN 117.106-

0.144AU+0.198AY+0.236KU+0.407M1U+0.321M3

U 
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SAĞ ÇALIŞMA GRUBU 80.458+0.251AY+0.342MG+0.290M3U+0.315M5U 

SOL ÇALIŞMA GRUBU 79.171+0.262AY+0.359MG+0.265M3U+0.328M5U 

AU, ayak uzuluğu; M5U, 5. metatars uzunluğu; AY, ayak yüksekliği; KU, kalkaneus uzunluğu; 

.M1U, 1. metatars uzunluğu; M3U, 3. metatars uzunluğu; MG, malleol genişliği 

 

 

 

Vücut ağırlığı yönünden, erkeklerde; her iki ayakta da 2. metatars distal uç genişliği ile ağırlık 

ilişkisi anlamlı çıkmıştır (p<0.05). Kadınlarda, vücut ağırlığı yönünden;  her iki ayak 1. metatars 

distal uç genişliği, 3.metatars korpus genişliği, 4. metatars korpus genişliği ve 5. metatars 

proksimal uç genişliğinin ilişkisi anlamlı çıkmıştır (p<0.05). Çalışma grubunda (erkekler ve 

kadınlar) ise; her iki ayak 1. metatars distal uç genişliği, 2. metatars distal uç genişliği, 3. metatars 

korpus genişliği, 4. metatars korpus genişliği ve 5. metatars proksimal uç genişliğinin ilişkisi 

anlamlı çıkmıştır (p<0.05). Erkeklerde, kadınlarda ve çalışma grubunda (erkekler ve kadınlar)  

ayak ölçümleri üzerinden vücut ağrılığı tahmin formülleri tablo-2’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2 

Erkek, kadın ve çalışma grupları için vücut ağırlık tahmin formülleri 

 

SAĞ/SOL 

AYAK 

ERKEK/KADIN/ÇALIŞMA 

GRUBU 

VÜCUT AĞIRLIĞI TAHMİN FORMÜLÜ 

SAĞ ERKEK 44.926+2.509M2DUG 

SOL ERKEK 43.346+11.991M2DUG 

SAĞ KADIN 17.010+1.638M1DUG+3.751M3KG-

3.753M4KG+1.174M5PUG 

SOL KADIN 22.283+1.833M1DUG-1.162M3PUG+5.050M3KG-

3.725M4KG+1.187M5PUG 

 

SAĞ ÇALIŞMA GRUBU 17.595+1.087M1DUG+1.643M2DUG+2,386M3KG-

2.632M4KG+0.816M5PUG 

SOL ÇALIŞMA GRUBU 16.581+1.073M1DUG+1.688M2DUG+2.518M3KG-

2.542M4KG+0.773M5PUG 
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M2DUG, 2. metatars distal uç genişliği; M1DUG, 1. metatars distal uç genişliğ; M3KG, 3. 

metatars korpus genişliği; M4KG, 4. metatars korpus genişliği; M5PUG, 5. metatars proksimal uç 

genişliği; M3PUG, 3. metatars proksimal uç genişliği; M2DUG, 2. metatars distal uç genişliği 

 

 

Çalışmada sağ ve sol ayak ölçümlei arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen, tüm ölçümlerde 

erkek ortalama değerleri kadınlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu hesaplanmıştır. 

 

 

Sonuç: Değişik toplumlarda farklı vücut bölümlerinin boy uzunluğu tahmini üzerine el kemikleri, 

sternum, kalkaneus, talus, femur ya da sadece metatarsal kemikler ile çalışmalar yapılmıştır. 

Çalışmamızda değerlendirilen parametreler literatürdeki benzer çalışmalarla kıyaslanmıştır. Vücut 

ağırlığı ile ilgili ayak genişliğine ek olarak metatarsal kemiklerle vücut ağırlık ilişkisi de 

değerlendirildi. Çalışma sonuçlarına göre, ayak ölçümlerinden regresyon denklemleri, vücut ağrılık 

ve boy tahmini için formüller elde edildi. Vücut bütünlüğünün olmadığı doğal afet, trafik kazaları, 

savaşlar, cesedin çürümüş olması gibi durumlarda, bütünlüğünü koruyan ve deforme olmamış ayak 

ölçümlerinden boy ve vücut ağırlığı tahmini yapmada adli tip uzmanlarına, arkeologlara, 

kriminologlara ve bu konuda detaylı araştırma yapacak çalışmacılara çalışma sonuçlarımızın fayda 

sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Boy tahmini, Vücut ağırlığı tahmini, Ayak, Metatarsal kemikler 
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Abstract: Determining the height and weight of the person in cases such as natural disasters, 

traffic accidents, wars, murders and decaying of the body is among the most important factors in 

judicial cases. In this study, the relationship between the foot measurements of people with known 

height and weight over 180 adult individuals (90 males, 90 females) between the ages of 20-65 was 

examined. It was aimed to obtain linear and multiple regression models and formulas for 

determination of height and weight from foot measurements. Stature length and foot length and 

height, malleolus width, calcaneus length and height, 1-5. metatarsal length relationships were 

examined. Body weight and proximal metatarsal width, distal metatarsal width, 1-5. Metatatars 

distal tip width, proximal tip width and corpus width relationships were evaluated. IBM SPSS 

Statistics 22 program was used for statistical analysis. In males, in both feet; The relationship 

between foot length and 5th metatarsal length was found to be significant. In terms of body weight; 

The relationship between the 2nd metatars distal tip width in both feet was significant. In females, 

in both feet; The relationship between foot length, 1st metatarsal length and 3rd metatarsal length 

was found to be significant. In terms of body weight; The relationship between the 1st metatarsus 

distal tip width, 3rd metatars corpus width, 4th metatarsal corpus width and 5th metatarsal 

proximal tip width was significant for both feet. Studies have been conducted with hand bones, 

sternum, calcaneus, talus, femur or just metatarsal bones on the estimation of height of different 

body parts in different societies. The parameters evaluated in our study were compared with similar 

studies in the literature. In addition to the foot width related to body weight, the body weight 

relationship with the metatarsal bones was also evaluated. According to the results of the study, 

regression equations from foot measurements and formulas for body weight and height estimation 

were obtained. We think that our study results will be beneficial for forensic experts, 

archaeologists, criminologists and researchers who will conduct detailed research on this subject in 

making height and body weight estimation from foot measurements that preserve integrity and are 

not deformed in cases such as natural disasters, traffic accidents, wars, decaying of the body. 

 

Aim: In forensic investigations and archaeological research, determining age, gender, height and 

weight are important factors in determining an individual's identity. It is not possible to determine 

the height and weight of the person in cases such as natural disaster, traffic accidents, wars, 

murders and corpse decay. In this study, it was aimed to investigate the relationship between the 

height and weight of people who known with foot length and to obtain linear and multiple 

regression models and formulas for determining height and weight from foot measurements. 

 

Materials and Method: Foot measurements were made on 180 adult individuals (90 males, 90 

females) between the ages of 20-65. The individuals included in the study did not have any 
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pathological history that could adversely affect measurements such as foot, limb and spine 

pathologies. Foot length and height, malleol width, calcaneal length and height, 1-5. metatarsal 

lengths relations with height  were examined. Proximal metatarsal width, distal metatarsal width, 1-

5. metatatars distal tip width, proximal tip width and corpus widths relations with weight were 

evaluated. IBM SPSS Statistics 22 program was used for statistical analysis. While evaluating the 

data, the suitability of the parameters to normal distribution was evaluated with the Shapiro Wilks 

test and it was determined that it was appropriate. In addition to descriptive statistical methods 

(min, max, SD), Pearson correlation analysis was used to examine the relationships between 

parameters. Linear Regression Analysis (Backward method) was used for multivariate analysis. 

Significance was evaluated at the level of p <0.05 . 

.Result: The average age of the individuals in our study is 42.99 ± 13.07. Their height varies 

between 149 and 185 cm, and their average height is 166.99 ± 7.03. The weights of individuals 

vary between 51 and 120 kg, and the average weight is 73.75 ± 11.46. In males, in both feet; The 

relationship between foot length and 5th metatarsal length was found to be significant (p <0.05). In 

females, in both feet; The relationship between foot length, 1st metatarsal length and 3rd metatarsal 

length was found to be significant (p <0.05). Although the effects of foot height and calcaneus 

length parameters are close to statistical significance, it is seen that they are not statistically 

significant, but these parameters also remain in the estimation formula model (p> 0.05). The 

relationship between height, height of both feet, malleolus width, 3rd metatarsal length and 5th 

metatarsal length was found significant in the study group (men and women) (p <0.05). Height 

estimation formulas based on foot measurements for men, women and study group (men and 

women) are shown in Table-1. 

 

Table 1 

Height estimation formulas for man, woman and study groups 

 

RIGHT/LEFT 

FOOT 

MEN/WOMEN/STUDY 

GROUP 

LENGTH ESTIMATED FORMULA 

RIGHT MAN 104.804+0.117FL+0.499M5L 

LEFT MAN 104.158+0.114FL+0.523M5L 

RIGHT WOMAN 119.360-0.158FL+0.191FH+ 0.233CL+0.401M1L+ 

0.355M3L 

LEFT WOMAN 117.106-0.144 FL +0.198 FH +0.236 CL 

+0.407M1L+0.321M3L 

 

RIGHT STUDY GROUP 80.458+0.251FH+0.342MW+0.290M3L+0.315M5L 

LEFT STUDY GROUP 79.171+0.262FH+0.359MW+0.265M3L+0.328M5L 
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FL, foot length; M5U, 5.metatarsal length; FH, foot height; CL, calcaneus lenght; .M1U, 

1.metatarsal length; M3U, 3.metatarsal length; MW, malleolus widthW 

In terms of body weight, in men; In both feet, the relationship between the width of the second 

metatarsus distal tip and weight was significant (p <0.05). In terms of body weight in women; Both 

feet 1st metatars distal tip width, 3rd metatars corpus width, 4th metatars corpus width and 5th 

metatarsus proximal tip width were found to be significant (p <0.05). In the study group (men and 

women); Both feet 1st metatars distal tip width, 2nd metatarsal distal tip width, 3rd metatarsal 

corpus width, 4th metatarsal corpus width and 5th metatarsal proximal tip width were found to be 

significant (p <0.05). Body weight estimation formulas based on foot measurements in men, 

women and study group (men and women) are shown in Table-2. 

Table 2 

Body weight estimation formulas for man, woman and study groups 

 

RIGHT/LEFT 

FOOT 

MEN/WOMEN/STUDY 

GROUP 

BODY WEIGHT ESTIMATION FORMULA 

RIGHT MAN 44.926+2.509 M2DTW 

LEFT MAN 43.346+11.991 M2DTW 

RIGHT WOMAN 17.010+1.638M1DTW+3.751M3CW-

3.753M4CW+1.174 M5PTW 

LEFT WOMAN 22.283+1.833M1DTW-1.162 

M3PTW+5.050M3CW-3.725M4CW+1.187M5PTW 

 

RIGHT STUDY GROUP 17.595+1.087M1DUG+1.643M2DUG+2,386M3KG-

2.632M4KG+0.816M5PUG 

LEFT STUDY GROUP 16.581+1.073M1DTW+1.688 

M2DTW+2.518M3CW-2.542M4CW 

+0.773M5PTW 

M2DTW, 2nd metatars distal tip width; M1DTW, 1st metatarsal distal tip width; M3CW, 3rd 

metatarsal corpus width; M4CW, 4th metatarsal corpus width; M5PTW, 5th metatarsal proximal 

tip width; M3PTW, 3rd metatarsal proximal tip width; M2DTW, 2nd metatars distal tip width 

 

 

Although there was no significant difference between right and left foot measurements in the study, 

mean values of men were calculated to be significantly higher than women in all measurements. 

 

Conclusion: Studies have been conducted with hand bones, sternum, calcaneus, talus, femur or just 

metatarsal bones on the estimation of height of different body parts in different societies. The 

parameters evaluated in our study were compared with similar studies in the literature. In addition 

to the foot width related to body weight, the body weight relationship with the metatarsal bones 

was also evaluated. According to the results of the study, regression equations from foot 

measurements and formulas for body weight and height estimation were obtained. We think that 
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our study results will be beneficial for forensic experts, archaeologists, criminologists and 

researchers who will conduct detailed research on this subject in making height and body weight 

estimation from foot measurements that preserve integrity and are not deformed in cases such as 

natural disasters, traffic accidents, wars, decaying of the body. 

 

Key Words:  Stature estimation, Body weight estimation, Foot, Metatarsal bones 
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Özet 

Doğumdan sonra kranial iskelet farklı periyotlarda ve oranlarda gelişimine devam eder. Bu 

gelişim sürecinde, fötal, çocukluk ve erişkin dönemlerinde kraniofasiyal ölçümlerde farklılıklar 

gözlenmektedir. Bu farklılıkların oluşmasında, genetik faktörler, ırk, cinsiyet, kraniumun şekli ve 

büyüme oranları da oldukça etkilidir. Santral sinir sistemi malformasyonlarında ve sendromlarında 

baş ve yüze ait ölçümlerde farklılıklar gözlenebilir. Şimdiye kadar; Turner, Williams, Klinifelter, 

Fragile X ve Down sendromlu vakalarda yapılan kranyofasiyal morfometrik çalışmalarda alınan 

sonuçların toplumdaki sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı; görme ve zihinsel engelli çocuklar ile sağlıklı çocukların kraniofasiyal 

ölçümlerini karşılaştırarak, olası farklılıkları ortaya koymaktır.  

Çalışmamızda, 7-11 yaş arasındaki 149 erkek, 116 kız, toplam 265 olgunun kraniofasiyal 

ölçümleri kullanılarak engelli ve sağlıklı bireyler arasındaki farklılıkların araştırılması planlandı. 

Çalışmada baş ve yüz ile alakalı toplam 16 ölçüm kullanılmıştır. Bu ölçümler için 13 antropometrik 

noktadan yararlanılmıştır. Bu ölçümler sırasıyla baş genişliği, alın genişliği, kraniyal taban 

genişliği, kafa uzunluğu, alın yüksekliği, total kraniyofasiyal yükseklik, yüz genişliği, mandibula 

genişliği, bilateral üst yüz derinliği, bilateral orta yüz derinliği, fizyognomial yüz yüksekliği, 

morfolojik yüz yüksekliği ve bilateral alt yüz derinliği olarak belirlenmiştir. Çalışmaya engelli 

olarak görme ve zihinsel engelli bireyler dahil edilmiştir. Ölçümler, doğrudan denek üzerinde 

yumuşak, esnemeyen mezura, sefalometre, sürgülü kompas, modifiye kumpas, seviyeli baş 

pozisyonu kontrol aleti ve baskül kullanılarak yapıldı. Vertex ile ilgili ölçümler alınırken şahıs 

Frankfurt Horizontal Planı’na getirildi. 

Engelli ve sağlıklı çocukların baş genişliği ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların baş genişliği ölçümleri, 

görme engelli (p<0,05) ve zihinsel engelli (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Engelli 

ve sağlıklı çocukların alın genişliği ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Zihinsel engelli çocukların alın genişliği ölçümleri, görme engelli 

(p<0,01) ve sağlıklı (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. 

Çalışmada elde ettiğimiz değerlerin, zihinsel engelli ve görme engelli çocukların 

kraniofasiyal morfolojilerinin oluşturulmasına ve çocukların engellilik düzeylerinin belirlenmesine 

katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca sağlıklı bireylerden elde edilen verilerin de ülkemizdeki 

çocuklara ait antropometrik veri tabanının oluşturulması bakımından önemli olduğu inancındayız. 

 

Anahtar Kelimeler: Kraniofasiyal ölçüm, Antropometri, Engelli çocuk .  
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Abstract 

Postnatal growth of the cranial skeleton proceeds at different rates and periods. During this 

growth process, so many differences at the craniofacial measurements, in the fetal, childhood and 

adulthood periods, have occured. In the formation of these differences, genetics factors, race, sex, 

shape of the cranium and the proportion of growth are quite effective. Some anthropometric 

measurements of the cranium and face are effected in the presence of central nervous system 

malformations and syndromes. So far; it was determined that, the results of the craniofacial 

morphometric studies, carried out on Turner, Williams, Klinifelter, Fragile X and Down syndrome 

cases, show significant differences according to healthy subjects. The purpose of this study; to 

compare the craniofacial measurements of children with visual and mental disabilities and healthy 

children and to reveal possible differences. 

In our study, it was planned to investigate the differences between disabled and healthy 

individuals by using craniofacial measurements of 149 boys, 116 girls, a total of 265 cases between 

the ages of 7-11. A total of 16 measurements related to the head and face were used in the study 

and 13 anthropometric points were used for these measurements. These measurements were 

determined as head width, forehead width, cranial base width, head length, forehead height, total 

craniofacial height, face width, mandible width, bilateral upper face depth, bilateral mid face depth, 

physiognomial face height, morphological face height and bilateral lower face depth respectively. 

Visually and mentally disabled individuals were included in the study. Measurements were made 

directly on the subject using a soft, inelastic tape measure, cephalometer, sliding caliper, modified 

caliper, level head position control instrument and scales. While taking measurements about vertex, 

the person was brought to the Frankfurt Horizontal Plane. 

There is a statistically significant difference between the head width measurements of 

children with disabled and healthy (p<0,01). The head width measurements of healthy children are 

significantly higher than that of the visually (p <0.05) and mentally disabled children (p <0.01). 

There is a statistically significant difference between forehead width measurements of disabled and 

healthy children (p <0.01). Forehead width measurements of children with mentally disabled are 

significantly higher than visually disabled (p <0.01) and healthy (p <0.01) children. 

  We believe that the values we obtained in the study will contribute to the creation of 

craniofacial morphology of children with mentally and visually disabled and to determine the level 

of disability of children. In addition, we believe that the data obtained from healthy individuals are 

important in terms of creating an anthropometric database for children in our country. 

 

Keywords:  Craniofacial measurements, Anthropometry, Disabled child. 
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Giriş 

Antropometri, toplumların beslenme durumlarının, bireylerin büyüme ve sağlık 

düzeylerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Beslenme durumunun 

değerlendirilmesinde, biyokimyasal ve immunolojik testlerin kullanılması gibi diğer metotlara 

oranla daha pratiktir. Klinik değerlendirmelerde de artan oranlarda kullanılan bir yöntemdir (1). 

Özellikle çocuk ve gençlere ait antropometrik veriler toplumun sosyal ve ekonomik 

durumunun izlenmesi yönünden fayda sağlar. Pediatride, norm çalışmalarında, plastik cerrahide, 

anomalilerin saptanmasında, endokrinolojide, diş hekimliğinde, sporda ve beslenme çalışmalarında 

antropometriden geniş çapta yararlanılmaktadır. Antropometrik ölçümler, büyüme ve gelişim, 

beden kompozisyonu ve genel beslenme durumu hakkında değerli bilgiler verir (2). 

Çocuklarda antropometrik çalışmalar birçok açıdan büyük önem taşımaktadır. Bunlardan 

birincisi, belirli zaman aralıklarıyla toplumun değişik kesimlerinde ve ülkenin değişik bölgelerinde 

yapılan ölçümlerin zaman içinde çocukların beslenme ve sağlık durumlarındaki değişiklikleri 

ortaya koyarak toplum sağlığı açısından güvenilir bir değerlendirme aracı olduğu düşünülmektedir. 

İkinci olarak her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gelişmekte olan ülkeler için uluslararası 

tek bir büyüme standardı öneriyorsa da ideal olan her toplumun kendi genetik özelliklerini yansıtan 

yerel ve ulusal büyüme standartlarına göre değerlendirilmesidir. Üçüncü olarak toplumun giysiler, 

ayakkabılar, okul sıraları gibi gereksinimlerinin topluma uygun ölçülerde üretilebilmesi için belirli 

zaman aralıkları ile çocukların değişik yaşlardaki vücut yapılarının saptanmasına gerek vardır (3,4) 

Kraniyofasiyal antropometri, antropometrinin bir dalı olup canlı, kadavra ve radyolojik 

örneklerdeki baş ve yüz ölçümlerini açıklar (5,6). Kraniyofasiyal antropometrik ölçümlerin 

antropometri içerisinde önemli bir yeri vardır. Çünkü günümüzde kraniyofasiyal antropometrik 

ölçümler genetik danışmanlığında ve plastik cerrahide önemli bir yer tutmaktadır. Genetik 

danışmanlığında, bu ölçümler; Down, Turner, Fraser ve Melnich- Fraser sendromları gibi 

morfolojik bozukluk ile karakterize sendromların olabildiğince doğru açıklanabilmesi için çok 

gereklidir (7,8). Birçok dismorfik sendromun tanısında fasiyal antropometrik ölçümler ve 

gözlemler anahtar rol oynamaktadır (9,10,11,12). Dismorfik karakterler, klinikçiler tarafından bazı 

açıklayıcı terimler ile tarif edilir ki bunlar “geniş basmakalıp gözler, geniş burun, geniş ağız” gibi 

terimlerdir. Fakat bu tür açıklamalar, kişisel olarak tanımlanmış açıklamalar olup antropometrik 

ölçümler, bu kişisel tanımlamalardan doğabilecek problemlerin giderilmesinde, belli bir standart 

oluşturulmasına yönelik yardımcı olabilir (8). Ayrıca bazı kraniyofasiyal ölçümler (fronto-oksipital 

çevre, iç kantal mesafe, dış kantal mesafe ve interpupiller mesafe gibi) birçok sistemik 

sendromların, kraniyofasiyal anormalliklerin ve travma sonrası oluşan rahatsızlıkların cerrahi 

tedavilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca ölçülen parametrelerden elde edilen indeksler ( kantal 

indeks, orbital indeks, nasal indeks, fasiyal indeks) anatomistler ve baş ve yüz cerrahları için 

önemli verileri oluşturmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır (13,14,15,16).  

Ülkemizde bugüne değin çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, yurt çapında kullanılabilecek 

güncel referans değerler olmadığı için çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesinde 

antropometriden gereğince yararlanılamamaktadır. Özellikle temel sağlık hizmetleri sunulurken, 

çocukların genel sağlık sorunlarının saptanmasında bölgesel referans değerler kullanılmalıdır. 

Bu kapsamda çalışmamızda; görme ve zihinsel engelli çocuklar ile sağlıklı çocukların kraniofasiyal 

ölçümlerini karşılaştırarak, olası farklılıkları ortaya koymak ve ülkemize ait çocukluk dönemine ait 

referans değerlerin oluşumuna katkı sağlamak amaçlanmıştır. 



90 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmamız, yaşları 7 ile 11 arasında değişmekte olan; toplam 265 ilköğretim okulu öğrencisi 

üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin 120 tanesi kız, 145 tanesi erkektir. Toplam öğrenci sayısının 32 

tanesi görme engelli, 50 tanesi zihinsel engelli ve 183 tanesi sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. 

Çalışma konusu doğrultusunda gerekli izinler, insan etik kurulundan ve Tokat İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden alınmış olup Tokat ili merkez ilçesinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulu 

ve İş Okulu, Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu, Tokat Eğitim-Uygulama 

Okulu ve İş Eğitim Merkezi ve Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlköğretim Okulu 

öğrencilerinden belirlenen ölçümler alınmıştır. 

Ölçümler, doğrudan denek üzerinde yumuşak, esnemeyen mezura, sefalometre, sürgülü kompas, 

modifiye kompas, seviyeli baş pozisyonu kontrol aleti ve baskül kullanılarak yapıldı. Ögetürk’ün 

yapmış olduğu modifiye kompasın vertex noktasını belirlemedeki zorluğu ortadan kaldırdığı 

görüldü (17). Vertex ile ilgili ölçümler alınırken şahıs Frankfurt Horizontal Planı’na getirildi. 

Çalışmamızda direkt antropometrik ölçüm teknikleri kullanılarak baş ve yüz bölgesinden, tek bir 

araştırmacı tarafından belirtilen ölçümler alınmıştır. Alınan 16 ölçüm için 13 antropometrik nokta 

belirlenerek kullanılmıştır (Tablo 1). 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS (Number 

Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı 

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, 

Standart Sapma, Frekans) yanı sıra niceliksel verilerin mukayesesinde, gruplar arası(yaş ve sağlık 

durumuna bağlı) parametrelerin karşılaştırılmasında Oneway Anova testi ve farklılığa neden olan 

grubun tespitinde de Tukey HDS testi kullanıldı. Cinsiyete bağlı parametrelerin karşılaştırılmasında 

Student t test kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi.  

Tablo 1. Ölçüm Çizelgesi 

BAŞ ÖLÇÜMLERİ 

ÖLÇÜM İSMİ ANTROPOMETRİK 

NOKTALAR 

KISALTMA 

Maksimum baş genişliği Euryon- Euryon eu-eu 

Minimum frontal genişlik Frontotemp.-Frontotemp. ft- ft 

Kraniyal taban genişliği Tragion- Tragion t-t 

Maksimum baş uzunluğu Glabella-Opistocranion g-op 

Ön kafa yüksekliği Vertex- Nasion v-n 

Total kraniyofasial baş 

yüksekliği 

Vertex- Gnation v-gn 
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YÜZ ÖLÇÜMLERİ 

ÖLÇÜM İSMİ ANTROPOMETRİK 

NOKTALAR 

KISALTMA 

Maksimum yüz genişliği Zygion- Zygion zy-zy 

Mandibular genişlik Gonion- Gonion go-go 

Bilateral üst yüz derinliği Nasion- Tragion n-t 

Bilateral orta yüz derinliği Subnasale- Tragion sn-t 

 Fizyognomial yüz 

yüksekliği 

Trichion- Gnation tr-gn 

 Morfolojik yüz yüksekliği Nasion- Gnation n-gn 

Bilateral alt yüz derinliği Gnation- Tragion gn-t 

 

Bulgular 

Çalışmamızdaki deneklerin ortalama yaşları 9.43±1.41’dir. Çocukların %14.7’si 7 yaşında, 

%11.3’ü 8 yaşında, %21.9’u 9 yaşında, %20’si 10 yaşında ve %32.1’i 11 yaşındadır. Çocukların 

%45.3’ü kız ve %54.7’si erkektir. 

Karşılaştırma yapılan engelli ve sağlıklı bireyler arasında ağırlık ve boy yönünden anlamlı bir fark 

yoktu (p>0.05) (Tablo 2, 3). 

 

Tablo 2: Engelli ve Sağlıklı Kız Bireylerin Ağırlık ve Boy Yönünden Karşılaştırılması 

 

 

 

 

Tablo 3: Engelli ve Sağlıklı Erkek Bireylerin Ağırlık ve Boy Yönünden Karşılaştırılması  

 

 

 

 

Baş Ölçümleri:  

Sağlık durumuna göre çocukların eu-eu ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların eu-eu ölçümleri, görme engelli 

Ölçümler Engelli Bireyler Sağlıklı Bireyler p 

Boy 128,1±7,6 128,3±6,3 0,96 

Kilo 27,9±5,0 26,0±4,2 0,14 

Ölçümler Engelli Bireyler Sağlıklı Bireyler p 

Boy 133,4±9,2 134,2±8,0 0,64 

Kilo 29,0±6,5 27,9±3,6 0,35 
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(p<0,05) ve zihinsel engelli (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Görme ve zihinsel 

engelli çocukların eu-eu ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların ft-ft ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Zihinsel engelli çocukların ft-ft ölçümleri, görme engelli 

(p<0,01) ve sağlıklı (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Görme engelli ve sağlıklı 

çocukların ft-ft ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların t-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4: Engelli ve Sağlıklı Çocuklara İlişkin Veriler 

  Görme 

Engelli 

Zihinsel 

Engelli 
Sağlıklı 

p 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Baş 

Ölçümleri 

eu-eu 145,78±9,63 144,96±7,94 150,59±9,65 0,001** 

ft-ft 80,61±12,25 87,76±16,73 81,63±6,18 0,001** 

t-t 122,65±7,87 119,80±4,74 120,61±8,29 0,252 

g-op 164,62±8,81 166,12±9,65 167,69±6,83 0,079 

v-n 102,78±8,91 98,80±7,41 104,13±9,19 0,002** 

v-gn 193,68±12,12 193,82±12,41 193,69±12,91 0,988 

Yüz 

Ölçümleri 

zy-zy 113,90±9,25 106,46±7,54 108,93±6,42 0,001** 

go-go 91,87±6,63 89,72±5,90 90,09±5,57 0,215 

n-t (sol) 99,43±7,30 103,10±5,96 100,54±5,87 0,012* 

n-t (sağ) 99,46±7,53 103,53±5,00 101,18±10,24 0,124 

sn-t (sol) 103,92±8,07 103,86±5,38 101,07±5,39 0,001** 

sn-t (sağ) 102,89±7,09 104,29±4,81 102,43±5,17 0,097 

tr-gn 154,37±13,24 165,58±9,02 163,34±10,69 0,001** 

n-gn 97,18±6,41 97,52±8,31 96,47±7,82 0,660 

gn-t (sol) 116,65±7,28 118,54±5,55 115,02±5,60 0,001** 

gn-t (sağ) 115,78±7,75 118,08±5,78 115,50±5,56 0,024* 

                Student t test kullanıldı  *p<0.05   ** p<0.01 
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Sağlık durumuna göre çocukların g-op ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  

Sağlık durumuna göre çocukların v-n ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların v-n ölçümleri, zihinsel engelli 

(p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Görme engelli çocukların v-n ölçümleri ile 

sağlıklı ve zihinsel engelli çocukların v-n ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların v-gn ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). Görme engelli çocukların zy-zy (yüz genişliği) ölçümleri, zihinsel 

engelli (p<0,01) ve sağlıklı (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksekti. Zihinsel engelli 

çocukların sol n-t (üst yüz derinliği) ölçümleri, görme engelli (p<0,05) ve sağlıklı (p<0,05) 

çocuklardan anlamlı düzeyde yüksekti. 

Şekil 1. Sağlık durumuna göre baş ve yüz ölçümlerinin dağılımı 

 

Yüz Ölçümleri: 

Sağlık durumuna göre çocukların zy-zy ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Görme engelli çocukların zy-zy ölçümleri, zihinsel 

engelli (p<0,01) ve sağlıklı (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Zihinsel engelli ve 

sağlıklı çocukların zy-zy ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların go-go ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların sol n-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Zihinsel engelli çocukların sol n-t ölçümleri, görme engelli 

(p<0,05) ve sağlıklı (p<0,05) çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir. Görme engelli ve sağlıklı 

çocukların sol n-t ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Sağlık durumuna göre çocukların sağ n-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların sol sn-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların sol sn-t ölçümleri, görme 

engelli (p<0,05) ve zihinsel engelli (p:0.008; p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde düşüktür. 

Görme ve zihinsel engelli çocukların sol sn-t ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların sağ sn-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların tr-gn ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Görme engelli çocukların tr-gn ölçümleri, zihinsel engelli 

(p<0,01) ve sağlıklı (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde düşüktür. Zihinsel engelli ve sağlıklı 

çocukların tr-gn ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların n-gn ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların sol gn-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların sol gn-t ölçümleri, zihinsel 

engelli (p<0,01) çocuklardan anlamlı düzeyde düşüktür. Görme engelli çocukların sol gn-t 

ölçümleri ile sağlıklı ve zihinsel engelli çocukların sol gn-t ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Sağlık durumuna göre çocukların sağ gn-t ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Sağlıklı çocukların sağ gn-t ölçümleri, zihinsel engelli 

(p<0,05) çocuklardan anlamlı düzeyde düşüktür. Görme engelli çocukların sağ gn-t ölçümleri ile 

sağlıklı ve zihinsel engelli çocukların sağ gn-t ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 5: Engelli ve Sağlıklı Çocuklara İlişkin Z Skoru Verileri 
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Tartışma 

Çalışmamızdaki sağlık durumu açısından değerlendirmeye literatürde rastlanamamıştır. 

Yani yapılan çalışmalarda baş ve yüz bölgesinden alınan ölçümlerin ortalamalarının engelli ve 

sağlıklı bireyler arasında karşılaştırılmasına rastlanamamıştır. 

 

Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde çeşitli antropometrik ölçümlerden 

yararlanılmaktadır. Çocuklarda büyümenin izlenmesinde, beslenme durumlarının saptanmasında, 

toplum taramalarında ve özellikle Down Sendromlu bireylerde baş ve yüz bölgesindeki 

değişikliklerin derecesini tanımlayabilmek için z skoru kullanılmaktadır. Z skoru, bir 

antropometrik ölçümün, referans popülasyonun ortalamasından standart sapma cinsinden ne kadar 

uzak olduğunu göstermektedir. Z skor değerleri belli aralıklarda değerlendirilmektedir. Kolar ve 

arkadaşları 1988’de yaptıkları çalışmada kraniyofasiyal ölçümler için z sor aralıklarını aşağıdaki 

şekil ile açıklamışlardır (18). 

 

Şekil 2: Z Skor Normal Alanının Şematik Olarak Gösterimi [ Kolar ve Ark., 1988] 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere z skor değerleri +2SD ve -2SD arasında ise normal değer olarak kabul 

edilmektedir (9,10,11,19,20,21). Farkas ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmalarda +2SD ve -2SD 

aralığını normal aralık olarak kabul ederlerken +1SD ve -1SD aralığını ise optimum aralık olarak 

değerlendirmişlerdir. Farkas ve arkadaşlarının 2002’de Down Sendromlu hastalar üzerinde 

yaptıkları çalışmada hastaların ℅70’inin z skor değerlerinin normal alan içerisinde olduğu (+2SD,-

2SD), ℅30’unun ise subnormal ve supernormal bölgelerde olduğunu bildirmişlerdir (11). Bagic ve 

arkadaşlarının 56 adet Down Sendromlu hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 7-12 yaş grubunda 

sadece kafa uzunluğu (g-op) subnormal alanda tespit edilmiş olup diğer baş ve yüz ölçümlerinin z 

skor ortalamalarının normal alanda olduğu bildirilmiştir (22). Bagic ve Verzak’ın 2003’te 

yaptıkları diğer bir çalışmada Down Sendromlu hastalardan almış oldukları 25 kraniyofasiyal 

ölçümün z skor ortalamalarından sadece kafa uzunluğu (g-op), ölçümlerinin z skor ortalamaları 

subnormal alanda iken diğer ölçümlerin z skor ortalamalarının normal alanda olduğu bildirilmiştir 

(23). Çalışmamızda ise bireylerin z skorları tek tek hesaplanmamış olup z skor değerlerinin 

ortalamaları alınmıştır. Bu z skor ortalamaları hem engelli bireylerde hem de sağlıklı bireylerde 

normal alan içerisinde bulunmuştur. Fakat çalışmamızdaki z skor ortalamalarından engelli bireylere 

ait olanlar sağlıklı bireylere ait olanlara göre daha fazla subnormal  ve supernormal alanlara 

yakındır. Yani sağlıklı bireylere ait z skor ortalamaları Farkas’ın belirttiği gibi daha optimum 

değerler olarak göze çarpmaktadır. 

 

Sonuç 

Birçok dismorfik sendromun tanısında kraniofasial antropometrik ölçümler ve gözlemler anahtar 

rol oynamaktadır. Dismorfik karakterler, klinikçiler tarafından bazı açıklayıcı terimler ile tarif 

edilir ki bunlar “geniş basmakalıp gözler, geniş burun, geniş ağız” gibi terimlerdir. Fakat bu tür 

açıklamalar, kişisel olarak tanımlanmış açıklamalar olup antropometrik ölçümler, bu kişisel 

tanımlamalardan doğabilecek problemlerin giderilmesinde, belli bir standart oluşturulmasına 

yönelik yardımcı olabilir. Sonuç olarak çalışmamız bu tür sübjektif dismorfik karakter 

tanımlamalarını sayısal değerler vererek daha objektif tanımlama haline getirmektedir. Ayrıca 

toplumumuzun referans değerlerinin oluşmasına da katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Yüz bölgesinin antropometrik analizi ve asimetrinin değerlendirilmesi kozmetik ve 

rekonstrüktif yüz cerrahisi ile ortodontide klinik tanı ve tedavinin planlanması için oldukça 

önemlidir. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere vücudun normal büyümesinde ve gelişiminde hafif 

asimetriler mevcuttur. Bununla birlikte, normal bireylerde, yüzün sol ve sağ yarılarının boyutları 

arasında, normal olarak tek başına estetik açıdan hoş olmayan bir görünümle sonuçlanan küçük 

farklılıklar da bulunmaktadır. Yüz ve vücut asimetrisi ile ilgili yapılan çalışmalarda yüzde ve 

periorbital bölgede estetik prosedürler uygulanırken yüzün sağ tarafının daha az hacim ve daha 

yumuşak doku içerdiği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, sol tarafta vücudun ve 

yüzün sağ tarafa kıyasla önemli ölçüde daha büyük boyutta farklılık gösterdiğine dair çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk popülasyonuna ait kuru kranyum üzerinde geniş 

kapsamlı olarak anatomik landmarklar kullanarak morfometrik mesafeleri ölçmek, yüzün sağ ve 

sol kısımları arasındaki asimetriyi karşılaştırmaktır. Akdeniz Üniversitesi Anatomi Anabilim 

Dalından temin edilen 25 kuru kranyum çalışmada kullanılmıştır. Her bir kranyum sabit bir 

mesafeden fotoğraflandı ve fotoğraflar üst, ön ve 2 yandan olmak üzere dört farklı yerden 

çekilmiştir. 22 antropometrik parametre kullanılarak Image J yazılım programı ile ölçümler 

gerçekleştirilmiştir. Kranyumlarda ölçümlerin sağ ve sol taraf olarak asimetri düzeylerinin 

incelenmesi için eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir(α=0,05). Analizler SPSS 22.0 paket programı ile 

yapılmıştır. Kranyumlarda sağ ve sol tarafın karşılaştırılmasında bir kaç asimetri ile karşılaşılmıştır. 

En belirgin farklılık orbita etrafında ve kranyumların lateral görüntülerinde tespit edilmiştir. 

Kranyumun ön yüzünden elde edilen görüntülerde sol taraf Orbital alan, Zygion-Nasion, Nasion-

Superior Orbital, Zygion-Superior orbital ölçümlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiş ve sağ 

tarafa göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kranyumların yandan elde edilen görüntülerde ise 

Porion-Superior Orbital, Porion Inferior Orbital ve Porion-Zygion ölçümlerinde sol tarafta belirgin 
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bir farklılık tespit edilmiştir. Bu tür verilerin gelecekteki benzer çalışmalar için bir veri tabanı 

oluşturulmasında faydalı olabileceğini ve ayrıca estetik/ plastik cerrahide ve Fasiyal sinir hasarı ile 

ilgili yapılan çalışmalarda bu verilerin yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Kranyum, morfometri, asimetri  
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Left Sided Asymmetry in Human Dry Skull: Anthropometric Analysis 
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ABSTRACT  

Anthropometric analysis of the facial area and evaluation of asymmetry are very important 

for the planning of clinical diagnosis and treatment in orthodontics, cosmetic and reconstructive 

facial surgery. Mild asymmetries are present in the normal growth and development of the body, 

including the face area. However, in normal individuals, there are also minor differences between 

the sizes of the left and right halves of the face, which normally result in an aesthetically 

unpleasant appearance alone. In the literature, it has been reported in the studies on face and body 

asymmetry that the right side of the face contains less volume and softer tissue. However, there are 

studies showing that the body and face differ significantly on the left side compared to the right 

side. The aim of this study is to measure morphometric distances using a wide range of anatomical 

landmarks on dry human skulls belonging to Turkish population and to compare asymmetry 

between the right and left sides. 25 dry human skulls obtained from Akdeniz University 

Department of Anatomy were used in this study. Each skulls were photographed from a fixed 

distance and photographs were taken from four different locations; superior, frontal and lateral 

views. Measurements were made with Image J software program using 22 anthropometric 

parameters. Paired t test was used to examine the asymmetry levels of the skulls as the right and 

left sides. In this study, p values less than 0.05 were considered statistically significant. (α=0,05). 

Analyzes were made with SPSS 22.0 package program. A few asymmetries were encountered in 

the comparison of the right and left sides in the skulls. The most significant differences were 

detected around the orbit and in the lateral images of the craniums. In the images obtained from the 

anterior view of the skull, a significant difference was detected in the left side Orbital area, Zygion-

Nasion, Nasion-upper orbit, Zygion-upper orbit measurements higher than the right side. On the 

lateral view of the skulls, a significant difference was found on the left side in Porion-Superior 

Orbital, Porion Inferior Orbital and Porion-Zygion measurements. We think that such data may be 

useful in creating a database for similar studies in the future and also in data an aesthetic / plastic 

surgery and facial nerve injury. 

Keywords: Human skull, morphometry, asymmetry 
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GİRİŞ 

Antropometrik ölçümler kullanılarak yüz morfolojisinin kantitatif olarak değerlendirilmesi 

cerrahlar açısından yüz cerrahisini planlarken gerek travma sonrası gerekse onkolojik rezeksiyon 

sonrası rekonstrüktif cerrahi veya estetik prosedürler için gereklidir. Pediatri, tıbbi genetik, 

ortodonti ve kraniofasiyal cerrahi gibi pek çok disiplin için klinik değerlendirme, tanı ve 

rekonstrüksiyon planlamasında ayrıca, çeşitli etnik köken ve ırk grupları arasındaki farklılıkları 

incelemek için yüzün antropometrik değerleri kullanılmaktadır (Kazemi Ashtiani, Azarbakhsh, 

Hafezi, & Naghibzadeh, 2020; Trpkova et al., 2003). Yüz bölgesi ve kraniyal asimetri insanlarda 

yaygın olarak görülen bir durumdur. Vücudun normal büyümesinde ve gelişiminde hafif 

asimetriler mevcuttur. Bununla birlikte, normal bireylerde, yüzün sol ve sağ yarılarının boyutları 

arasında, normal olarak tek başına estetik açıdan hoş olmayan bir görünümle sonuçlanan küçük 

farklılıklar da bulunmaktadır (Hafezi, Javdani, Naghibzadeh, & Ashtiani, 2017; Kazemi Ashtiani et 

al., 2020). Bu amaçla çalışmamız Türk popülasyonuna ait kuru kranyum üzerinde geniş kapsamlı 

olarak anatomik landmarklar kullanarak morfometrik mesafeleri ölçmek ve yüzün sağ ve sol 

kısımları arasındaki asimetriyi karşılaştırmak üzere planlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalından temin edilen 25 kuru kranyum 

kullanılmıştır. Her bir kranyum sabit bir mesafeden fotoğraflanarak, fotoğraflar üst, ön ve 2 yandan 

olmak üzere dört farklı yerden çekilmiştir. Geniş kapsamlı anatomik landmarklar kullanılarak 

ölçümler Image J yazılım programı ile gerçekleştirilmiştir (Fig 1). Kranyumlarda ölçümlerin sağ ve 

sol taraf olarak asimetri düzeylerinin incelenmesi için eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Çalışmada 

0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (α=0,05). Analizler SPSS 

22.0 paket programı ile yapılmıştır. 
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Figure 1 

A: Kranyumun önden görüntüsü. OS: Orbitale superior, OA: Orbital alan, NA: Nasion, OVer: 

Orbital genişlik, OHor: Orbital yükseklik, ZY: Zygion, SNA: Subnasale B: Kranyumun önden 

görüntüsü. SOF: Supraorbital foramen, FZS: Frontozygomatik sütur, MSP: midsagittal plan,  

İOF: infraorbital foramen, MN: Maxillar notch (tuber maxilla) C: Kranyumun üstten görüntüsü.  

BR: Bregma, OS: Orbitale superior. D: Kranyumun yandan görüntüsü. PO: porion, OS: Orbiatale 

superior, OI: Orbitale inferior, ZY: Zygion 

 

SONUÇLAR 

Kranyumlarda sağ ve sol tarafın karşılaştırılmasında bir kaç asimetri ile karşılaşılmıştır. En belirgin 

farklılık orbita etrafında ve kranyumların lateral görüntülerinde tespit edilmiştir. Kranyumun ön 

yüzünden elde edilen görüntülerde orbita etrafında; Orbital alan, orbital yükseklik ve genişlik, 

orbita iç kenarının orta hatta mesafesi sırasıyla sol tarafta anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Zygion-

Nasion, Nasion-Superior Orbital, Zygion-Superior orbital ölçümlerinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiş ve sağ tarafa göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir  (Tablo 1). Kranyumların yandan elde 

edilen görüntülerde ise Porion-Superior Orbital, Porion Inferior Orbital ve Porion-Zygion 

ölçümlerinde sol tarafta belirgin bir farklılık tespit edilmiştir (Tablo 2). 

A B 

C D 
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Tablo 1: Kranyumların önden ve üstten ölçümlerinde sağ ve sol tarafın incelenmesi 

Sol (n=25)-sağ 

(n=25) 
X s.s. 

95% Güven aralığı 
t p 

Asimetri 

Alt Üst 

Orbital Alan 0,21 0,13 -0,11 0,32 4,08 0,01* Sol 

Orbit Hor  0,18 0,10 -0,04 0,24 2,23 0,03* Sol 

Orbit Ver 0,17 0,11 -0,13 0,22 7,63 0,01* Sol 

Zygion-Nasion 0,10 0,08 -0,04 0,17 3,14 0,01* Sol 

Nasion-orbitale 

superior  
-0,04 0,16 -0,10 0,03 -1,14 0,26 Yok 

Zygion- orbitale 

superior  
0,11 0,14 0,05 0,17 3,87 0,01* Sol 

Zygion-Subnasale  0,08 0,22 0,01 0,17 2,01 0,04* Sol 

Facial genişlik (Zy-

MSP) 
0,09 0,20 -0,01 0,17 2,17 0,04* Sol 

Medial Orbital-

MSP  
0,08 0,10 -0,04 0,12 3,75 0,01* Sol 

Maxillozygomatic-

Subnasale  
0,12 0,08 -0,06 0,23 3,02 0,01* Sol 

Maxillary Notch-

MSP  
0,02 0,17 -0,09 0,05 0,58 0,57 Yok 

İnfraorbital For-

İnfraorbital Rim  
0,02 0,13 -0,04 0,07 0,74 0,47 Yok 

İnfraorbital For-

MSP  
0,02 0,18 -0,09 0,06 0,47 0,64 Yok 

Supraorbital For- 

Nasion 
0,03 0,31 -0,10 0,16 0,51 0,62 Yok 

Supraorbital For-

Frontozygomatic 

Suture  

-0,07 0,33 -0,21 0,07 -1,08 0,29 Yok 

Bregma-orbitale 

superior  
-0,09 0,31 -0,22 0,04 -1,38 0,18 Yok 

**fark= sol taraf- sağ taraf, * anlamlı farklılık 
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Tablo 2: Kranyumların yandan ölçümlerinde sağ ve sol tarafın incelenmesi 

Sol-sağ X s.s. 
95% Güven aralığı 

t p Asimetri 
Alt Üst 

Porion- orbitale 

superior 
0,12 0,15 -0,07 0,30 2,32 0,03* Sol 

Porion-orbiatele 

inferior 
0,20 0,23 0,02 0,37 2,33 0,03* Sol 

Porion-Zygion 0,14 0,08 -0,04 0,28 2,09 0,04* Sol 

**fark= sol taraf- sağ taraf, * anlamlı farklılık 

TARTIŞMA 

Yüz iskeleti boyut ve şekil farklılıkları gösteren kemiklerden oluşmaktadır. Bazı durumlarda 

kraniyofasiyal asimetri tanı ve tedavi kararlarında endişe yaratabilmektedir. Yüzün bazı 

bölgelerinde asimetri kaba gözlemle tespit edilememektedir. Bu bakımdan çalışmamızda geniş 

kapsamlı anatomik landmarklar kullanarak kuru kranyumlarda yüzün sol ve sağ yarımı ölçülerek 

asimetrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgularla kuru 

kranyumlarda sol tarafın sağ tarafa göre daha geniş ve daha uzun olduğu, lateralden elde edilen 

verilerle de sol tarafın daha baskın olduğu tespit edilmiştir.   

Ashtiani ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 41 kuru kranyumda asimetri çalışılmış, fotoğraflar 

3 boyutlu ölçümle analiz edilmiştir. Sağ ve sol taraf kafatası ölçümlerinin karşılaştırılmasında 

orbita boyutları arasında belirgin farklılık tespit edilmiştir. OS-Zy, Zy-Sna ve orbital alan 

ölçümlerinin sol tarafta daha büyük olduğu ve sol orbitanın sağ orbitaya göre daha geniş olduğu 

tespit edilmiştir (Kazemi Ashtiani et al., 2020). Çalışmamızda da orbita bölgesinde sol tarafta 

ölçümlerin anlamlı olarak büyük olduğu ve asimetrinin olduğu tespit edilmiştir. Asthiani ve ark. 

yaptığı çalışmadan farklı olarak çalışmamızda orbita bölgesinde tespit edilen asimetriye ek olarak 

kranyumda lateralden elde edilen verilerde sol taraf baskınlığı tespit edilmiştir. Diğer yazarlar da 

benzer sonuçlara varmışlardır. Rohrich ve ark. 100 hasta fotoğrafını incelerken, % 63'ünün sol 

tarafta daha geniş yüz özelliklerine sahip olduğunu bulmuşlardır (Rohrich, Villanueva, Small, & 

Pezeshk, 2017). Ercan ve ark. asimetrik yüz özelliklerine sahip bir popülasyonda sol ve sağ yüz 

yumuşak dokusunda 42 noktada çoklu mesafeler ölçülmüş ve kadınların % 86'sında ve erkeklerin 
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% 81'inde sol orta yüzün sağdan daha uzun ve daha geniş olduğu bulunmuştur (Ercan et al., 2008). 

Moraes ve ark. 2 ve 3-boyutlu görüntülerle kraniyofasiyal asimetriyi 17 landmark kullanarak 10 

kuru kranyum üzerinde çalışmışlar ve 20 mesafe ölçümünde çoğunun sağ tarafta soldan daha 

büyük olduğu ve 2 ile 3 boyutlu yöntemle elde edilen veriler karşılaştırıldığında belirgin bir 

farklılık tespit edilmediği bildirilmiştir (de Moraes, Hollender, Chen, Moraes, & Balducci, 2011). 

Çalışmalarında sağ taraf asimetrisi tespit edilmiştir. Ceri ve ark. İnfraorbital foramenin çeşitli 

anatomik yapılarla ilişkisi araştırmış ve çalışmalarında ölçüm parametrelerinden biri olan 

infraorbital for-margo inferior mesafelerinin sağ ve sol tarafta belirgin bir farklılık olmadığını 

tespit etmişlerdir (Ceri & E.D., 2020).  Çalışmamızda ise İnfraorbital For-İnfraorbital Rim, 

İnfraorbital For-MSP, ölçümleri yapılmıştır ve sağ /sol taraf arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Ashwini, kuru kranyumda SOF-nasal midline ve SOF-FZS sağ ve sol taraf 

ölçümlerinde anlamlı bir farklılık tespit etmemiştir. SON / SOF'un nazal orta hatta olan ortalama 

mesafesi sağ tarafta 22.24 mm ve sol tarafta 22.2 mm idi. SON / SOF'un frontozygomatik sütür ile 

ortalama mesafesi sağ tarafta 29.34 mm ve sol tarafta 28.7 mm olarak tespit edilmiştir (Ashwini, 

Mohandas Rao, Saran, & Somayaji, 2012). Çalışmamızda ise ölçümlerimiz sonunda sağ ve sol 

taraf arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

SONUÇ 

Yüz, tüm bireylerin benzersiz bir kimlik alanıdır. Yüz morfometrisini bilmek, yüzün kemik 

morfometrisinin estetik nedenlerle kraniyofasiyal deformitelerin düzeltilmesinde oral ve 

maksillofasiyal ameliyatlarda önemli bir rol oynadığı antropometrik, evrimsel çalışmalar, cinsiyet 

belirleme ve ameliyatlar gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu tür verilerin gelecekteki benzer çalışmalar için bir veri tabanı oluşturulmasında faydalı 

olabileceğini ve ayrıca estetik/ plastik cerrahide ve fasiyal sinir hasarı ile ilgili yapılan çalışmalarda 

bu verilerin yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.  
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ÖZET 

GİRİŞ: Servikal kosta,  7. servikal vertebradan kaynaklanan ve ‘aksesuar kot’ olarakta adlandırılan 

fazladan bir kostadır. Normal kosta varyasyonlarına toplumda %0.15-0.31 rastlanmakla beraber 

servikal kosta görülme sıklığı %0.5-2’ dir. Daha sıklıkla  kadınlarda ve sağ taraflı yerleşimli 

görülmektedir. Çoğunlukla 1. kosta ile anteriorda eklem yapabilir veya birleşebilir. Sıklıkla 

asemptomatik olup çoğu zaman insidental olarak direk grafilerde saptanır. Ancak bazı zamanlar 

subklavyen damarlara veya brakial pleksusa bası yaptığında klinik bulgu verebilir. Servikal kosta 

ile ilişkili  durumların tedavisi semptomlara bağlıdır. Bu tedavi seçenekleri konservatif ve cerrahi 

tedaviler şeklinde sınıflandırılabilir. 

MATERYAL  VE METOD : Nevşehir ilinde özel bir hastanede Eylül 2017-Şubat 2020 tarihleri 

arasında çeşitli şikayetlerle poliklinik ve acil servis başvurusu olan  ve P-A akciğer grafisi çekilmiş 

hastalar retrospektif olarak  tarandı.Toplam  516 hastanın P-A akciğer grafisi değerlendirildi. 38 

hastada  tek taraflı veya bilateral servikal kosta saptandı. Servikal kosta saptanan hastalar ek 

torako-servikal kemik yapıların anomalileri ve anatomik varyasyonları açısından incelendi. 

BULGULAR: 516 hastadan toplam 38 hastada (%7,3)  servikal kosta tespit edildi. Servikal kosta 

saptanan 38 hastanın 25’i kadındı. Hastaların ortalam yaşı 40.7 yıl(13 yıl-79 yıl) olarak saptandı. 

21 hastada  (%4)  servikal kosta bilateral olarak saptandı.  Çalışmamızda 12 hastada (%2,3)  sağ 

yerleşimli ve 5 hastada ise sol yerleşimli   unilateral servikal kot saptanmış ve sağ yerleşimli 

olanlar daha baskın bulunmuştur. 20 hastada ek patoloji saptanmazken   14 hastada  servikal 

kostaya skolyoz eşlik etmekte idi.  Servikal kosta 19 hastada (%3,6) serbest biçimde artikulasyon 

yapmadan sonlanırken, 5 hastada (%0,9) servikal kosta rudimenter olarak saptandı.  

SONUÇ: Servikal kosta, çoğu zaman asemptomatik olup direk grafi ile insidental olarak kolayca 

saptanabilmektedir.  Bununla birlikte  serviko-torakal  damar ve sinir yapılara bası yaptığında 

klinik bulgulara neden olabilir. Ayrıca akciğerde üst lob ve   apikal patolojileri de 

maskeleyebilmektedir.Tüm   bu   klinik   presentasyonların       yanında     hem   vertebranın   hem   

de   kostaların     anatomik varyasyonları   ve anomalileri servikal kostaya eşlik edebilmektedir.  Bu 

açıdan da klinisyenlerin dikkatli olması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler:  Servikal kosta, Aksesuar kot, Kosta varyasyonları, Serviko- torakal 

anomaliler.  
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Frequency Of Cervıcal Costa And Accompanying Vertebra-Costa Anaomalies In The 

Population 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:Cervical costa is an extra costa extending  from seventh cervical vertebra and 

also called “accessory  rib”. Variations of costa in the population  is around 0.15-0.31% and 

thefrequency of cervical costa is around 0.5-2’%. It is mostly seen in female patients with right-

sided. It usually joints  or attaches with the first costa. It is generally asymptomatic and diagnosed 

incidentally through direct graphies. On the other hand, clinical findings can be observed when 

cervical costa  compresses locally  on subclavian vein and brachial plexus. Treatment of the 

conditions related to cervical costa depends on the symptoms. These treatment options can be 

classified as conservative and surgical.  

MATERIAL AND METHOS: The radiographies of patients applied to the to the emergency 

service and polyclinic of a private hospital with or without any complaint  in Nevşehir between 

September 2017 and February 2020,  were scanned retrospectively.  Totaly, 516 patients were 

examined. Unilateral or bilateral cervical costa was detected  in 38 patients. The patients diagnosed 

with cervical costa were evaluated about  association of thoraco-cervical bone structures anomalies 

and anatomical variations. 

FINDINGS: Out of 516 patients, 38 (7,3%) were diagnosed with cervical costa. Of the 25  patients 

were female with an  average age of 40.7years (13 years-79 years).  Cervical costa was found 

bilaterally  in 21 patients (4%). Beside this, unilaterally right-sided cervical costa was detected in 

12 patients (2.3%) while five patients’ were left-sided, so unilateral  right-sided  cervical costa was 

found  more dominantly. No additional pathology was seen in 20 patients whereas scoliosis was 

seen in 14 patients. Furthermore, in 19 patients (3.6%) cervical costa existed with a free distal tip  

without any articulation or attachment  . However, 5 of them (0.9%) was detected as  rudimentary. 

RESULTS:Cervical costa is mostly asymptomatic and it can be diagnosed easily with the help of 

direct graphy. Despite this, it can  manifest due to compression on the cervico-throcal vein and 

nerves tructures. Moreover,  it can hide other pathologies of upper lobe and apical segments in the 

lung. Apart from these clinical presentations, anatomical variations and anomalies of  both vertebra 

and costas can accompany cervical costa. Cilinicans must  be careful about this clinical condtions. 

Keywords: Cervical costa, Accessory rib, Variations of costa, Cervico-thoracal anomalies. 
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GİRİŞ 

   Servikal kot yedinci  servikal vertebradan kaynaklanır . ‘Aksesuar kot’ olarak ta adlandırılır. 

Toplumda görülme sıklığı %0.5-2’dir (Spadliński vd., 2016: 8034613).  Kadınlarda daha sık olmak 

üzere , unilateral  veya bilateral görülebilir(Fliegel ve Menezes ,2020). 1. kosta ile sıklıkla eklem 

yapar. Çoğunlukla asemptomatik olup insidental olarak saptanır. Subklaviyen damarlara veya 

brakial pleksusa bası yaptığında klinik bulgu verebilir. 

 

Embriyolojisi 

      İskelet sistemi mesodermden orjin alır. Paraksial mesodermik hücreler nöral tüpün her iki 

tarafında somitlere yükselerek ventral de skleretom dorsalde ise dermatomlara bölünürler. İleride 

kotları oluşturacak olan skleretom hücreleri  embiriyogenezin dördüncü haftasında mezenkimal 

hücrelere dönüşürler. Bu hücrelerin lokalizasyonunu Hox ve growth differantion factor 11(GDF11) 

belirler.  Bu genlerdeki mutasyonlar anormal kot gelişimleri ve varyasyonlara neden olmaktadır. 

Hox geninin ekspresyonunda  meydana gelen anormalliklerin onkogenleri aktifleyebileceği  

düşünülmüştür. Buna dayanakta çocukluk çağında daha sıklıkla rastlanan germ hücreli tümörlere, 

astrositomlara ve akut lenfoblastik lösemilere yüksek oranda servikal anomalilerin eşlik 

etmesidir(Spadliński vd., 2016: 8034613; Fliegel ve Menezes ,2020).  

      Vertebral anormalliklerin bir çok organ ve sistemleri de etkileyen  malformasyonlara  eşlik 

etmesi bilim adamlarını bu düşünceye sevk etmiştir.  Örneğin, Ullrich-Turner sendromunun 

karakteristik  fenotipik özelliklerinden   biri servikal kot varlığıdır. Erken dönemdeki gelişim 

esnasında mezenkimal hücrelerden gelişmiş olan kostal elemanlar yanlış yere lokalize olmuşlarsa 

çoğunlukla atrofiye uğramakta, ancak aksi durumda bu yapılar ossifiye olmakta ve uzamış bir 

tranvers proçes yada tam bir kot şeklinde karşımıza çıkmaktadır(Spadliński vd., 2016: 8034613). 

Bunun yanında bazı vakalarda sternuma uzanamayacak kadar küçük kalabilmekte  ve 1. kotun 

hemen altında T1 anterioru ile  birleşebilmektedir. 

 

Anatomisi 

    Servikal kot tipik olarak baş, boyun ve tüberkülden oluşmaktadır1. kota posteriordan fibröz bir 

bantla anterior skalen kasın yapışma noktasına yakın bir yerden eklenmektedir.Servikal kotun  bir 

kot olarak adledilmesi için transvers proçes ile eklem yapmalıdır. Servikal kotlar unilateral veya 

bilateral olabilir. Çoğunlukla da C7 vertebranın lateral proçesi üzerinden gelişebilmektedir. Bunun 

yanında C5 ve C6  hatta C4  ve diğer servikal düzeylerden bildirilen servikal kot vakaları 

literatürde mevcuttur.   Unilateral oluşumlar bilateral oluşumlara nazaran daha sıklıkla 

görülmektedir .Unilateral servikal kotlar daha sıklıkla sol taraflı görülmektedir. Servikal kotun 

fizyolojik bir fonksiyonu yoktur(Fliegel ve Menezes ,2020).  
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4 tip servikal kot mevcuttur: 

• Tip 1: Komplet kot ; manubrium sterni veya 1. kotla eklem yapmış 

• Tip 2: İnkomplet kot ; serbest distal uçlu 

• Tip 3: İnkomplet kot; distal ucunda fibröz  bant eklentisi olan 

• Tip 4: C7 transvers proçesin gerisinde küçük bir parça kemik şeklinde oluşum(Rudimenter 

tip) 

 

Klinik Bulgular 

     Servikal kot,  çoğu zaman  asemptomatik olup başka nedenlerle çekilen radyolojik tetkikler  

sonucunda insidental olarak saptanır. Özellikle yerleşimi nedeniyle  supraklavikular bölgedeki ve 

akciğerin apikal kesimindeki patolojileri maskeleyebilmektedir. Semptomlar damar, lenfatik 

yapılar ve sinir basıları sonucunda görülür. Klinik manifestasyonlar içerisinde daha nadir olmakla 

beraber en ciddi durum torasik outlet sendromudur(Spadliński vd., 2016: 8034613).  

    İnkomplet servikal kotlarda komplet servikal kotlara göre daha sıklıkla olmakla beraber ,brakial 

pleksusun alt kısmına bası sonucu etkilenmesi yanında C8 ve T1 sinir köklerine bası yaparak ta 

klinik bulgular verebilir.Bu bası neticesinde özellikle  ön kolun ulnar kesiminde   ve el kaslarında 

(tenar, hipotenar ve interoseos kaslarda ) ağrı, hissizlik, güçsüzlük ile motor güç kaybı 

oluşabilmekte  ve ayrıca orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmakta pençe el oluşumuna neden 

olabilmektedir. Servikal kotun brakial pleksusa  basısına bağlı oluşan  klinik durumun daha sık 

görülen karpal tünel sendromu, ulnar sinir tuzaklanması ve servikal disk hernisi gibi daha  sık 

görülen diğer klinik durumlarla mutlaka ayırıcı tanısı yapılmalıdır(Fliegel ve Menezes , 2020). 

    Sinir basısından sonra en sık klinik bulgu subklavian artere bası sonucunda gelişir. Subklavian 

arter basısı daha sıklıkla  komplet tipteki servikal kotlarda görülmektedir. Subklavian artere bası 

neticesinde distal nabızların  zayıflaması veya alınamaması, kapiller geri dolumun uzaması 

sonucunda üst ekstremitenin distal kısımlarındaki  ısının   azalması ile daha ciddi klinik durumlar 

olan parmak ucunda gangrenöz değişikliklerin oluşmasına kadar giden klinik bulgular saptanabilir.   

    Ayrıca literatürde distal ve serebral emboliler , gençlerde rekürren inme atakları, serebellar  

enfarktlar, subklavian arter anevrizması, subklavian arter trombozu, üst ekstremite venöz trombozu 

, sekonder Raynaud fenomeni ile distal falankslarda gangrene neden olan üst ekstremite de iskemik 

değişiklikler gibi klinik durumlar ile servikal kot birlikteliği  vaka raporları şeklinde bildirilmiştir. 

Ayrıca  servikal kotlara ilaveten skalen kaslarda bası sonucunda torasik outlet sendromuna sebep 

olabilir. Böyle bir durumda servikal kot rezeksiyonu yanında skalenektomi de yapılması 

gerekebilir. Adson testi (omuzun hiperabduksiyonu) ile servikal kotun subklavian artere basısı 

tespit edilebilir. 
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Radyoloji 

Direkt Grafiler  

    P-A akciğer  grafileri ve servikal vertebranın direkt grafileri  servikal kotları saptamada en 

önemli tanı araçlarıdır. Kolay ve ucuz olmaları ile çekimin  hızlı olması tanıda avantaj sağlamakta 

olup deneyimli klinisyenler  ve radyologlar tarafından değerlendirildiğinde tanı kaçınılmazdır. 

İnsidental  olarak asemptomatik vakaların çoğuna direkt grafilerle tanı konulmaktadır(Spadliński 

vd., 2016: 8034613; Fliegel ve Menezes ,2020).  

 Bilgisayarlı Tomografi 

    Yapılan bazı çalışmalarda aksiyel kesitli bilgisayarlı tomografi ile servikal kemik çıkıntıları ve 

servikal kotun süperpoze olup %74,5 oranında tanının atlanabildiği bildirilmektedir.Bunun yanında 

üç boyutlu tomografinin klinik kullanıma girmesi ile servikal kotları saptamada paha biçilmez bir 

tetkik olduğu görülmüştür. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile servikal kotun eklentileri ve 

uzunluğunun değerlendirilmesi belirgin şekilde  geliştirilmiş olup servikal kotun çevre dokularla 

olan ilişkileri net biçimde ortaya konmaktadır. Bu nedenle üç boyutlu bilgisayarlı tomografi 

servikal kot tanısı koymada altın standart kabul edilmektedir. Ayrıca servikal kot klasik bilgisayarlı 

tomografilerden elde edilen reformat görüntülerle yapılan koronal  kesitlerde de  çok iyi biçimde 

gözlenebilmekte ve tanı  rahatlıkla konabilmektedir(Spadliński vd., 2016: 8034613; Fliegel ve 

Menezes ,2020). 

 

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI) 

        MRI yumuşak doku çözünürlüğü en yüksek görüntüleme yöntemi olmakla birlikte servikal kot 

tanısında altın standart BT dir. MRI servikal kotun çevresindeki özellikle fibröz bant , kas  ve sinir 

gibi yumuşak dokularla olan ilişkilerini ortaya koymada faydalıdır. Ayrıca bu yapılara olan bası ve  

patolojik bulgularla diğer ayırıcı tanıları ortaya koymada kullanılan en önemli radyolojik 

tetkiklerden biridir(Spadliński vd., 2016: 8034613; Fliegel ve Menezes ,2020).  

Ultrasonografi(USG) 

   Servikal kot tanısında rutinde kullanılan bir tetkik değildir.Özellikle fetal dönemde 2 boyutlu 

USG ile servikal kot tespiti oldukça zordur. Bununla birlikte son dönemde bilgisayarlı tomografi de 

olduğu gibi 3 boyutlu USG’nin  klinik kullanıma girmesi ile anne karnında fetüsün organlarının  

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda 3 boyutlu USG’nin maksimal 

modu  ile fetusun servikal kot açısından da  kolaylıkla değerlendirilebileceği  

bildirilmiştir(Spadliński vd., 2016: 8034613; Fliegel ve Menezes ,2020).  

Tedavi 
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   Servikal kot ile ilişkili  durumların tedavisi semptomlara bağlıdır. Bu tedavi seçenekleri 

konservatif ve cerrahi tedaviler şeklinde sınıflandırılabilir. Konservatif tedavi akut vasküler ve 

nöral bulgular ortaya çıktığında bile ilk tercih edilecek tedavi yöntemidir. Konservatif tedavi 

seçenekleri arasında analjezikler(NSAID), miyorelaksanlar, fizyoterapi,yaşam şeklinin 

değiştirilmesi sayılabilir(Spadliński vd., 2016: 8034613; Fliegel ve Menezes ,2020). 

 

MATERYAL VE METOD 

     Eylül 2017-Şubat 2020 tarihleri arasında çeşitli şikayetlerle poliklinik ve acil servis başvurusu 

olan P-A akciğer grafisi çekilmiş hastalar retrospektif olarak tarandı. 516 hastanın P-A akciğer 

grafisi değerlendirildi. Servikal kot saptanan hastalar ek torako-servikal kemik yapıların 

anomalileri ve anatomik varyasyonları açısından incelendi.  

 

BULGULAR 

     516 hastadan toplam 38 hastada (%7,3)  servikal kot tespit edildi. Hastaların 25’ i kadındı  K/E 

oranı  1.9/1 idi.. Ortalama yaş: 40.7 yıl (13 yıl-79 yıl) olarak bulundu. 21 hastada( %4) servikal kot 

bilateral saptandı.Çalışmamızda 12 hastada(%2,3)  sağ yerleşimli ve 5 hastada ise sol yerleşimli  

unilateral servikal kot saptanmış ve sağ yerleşimli olanlar daha baskın bulunmuştur. 20 

hastada(%3,8) ek patoloji yoktu. 14 hastada (%2,7) servikal kot ve skolyoz birlikteliği mevcuttu. 1 

hastamızda servikal kota spina bifida eşlik ediyordu. Yine 1 hastamızda servikal kot ve bifid kosta 

birlikteliği vardı. 19 hastada(%3,6) serbest uçlu ve 5 hastada(%0,9) rudimenter inkomplet tipte  

servikal kot tespit edildi. 4 hastada 11 kot mevcuttu. 

 

TARTIŞMA 

       Tarihte ilk kez 2. yüzyılda Galen tarafından bir insan  kadavrasında  servikal kot  tarif 

edilmiştir(Spadliński vd., 2016: 8034613). Normal kot varyasyonlarının toplumda görülme sıklığı 

%0,15-0,31’dir(Fliegel ve Menezes ,2020; Aignătoaei vd., 2018:77). Kadınlarda  ve orta yaşta 

,unilateral ve sağ  taraflı  daha sıklıkla görülmektedir. 1818 yılında da Cooper tarafından servikal 

kota bağlı nörovasküler bası sonucunda oluşan klinik bulgular tanımlanmıştır(Fliegel ve Menezes 

,2020). 1944 yılında yapılan 40000 sağlıklı askeri kapsayan geniş bir taramada konjenital kot 

anomalisi görülme oranı %1,4 olarak saptanmıştır. Çalışmada en sık saptanan konjenital kot 

anomalisi bifid kosta(%0,6) olup bunu kot füzyonu (%0,3) ve servikal kot (%0,2) takip etmiştir. 

Servikal kot, kot anomalileri içerisinde en sık rastlanılan olmamakla beraber toplumdaki prevelansı 

%1 in altındadır (Aignătoaei vd., 2018:77).  
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        Ancak yapılan çalışmalarda toplumdaki servikal kot  prevelansının çeşitlilik  gösterdiği ve 

prevelansın her toplumda farklı olduğu (%0.58 – %6.2 ) görülmüştür. Hindistan‘ın değişik  

bölgelerinde yapılan  4 çalışmada saptanan servikal kot  oranı ve çalışmalardaki hasta gruplarının   

hem demografik hem de morfolojik sonuçları birbirlerinden çok  farklı bulunmuştur. Bu nedenle 

prevalans populasyona bağlı olup en az görülme oranı Malezya da yapılan bir çalışmada %0,58, en 

fazla görülme oranı ise Türkiye ‘de Erken ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada %6.2 

oranında bulunmuştur(Spadliński vd., 2016: 8034613; Erken vd.,2002:27). 

        Göçmenlerin yoğun şekilde yaşadığı ABD ve İngiltere gibi ülkelerde durum biraz daha 

karmaşıktır. 2009 yılında Londra da Brewin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada  1352  değişik ırk 

ve etnik kökenden insanın göğüs grafisi değerlendirilmiş servikal kot prevelansını %0,74 olarak 

saptamışlardır.Bu çalışmada kadınlarda prevelansın daha yüksek olduğu görülmüştür. ( kadınlarda 

:%1,09, erkeklerde :%0.42). Amerika  da  benzer  bir  çalışmada toplumdaki  servikal   kot   

prevelansı  %0,5 - %1 olarak saptanmıştır(Spadliński vd., 2016: 8034613). 

        Türkiye de Gülekon ve arkadaşlarının Anadolu toplumunda  yaptığı  bir çalışmada servikal 

kot prevelansı  %3 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada diğer çalışmalarla benzer şekilde 

erkeklere(%0,83) göre  kadınlarda(%2,17) daha yüksek oranda servikal kot saptanmıştır. Aynı 

çalışmada  inkomplet tip yaklaşık 3 kat daha  fazla tespit edilmiştir. (inkomplet tip:%2.24, komplet 

tip:%0.76).Bilateral(%1.49) ve unilateral (%1.51) servikal kot oranları biribirlerine çok yakın 

bulunmuştur.Unilateral servikal kotlarda ise sağ yerleşimliler daha sık saptanmıştır (Gulekon vd., 

1999:10). Erken ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir prevalans çalışmasında servikal kotun 

Türk toplumundaki prevalansı %6.2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadaki oran yapılan servikal kot 

prevalans çalışmalar içerisinde görülen en yüksek orandır(Erken vd.,2002:27). Bizim çalışmamızda 

da bu çalışmaya yakın biçimde prevalans %7,3 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda benzer biçimde 

servikal kot kadınlarda daha sık saptanmış olup  bilateral servikal kot görülme sıklığı ile unilateral 

servikal kot görülme sıklığı çok yakın bulunmuştur. Unilateral görülenler arasında ise sağ taraflı 

yerleşimli olanlar daha baskın saptanmıştır. Ayrıca inkomplet tipte servikal kot sıklığı 

çalışmamızda daha yüksek bulunmuştur. 

    Maligniteleri saptanmış  1000  çocuk üzerinde yapılan  bir çalışmada  da  218 çocukta  242 kot 

anomalisi tespit edilmiştir. Kot anomalileri ile ilişkisi olan çocukluk çağı  maligniteleri ise  

nöroblastoma (%33), beyin tümörleri(%27.4), lösemi(%26.8), yumuşak doku sarkomları(%24.5), 

Wilms tümörleri (%23.5) ve Ewing Sarkom (%17.1)şeklinde bulunmuştur (Schumacher vd., 

1992:151).  

 

SONUÇ 

   Servikal kot çoğu zaman asemptomatiktir ve  direk grafi ile insidental olarak saptanır. Toplumlar 

arasında görülme oranları çok farklılık gösterebilir. Serviko-torakal  damar ve sinir yapılara bası 

yaptığında klinik bulgu verebilir. Supraklavikular bölgedeki ve akciğerde üst lob ile apikal 
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patolojileri de maskeleyebilmektedir. Birçok çoçukluk çağı tümörü ve başka hastalıklara eşlik 

edebilir veya bulgusu olabilir. Hem   vertebranın   hem   de   kostaların     anatomik varyasyonları   

ve anomalileri  servikal kostaya eşlik edebilmektedir. Bu açıdan da klinisyenlerin dikkatli olması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Amaç: Diz ağrısı sık karşılaşılan bir klinik problem olup; etyolojisinde kondromalazi, 

patellar malpozisyon, tendinopati,..vb. gibi çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Patellar 

malpozisyonun (baja, alta) belirlenmesinde insall-salvati indeksi (patellar tendon uzunluğunun 

patella yüksekliğine oranı) kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu indeksin etnik gruplar 

arasında farklılıklar gösterdiği saptanmış olmakla beraber; genel ortalama değeri 1± 0.2 (0.8-1.2) 

olarak kabul edilmektedir.  

Bu çalışmada Türk popülasyonunda patella malpozisyon tanısında kullanılan patellar tendon 

uzunluğu ve insall-salvati indeksi ortalama değerlerini bulmayı ve bu popülasyonda metodun 

uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-yöntem: Çalışmada 2017-2019 yılları arasında hastanemizde çekilmiş 287 diz MR 

görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Patellar tendonda hasar, patellar kemikte anomali ya da 

deformasyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olguların MR görüntüleri üzerinden patella 

yüksekliği (PY), patellar tendon uzunlukları (PTU) ve patellar tendon açıları (PTA) kas-iskelet 

radyolojisi konusunda 6 yıllık deneyimi olan radyoloji uzmanı tarafından ölçüldü. Bu ölçümler 

üzerinden insall-salvati indeksleri (ISI) hesaplandı.  

Bulgular: Olguların 122’si kadın (%42,5) ve 165’i (%57,5) erkekti.  Yaş ortalaması 

kadınlarda 29 (±7) yıl, erkeklerde 30 (±7) yıl idi. Çalışma grununda PY ortalama değeri 4,3 ± 0,42 

cm; PTU değeri ortalama 4,89 ± 0,57 cm; PTA ortalama değeri 144,34 ± 6,26 derece saptandı. ISI 

değerleri ise 0,97-1,29 arasında değişmekte idi (ortalama 1,13 ± 0,16).  Cinsiyetler arasında PY, 

PTU ve ISI değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmazken (p>0,05), PTA 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p< 0.05). Yaş ortalamalarına 

göre PTU ve ISI değerleri arasında negatif yönde istatistiksel anlamlı korelayon saptandı (p< 0,05). 

Ayrıca PTA ortalama değerleri ile PY arasında pozitif yönde; PTA ortalama değerleri ile ISI 

arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p< 0,05). 

Sonuç-Karar: Diz ağrısı etyolojik nedenlerinden biri olan patellar malpozisyon tanısında ISI 

değeri kullanılabilir bir metoddur. Çalışmamızda ISI değerlerini 0,97-1,29 arasında bulduk. Bunun 

Türk popülasyonundaki yaşam alışkanlıklarından (çömelme, bağdaş kurarak oturma...vb) 

kaynaklandığını düşünüyoruz. ISI ölçümünün Türk poplülasyonu için her ne kadar geçerliliği söz 

konusu olsa da yine de bu popülasyonda yapılan ölçümlerde saptadığımız sınırlar göz önünde 

bulundurulmalıdır.    
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Anahtar Kelimeler: Patellar tenton, patellar yükseklik, patellar tendon açısı, Insall- Salvati 

İndeks. 

GİRİŞ  

Diz ağrısı fiziksel olarak aktif bireylerde oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Bu klinik durum 

patellofemoral ağrı sendromu olarak da adlandırılmaktadır (1). Etyolojisinde dejeneratif artrit, 

patellar malpozisyon, patellofemoral friksiyon sendromu, supra/infrapatellar impingement 

sendromu, patellar ve quadriceps tendinopatisi,..vb. gibi çok çeşitli faktörler sayılabilir. Bunlar 

içerisinde patellar malpozisyon önemli bir instabilite ve ağrı nedeni olup patellanın normalden 

yüksekte ya da inferiorda yerleşim göstermesidir. Konjenital bir varyasyon olan bu durumda 

normalden daha yüksek yerleşim patella alta, düşük yerleşim ise patella baja (infera) olarak 

adlandırılmaktadır (2). Bu tanımlamanın objektif olması için literatürde birden fazla metod denense 

ve önerilse de günümüzde halen Insall-Salvati indeksi kullanılmaktadır. Bu indeks, patellar tendon 

uzunluğunun patella yüksekliğine oranıdır. 0,8-1,2 değerleri arasında değişebilen bu indeksin 

ortalama değeri 1,02± 0.13 ‘dir (3). Yapılan çalışmalarda bu indeksin etnik gruplar arasında 

farklılıklar gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu değişkenliklerin kültürel farklılıklar ve bazı 

alışkanlıklar ile ilişkili olduğu düşünülmekte olup yerde oturma, bağdaş kurarak oturma, sık 

çömelme-kalkma gibi hareketlerin sık uygulandığı bazı toplumlarda indeksin üst ve alt değerlerinin 

farklı olduğu görülmüştür (4). 

Biz de bu çalışmada Türk popülasyonunda patella malpozisyon tanısında kullanılan patellar tendon 

uzunluğu ve İnsall-Salvati indeksi ortalama değerlerini bulmayı ve bu popülasyonda metodun 

uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

 

MATERYAL-METOD 

Çalışmamızda 2017-2019 yılları arasında hastanemizde çekilmiş 287 diz MR görüntüleri 

retrospektif olarak incelendi. Patellar tendonda hasar, patellar kemikte anomali ya da deformasyon, 

diz ameliyatı geçirmiş ya da ameliyat sonrası implant uygulanmış olan olgular, tetkikin optimal 

elde edilemediği ya da MR görüntülerinin artefaktlı olduğu olgulara ait imajlar çalışma dışı 

bırakıldı. İncelemeler 1.5 T MR cihazı (Signa Excite; General Electric Medikal Sistemleri, 

Milwaukee, WI, USA) ile gerçekleştirildi. Hastalar supin pozisyonda MR çekim masasına 

yatırılarak çekim gerçekleştirildi.  İnceleme için alınan sekanslar aksial ve sagittal proton dansite 

(PD), sagittal T1 ağırlıklı sekans (AS) ve koronal PD idi. Kesit kalınlıkları 4 mm   olacak şekilde 

görüntüler elde edildi. Daha sonra görüntüler, DICOM formatında PACS (picture archiving and 

communication system) 'ta depolanarak değerlendirilmeye alındı. Çalışmamıza yönelik 

değerlendirmeler, sagittal T1 AS ve sagittal PD sekanslar üzerinden gerçekleştirildi. MR 

görüntülerinde patella yüksekliği (PY), patellar tendon uzunlukları (PTU) ve patellar tendon açıları 

(PTA) kas-iskelet radyolojisi konusunda 6 yıllık deneyimi olan radyoloji uzmanı tarafından 

ölçüldü. Patellar tendon başlangıç ve bitiş noktası arasında lineer çizilen çizginin uzunluğu, patella 
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üst ve alt polünü birleştiren düz çizginin uzunluğuna bölünerek İnsall-Salvati indeksleri (ISI) 

hesaplandı. Ayrıca bu iki lineer çizginin kesiştiği noktada patellar tendon açısı ölçüldü.  

Verilerin analizi Windows işletim sistemi ile uyumlu SPSS (statistical package for the social 

sciences) versiyon 19.0 yazılımı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı verilerin sunumunda ortalama, 

standart sapma, frekans ve yüzde değerleri kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda p değerinin 

0,05'in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 

BULGULAR  

Toplam 287 diz MR’larını incelediğimiz olguların 122’si kadın (%42,5) ve 165’i (%57,5) erkekti.  

Yaş ortalaması kadınlarda 29 (±7) yıl, erkeklerde 30 (±7) yıl idi. Çalışma grubunda PY ortalama 

değeri 4,3 ± 0,42 cm; PTU değeri ortalama 4,89 ± 0,57 cm; PTA ortalama değeri 144,34 ± 6,26 

derece saptandı. ISI değerleri ise 0,97-1,29 arasında değişmekte idi (ortalama 1,13 ± 0,16).  

Cinsiyetler arasında PY, PTU ve ISI değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

saptanmazken (p>0,05), PTA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p< 

0,05). Yaş ortalamalarına göre PTU ve ISI değerleri arasında negatif yönde istatistiksel anlamlı 

korelayon saptandı (p< 0,05). Ayrıca PTA ortalama değerleri ile PY arasında pozitif yönde; PTA 

ortalama değerleri ile ISI arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı 

(p< 0,05). PY ile PTU, PTA ve ISI değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

saptandı (p< 0,05). 

 

TARTIŞMA 

Patellofemoral ağrı sendromu olarak da bilinen ön diz ağrısı sendromu, fiziksel olarak aktif 

bireylerde oldukça sık karşımıza çıkmaktadır (5).  Kişiler, özellikle merdiven inip çıkma ya da 

çömelip oturma sırasında ağrı şikayetinden yakınmaktadır. Ağrı şikayeti tendinopatiler, 

impingement sendromları ve patellofemoral eklemdeki kondral lezyonlar nedeni ile olabilir.  

Bunlardan kondromalazi patella, patellar faset üzerindeki kartilaj yapıda incelme, fragmentasyon 

ya da fissürizasyon tarzında olup ileri hasarlarda subkondral kemikte de ödem-hasar bulguları eşlik 

etmektedir. Etyolojide, travma, osteokondritis dissekans, osteoartrit, patellar malpozisyonlar,…vb. 

yer almaktadır (2,6,7). 

 

Patella, diz ekleminin ekstensör mekanizmasında önemli bir bileşendir. Ekstansiyon sırasında 

kuadriseps tendonu destekleyerek kaldıraç vazifesi görür. Ekstansiyon momenti kolunu uzatarak 

hareket genişliğini belirler. Patellanın pozisyonundaki değişiklikler de dolayısıyla bu mekanizmayı 

etkiler (4). 

Patellanın kraniokaudal yüksekliği ve patellar tendon uzunluğu (PTU) eklem hareket açıklığında 

önemli rol oynayan yapısal ölçümlerdir. Patellar tendon uzunluğunun patella yüksekliğine oranı 

Insall-Salvati indeksi olarak adlandırılmaktadır (8). Bu indeks, Insall ve Salvati tarafından 1971’de 

yapılan çalışmada belirlenerek ortalama 1,02 ±0,13 olarak hesaplanmıştır. Bu ölçüme göre indeks < 
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0,8 ise ‘patella baja’; > 1,2 ise de ‘patella alta’ olarak adlandırılmaktadır. Bu oran diz 

fleksiyonunun tüm açılarında aynı olarak bildirilmiştir (3). Patella baja ya da infera, nörovasküler 

hastalıklar, kuadriseps tendon hasarı , akondroplazi ya da tibial tuberositdeki postop değişikliklere 

sekonder görülebilir. Patella alta ise tekrarlayan patellar subluksasyon ya da dislokasyonlar, 

patellar tendinopatilerde karşımıza çıkabilir (4). Patellar kıkırdak hasarlarına ve dolayısıyla 

osteoartrit gelişimine ve ağrı sendromlarına zemin hazırlayan bu malpozisyonları tanımlamada 

Insall-Salvati indeksi dışında Modifiye Insall- Salvati, Caton-Deschamps ve Blackburn-Peel isimli 

farklı ölçüm metodları da şimdiye kadar denenmiş ve çalışılmıştır. Ancak günümüzde en sık 

kullanılan ve halen geçerliliğini koruyan Insall-Salvati indeksidir. Bu indeks genellikle radyolojik 

metodlar ile ölçülmektedir. Patella alta ve infera gibi varyasyonların patellar instabilitedeki önemi 

ve bazı patolojilere yatkınlık oluşturabileceğinin vurgulandığı bir çalışmada, indeksin klinik 

değerlendirmedeki etkinliği de araştırılmış olup klinikte ve radyolojik görüntüler üzerindeki 

metodlar arasında ölçüm değerleri açısından anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır (9). 

Diz ekleminde hareket açıklığını etkileyen bir başka bileşen de patellar tendon açısıdır. Bu açı, van 

Duren ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada femoral pozisyonun ön-arka duruşunda ve patellar tendon 

kalınlığında iyi bir indikatördür. Bu çalışmada ayrıca patellar fleksiyon açısı da çalışılmış olup 

PTU ve eklem düzleminin değişmesinde iyi bir belirleyici olarak vurgulanmıştır (10,11). 

2010 yılında normal erişkin bireylerde patellar tendon uzunluğunu araştıran Choi ve ark., tendonun 

bireyin boy uzunluğu ile korele olduğunu ve boy değerinin tendon uzunluğu konusunda bilgi 

verebileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca tendon uzunluğunun cinsiyet bakımından faklılık 

gösterdiğini ve erkek bireylerde kadınlara göre PTU’nun daha fazla olduğunu saptamışlardır (12).   

Literatür çalışmaları, yaşam alışkanlıkları ve kültürel farklılıkların PTU’ da ve dolayısı ile ISI’de o 

topluma göre normal kabul edilebilecek değişken değerlere sahip olabileceğini göstermiştir. 

Örneğin Hintliler için yapılan bir çalışmada patella alta >1,5 kabul edilmektedir, ki bu değer diğer 

çalışmalardan (8) yüksektir. Bu nedenle ISI’ nin Hint popülasyonu için daha düşük oranda 

uygulanabilir olduğu kanısına varılmıştır ve bu popülasyon için indeksin normal aralığı 0,7-1,5 

olarak kabul edilmiştir (4). Güney Çin’de ise patella, batı toplumlarına göre % 15-20 oranında daha 

yüksek yerleşimlidir ve patella alta >3,4 ise bu popülasyonda anormal olarak kabul edilmektedir  

(13). Kültürel olarak çömelme-diz çökme, bağdaş kurarak oturmanın yaygın olmasından dolayı 

patellar tendon uzunluğunun daha fazla saptanabileceği ve diz çökme hareketini yapanlarda diz 

fleksiyon açısının daha geniş açılara ulaşabileceği sözkonusudur (4). Patellar tendonun gerilmesine 

neden olan diz çökme ve bağdaş kurarak oturma pozisyonunun yaygın olarak uygulandığı Japonya, 

Çin, güney doğu Asya ve orta doğuda da sonuçlar böyledir (14,15,16). 

 

SONUÇ-KARAR  

Diz ağrısı etyolojik nedenlerinden biri olan patellar malpozisyon tanısında ISI değeri kullanılabilir 

bir metoddur. İndeksin günümüzde kabul edilen ve kullanılan değerleri 0,8 -1,2’dir. Çalışmamızda 

ISI değerleri 0,97 ila 1,29 arasında değişmektedir. Bunun Türk popülasyonundaki yaşam 

alışkanlıklarından (çömelme, bağdaş kurarak oturma...vb) kaynaklandığını düşünüyoruz. ISI 
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ölçümünün Türk poplülasyonu için her ne kadar geçerliliği söz konusu olsa da yine de bu 

popülasyonda yapılan ölçümlerde saptadığımız sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır. ISI nin 

yanıltıcı olabileceği patellar tendon düzensizlikleri gibi durumlarda patellar tendon açısı 

ölçümünün de patellar malpozisyonlar için kriter alınabileceği kanısındayız. Ancak sonuçlarımızı 

desteklemek adına daha fazla sayıda vaka üzerinde yapılacak çalışmaların da yararlı olacağını 

düşünüyoruz.   
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ABSTRACT 

 

Objective: Knee pain is a common clinical problem; in its ethiology, chondromalacia, 

patellar malposition, tendinopathy… etc. and there are many different factors can be thouht. Insall-

Salvati index (ratio of patellar tendon length to patella height) is used to determine patellar 

malposition (baja, alta). Although it has been determined in studies that this index differs between 

ethnic groups; the overall mean value is accepted as 1,02 ± 0.13 (0.8-1.2). 

In this study, we aimed to find patellar tendon length and Insall-Salvati index mean values in 

the diagnosis of patella malposition in the Turkish population and evaluate the applicability of the 

method in this population. 

Material-Methods: In the study 287 knee MR images, taken between 2017-2019, were 

analyzed retrospectively. Patients with patellar tendon damage, patellar bone anomaly or 

deformation were excluded from the study. Patella height (PH), patellar tendon lengths (PTL) and 

patellar tendon angles (PTA) were measured by radiologist with 6 years of experience in 

musculoskeletal radiology. Insall-Salvati indexes (ISI) were calculated from these measurements. 

Results: 122 of the cases were females (42.5%) and 165 (57.5%) were males. The mean age 

was 29 (± 7) years for women and 30 (± 7) years for men. Mean value of PH is 4.3 ± 0.42 cm; PTL 

mean value is 4.89 ± 0.57 cm; PTA mean value is 144.34 ± 6.26 degrees; the ISI mean value was 

found to be 1.13 ± 0.16 (0,97-1,29). While there was no statistically significant correlation between 

PH, PTL and ISI values between genders (p> 0.05), there was a statistically significant correlation 

between PTA values (p <0.05). A statistically significant correlation was found between PTL and 

ISI values according to the mean age (p <0.05). In addition, a statistically significant correlation 

was found between PTA mean values and PH as positively; between PTA mean values and ISI as 

negatively (p <0.05). 

Conclusion: Insall-Salvati index can be used in the diagnosis of patellar malposition, one of 

the etiological causes of knee pain. In our study, we found the ISI values between 0.97-1.29. We 

think this reason is result of habits of life in the Turkish population (squatting, sitting cross-legged, 

etc.). Although the ISI measurement is applicable for the Turkish people, the limits we have 

determined should be taken into consideration in this population. 

 

Keywords: Patellar tenton, patellar height, patellar tendon angle, Insall-Salvati Index. 
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INTRODUCTION 

Knee pain is quite common in physically active individuals. This clinical condition is also referred 

to as patellofemoral pain syndrome (1).  Degenerative arthritis, patellar malposition, patellofemoral 

friction syndrome, supra/infrapatellar impingement syndrome, patellar and quadriceps 

tendinopathy, etc. can take role in its ethiology. Among these, patellar malposition is one of the 

important cause of instability and pain, and the patella is located higher than normal or inferior. In 

this congenital variation, the higher than normal placement is called patella alta, and the lower 

position is called patella baja (infera) (2).   Although more than one method has been tried and 

proposed in the literature to be objective, the Insall-Salvati index is still used. This index is the ratio 

of patellar tendon length to patella height. The average value of this index, which can vary between 

0.8-1.2 values, is 1.02 ± 0.13 (3). It is noticed that the index differs between ethnic groups in some 

studies. These variations are thought to be related to cultural differences and some habits, and it has 

been observed that the upper and lower values of the index are found to be different in some ethnic 

groups, where movements such as sitting on the ground, sitting cross-legged, and squatting are 

frequently applied (4). 

In this study, we aimed to find upper and lower limits and also mean values of Insall-Salvati index 

used in the diagnosis of patella malposition in the Turkish population and to evaluate the 

applicability of the method in this population. 

 

MATERIALS and METHODS 

In our study, 287 knee MRI images taken between 2017-2019 were analysed retrospectively. 

Images of patellar tendon damage, anomaly or deformation of the patellar bone, knee surgery or 

postoperative implants, cases in which the examination could not be optimally obtained or MRI 

images with artifacts were excluded from the study. The examinations were performed with a 1.5 T 

MR device (Signa Excite; General Electric Medical Systems, Milwaukee, WI, USA). Patients were 

placed on the MRI table in the supine position and the imaging was performed. The sequences 

taken for the analysis were axial and sagittal proton density (PD), sagittal T1 weighted sequence 

and coronal PD. Images were obtained with a slice thickness of 4 mm. Then the images were stored 

in DICOM format in PACS (picture archiving and communication system) and evaluated. The 

measurements were made on sagittal T1-weighted  and sagittal PD images. Patella height (PH), 

patellar tendon length (PTL) and patellar tendon angles (PTA) were measured by a radiologist with 

6 years of experience in musculoskeletal radiology. Insall-Salvati index (ISI) were calculated by 

dividing the length of the line drawn linearly between the patellar tendon start and end point to the 

length of the straight line connecting the upper and lower pole of the patella. In addition, the 

patellar tendon angle was measured at the intersection of these two linear lines. 

The data were analysed using SPSS (statistical package for the social sciences) version 19.0 

software compatible with the Windows operating system. Mean, standard deviation, frequency and 
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percentage values were used in the presentation of descriptive data. In the comparisons between 

groups, cases where the p value was less than 0.05 was considered statistically significant. 

 

RESULTS 

In total 287 knee MRIs, 122 were female (42.5%) and 165 (57.5%) were male patients. The mean 

age was 29 (± 7) in women and 30 (± 7) in men. The mean value of PH was 4.3 ± 0.42 cm; PTL 

was 4.89 ± 0.57 cm and the mean PTA value was determined to be 144.34 ± 6.26 degrees. ISI 

values varied between 0.97-1.29 (mean 1.13 ± 0.16). There was no statistically significant 

correlation between genders for PH, PTL and ISI values (p> 0.05), but a statistically significant 

correlation was found between PTA values (p <0.05). A statistically significant negative 

correlation was found between PTL and ISI values according to the mean age (p <0.05). In 

addition, statistically significant correlation was found between PTA and PH mean values as 

positively and between mean PTA values and ISI as negatively (p<0,05). Also, a statistically 

significant correlation was found between PH and PTL- PTA- ISI values (p <0.05). 

 

DISCUSSION 

Anterior knee pain syndrome, also known as patellofemoral pain syndrome, is quite common in 

physically active individuals (5). People complain of pain, especially when going up and down 

stairs or squatting and sitting. The cause of pain may be due to tendinopathies, impingement 

syndromes and chondral lesions in the patellofemoral joint. Chondromalacia of patella, thinning of 

the cartilage structure on the patellar facet, fragmentation or fissurization, and further damage is 

accompanied by edema-cystic changes in the subchondral bone.  Trauma, osteochondritis 

dissecans, osteoarthritis, patellar malpositions,… etc. can be thought in its etiology (2,6,7). 

Patella is an important component in the extensor mechanism of the knee joint. It supports the 

quadriceps tendon during extension and acts as a lever. It determines the range of motion by 

extending the extension moment arm. Changes in the position of the patella thus affect this 

mechanism (4). 

The craniocaudal height of the patella and the patellar tendon length (PTL) are structural 

measurements that play an important role in range of motion. It is called Insall-Salvati index, which 

is the ratio of PTL to PH (8). This index was determined by Insall and Salvati in 1971 and 

calculated as 1.02 ± 0.13 mean value. According to this measurement, if the index is <0.8 it is 

called "patella baja"; and if > 1,2 it is called "patella alta". This ratio has been reported to be the 

same in all angles of knee flexion (3). 

Patella baja or infera can be seen secondary to neurovascular diseases, quadriceps tendon damage, 

achondroplasia, or postop changes in the tibial tuberosity. On the other hand, patella alta can be 

seen in recurrent patellar subluxation or dislocations or in patellar tendinopathies (4). 
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In addition to the Insall-Salvati index, different measurement methods named Modified Insall-

Salvati, Caton-Deschamps and Blackburn-Peel have been tried and studied so far in defining these 

malpositions that predispose to patellar cartilage damage and therefore osteoarthritis development 

and pain syndromes. However, the Insall-Salvati index is the most commonly used recently. This 

index is usually measured by radiological methods. In a study emphasizing the importance of 

variations such as patella alta and infera in patellar instability and their predisposition to some 

pathologies, the effectiveness of the index in clinical evaluation was also investigated, and no 

significant statistical difference was found between the methods on clinical and radiological images 

in terms of measurement values (9). 

Another component that affects range of motion in the knee joint is the patellar tendon angle. This 

angle is thought to be a good indicator of the anteroposterior femoral position and the patellar 

tendon thickness in a study by van Duren et al. Also, in this study, the patellar flexion angle was 

also measured and was emphasized as a good predictor of  PTL and joint plane change (10,11). 

Investigating the PTL in normal adults, Choi et al. in 2010, stated that the tendon correlates with 

the individual's height and that the height value can provide information about the length of the 

tendon. In addition, they found that the length of the tendon was different in terms of gender and 

that PTL was higher in males than females (12). 

Literature studies have shown that life habits and cultural differences can cause variable values in 

PTL and therefore in ISI, that can be considered normal according to that population. For example, 

in a study conducted for Indians, patella alta was accepted as > 1.5, which is higher than other 

studies (8). Therefore, it was concluded that ISI is less applicable for Indian population, and the 

normal range of the index for this population was considered to be 0.7-1.5 (4). Also, in Southern 

China, the patellar position is 15-20% higher than in western societies and patella alta > 3,4 is 

considered abnormal in this population (13). Culturally, it is mentioned that PTL can be determined 

more and knee flexion angle can reach wider angles in those who do commonly sitting cross-

legged position and squatting (4). This is also valid in Japan, China, Southeast Asia and the Middle 

East, where the kneeling and cross-legged sitting position is common, which causes the patellar 

tendon to be stretched (14,15,16). 

 

CONCLUSION 

ISI values are useful method in the diagnosis of patellar malposition, which is one of the etiological 

causes of knee pain. The accepted and used values of the index are 0.8 -1.2. In our study, ISI values 

vary between 0.97 and 1.29. We think this is due to culturel habits (squatting, sitting cross-legged, 

etc.) in Turkish population. Although the ISI measurement is valid for the Turkish population, the 

limits we have determined in the measurements should be taken into consideration in this 

population. Also, we believe that in cases such as patellar tendon irregularities where ISI may be 

misleading, the measurement of patellar tendon angle can also be used as a criterion for patellar 

malpositions. However, we think that studies on more cases will be useful to support our results. 
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ÖZET  

 

AMAÇ: Ayak bileğinde ağrı şikayeti ile başvuran ve fibröz tarsal koalisyon tanısı alan hastaların 

manyetik rezonans görüntüleme bulgularını değerlendirmek 

MATERYAL-METOD: Ocak-Aralık 2019 tarihleri arasında ayak bileğinde ağrı şikayeti ile 

başvuran ve MRG görüntülemesine başvurulan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Fibröz 

tarsal koalisyon saptanan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Değerlendirmede T1A,STIR ve yağ 

baskılı T2A sekanslar ile her 3 planda elde edilen görüntüler kullanıldı. 

SONUÇLAR: Hastalar 7 erkek, 3 kadın olup yaş ortalaması 33,6’ydı. 3 hastada talokalkaneal, 6 

hastada kalkaneonaviküler, 2 hastada navikülokuboid koalisyon saptandı. 7 koalisyonu oluşturan 

kemik yapıda kistik değişiklikler, 8 koalisyonda medüller ödematöz sinyal değişikliği saptandı. 

 

Anahtar Kelimeler:  Koalisyon, Tarsal, MR, MRG 

 

Fibrous Tarsal Coaliation: MRI Findings 

 

ABSTRACT  

FIBROUS TARSAL COALITION: MRI FINDINGS 

 

OBJECTIVE: To evaluate the magnetic resonance imaging findings of patients presenting with 

pain in the ankle and diagnosed with fibrous tarsal coalition. 

 

MATERIAL-METHOD: Patients who applied with ankle pain between January-December 2019 

and referred for MRI imaging were evaluated retrospectively. Ten patients with fibrous tarsal 

coalition were included in the study. In the evaluation, T1A, STIR and fat-supressed T2A 

sequences and images obtained in all 3 plans were used. 

 

RESULTS:  Patients consisted of 7 males and 3 females, and the mean age was 33.6. Three 

patients had talocalcaneal, 6 patients had calcaneonavicular and 2 patients had naviculocuboid 

coalition. Cystic changes in the bone structure that formed 7 coalitions and medullary edematous 

signal changes were detected in 8 coalitions. 

 

 

Keywords:  Coalition, Tarsal, MRI, Magnetic Resonance 
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Giriş / Introduction  

Tarsal coalition is congenital bridging of two or more tarsal bones and is an important cause of 

foot-ankle pain. Tarsal coalition believed to be the result of incomplete or incorrect segmentation.  

Tarsal coalition is thought to show autosomal dominant inheritance and is often detected in late 

childhood-adolescent period, is more common in men than in women. The most common 

symptoms and complications are subtalar motion restriction, chronic foot-ankle pain, rapid fatigue, 

rigidity, peroneal spasticity, pes planus, secondary osteoarthritis developing in older age. Coalitions 

are pathologically divided into osseous (synostosis), cartilaginous (synchondrosis), fibrous 

(syndesmosis) subgroups.  

Our aim was to evaluate the magnetic resonance imaging findings of patients who presented with 

pain in the ankle and were diagnosed with fibrous tarsal coalition. Patients who underwent ankle 

MRI with pain complaints between January and December 2019 were evaluated retrospectively. 

Ten patients with fibrous coalition between the tarsal bones were included in the study. In the 

evaluation, T1 weighted, STIR and fat-supressed T2 weighted sequences and images obtained in all 

3 plans were used. Patients consisted of 7 males and 3 females, and the mean age was 33.6. Three 

patients had talocalcaneal, 6 patients had calcaneonavicular and 2 patients had naviculocuboid 

coalition. Cystic changes in the bone structure that formed 7 coalitions and medullary edematous 

signal changes were detected in 8 coalitions. 

Sonuç / Conclusion  

Since fibrous tarsal coalition causes early osteoarthritis, its diagnosis is important. MRI is 

especially necessary for typing tarsal coalitions and detecting bone marrow changes. 
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Özet 

 

Venöz tromboembolizm (VTE), genellikle ve hemen tamama yakını bacaklardakilerde olmak üzere 

venlerde gelişen trombüslerle, bunlardan kopan parçaların pulmoner arter ve onun dallarında 

yarattığı tıkanıklıktır. Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun (DVT) 

bir komplikasyonudur. Çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde meydana gelen trombüslerden 

kopan parçaların pulmoner arter ve/veya dallarını tıkaması ile gelişir. Yağlı karaciğer hastalığı 

(hepatosteatoz), karaciğerin kendi ağırlığının en az %5 fazlası kadar yağ içermesi anlamına gelir. 

Bu durum karşımıza alkole bağlı olan ve daha sıklıkla karşılaştığımız alkole bağlı olmayan 

hepatosteatoz olmak üzere iki şekilde çıkabilir. Danimarka'da yapılan büyük bir vaka kontrol 

çalışmasında, hem sirotik hem de sirotik olmayan karaciğer hastalığı olan hastalarda VTE riskinin 

normal popülasyona göre 2 kat daha yüksek olduğu ortaya koyulmuştur. Bir başka veri tabanı 

çalışması, genç (<45 y) siroz hastalarında, aynı yaş grubundaki sağlıklı popülasyona kıyasla VTE 

riskinin ılımlı bir artış gösterdiği gösterilmiştir.  Genel bir uygulama veri tabanında yapılan bir 

vaka-kontrol çalışmasında, KKH’lı hastalarda, VTE riskinin 1,65 kat arttığına dikkat çekilmiş 

olmakla birlikte istatistiksel olarak bu sonucun anlamlı olmadığı belirtilmiştir. Biz bu çalışmada, 

bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, PTE’ si olan bir dizi hastada yağlı karaciğer hastalığı(YKH) 

prevalansını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya tanı almış (<6 ay) PTE’si olan 137 hasta dahil 

edildi. Gebe, önceden PTE veya DVT geçirmiş olan, immobil, bilinen koagülopatisi olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmemiştir. PTE tanıları bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile konulmuştur. 

Radyolojik olarak hepatik steatoz ölçülmü, pulmoner BT anjiyografi görüntülerinden elde 

edilmiştir. Yalnızca kontrastın hepsi pulmoner arter lümeninde olan BT anjiyografi görüntüleri 

olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup kontrast maddenin IVC ve hepatik venlere reflü 

gösterdiği, kontrast maddenin aorta lümeninde veya sol kalp boşluklarında izlendiği ve metalik 

artefakt veya üst ekstremite artefaktları nedeniyle dansite ölçümlerinde hataya neden olabilecek BT 

anjiyografi görüntüleri olan hastalar çalışmadan çıkartılmıştır. Karaciğer parankim ortalama 

dansitesi, dalak parankim ortalama dansitesinden 10 Hounsfield unit( HU) den az olan hastalarda 

hepatosteatoz olduğu kabul edilmiştir. Çalışmaya tanı almış (<6 ay) PTE’si olan 137 hasta dahil 

edilmiştir. Bu hastalardan 5 hastada IVC’de kontrast madde var olduğu, 6 hastada artefaktlı 

görüntü (metalik artefakt veya üst ekstremitelerin oluşturduğu artefaktlar) olduğu, 17 hastada 

aortada kontrast madde var olduğu için araştırmadan dışlanmıştır. Kalan 109 hasta üzerinden 

analizler gerçekleştirilmiştir. Hastaların %57,8’inde radyolojik olarak steatoz olduğu, %42,2’sinde 

radyolojik olarak steatoz olmadığı bulunmuştur. PTE’li hastalarda eşlik eden hepatosteatoz 

durumunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelendiğinde ise; PTE’li hastalarda, 

hepatosteatoz durumu, güçlü bir validasyon olduğu görülmektedir (p<0,05). Yani hastada 

hepatosteatoz bulunması PTE için risk oluşturmaktadır. Sonuçlarımız literatürdeki, diğer 
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çalışmalarla karşılaştırıldığında benzer sonuçlar göstermektedir. Aaron R. Folsom ve ark.’nın 532 

hastada yaptığı çalışmada, artmış AST ve GGT serum seviyeleri olan hastalarda venöz 

tromboemboli riskinin anlamlı ölçüde arttığını ortaya koyulmuştur (6). Amandeep Singh ve ark. 

tarafından yapılan, tip 2 diyabeti olan ve biyopsi ile non alkolik yağlı karaciğer hastalığı olduğu 

kanıtlanmış 1295 hastanın dahil edildiği çalışmada, bu hastalarda venöz tromboemboli riskinin 

anlamlı ölçüde arttığını gösterilmiştir (7). Sonuç olarak, YKH olan hastalarda VTE riskinin artmış 

olabileceği unutulmamalı ve bu konuda kanıtlar benzer çalışmalarla desteklenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Venöz tromboemboli, yağlı karaciğer, derin ven trombozu, risk faktörü 

 

Relationship between venous thromboembolism and fatty liver disease: Is fatty liver disease a 

risk factor? 

Abstract 

Venous thromboembolism (VTE) is the obstruction of the pulmonary arteries and its branches 

caused by thrombi that develops in the veins, usually in the legs, and its fragments that break from 

them. Pulmonary thromboembolism (PTE) is often a complication of deep vein thrombosis (DVT). 

It mostly develops when the fragments that break off from thrombi occurring in the deep veins of 

the lower limb obstruct the pulmonary artery and / or its branches. Fatty liver disease 

(hepatosteatosis) means that the liver contains at least 5% more than its own weight. This can occur 

in two ways: alcohol-dependent and non-alcohol-related hepatosteatosis, which is more common. 

A large case-control study conducted in Denmark revealed that patients with both cirrhotic and 

non-cirrhotic liver disease had a 2-fold higher risk of VTE than the normal population. Another 

database study has been shown to show a moderate increase in the risk of VTE in young (&lt;45 y) 

cirrhosis patients compared to the healthy population of the same age group. In a case-control study 

conducted in a general application database, it was pointed out that the risk of VTE increased by 

1.65 times in patients with CHD, although this result was not statistically significant. In this study, 

we purpose that evaluate the prevalence of fatty liver disease (YKH) in a number of patients with 

PTE for the reasons we mentioned. 137 patients with diagnosed (&lt;6 months) PTE were included 

in the study. Patients who were pregnant, previously had PTE or DVT, with immobile, known 

coagulopathy were excluded from the study. PTE were diagnosed by computed tomography (CT) 

angiography. Radiologically measured hepatic steatosis was obtained from pulmonary CT 

angiography images. Only patients with CT angiography images with all of the contrast in the 

pulmonary artery lumen were included in the study. Patients with CT angiography images where 

the contrast agent showed reflux to the IVC and hepatic veins, the contrast agent was monitored in 

the aorta lumen or left heart spaces, and could cause errors in density measurements due to metallic 

artifact or upper extremity artifacts were excluded from the study. Hepatosteatosis was accepted in 

patients with mean liver parenchyma density is less more 10 Hounsfield units (HU) than mean 

spleen parenchyma density. 137 patients with PTE diagnosed (&lt;6 months) were included in the 

study. Of these patients, 5 patients were excluded from the study because they had contrast agent in 

IVC, 6 patients had artifacts (metallic artifacts or artifacts formed by the upper extremities), and 17 

patients had contrast agent in the aorta. Analyzes were performed on the remaining 109 patients. It 

was found that 57.8% of the patients had hepatosteatosis radiologically and 42.2% of them did not 
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have hepatosteatosis radiologically. When it is examined whether the accompanying 

hepatosteatosis status in patients with PTE is statistically significant; In patients with PTE, there 

appears to be a strong validation of hepatosteatosis status (p<0.05). So the presence of 

hepatosteatosis in the patient, causes increased risk for PTE. Our results show similar results with  

the other studies in the literature. In the study conducted by Aaron R. Folsom et al. In 532 patients, 

it was shown that the risk of venous thromboembolism increased significantly in patients with 

increased AST and GGT serum levels (6). In the study conducted by Amandeep Singh et al., which 

included 1295 patients with type 2 diabetes and have proven non-alcoholic fatty liver disease by 

biopsy, the risk of venous thromboembolism was significantly increased in these patients (7). In 

conclusion, it should be remembered that the risk of VTE may be increased in patients with fatty 

liver disease and the evidence on this subject should be supported by similar studies. 

Keywords: Venous thromboembolism, fatty liver, deep vein thrombosis, risk factor 

 

Giriş 

 

Venöz tromboembolizm (VTE), genellikle ve hemen tamama yakını bacaklardakilerde olmak üzere 

venlerde gelişen trombüslerle, bunlardan kopan parçaların pulmoner arter ve onun dallarında 

yarattığı tıkanıklıktır. 

Pulmoner tromboembolizm (PTE), genellikle derin ven trombozunun (DVT) bir 

komplikasyonudur. Çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde meydana gelen trombüslerden 

kopan parçaların pulmoner arter ve/veya dallarını tıkaması ile gelişir. Amerika Birleşik Devletleri 

verilerine göre VTE’nin ortalama yıllık insidansı yaklaşık 1/1000 olup, yaşla birlikte artar ve 80 

yaşından sonra 45-50 yaşındakine göre yaklaşık 10 katına yükselir. 

Yağlı karaciğer hastalığı (hepatosteatoz), karaciğerin kendi ağırlığının en az %5 fazlası kadar yağ 

içermesi anlamına gelir. Bu durum karşımıza alkole bağlı olan ve daha sıklıkla karşılaştığımız 

alkole bağlı olmayan hepatosteatoz olmak üzere iki şekilde çıkabilir. Karaciğer yağlanması ile ilgili 

kullanılan bazı terimler bazen karışıklığa sebep olabilmektedir. Bu farklı terimleri şu şekilde 

açıklayabiliriz: 

 Karaciğer yağlanması (Hepatosteatoz-HS) :Sebebi ne olursa olsun karaciğerde yağlanmanın 

saptandığı bütün klinik tablolardır. 

 Alkolik Karaciğer yağlanması (Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Alkolik Hepatosteatoz- AHS): 

Alkol nedeniyle oluşan karaciğer yağlanmasıdır. 

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKHNAFLD): Alkol dışı nedenlere bağlı olarak 

meydana gelen karaciğer yağlanmasıdır. 

 Bu durum steatozdan, inflamasyon ve hepatosit nekrozu, siroz ile karakterize steatohepatite kadar 

değişen geniş spektrumlu bir klinik tablonun tümüne verilen addır. Genel olarak “steatoz”un 

yağlanma; “Steatohepatit”in ise karaciğerde yağ birikiminin yol açtığı iltihaplanma anlamına 

geldiği hatırda tutulmalı ve hem steatoz hem de hepatosteatiti kapsayan bu hastalığın tümüne genel 

anlamda “Yağlı Karaciğer Hastalığı” adı verilmektedir(10). 
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Kronik karaciğer hastalığının(KKH) yıllardır kanama riskini önemli derecede arttırdığı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, güncel çalışmalar, KKH’lı hastalarda kanamayı dengelemek 

için azalmış antikoagülan faktörlerin yanında plazma koagülasyon faktörlerinin de azaldığını 

göstermiştir. Bu fenomen, plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAI-1), fibrinojen ve faktör 7- 8 ve 

von Willebrand faktörün yanı sıra hücreler arası adezyon molekülü 1 (ICAM-1) ve vasküler hücre 

adezyon molekülü 1(VCAM-1)'in anormal derecede yüksek plazma seviyesinin sonucudur. 

Danimarka'da yapılan büyük bir vaka kontrol çalışmasında, hem sirotik hem de sirotik olmayan 

karaciğer hastalığı olan hastalarda VTE riskinin normal popülasyona göre 2 kat daha yüksek 

olduğu ortaya koyulmuştur. Bir başka veri tabanı çalışması, genç (<45 y) siroz hastalarında, aynı 

yaş grubundaki sağlıklı popülasyona kıyasla VTE riskinin ılımlı bir atış gösterdiği gösterilmiştir.  

Genel bir uygulama veri tabanında yapılan bir vaka-kontrol çalışmasında, KKH’lı hastalarda, VTE 

riskinin 1,65 kat arttığına dikkat çekilmiş olmakla birlikte istatistiksel olarak bu sonucun anlamlı 

olmadığı belirtilmiştir. 

Biz bu çalışmada, bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, PTE’ si olan bir dizi hastada yağlı karaciğer 

hastalığı(YKH) prevalansını değerlendirmeyi amaçladık. 

 

Materyal-metod 

Çalışmaya tanı almış (<6 ay) PTE’si olan 137 hasta dahil edildi. Gebe, önceden PTE veya DVT 

geçirmiş olan, immobil, bilinen koagülopatisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. PTE 

tanıları bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile konulmuştur. Radyolojik olarak hepatik steatoz 

ölçülmü, pulmoner BT anjiyografi görüntülerinden elde edilmiştir. Yalnızca kontrastın hepsi 

pulmoner arter lümeninde olan BT anjiyografi görüntüleri olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş 

olup kontrast maddenin IVC ve hepatik venlere reflü gösterdiği, kontrast maddenin aorta 

lümeninde veya sol kalp boşluklarında izlendiği ve metalik artefakt veya üst ekstremite artefaktları 

nedeniyle dansite ölçümlerinde hataya neden olabilecek BT anjiyografi görüntüleri olan hastalar 

çalışmadan çıkartılmıştır. BT anjiyografi görüntülerinde, karaciğer parankiminde mümkün 

olduğunda homojen ve dalak parankiminde ölçüm yapılan alan ile benzer boyutlu alan seçilerek 

ortalama dansite hesaplanmıştır. Benzer şekilde dalak parankiminde de mümkün olduğunca 

homojen ve geniş bir alan seçilerek ortalama dansite hesaplanmış olup karaciğer parankim 

ortalama dansitesi, dalak parankim ortalama dansitesinden 10 Hounsfield unit( HU) den az olan 

hastalarda hepatosteatoz olduğu kabul edilmiştir. 
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Figür 1: Sağ tarafta yağlı karaciğeri olan hastada, karaciğer ve dalak parankim ortalama dansiteleri 

izlenmektedir( a). Sol tarafta ise normal karaciğer ve dalak dansitelerine sahip olan hastanın 

parankim ortalama dansiteleri görülmektedir( b). (8) 

İstatiksel Analiz 

Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics 

for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve minitab istatistik paket programları 

kullanılmıştır. Çalışmada kategorik ve sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, 

standart sapma, ortanca değer, minimum, maksimum, sayı ve yüzdelik dilim) verilmiştir. Kategorik 

bağımsız verilerin frekans dağılımları yönünden değerlendirilmesinde Ki kare testi kullanılmıştır. 2 

x 2 çapraz tablolarda beklenen gözelerin 5'ten küçük olması durumunda ise Fisher Exact testinden 

yararlanılmıştır. p<0,05 ve p<0,01 düzeyi istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Sonuçlar ve Tartışma 

Çalışmaya tanı almış (<6 ay) PTE’si olan 137 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan 5 hastada 

IVC’de kontrast madde var olduğu, 6 hastada artefaktlı görüntü (metalik artefakt veya üst 

ekstremitelerin oluşturduğu artefaktlar) olduğu, 17 hastada aortada kontrast madde var olduğu için 

araştırmadan dışlanmıştır. Kalan 109 hasta üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Hasta durumları 

ile ilgili bilgiler Tablo 1 de verilmiştir. 

  

Stetoz Durumu n 

Steatoz yok 46 

Steatoz var 63 

IVC’de kontrast madde varlığı 5 

Artefaktlı görüntü 6 

Aortada kontrast madde varlığı 17 
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Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalamaları 

62,84±17,26 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan hastaların %49,5 kadın, %50,5’i erkektir. 

Hastaların %57,8’inde radyolojik olarak steatoz olduğu, %42,2’sinde radyolojik olarak steatoz 

olmadığı bulunmuştur. 

 

 n ὼӶ±SD 

Karaciğer Dansite 109 57,38±9,93 

Splenik Dansite 109 52,72±6,37 

Yaş 109 62,84±17,26 

  n (%) 

Cinsiyet 

Kadın 54 49,5 

Erkek 55 50,5 

Toplam 109 100,0 

Steatoz Durumu 

Var 63 57,8 

Yok 46 42,2 

Toplam 109 100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde hastaların karaciğer dansite değerleri 57,38±9,93, splenik dansite değerleri 

52,72±6,37 olarak bulunmuştur. Yaş ortalamaları 62,84±17,26 olarak bulunmuştur. Araştırmaya 

katılan hastaların %49,5 kadın, %50,5’i erkektir. Hastaların %57,8’inde steatoz olduğu 

%42,2’sinde steatoz olmadığı görülmektedir. 

 

Sonuçlarımıza göre; hepatosteatoz durumunu cinsiyetlere göre ayrı ayrı değerlendirdiğimizde 

hastaların cinsiyeti ile hepatosteatoz arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Yani steatoz 

durumu hasta grubumuzda hastanın cinsiyetinden bağımsızdır. 

 

PTE’li hastalarda eşlik eden hepatosteatoz durumunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı 

incelendiğinde ise; PTE’li hastalarda, hepatosteatoz durumu, güçlü bir validasyon olduğu 

görülmektedir (p<0,05). Yani hastada hepatosteatoz bulunması PTE için risk oluşturmaktadır. 

 

Steatoz Durumu n X Oran P 

Var 109 63 0,58 
0,030 ψ* 

Yok 109 46 0,42 

 
**p<0,01   *p<0,05 
ψ Fisher’s exact test; 
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Tablo 3 incelendiğinde PTE’li hastalarda hepatosteatoz arasında güçlü bir validasyon olduğu 

görülmektedir (p<0,05).  

Elde etmiş olduğumuz bu anlamlı sonuç için cinsiyetler arasında anlamlı fark olmadığı ve her iki 

cinsiyet için ayrı ayrı yapılan “PTE-hepatosteatoz ilişkisi” istatistiksel değerlendirmesinde her iki 

cinsiyette de hepatosteatoz varlığının PTE ile arasında güçlü bir validasyon olmadığı görülmüştür. 

Yani hem kadın cinsiyet için hem erkek cinsiyet için ayrı ayrı hesaplandığında, her iki cinsiyette de 

hepatosteatoz varlığı PTE için risk oluşturmamaktadır. 

 

Tablo 1: PTE olan kadın hastaların steatoz durumuna göre incelenmesi 

Steatoz Durumu n X Oran P 

Var 54 32 0,41 
0,083 ψ 

Yok 54 22 0,59 
**p<0,01   *p<0,05 
ψ Fisher’s exact test; 

Tablo 5 incelendiğinde PTE olan kadın hastalarının Steatoz Durumu göre herhangi bir 

validasyon olmadığı görülmektedir (p>0,05). Yani hastada Steatoz bulunması PTE olan kadın 

hastalar için risk oluşturmamaktadır. 

Tablo 2: PTE olan erkek hastaların steatoz durumuna göre incelenmesi 

Steatoz Durumu n X Oran P 

Var 55 31 0,56 
0,252 ψ 

Yok 55 24 0,44 
**p<0,01   *p<0,05 
ψ Fisher’s exact test; 

Tablo 6 incelendiğinde PTE olan erkek hastalarının steatoz durumu göre herhangi bir 

validasyon olmadığı görülmektedir (p>0,05). Yani hastada steatoz bulunması PTE olan erkek 

hastalar için risk oluşturmamaktadır. 

 

Sonuçlarımız literatürdeki, diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında benzer sonuçlar göstermektedir.  

Aaron R. Folsom ve ark.’nın 532 hastada yaptığı çalışmada, artmış AST ve GGT serum seviyeleri 

olan hastalarda venöz tromboemboli riskinin anlamlı ölçüde arttığını ortaya koyulmuştur (6). 

Amandeep Singh ve ark. tarafından yapılan, tip 2 diyabeti olan ve biyopsi ile non alkolik yağlı 

karaciğer hastalığı olduğu kanıtlanmış 1295 hastanın dahil edildiği çalışmada, bu hastalarda venöz 

tromboemboli riskinin anlamlı ölçüde arttığını gösterilmiştir (7). Yine benzer şekilde Matteo 

Nicola Dario Di Minno ve ark. yaptığı bir çalışmada, VTE için bilinen hiçbir risk faktörü olmayan, 

non alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan 138 hastada, idiyopatik venöztromboemboli riskinin 

anlamlı olarak attığı bulunmuştur (9). 



135 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

Çalışmamızda hasta sayısının kısıtlı olması ve hastaların steatozlarının biyopsi ile korele edilmemiş 

olması nedeni ile benzer şekilde yapılacak çalışmalarda bu faktörler göz önünde bulundurulabilir. 

Ayrıca hastaların alkol kullanma öykülerine erişilemediğinden hepatik steatozun alkole bağlı mı 

yoksa non- alkolik nedenlerle mi ortaya çıktığı belirlenememiştir. Yapılacak çalışmalarda alkole 

bağlı yağlı karaciğer hastalığı ve non- alkolik yağlı karaciğer hastalığının, venöz tromboemboli ile 

ilişkisi ayrı ayrı ortaya koyulabilir. 

Sonuç olarak, YKH olan hastalarda VTE riskinin artmış olabileceği unutulmamalı ve bu konuda 

kanıtlar benzer çalışmalarla desteklenmelidir. 
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ÖZET  

Araştırma yaşam boyu eğitim programı olan 60+Tazelenme Üniversitesi’ne katılan 60 yaş ve üzeri 

bireylerin geronteknolojik ürünleri kullanım oranlarının ne düzeyde olduğu, hangi faktörlerin etkili 

olduğu ve geronteknolojik ürünleri kullanıma yönelik tutumlarının nasıl olduğu öğrenmek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve veri toplama tekniği olarak anket 

kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucuna göre normal dağılıma uymayan 

veriler için kullanılan parametrik olmayan Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. 

Kruskal Wallis analizi sonucunda anlamlı bir fark bulunduğu takdirde, farkın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi ile ikili 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Katılımcıların geronteknolojik ürün kullanımına yönelik tutumlarını 

belirlemek için faktör analizi uygulanmıştır. Geronteknolojik ürün kullanımı ile geronteknolojik 

araçlara yönelik tutumlar arasında ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Geronteknolojik ürün kullanımında en fazla kullanılan ürünlerin; ev günlük yaşam 

teknolojilerinden %95,9 uzaktan kumandalı cihazların, iletişim teknolojilerinden %98.4 mobil 

telefon/cep telefonu, sağlık teknolojilerinden %73,3 elektrikli tansiyon aleti, eğitim ve rekreasyon 

teknolojilerinden %62,9 dijital kamera kullanımının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Faktör 

alt bileşenlerinden «Düzeltemeyeceğim bir hata yapma korkusuyla teknoloji kullanmaktan uzak 

duruyorum» en yüksek ortalamaya sahip bileşendir. Geronteknolojik ürün kullanımında en çok 

kullanılan araç ve gereçler; cep telefonu, uzaktan kumandalı cihazlar, elektrikli tansiyon aleti ve 

dijital kameradır. Geronteknolojik ürün kullanımında yaş, eğitim durumu, ekonomik durum, 

çalışma durumu ve sağlık durumu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Geronteknolojik ürün 

kullanımına yönelik tutumlarında; teknolojide algılanan kullanışlılık, teknolojiyi kullanma algısı, 

teknolojiye erişim ve ulaşım ve teknoloji kullanımına yönelik kaygı olmak üzere dört ana ortaya 
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çıkmıştır. Geronteknolojik ürün kullanımının fazla olduğu ve ürün kullanımı arttıkça, teknoloji 

kullanımına yönelik kaygının da arttığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yaşlılık, yaşlanma, geronteknoloji, teknoloji kabulü, yaşam boyu eğiti 
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ABSTRACT 

The research was conducted to learn about the level of use of gerontechnology usage products for 

individuals 60+ Refresher University, a lifelong education program, and what factors are effective 

and how their attitudes towards the use of gerontechnology products are. In the study, a survey was 

used as a quantitative research method and data collection technique. According to the results of 

the Kolmogorov-Smirnov normality test, non-parametric Kruskal Wallis and Mann Whitney U 

tests were performed for data that did not meet the normal distribution. If there is a significant 

difference in the result of the Kruskal Wallis analysis, bilateral comparisons were made with the 

Bonferroni correction many Whitney U test to determine which groups the difference was between. 

Factor analysis was applied to determine the attitudes of participants to gerontechnology product 

use. Correlation analysis has been applied to determine the relationship between gerontechnology 

product use and attitudes towards gerontechnology tools. The most commonly used products in the 

use of gerontechnology products; 95.9% of home-day life technologies, 98.4% mobile 

phone/mobile phone from communication technologies, 73.3% electric blood pressure device from 

health technologies, 62.9% of the use of digital cameras from education and recreation 

technologies are the majority of the use of digital cameras. "I stay away from using technology for 

fear of making an error that I can't fix" from factor subcomponents is the highest-average 

component. The most commonly used tools and equipment in the use of technological products; 

mobile phones, remote-controlled devices, electric blood pressure devices, and digital cameras. 

mailto:ozlemozgur@akdeniz.edu.tr
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Gerontechnological product use has been associated with age, education status, economic status, 

working status, and health status. In attitudes towards the use of gerontechnology products; The 

perceived usefulness in technology has emerged in four main cities: the perception of using 

technology, access to technology, and concern for transportation and the use of technology. As 

gerontechnology product use is high and product use increases, anxiety about the use of technology 

has increased. 

 

Keywords: elderly, aging, gerontechnology, technology acceptance, lifelong education 

 

 

 

Giriş / Introduction  

 

Old age is becoming an increasingly important and widespread phenomenon all over the 

World (Tuna & Tenlik, 2017). In Turkey, a decrease in birth rates and an increase in life 

expectancy lead to an increase in the proportion of the elderly in the population. According to the 

results of the TUIK 2019 “seniors with Statistics” study, the population aged 65 years and over 

increased from 8% in 2014 to 9. 1% in 2019. The phenomenon of aging and old age also has its 

own characteristics, and biopsycho-social changes and needs are revealed. Opportunities for 

intervention in the applied field to prevent, compensate for or try to live with this condition, which 

decreases with age, are diversifying with the increase of the elderly population. It is of great 

importance to identify the problems associated with aging, to produce solutions, to make social and 

physical environmental regulations necessary for the elderly in order to plan a healthy, high-quality 

and successful aging process, and to look at them from a holistic perspective. 

Another area that is progressing as rapidly as the older population today is technology. It is almost 

impossible to think of a society without technology. Daily life activities, work, education, health, 

etc. the number and variety of technological products integrated into our lives in many areas is 

increasing rapidly. The rapid progress of technology has a negative impact on the elderly 

population from time to time. There are problems with the acceptance and use of technology. In the 

future, education will also become an important factor in individuals ' independent use of 

technology. Educational activities help older individuals to combat loss and keep up with the 

comfort of life that develops. With different models and concepts of lifelong education, countries 
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can diversify the content of the educational program according to the needs and expectations of 

their society. These models are; Adult Education, old age Academy, Institute of learning in 

retirement, leisure University, etc. it is depicted differently. In the literature, education in old age 

has become most common with the concept of third age university. “60+ Refresher University”, a 

new mobility in the field of applied gerontology in our country, was founded May 14, 2016 by 

Prof. Dr. Ismail TUFAN. It is an example as the most common and sustainable lifelong education 

program applied in the field of old age in Turkey. This project also contributes to the positive 

change of negative old age thoughts of individuals and society (Tufan et al., 2017). 60 + Refresher 

University is a lifelong education model that helps people aged 60 and older develop memory and 

intelligence abilities associated with learning ability, which allows them to maintain and develop 

their physical, psychic and social abilities, as well as support socialization in old age (deluge et al., 

2017). Its aim is to develop abilities in old age, to lay the foundation of quality and successful 

aging. The education model based on lifelong learning both in theoretical and practical lessons to 

develop skills to overcome life problems that elderly individuals face, at the same time in the same 

environment with the younger generation in a campus environment, meet the holistic community 

and enhance intergenerational solidarity among the objectives are to create a structure. Because it 

consists of a multi-factor and complex process that affects the adoption of technology by the 

elderly, a source of information should be provided that will help the elderly in their fears and 

concerns about this issue. Otherwise, older people's attitudes and behaviors towards technology 

may become more complex in the following years. Different models have been developed to show 

the impact of multidimensional factors and attitudes that affect the acceptance of technology. 

Model structures and theories support each other in themselves and have been adapted since 1975 

until today by developing previous models. Various models and theories of technology adoption on 

Chen and Chan (2014) to understand technology acceptance of older adults by a high-level 

technology acceptance model (STAM) model has been developed. The aged technology acceptance 

model (STAM) models both acceptance factors and acceptance stages from the initial stage of 

ownership of technological products and services to actual acceptance and rejection (Biljon and 

Renaud, 2014). Chen and Chan (2014) to understand technology acceptance by the elderly 

individual's high-level technology acceptance model; older people age-related health and expanded 

previous technology acceptance models and theories by adding capability features (Shore et al., 

2018). 
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In this model of aging-physical, psychological and social characteristics geronteknoloji in 

the context of the interaction of old age and that technology is effective in older people health 

status, cognitive ability, social relationships, physical function and usage factors of the lower 

dimensions, as the difference will affect the behavior of the elders shows that tutumsal (shore et al., 

2018). 

Cognitive and physical changes brought about by old age, as well as the individual's culture, 

education, economy, environment, etc. many factors are factors in technology acceptance, and the 

development of technology is so fast that it is quite difficult to establish a balance. In order for 

older people to have access to modern technology and to benefit from this technology, new 

understandings and models need to be developed. In addition to rapidly advancing technology, 

special technologies for the elderly are also developing. Many developed and developing countries 

recognize the work in this field, describing it as “gerontechnology”. Gerontechnology not only 

facilitates the life of the elderly, but also family members, caregivers and many people who come 

into contact with the elderly. It is used in many areas such as improving the quality of life, 

participation in social life, Independent Living, Health and care. Today and in our country, when 

technology has made it part of our lives, opinions about how older people will use or whether they 

want this technology are still not obvious. The age of old age is gradually extending, and in the 

near future, the perception and behavior of the vast majority of older people in the direction of 

using technology will change. Although most older individuals have a positive attitude towards 

technology, they are less likely to adopt new technologies as quickly as young people and to use 

technology for a variety of reasons (Kuo et al, 2012, akt; Chen and Chan, 2014). Several studies are 

being conducted to find factors that influence older people's acceptance or rejection of technology. 

In his research, Davis (1989) proposes two determinants: perceived usefulness and perceived ease 

of use, which are important among the many variables that can affect the use of technology. 

Technology acceptance is a cognitive and physical process influenced by perception, expectation, 

emotions that occur in the elderly until the adoption, adaptation, and use of innovations in 

technological products and services (Ozsungur, 2018). Considering the possibility of a slowdown 

in cognitive and physical abilities, reducing the complexity of the applications for elderly users or 

inexperienced user-interactive application can be an important factor in the development of the 

design of mobile applications (Tezel and hocaoğlu, 2020). The purpose of the user-application 

interactive model is the “evaluation” stage, which includes formulating various “preferences” to the 
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user as part of the system, rating preferences that will meet the requirements (Kalkınkara, 2011). 

Getting older practitioners ' opinions on technological products and services will be an important 

factor in technology acceptance levels. 

 

Method  

Purpose Of Research 

This research was conducted to measure the attitudes of 60+ Refresher University ofstudents 

towards the use of gerontechnological products. It has been investigated what level of 

gerontechnological product use rates are in the elderly and how lifelong education is effective in 

their attitude to gerontechnological product use. Demographic to intervene more quickly in the 

possible problems that will occur in meeting the technological needs of the elderly population, 

which multiply in the aging process, identify the needs that gerontechnology can meet in our 

country, but also the difficulties encountered in the use of gerontechnology, and ensure that 

gerontechnology begins to be applied in our country in a healthy and purposeful way. It is planned 

to expand existing work in this field and contribute to the literature. 

Sample and Analysis of the Research 

Universe of research Akdeniz University 60 years of age and over who continues to study 

on the campus of Refresher University 1., 2. and 3. it consists of a total of 746 students. The 

sample of the study was determined to be 254 with ±5 margin of error and 95% confidence level by 

simple random sampling method from this universe. Interviews 364 people were reached by the 

researcher using the face-to-face survey technique. After the implementation of the data collection 

tools used in the study was completed, the answer key was checked and the missing information 

was excluded from the evaluation and a total of 318 participants were surveyed. Quantitative 

research method and survey data collection technique were used in the analysis of the research. The 

questionnaire was developed by Chen and Chan (2014) and applied to the scale performed by 

Kalınkara, Özgün Başıbük and Ay (2016). The question paper consists of three main parts:”the use 

of Gerontechnological products of the elderly, attitudes and perceptions of acceptance of 

gerontechnological products, and demographics". Interviews were conducted on a voluntary basis 

and participants were given informed consent describing the purpose of the research. Data obtained 
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in computer environment SPSS 23. Analyzed in program 0. In order to determine the appropriate 

statistical method for data analysis, first of all, the Kolmogrov-Simirnov normality test was used to 

examine whether the data is normal distribution. As a result of the Test, it was found that the data 

did not show a normal distribution. Accordingly, nonparametric Kruskal Wallis and Mann Whitney 

U tests were performed for data that did not match the normal distribution. If a significant 

difference was found as a result of the Kruskal Wallis analysis, binary comparisons were made 

with the Bonferroni correction Mann Whitney U test to determine which groups the difference was 

between. By Bonferroni correction, the value obtained by dividing the number calculated using the 

formula n(n-1)/2 with the group number of the variable “n” by p=0.05 is considered a new meaning 

value (Field, 2009, p. 565. akt; Söylemez and Oral, 2019). 60 + factor analysis was applied to 

determine the attitudes of students of the University of refresher towards the use of 

gerontechnological products. Correlation analysis was applied to determine the relationship 

between the use of gerontechnological products and attitudes towards gerontechnological tools. 

Correlation coefficient was evaluated according to values between +1 and -1. 

 

 

 

Findings 

Demographic Findings of Participants 

Demographic findings of the participants were evaluated within the scope of location, age, gender, 

with whom they lived, educational status, marital status, work status, source of income, economic 

status and health status. 

Tablo 3.1. Demographic Findings of Participants (N= 318) 

Socio-demographic characteristics Number Percentage 

 

Age 

60-69 230 72,3 

70-79 83 26,1 

80-89 5 1,6 

Total 318 100 

Gender Woman 204 64,2 

Male 114 35,8 
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Total 318 100 

 

With Whom 

With family members 70 22,0 

With wife 140 44,0 

Alone 108 34,0 

Total 318 100 

 

Education Status 

Primary school 16 5,0 

Secondary school 106 33,3 

College / University 183 57, 5 

Postgraduate Education 13 4,1 

Total 318 100 

 

Marital status 

The married 179 56,3 

Divorced / Separated 53 16,7 

Widow 75 23,6 

Never married 11 3,5 

Total 318 100 

 

Working Status 

Working full time 3 0,9 

Works part time 12 3,8 

Retired 285 89,6 

Never worked 18 5,7 

Total 318 100 

 

Income source 

Salary / Salary 16 5,0 

Pension 293 92,1 

Property income 6 1,9 

Spouse / Child / Grandchild 

/ Relative 

3 0,9 

Total 318 100 

 

Economical 

situation 

Rich 

Middle income 

Poor 

12 

285 

19 

3,8 

89,6 

6,0 
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Very poor 2 0,6 

Total 318 100 

 

Health situation 

No health problems 122 38,4 

Has a health problem (Does 

not prevent daily life) 

192 60, 4 

He has a health problem (He 

cannot continue daily life 

alone) 

4 1,3 

Total 318 100 
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Of the 318 participants who participated in the study, 230 people (72.3%) in the 60-69 age group, 

204 people (64.2%) were women, 140 people (44.0%) lived with their spouses, 183 people (57.5%) 

The economic situation of 285 people (89.6%), that they are college / university graduates, 179 

people (56.3%) are married, 285 people (89.6%) are retired, 93 people (92.1) are pensioners, 

Participants who stated that they were middle-income, 192 people (60.4%) had health problems but 

did not prevent them from living daily life constitute the majority. 

Findings Regarding Sub-Dimensions of Participants' Use of Gerontechnology Products 

In the sub-dimensions of the use of Gerontechnological products, findings regarding home and 

daily life technologies, communication technologies, health technologies and education and 

recreation technologies are shown. 

Geronteknologi
cal Product Use 
Sub-
Dimensions 

Tools and 
Equipment 

 

I've Never 
Heard of 

But I Heard 
I've Never 
Heard of 

Used / Still 
Using 

 

 

Home and Daily 
Life 
Technologies 

Electric Cooking 
Tools 

1 0,3 31 9,7 286 89,9 

Remote Control 
Devices 

3 0,9 10 3,1 305 95,9 

Cash Dispenser 5 1,6 10 3,1 303 95,3 

Credit Card 6 1,9 53 16,7 259 81,4 

Smart Cards 13 4,1 89 28,0 216 67,9 

 

Communication 
Technologies 

Mobile phone / Cell 
phone 

3 0,9 2 0,6 313 98,4 

E-mail 2 0,6 83 26,1 233 73,3 

Computer and Internet 3 0,9 35 11,0 280 88,1 

 

 

Health 
Technologies 

Health Products and 
Sports Equipment 

13 4,1 112 35,2 193 60,7 

Emergency Alert 
Products / Services 

27 8,5 222 69,8 69 21,78 

Electronic 
Sphygmomanometer 

8 2,5 77 24,2 233 73,3 

Telecare 157 49,4 136 42,8 25 7,9 

 Electronic Dictionary 24 7,5 184 57,9 110 34,6 
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Tablo 3.2. Geronteknological Product Use Sub-Dimensions 

 

Examination of Demographic Variables According to Sub-Dimensions of the Participants' 

Use of Gerontechnological Products 

In this section, age, gender, living with whom, education, marital status, working status, income 

source, economic status, health status variables; It is evaluated within the scope of home and daily 

life technologies, communication technologies, health technologies and education and recreation 

technologies. Kolmogorov-Smirnov normality test was applied to examine whether the averages of 

the subtitles for the use of geronttechnological products were normally distributed. According to 

the result of the test, the average of home and daily life technologies values D (318) = 0.262, p = 

0.000 <0.05, the average of communication technologies values D (318) = 0.409, p = 0.000 <0.05, 

the average of health technology values D (318) = 0.158 Since, p = 0.000 <0.05, when looking at 

the average of education and recreation values (D (318) = 0.191, p = 0.000 <0.05), the null 

hypothesis that the data is normally distributed is rejected, that is, it is seen that it does not fit the 

normal distribution. 

Education and 
Recreation 
Technologies 

and Book 

Digital Camera 11 3,5 107 33,6 200 62,9 

CD/ MP3/MP4 16 5,0 134 42,1 168 52,8 

DVD / VCD Player 14 4,4 125 39,3 179 56,3 

Geronteknol

ogical 

Product Use  

Sub-

Dimensions 

Gend

er  

Age 

Grou

p  

With 

Who

m  

Educati

on  

Situatia

n  

Marit

al 

Situati

an  

Worki

ng 

Situati

an 

Inco

me 

Sour

ce 

 Econom
ical  

Situatio
n 

  

Health 

Situati

on 

p** p* p* p* p* p* p* p* p* 

Home and 

Daily Life 

Technologies 

,854 ,408 ,221 ,028 ,191 ,293 ,604 ,277 ,082 

H0 H0 H0 H1 H0 H0 H0 H0 H0 
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 p ** :  Mann Whitney U Test = 0,05  p* : Kruskal Wallis Test = 0,05  

 

Between home and the educational status of technology in daily life; communication technologies, 

age group, educational background, working status and economic status economic status health 

status and health between technologies; between education and Recreation technologies, level of 

education, working status, economic status and health status it is observed that there was a 

statistically significant difference between. 

Factor Analysis 

Factor analysis was applied to determine the attitudes of 60+ Refreshing University students 

towards the use of geronttechnological products. Cronbach-Alpha method was used to determine 

internal consistency. Cronbach-Alpha value for 16 items was determined as 0.794. Accordingly, it 

can be said that the scale is of medium reliability. 

Before applying factor analysis, variables need to provide some assumptions. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) and Bartlett sphericity tests are applied before performing factor analysis to show whether 

the variables meet these assumptions. 

Determination of Participants' Attitudes towards Gerontechnological Product Acceptance by 

Factor Analysis 

Communicati

on 

Technologies 

,741 ,025 ,525 ,000 ,088 ,145 ,729 ,013 ,004 

H0 H1 H0 H1 H0 H0 H0 H1 H1 

Health 

Technologies 

,503 ,179 ,335 ,124 ,532 ,047 ,914 ,013 ,189 

H0 H0 H0 H0 H0 H1 H0 H1 H0 

Education 

and 

Recreation 

Technologies 

,518 ,095 ,415 ,000 ,059 ,004 ,746 ,000 ,006 

H0 H0 H0 H1 H0 H1 H0 H1 H1 
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As a result of the test conducted to understand whether the sample size is suitable for factor 

analysis, the KMO value is 0.829> 0.60, so it is understood that the sample size is sufficient for 

factor analysis. In addition, according to the Bartlett test result, it was accepted that there was a 

relationship between variables since p = 0.000 <0.05. The varimax method was chosen in the factor 

analysis application and the structure of the variables was kept the same. In determining the 

number of factors, it was looked at what percentage of the total variance was explained Table 3.3. 

Tablo 3. 3. Explained Total Variance Table 

Eigenval
ue 

 

Components 

 

Total 

Variance 
Percentage 

Cumulative 
Percentage 

1 6,145 38,406 38,406 

2 2,416 15,100 53,506 

3 1,524 9,524 63,029 

4 1,029 6,430 69,459 

5 ,885 5,534 74,994 

6 ,703 4,397 79,390 

7 ,685 4,283 83,673 

8 ,512 3,200 86,873 

9 ,476 2,975 89,848 

10 ,427 2,671 92,519 

11 ,328 2,051 94,570 

12 ,300 1,877 96,447 

13 ,248 1,551 97,998 

14 ,163 1,017 99,015 

15 ,118 ,737 99,753 

16 ,040 ,247 100,000 

 

As a result of the factor analysis performed for the scale of acceptance of geronttechnological 

products of the elderly, factors with an eigenvalue statistic greater than 1 and 4 factors were 

determined.  
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Tablo 3. 4. Transformed Correlation Matrix 

Transformed Correlation Matrix 

Factors 

     

             1 2 3 4 
It's a good idea to use 
technology 

,264 ,858 -,002 -,083 

You like the idea of using 
technology ,301 ,853 ,026 -,097 

Using technology will increase 
its effectiveness in life ,220 ,748 ,197 -,139 

Using technology will make 
my life easier ,723 ,480 ,095 ,005 

I see technology useful in my 
life (I find) ,728 ,472 ,102 ,014 
I see technology as something 
easy to use ,785 ,208 ,172 -,212 

I can be adept at using 
technology ,773 ,232 ,183 -,229 

If someone shows how, I can 
complete a job using 
technology. 

 

,792 

 

,155 

 

,244 

 

-,068 

If there are instructions for use, 
I can do a job using 
technology. 

,758 ,125 ,273 -,064 

I get worried when it comes to 
the use of technology ,006 -

,166 

,005 ,845 

I avoid using technology for 
fear of making a mistake I can't 
fix 

 

-,143 

 

-

,046 

 

-,027 

 

,874 

I do not have the necessary 
knowledge to use the system -,212 -

,047 

,303 ,726 

I have a person or group to 
help me with the technology 
challenges 

 

,114 

 

,020 

 

,599 

 

,074 

Financial situation does not 
restrict technology use 
activities 

,040 ,087 ,718 ,140 

Technology tools are available 
to me when I want to use it or 
need to use it 

 

,365 

 

,077 

 

,743 

 

-,059 

My family and friends want / 
support me to use technology ,266 ,054 ,734 -,009 
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After determining the number of factors in the analysis, the factor matrix formed with the 

eigenvalue is examined in order to determine the variables by which factor. The factor rotation 

matrix was used for those with close ratio between factor matrix components and factor and those 

that are difficult to separate (Yıldız, 2012). It was decided according to the transformed matrix 

values which variables will take place in which factors. Variable and factor distribution are shown 

in Table 3. 5. 

Tablo 3. 5 Distribution of Items Resulting from Factor Analysis 

Facto
r 

Extent Substances Cronbac
h Alpha 

Cumulati
ve 
Variance 
Percenta
ge (%) 

 

 

F1 

 

 

Perceived 
Usability      in 
Technology 

If someone shows me how, I can 
complete a job using technology. 

 

 

 

 

    0.911 

 

 

 

 

     38,406 

I see technology as something easy to 
use. 

I can be adept at using technology. 

If there are instructions for use, I can 
complete a job using technology. 

I see (find) technology useful in my 
life. 

Using technology will make my life 
easier. 

 

F2 

Perception of 
Using 
Technology 

It's a good idea to use technology.   

    0.851 

 

     53,506 You like the idea of using technology 

Using technology will increase its 
effectiveness in life 

 

 

F3 

 

 

Access to 
Technology   

and 
Transportation 

Tech gadgets are available to me when 
I want or need to use them. 

 

 

 

 

    0.706                 

 

 

 

 

 

      

63,029 

My family and friends want / support 
me to use technology. 

Financial situation does not restrict the 
activities of using technology. 

There is a person or group that can 
help me with the technology 
challenges. 

  I am worried when it comes to the use 
of technology. 
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F4 

Concern about  

Use of 
Technology 

I stay away from using technology for 
fear of making a mistake that I cannot 
fix. 

 

 

    0.790                         

 

 

       

69,459 

I do not have the necessary knowledge 
to use the system. 

 

When looking at the item distribution of the factors in Table 3.5, the factors are named to 

include the items within their own group. It is seen that all of the factors explain 69,459 of the total 

variance. The Cronbach-alpha coefficients of the 4 factors for attitudes range from 0.706 to 0.911. 

If all factor coefficients are above 0,70, it means that their reliability is high. 

Correlation Analysis between the Use of Gerontechnological Products and Attitudes 

towards Gerontechnology Products 

Correlation analysis is used to determine whether there is a relationship between two or multiple 

variables, and if there is, its direction and strength. The correlation coefficient varies between +1 

and -1. A correlation coefficient of +1 indicates that there is a perfectly positive relationship 

between variables, that there is no relationship between variables, and a value of -1 indicates that 

there is a perfect negative relationship between variables (Köse, 2008). Correlation analysis was 

applied to determine the relationship between the use of gerontechnological products and attitudes 

towards geronttechnology tools. Analysis results are shown in Table 3.6. 

 

Tablo 3.6. Correlation analysis between the use of gerontechnological products and attitudes 

towards Gerontechnological tools 

 

Factors 

Correlation 

Coefficient 

Home and 

Daily Life 

Technologies 

Average 

Contact 

Technologies 

average 

Health 

Technologies 

Average 

Education 

and 

Recreation 

Technologies 

Average 

(F1) R -0.273** -0.327** -0.248** -0.214** 
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(F2) R -0.386** -0.264** -0.246** -0.267** 

(F3) R -0.216** -0.328** -0.167** -0.171** 

(F4) R 0.281** 0.245** 0.174** 0.334** 

**p =0.001 

One of the sub-dimensions of attitudes towards gerontechnological tools; There is a significant and 

positive relationship between anxiety about using technology and home and daily life technologies 

(0.281), communication technologies (0.245), health technologies (0.174), education and recreation 

technologies (0.334). 

 

Sonuç / Conclusion  

 

In this study conducted with individuals aged 60 and over who attended a life-long education 

program; The most common tools and equipment used by the participants in using 

gerontechnological products; It was concluded that there were mobile phones, remote controlled 

devices, electric sphygmomanometers and digital cameras. The high rate of mobile phone use 

supports that it was widespread in previous studies (Chen, Chan, & Chan, 2012). This widespread 

use is thought to be due to the lower price and widespread use of mobile phones compared to the 

past, and to their greater use for communication with family and friends. At the same time, 

communication and announcements made over mobile phones, calls or text messaging systems in 

the training program attended by individuals have a great effect on telephone use. Nowadays, the 

use of remote control devices is getting more widespread. Televisions, CD-DVD players, security 

systems, even the doors of automobiles can be opened and closed with remote control systems. 

Remote control devices are used in many vehicles, systems and living space arrangements to save 

time and speed. An electric sphygmomanometer is now used in almost every home. The number of 

people who prefer to be practical for quick intervention or blood pressure monitoring is increasing. 

Especially after retirement, they acquire digital cameras in order to acquire a hobby or profession 

and to keep their memories from trips or tours, and they demand to improve their use by going to 

photography courses. 

Between the use of Gerontechnological products and socio-demographic variables; There is no 

significant difference between the variables of gender, with whom they live, their marital status and 
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income source. There is no significant difference between men and women in the use of 

technological products by the participants. In the research conducted according to the technology 

acceptance in Hong Kong, it was found that women tend to use technology more than men (Chen 

et al., 2012). According to TUIK2019 data, it has reached the findings that older men who use the 

Internet use the Internet more than women. The gender variable is generally effective in the use of 

gerontechnological products, but in this study, the education level of the individuals participating in 

the lifelong education program and being a homogeneous group did not find a significant 

difference between men and women in technology use. 

It appears that there is a significant difference between the use of Gerontechnological products and 

the variables of age, education, economic status, working status and health status. Among the age 

groups, individuals in the 60-69 age group and those in the 70-79 age group use communication 

technologies more. The decrease in the use of technological products with aging shows that the 

design of the products is not inclusive against the losses in advanced ages (Chen & Chan, 2014). 

According to the TUIK 2019 household information technology use research, it was revealed that 

the rate of individuals aged 65-74 using the internet increased 4 times. While there is a difference 

between the educational status of the participants and the use of communication technologies and 

education and recreation technologies, it is observed that education is not effective in health 

technologies and use of home and daily life technologies. Since home and daily life technologies 

are frequently used and are at a level that everyone can understand and widespread compared to 

other technology groups, and in health technologies, the vast majority of individuals aged 60 and 

over are health problems, so it is observed that the state of education has no effect in use. It is seen 

that the significant difference in communication technologies is a significant difference between 

primary school graduates and middle level, college / university and graduate graduates. It has been 

found that primary school graduates use lower communication technologies in communication 

technologies. It is seen that there is a significant difference between primary school and secondary 

school, college / university and graduate education in education and recreation technologies. Özkan 

and Purutçuoğlu (2010) emphasized in their study that educational status is effective in technology 

acceptance and use levels. The status of education is considered to be an influential variable in this 

study, as the lifelong education program and the majority of education levels consist of college / 

university graduates. It was concluded that there is a significant difference between working status 

and use of geronttechnological products. It is observed that retired and part-time employees use 
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education and recreation technologies more than those who never work. It is understood that 

individuals working in lifelong education activities can devote less time. A significant difference 

was found between the economic situation and the use of geronttechnological products. There is a 

difference in communication technologies between the poor and the participants with middle 

economic status. There is also a significant difference between individuals who state that they have 

a rich and poor economic situation with health and education and recreation technologies. It is seen 

that there is a significant difference between health status and use of geronttechnological products. 

It is seen that the significant difference is communication and education and recreation 

technologies between those who do not have health problems and those who have health problems 

but do not prevent them from continuing daily life. It is thought that the participants who do not 

have health problems mostly use communication, education and recreation technologies. 

As the use of geronttechnological products of elderly individuals participating in lifelong education 

increases, their anxiety towards technology use increases. Kalınkara et al. (2016) concerns the 

increase of Turkey's geronteknolojik use the results of their research in three different regions have 

been shown to decrease. Among the reasons for the difference between the results; It is thought that 

the fact that 72.3% of the individuals participating in this study are in early old age (60-69) is 

effective in this situation. For early retired individuals, it is thought that they stay away from 

technology due to the intervention of time, and recently retired individuals are trying to integrate 

new technologies because they cannot spare much time in business life in the fields of home, daily 

life, communication, health and education and recreation. At the same time, 61.6% of the 

participants are thought to have the status of college / university / postgraduate education. It is 

thought that as the level of education increases, the use of Gerontechnological products increases, 

but they experience difficulties due to the standardization of products and services, and anxiety 

because they have difficulty solving complex systems. 

In the acceptance and use of technology by the elderly individuals that emerged as a result of factor 

analysis; perceived usefulness in technology, the perception of using technology, access to 

technology, and the most reliable factors among the concerns about transportation and use of 

technology are the perceived usefulness and the perception of using technology. The most 

influential factors obtained as a result of the research show similarities with the most effective 

factors that Davis (1989) suggested based on previous research. In their studies, Schepers and 

Wetzels (2007) revealed that the Technology Acceptance Model (STAM) for the elderly can 



156 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

change the effective factors in different cultures. According to the findings revealed, the effect of 

perceived usefulness in Western cultures supports the important factor "perceived usefulness". In 

factor analysis, economic status and education level are considered to be the main factors in 

“access to technology and transportation”, which is one of the factors affecting technology 

acceptance of the elderly. The opportunities of economically independent elderly people to benefit 

from the opportunities of modern society will increase (Tufan et al., 2019). 

While self-efficacy in using geronttechnological products includes the feeling of using technology 

successfully, concern for geronttechnology expresses anxiety when faced with using products 

(Venkatesh et al., 2003). Among the factor variables of the study, the variable with the highest 

average belongs to the expression "I stay away from using technology for fear of making a mistake 

that I cannot correct" (0.874). The second highest rate belongs to the statement "It is a good idea to 

use technology". The highest variable is the anxiety about technology use, while the second highest 

variable pushes the perception of using technology. While the participants' opinions about 

technology use are positive, the anxiety they experienced in using technology due to the fear of 

making mistakes shows that they are shy about technology use. At the same time, the fact that 

technological products are not suitable for the elderly is an important factor in the fear of making 

mistakes. In addition to the physical and cognitive abilities of the elderly, the psychological mood, 

the size of the social network and retirement, grandparents, loss of spouse, life-period 

characteristics and tasks have important effects on the self-efficacy of technology use and on 

anxiety about using technological products (Ryu et al., 2009). 

Technology education should be one of the main themes while developing the curriculum of 

lifelong education programs, which is a new field in our country and which are limited. Expanding 

the technology lessons of individuals participating in the life-long education program and making 

them encouraging can make a significant difference in the use of technology. While the 

participation of elderly individuals in lifelong education program is an encouraging reason for 

using technology, the difficulties they experience due to incomplete information in technology use 

also cause an increase in their concerns about technology. Special technology training should be 

given in line with the needs and expectations of elderly individuals, taking into account their 

abilities. Otherwise, it is likely that the anxieties of the elderly are increasing with the development 

of technology in the coming years. There is a difference between the elderly who use and accept 

technology (Kalınkara, 2019). The main factor that causes this situation is the rapid change of 
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technology. Continuous development of products and offering them to consumers tend to buy 

another product in case a product loses its functionality or in case of need. In the meantime, the 

acceptance levels are changing due to the willingness to adopt the products due to the excessive 

amount of time but the difficulties experienced in using them. 

Taking these issues into consideration, it is necessary to intervene in the lifestyles of the elderly by 

moving from the micro level to the life-long education programs, daily life activities, family and 

social relations, such as health, care and education (Özkan & Purutçuoğlu, 2010). only health, 

economic, care and so on. It will not be enough to meet their basic needs, social, educational, 

political, etc. needs will be required. It is important for the integrated society to plan practical 

services and policies for the elderly in this area now. One of the most important steps to be taken in 

this area will be to employ professional and qualified personnel in service planning and 

implementation. 
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ÖZET 

Frontal sinüs, frontal kemiğin içerisinde asimetrik olarak bulunan bir çift boşluktur. Şekli ve 

gelişim aşamaları her bireyde farklılık gösterir, kafatasının hasar gördüğü durumlarda bile 

çoğunlukla zarar görmez. Bu nedenle cinsiyet tahminlerinde yol gösterici bir araçtır. Bu çalışmada 

kimliği belirlenemeyen iskelet kalıntılarında frontal sinüsün cinsiyet belirleyici bir etken olup 

olmadığı ve yaşın frontal sinüsler üzerinde değişime sebep olarak cinsiyet belirlenmesinde negatif 

bir etki oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda 

yürütülmüştür.18-65 yaş grubuna dahil 40 kadın 40 erkek 80 hastaya ait Konik Işınlı Bilgisayarlı 

Tomografi (KIBT) görüntüleri üzerinden frontal sinüs yüksekliği, frontal sinüs genişliği, frontal 

sinüs hacmi, frontal sinüs derinliği, frontal sinüs tabanının ön arka uzunluk, frontal sinüs ön duvar 

kalınlığı ölçüm değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya kemik patolojisi, kafa travması hikayesi ve 

gelişimsel hastalıkları olan bireyler dahil edilmemiştir. Gruplara ayrılan kadın ve erkek bireyler 

arasındaki farklar iki örneklem t testi yardımı ile karşılaştırılmıştır. Lineer discriminant fonksiyonu 

(LDF) analizi ile cinsiyetler arasındaki farklar görülmüştür. Lojistik regresyon analizi ile ölçümü 

alınan bireylerin yaşlarının cinsiyete etki edip etmediği tespit edilmiştir. Literatürde yer alan pek 

çok çalışmada yalnız frontal sinüs genişlik, yükseklik ve hacim değerlerinin ölçüm sonuçları 

değerlendirilmiştir. Ekizoğlu ve ark. %70’in üzerinde doğruluk oranında cinsiyeti doğru belirlerken 

pek çok çalışmada cinsiyetler arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. Bizim çalışmamızda erkek 

bireylerin frontal sinüs ölçüm değerlerinin kadın bireylerin ölçüm değerlerinden yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Yaşın cinsiyet belirleyici bir etken olmadığı görülmüştür. Hastaların yalnızca birinde 

frontal sinüs aplazisine rastlanmıştır. Cinsiyet %78.8 oranında doğru tayin edilebilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Adli Antropoloji; Cinsiyet Tayini, Frontal Sinüs; Konik Işınlı Bilgisayarlı 

Tomograf 
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ABSTRACT 

The frontal sinüs is an asymmetrical double cavity which inside the frontal bone. Its shape and 

stages of development differ in each individual, even when the skull is damaged, it is often not 

damaged. Therefore, it is a guiding tool in gender estimates. In this study, it was investigated 

whether the frontal sinus is a gender-determining factor in the unidentified skeletal remains and 

whether age had a negative effect on sex determination by causing changes on the frontal sinuses. 

The research was carried out in Ankara University Faculty of Dentistry, Oral, Dental and 

Maxillology Radiology Department in 2018-2019 academic year. The measurement values of 

frontal sinus height, frontal sinus width, frontal sinus volume, frontal sinus depth, thickness of 

frontal sinus base were compared over the KIBT images of 40 women 40 men 80 patients in the 

18-65 age group. Individuals with bone pathology, have suffered a head trauma and developmental 

diseases were not included in the study. The differences between male and female individuals 

divided into groups were compared with the help of two sample t tests. Differences between 

genders were seen by linear discriminant function (LDF) analysis. It was determined whether the 

age of the individuals whose measurement was taken by logistic regression analysis affected 

gender. In many studies in the literature, only the measurement results of frontal sinus width, 

height and volume values were evaluated. Ekizoğlu et al. Mathur determined the gender correctly, 

with an accuracy rate of over 70%, no significant difference was observed between genders in 

other studies. In our study, it was observed that the frontal sinus measurement values of male 

individuals were higher than the measurement values of female individuals. Age was not found to 

be a gender determining factor. Only one of the patients had frontal sinus aplasia. Gender could be 

accurately determined at %78.  

Keywords : Forensic Anthropology; Sex Determination, Frontal Sinus; Cone-beam Computed 

Tomography  
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 GİRİŞ 

 Adli antropoloji büyük çaplı felaketler ve sebebi belirlenemeyen ölümlerde analiz yaparken 

iskelette bulunan belirleyicileri kullanarak bireylerin cinsiyeti, yaşı, boyu ve tahmini ölüm zamanı 

bilgilerine ulaşır. Bireylerin kimliklendirilebilmesi için ilk adım cinsiyetin belirlenmesidir. Cinsel 

dimorfizmin belirgin olması ve tahribe karşı en dayanıklı bölgeler olmaları nedeniyle genellikle 

kranyum ve pelvisten cinsiyet tahminleri yapılır. Humerus, femur, kostalar, radius, ulna, sternum, 

talus ve kalkaneus incelemeleri de buna yardımcı olur. 

 Frontal sinüsler frontal kemiğin üzerinde bulunan iki taraflı hava boşluklarıdır. Doğumda 

bulunmaz, gebeliğin 4. ayında gelişmeye başlar (1). Gelişimi ergenlikten sonra hızlanır, yaklaşık 

20 yaşında tamamlanır (2). Sağ ve sol sinüslerin gelişim süreci birbirinden bağımsızdır (1). Frontal 

sinüs düzensiz şekli nedeniyle adli tanımlamada, her bir birey için frontal kemiği benzersiz kılan 

tekil karakteristik yapıya sahip olmasından dolayı önemlidir (3). Konik ışınlı bilgisayarlı 

tomografiler frontal sinüsün karmaşık yapısının detaylı incelenmesini kolaylaştırmıştır (4). 

 Çalışma şu şekilde devam etmektedir. İkinci bölümde çalışmada hangi materyal ve 

metotları uyguladığımız konusu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın bulguları işlenmiştir. 

Dördüncü bölümde konu ile ilgili muhtemel araştırma konuları irdelenmiştir. Son olarak beşinci 

bölümde önemli sonuçlar belirtilmiştir. 

 2. MATERYAL – METOT 

 Çalışmamızda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Anabilim dalı arşivinden temin ettiğimiz 18-65 yaş grubunda, kemik patolojisi olmayan ve kafa 

travması geçirmemiş 40 kadın 40 erkek bireyin bilgisayarlı tomografilerinden yararlanılmıştır. 

Görüntüler hasta sabit pozisyondayken, , 96 kVp ve 10 mA, 575 × 575 mm ilgi alanında ve kesitler 

0.4 mm kalınlığında izotropik 400 µm voxel şekilde kaydedilmiştir. Ölçümler Romexis_Viewer 

(ver. 3.2.0, Planmeca) yazılımı ile yapılmıştır. Tomografiler yardımıyla frontal sinüs parametreleri 

(frontal sinüs yüksekliği, genişliği, hacmi, derinliği, frontal sinüs tabanının ön arka çapı, frontal 

sinüs ön duvarının kalınlığı) değerlendirilmiştir. Frontal sinüs yüksekliği, hacmi, ön duvar kalınlığı, 

derinliği, ön arka uzunluk sagittal düzlemde, frontal sinüs genişliği aksiyel düzlemde ölçülmüştür. 

 

 Şekil 2.1. Sagittal görünümde frontal sinüs yüksekliği (sol), frontal sinüs hacmi (sağ) 
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Şekil 2.2. Aksiyel düzlemde frontal sinüs genişliği 

 

 3. BULGULAR 

 Frontal sinüs parametrelerinin cinsiyetler arasındaki ölçüm değerlerinin karşılaştırmalı 

sonuçları doğrultusunda frontal sinüs yüksekliği ortalama değerleri kadınlarda 23,43 mm 

erkeklerde 29,07 mm; frontal sinüs genişlik ortalama değerleri kadınlarda 52,61 mm erkeklerde 

58,74 mm; frontal sinüs hacmi ortalama değerleri kadınlarda 5,01 cm3 erkeklerde 8,44 cm3; frontal 

sinüs derinliği ortalama değerleri kadınlarda 9,43 mm erkeklerde 11,75 mm; frontal sinüs ön arka 

uzunluk ortalama değerleri kadınlarda 9,09 mm erkeklerde 10,80 mm; frontal sinüs ön duvar 

kalınlık ortalama değerleri kadınlarda 3,59 mm erkeklerde 4,04 mm bulunmuştur.  

 Kadın ve erkek bireyler arasındaki eşitliklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan 

discriminant analizi sonucunda; frontal sinüs yüksekliği (p=0,001), frontal sinüs genişliği 

(p=0,049), frontal sinüs hacmi (p=0,001), frontal sinüs derinliği (p=0,000), frontal reses ön – arka 

uzunluğu (p=0,002) bulunarak, frontal sinüse ait ölçüm değerlerinin erkeklerde kadınlara kıyasla 

büyük olduğu gözlenmiştir. Frontal sinüs ön duvar kalınlığı (p=0,170) ölçümü sonucunda ise 

cinsiyetler arasında anlamlı bir fark gözlenememiştir.  

 4. TARTIŞMA 

 Literatürde frontal sinüsün cinsiyet ayrımında kullanılabilirliği konusunda pek çok çalışma 

mevcuttur. El-Kelany ve ark., Mısırlı bireylerin bilgisayarlı tomografi (BT) yardımıyla frontal 

sinüs ölçümlerinden yaş ve cinsiyetlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada erkeklerin 

frontal sinüslerinin kadınlardan büyük olduğu ve cinsiyetin %80 oranında doğru tahmin 

edilebileceği sonucuna ulaşmıştır (5). Verma ve ark., frontal sinüsün cinsiyetin belirlenmesinde 

güvenilir olmayan bir yöntem olduğunu belirtmiştir (6). Belaldavar ve ark., Hintli yetişkinler 

arasında cinsel dimorfizmi belirlemek için frontal sinüs boyutlarını değerlendirmiş, % 65.5 
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doğruluk oranında cinsiyeti belirleyebilmiştir. Kadınlarda frontal sinüs agenezine erkeklere oranla 

sık rastlandığını belirtmiştir (7). Benghiac konik ışınlı bilgisayarlı tomografiler yardımıyla frontal 

sinüs indeksinin güvenilirliğini denetlemiş, kadınları %92, erkeklerin yalnızca yarısını doğru 

sınıflandırılabilmiştir (8). Crosta’nın radyografik kayıtlardan yararlanarak Subadult 

popülasyonunun frontal sinüs analizinden cinsiyet belirleme çalışmasında frontal sinüsün bilateral 

agenezi %9.3, tek taraflı analizi %9.5 olarak belirlenmiştir (9). Ekizoğlu ve ark., kadınlarda %77.5, 

erkeklerde %70.5 oranlarında doğru sonuca ulaşmıştır (10). Eboh ve ark., Nijerya, Güney- Benin 

kenti popülasyonun frontal sinüsleri üzerinde radyografik analiz yaparak, sol frontal sinüs ölçüm 

değerlerinin sağ frontal sinüs ölçüm değerlerinden daha belirleyici olduğu görmüştür (11). Chalkoo 

ve ark., çok kesitli bilgisayarlı tomografi kullanarak Kaşmir popülasyonunun frontal sinüs ölçüm 

değerlerini karşılaştırmış, sol frontal sinüs genişliği ile sol frontal sinüs derinlik boyutları arasında 

dimorfizm gözlemlemiştir (12). Nethan ve ark. bu çalışmaların aksine kadın ve erkek bireylerin 

frontal sinüs ölçüm değerleri arasında anlamlı bir farka ulaşmamıştır (13). Bizim çalışmamızda 

cinsiyet %78.8 oranında doğru belirlenmiştir. Bu durum frontal sinüsün cinsiyet belirleme 

çalışmalarında güvenilir bir gösterge olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 5. SONUÇ 

 Çalışmamız sonucunda Anadolu popülasyonunda erkek bireylerin frontal sinüs boyutlarının 

kadın bireylere kıyasla büyük olduğu sonucuna ulaştık. Yaşın, cinsiyet belirlemede etken bir faktör 

olmadığı görülmüştür. Cinsiyet %78.8 oranında doğru değerlendirilebilmiştir. 

 

 

  



165 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

KAYNAKÇA 

1. Clemente MP, Levine HL. Surgical Anatomy of the Paranasal Sinus. Sinus Surgery: Endoscopic 

and Microscopic Approaches. New York: Thieme Yayınları, 2004. 

2. Şakul BU., Bilecenoğlu B. (2009). Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Ankara: Özkan 

Matbaacılık 

3. Mathur H, Mathur A, Ahmed J, Khorate M, Tripathi P. (2013). [Conventional Frontal Sinus 

Imaging In Identification Of Sex : Original Study In Population Of Udaipur City, India]. Journal of 

Medical Science. 1:33 

4. Figueroa Ortiz, R. E., & Sullivan, J. (2005). Radiologic anatomy of the frontal sinus. In The 

Frontal Sinus (pp. 7-20). Springer Berlin Heidelberg. 

5. El-Kelany RSA. (2003). Age and Sex İdentification Using frontal Sinus Prints on Computed 

Tomography Scans in a Sample of Egyptian Population. Doktora Tezi, Tanta Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi 

6. Verma S., Mahima V.G, Patil K. (2014). [Radiomorphometric analysis of frontal sinus for sex 

determination]. Journal of Forensic Dental Sciences. 6(3): 177–182. 

7. Belaldavar C, Kotrashetti VS, Hallikerimath SR, Kale AD. [Assessment of Frontal Sinus 

Dimensions to Determine Sexual Dimorphism among Indian Adults]. Journal of Forensic Dental 

Sciences. 2014; 6(1): 25-30 

8. Benghiac AG, Thiel BA, Haba D. [Reliability of the frontal sinus index for sex determination 

using CBCT]. Romanian Society of Legal Medicine. 2015;23: 275-278 

9. Crosta E. (2016). [Sexual Determination from Frontal Sinus Analysis in a Subadult Population 

Using Archival Radiographic Records]. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and 

Capstones. 2858. 

10. Ekizoğlu O., Hocaoğlu E., İnci E. (2017). [Bilgisayarlı Tomografi ile Frontal Sinüs 

Morfometrik Analizinin Cinsiyet Belirlenmesinde Kullanımı]. Adli Tıp Bülteni. 22(2): 91-96 

11. Eboh DO, Ogbeide OU, Ivwighren TH. [Radiographic Anthropometric Study of Frontal Sinus 

for Sex Determination in Benin City, South-South Nigeria]. Journal of Forensic Dental Sciences. 

2017; 9(1): 31-35. 

12. Chalkoo AH, Sharma P, Nazir N, Tarıq S. [Evaluation of the Frontal Sinuses Dimensions in 

Sex Estimation among a Sample of Adult Kashmiri population using Multidetector Computed 

Tomography]. International Journal of Maxillofacial Imaging. 2018; 4(4): 122-125. 

13. Nethan ST, Sinha S, Chandra S. [Frontal Sinüs Dimensions : An Aid in Gender Determination]. 

Acta Scientific Dental Sciences. 2018; 2(12): 4 

 

http://jmscr.igmpublication.org/home/
http://jmscr.igmpublication.org/home/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142408/


166 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

Odontolojik Materyallerin Adli Soruşturmalardaki Önemi 

Fırat KOÇ1, Vahdet ÖZKOÇAK2 

 
1Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Çorum Türkiye 

kocfiratkoc@gmail.com  

2Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Çorum, Türkiye 

vahdetozkocak@gmail.com 

Özet  

Odontoloji, dişlerin ve çevresindeki dokuların anatomisi, histolojisi, fizyolojisi ve patolojisini 

inceleyen, insanları tanımlamak ve suç olaylarını aydınlatmak amaçlarıyla da başvurulan bir bilim 

dalıdır. Adli diş hekimliği ile ilgili ilk bulgulara antik dönemde rastlanmaktadır. İlk dental 

kimliklendirmenin yaklaşık 2 bin yıl önce Roma imparatoru Cladius’un eşi Agrippina tarafından, 

kocasının metresi olan Lollia Paulina’ nın cesedini teşhis etmek için gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

Bu açıdan adli diş hekimliğinin ilk uygulayıcısı Agrippina olarak kabul edilmektedir. 

Dişler insanların karşılaştığı yıkıcı, yıpratıcı ve şiddet türü dış etkenlere karşı en dayanıklı 

parçalarıdır. Uçak kazaları, doğal afetler gibi durumlarda, yanma, patlama, su altında kalma türü 

maruziyetlere rağmen dişler soruşturmacılara ve bilim insanlarına önemli veriler sağlamaktadır. Bu 

veriler, en yüksek doğrulukla kimliklendirmenin yapılması ve adli soruşturmalarda delil olarak 

kullanılması bakımından önemlilik arz etmektedir. 

Adli soruşturmaların dışında dişlerden yapılan çıkarımlar ve alınan ölçümler, paleoekoloji ve 

paleodemografi gibi alanlarda da bilgiler sağlamaktadır. Dişler insanın günümüze nasıl geldiği 

konusunun aydınlatılmasında, iklim ve doğa koşullarının değişimi hakkında bilgiler edinilmesini de 

sağlayabilirler. 

Dental kimliklendirme oldukça güvenilir ve yaygın bir yöntemdir. Dişler boyut ve biçim olarak 

birbirine benzemezler. Bununla birlikte günümüzde restorasyon kayıtlarının tutulması da ayırıcı ve 

tanımlayıcı bilgiler sağlamaktadır. Çürükler, dolgular, kanallar ve protez kullanımlarına dair 

kayıtlar kimliklendirme konusunda önemli ipuçları verirler. Buna ek olarak son dönemde palatal 

rugaların da cinsiyet, yaş ve etnik köken tahminlerinde kullanımına yönelik çalışmalar da 

gerçekleştirilmektedir. 

mailto:kocfiratkoc@gmail.com
mailto:vahdetozkocak@
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Dental değerlendirmeler, diğer yöntemlerin geçersiz ya da yetersiz kaldığı durumlarda birincil 

önem arz eder. Bu nedenle ülkemizde diş kayıtlarının zenginleştirilmesi, parmak izi, biyometrik 

fotoğraflama gibi kişisel verilere ek olarak her bireyden belli aralıklarla panoromik grafilerin de 

istenmesinin önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli Odontoloji, Dental Antropoloji, Kimliklendirme. 
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ABSTRACT  

In the most basic sense, odontology is dentistry; odontologists examine the anatomy, histology, 

physiology and pathology of the teeth. The first findings about forensic dentistry are found in 

ancient times. It was reported that the first dental identification was carried out by Agrippina, the 

work of the Roman emperor Cladius about 2 thousand years ago, to identify the body of Lollia 

Paulina, the mistress of her husband. Agrippina wanted to see the severed head of her husband's 

mistress and identified by examining her malformed malocclusion front teeth. In this respect, 

Agrippina is considered to be the first practitioner of forensic dentistry.  

Teeth are the most resistant parts against destructive, abrasive and violent external factors you 

encounter. Air crashes, such as natural disasters, burning, explosion, submergence type include 

teeth that are important to investigators and scientists, despite exposed teeth. These data are 

important as evidence for the highest verification, identification and forensic investigations.  

Studies such as extractions from teeth and sample measurements, paleoecology and 

paleodemography also provide information before the investigation. Teeth can also provide 

information about the change of climate and natural conditions in enlightening the subject of how 

people came to today.  

Dental identification is a very reliable and common method. Teeth are not alike in size and shape. 

However, keeping restoration records in the future also obtains distinctive and descriptive 

information.  

Records of caries, fillings, canals and prostheses provide information about identification. In 

addition, studies related to gender, age and ethnic origin estimates of son palatal ruga are also 

carried out.  

Dental evaluations are of primary importance that other methods are insufficient or inadequate. In 

this country, it is thought that requesting panoramic graphs from each individual at certain intervals 

in addition to enrichment of dental records, fingerprints, biometric photographing personal data 

will provide contributions. 

Key Words: Forensic Odontology, Dental Anthropology, Identification. 
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Giriş  

Odontoloji, dişlerin ve çevresindeki dokuların anatomisi, histolojisi, fizyolojisi ve patolojisini 

inceleyen, insanları tanımlamak ve suç olaylarını aydınlatmak amaçlarıyla da başvurulan bir bilim 

dalıdır(1). 

Adli diş hekimliği ile ilgili ilk bulgulara antik dönemde rastlanmaktadır. İlk dental 

kimliklendirmenin yaklaşık 2 Bin yıl önce Roma İmparatoru Cladius’un eşi Agrippina’ nın 

kocasının metresi olan Lollia Paulina’ nın cesedini teşhis etmek amacıyla gerçekleştirildiği 

bilinmektedir. Agrippina kocasının metresinin kesik başını görmek istemiş ve kimliklendirmeyi 

rengi bozuk maloklüzyonlu ön dişlerini inceleyerek yapmıştır.  Bu açıdan adli diş hekimliğinin ilk 

uygulayıcısı Agrippina olarak kabul edilmektedir(1). 

Diş hekimliği tarihinde ilk dental kimliklendirme işlemini gerçekleştiren diş hekimi Paul Revere` 

dir. Amerika` nın İngiliz hâkimiyetinden kurtulması için 1775 yılında yapılan Bunker Hill 

savaşında Paul Revere daha önce arkadaşı olan ve savaşta ölen Warren`ın tanınamaz durumdaki 

cesedini kendi yaptığı protezi fark ederek teşhis etmiştir.  Adli diş hekimliğinin babası olarak 

bilinen Amoedo (1897) pazar yerinde çıkan (Bazar de la Charité) yangında ölenlerin (126 birey) 

kimliğini belirlemiş ve “Adli Tıpta Diş Hekimliği” adlı ilk adli diş hekimliği kitabını 

yazmıştır(2,3). 

Harvard Üniversitesi'nde saygın bir profesör olan G.Parkman meslektaşı John Webster’ a önemli 

miktarda (bugünkü karşılığı 50000$) borç vermişti. Borcun ödenmesi konusunda sorun yaşayan 

ikili sert bir tartışmaya tutuşmuş ve ardından çıkan arbedede Parkman, Webster tarafından 

öldürülmüştü. Parkman’ ı öldürdükten sonra parçalara ayıran Webster’ ın laboratuvarı aranmış ve 

insan kalıntıları içeren bir sandık bulunmuştur.  Fırında alt ve üst çene parçalarına rastlanmış ve bu 

kalıntılar Parkman'ın diş hekimi Dr. Nathan Cooley Keep, dişleri üç yıl önce kurban için yaptığı 

maksiller ve mandibular protezlerin parçaları olarak tanımlamıştır. Bu vaka, bir zanlıyı mahkum 

etmek için ilk kez diş kanıtların kullanılmasına örnek bir dava olarak kayıtlara geçmiştir(4).  

1. Adli Soruşturmalarda Odontoloji Bilgisinin Önemi 

Dişler insanların karşılaştığı yıkıcı, yıpratıcı ve şiddet türü dış etkenlere karşı en dayanıklı 

parçalarıdır. Uçak kazaları, doğal afetler gibi durumlarda, yanma, patlama, su altında kalma türü 

etkenlere rağmen dişler soruşturmacılara ve bilim insanlarına önemli veriler sağlamaktadır. Bu 

veriler, en yüksek doğrulukla kimliklendirmenin yapılması ve adli soruşturmalarda delil olarak 

kullanılması bakımından önemlilik arz etmektedir(5). 

Adli soruşturmaların haricinde, dişlerden yapılan çıkarımlar ve alınan ölçümler, paleoekoloji ve 

paleodemografi gibi alanlarda da bizlere önemli bilgiler sağlamaktadır. Dişler, insanın günümüze 

nasıl geldiği konusunun aydınlatılmasında, nerede ne şartlarda yaşadıklarının tahmininde, iklim ve 

doğa koşullarının değişimi hakkında bilgiler edinilmesine de fayda sağlarlar. Bunlara ek olarak 

dişlerde gözlenen mutilasyonlar (diş süslemeleri), kültürel araştırmalara ışık tutabildikleri gibi, adli 

soruşturmaların aydınlatılmasına da katkı sağlayabilirler(5,6). 
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Mutilasyonlar birçok farklı amaçla yapılsa da temel konusu insan olan antropolojinin direkt ilgi 

alanına girmektedir. Vücudun en sağlam ve dış etkilere en dayanıklı yapıları olan dişler üzerinde 

gözlenen mutilasyonlar özellikle adli antropoloji açısından kimlik tespiti ve bireyin yaşadığı 

toplumun özelliklerinin belirlenmesi bakımından önemlidir(5). 

Dişlerin, çene (alt ve üst) kemiklerinin ve damağın kullanıldığı kimlik belirleme çalışmaları 

aşağıdaki bilinmezlerin aydınlatılması vasıtasyıla gerçekleştirilir; 

• Yaş tayini 

• Cinsiyet tahmini 

• Travma analizi 

• Patolojik incelemelr 

• Varyasyonlar 

• Etnik değerlendirmeler. 

2. Dişlerden Yaş Tayini 

Dişlerden yaş tayini erişkin olmayan ve erişkin bireylerde farklı yöntemler kullanılarak yapılır. 

Çocuklarda geçici ve sürekli dişlerin gelişim aşamaları ve sürme zamanları incelenerek; 

erişkinlerde ise sürekli dişlerde oluşan morfolojik ve biyokimyasal değişimlerin gözlemlenmesiyle 

gerçekleştirilir. Erişkin olmayan bireylerde daha belirgin ve daha az değişkenli yapısal özelliklerin, 

geliştirilmiş radyolojik tekniklerle birlikte kullanılması yaş tayininde yapılan hata oranlarını ciddi 

anlamda düşürür. Buna ek olarak, karışık dişlenme döneminde, dişlerin gelişimine dair geliştirilen 

standart skalalar ile yaş tayini yetişkin hastalarla kıyaslandığında daha kolay yapılmaktadır. Ancak 

erişkinlerde; yaşa bağlı olarak çevresel faktörlerin ve kültürel unsurların yol açtığı değişiklikler 

nedeniyle yaş belirleme yöntemleri daha karmaşık bir hal alabilmektedir(7).  

Erişkin Olmayan Bireylerde Dental Yaş Belirleme Yöntemleri; 

Erişkin olmayan bireylerde -güvenlirliği göz önünde bulundurulduğunda- radyografik yöntemlerin 

tercih edimesi daha faydalı olmaktadır. Epifizlerin kaynaşma noktaları, dişlerin sürme zamanları 

veya mineralizasyon aşamaları dikkate alınarak yaş tayini gerçekleştirilmektedir. Geçici süt 

dişlerinin ve daimi dişlerin çıkış zamanı ve sırası belirlenerek yapılan dental yaşlandırma tekniği en 

güvenilir yöntemdir. İlk dişler olan süt kesicileri doğumdan sonra 6. ayda görülür. 6. yaş ile birlikte 

ilk daimi diş olan I.azılar çıkar. Bu dönemden sonra zamanla süt dişleri yerlerini daimi dişlere 

bırakırlar. “Yirmi yaş dişi” olarak da bilinen üçüncü daimi molarların tamamlandığı yaş olan 21 

yaşına kadar dental yaşlandırma güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmektedir(7). 

Tablo-1: Erişkin olmayan bireylerde yaş belirleme yöntemleri 
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ANTEMORTEM POSTMORTEM 

Histolojik yöntemler Histolojik yöntemler 

Morfolojik yöntemler  Morfolojik yöntemler  

Radyografik yöntemler: 

      Demirjian yöntemi  

      Nolla yöntemi  

      Schour ve Massler yöntemi  

      Açık Apeks yöntemi 

Radyografik yöntemler: 

 

Demirjian yöntemi; Bu yöntemde metrik ölçümler yerine radyografiler üzerinde morfolojik 

değerlendirmeyi yapılır. Çocukların diş gelişimleri panoramik grafiler üzerinden değerlendirilir. 

Alt çenedeki yedi daimi dişin mineralizasyon aşamalarının sekiz safhada tanımlanmasıyla her bir 

dişteki gelişim basamaklarını göstermek üzere oluşturulan bu tablo dental yaşlandırma amacıyla 

kullanılabilmektedir(8). 

Nolla yöntemi; Bu yöntemde daimi dişler, gelişimlerinin başlangıcından tamamlanmalarına kadar 

10 safhada tanımlanmıştır. Tanımlama yapılırken sadece çenelerin tek tarafında olan dişler 

kullanılmış ve 3. molar dişler dâhil edilmemiştir. Yaş tayini yapılırken elde edilen toplam diş 

gelişim puanlarının bu tablolardan karşılığı bulunarak yaş tayini yapılmaktadır(7). 

Schour ve Massler yöntemi; Prenatal dönemden 35 yaşa dek dentisyonun beklenen gelişim 

evrelerinin gösterildiği, alt ve üst çeneden her yaş grubundan alınmış olan grafilerin 

karşılaştırılması esasına dayanan bir diyagram kullanılmaktadır. Dişlerin gelişimi yirmi bir 

kronolojik aşamada incelenmiş ve dental gelişim morfolojik açıdan değerlendirilmiştir(7). 

Açık Apeks Yöntemi (Cameriere yöntemi) yöntemi; Panoramik radyograf görüntüleri üzerinde 

dişlerin açık apeks ölçümleri değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen yaş tayinidir. Mandibula sol 

bölgedeki yedi adet daimi dişin apekslerinin ölçümleri temel alınarak çoklu regresyon modelleri 

oluşturulmuştur. Radyograflardaki açılama farklılıkları dikkate alınarak açık apekslerin ölçümü diş 

uzunluğuna bölünerek, elde edilen oranlarla yaş arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine dayanır(7). 

Erişkin Bireylerde Dental Yaş Belirleme Yöntemleri; 

Yetişkinlerde dişlerde ve çevre dokularda yaşla birlikte meydana gelen morfolojik değişikliklerin 

gözlenmesiyle çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.  

Tablo-2: Erişkin bireylerde yaş belirleme yöntemleri 

ANTEMORTEM POSTMORTEM 

Histolojik yöntemler Histolojik yöntemler 

    Aspartik asit rasemizasyonu 

    Sement apozisyonu 

    Radyoaktif karbon-14 
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    Telomer kısalması 

    Gustafson yöntemi 

Morfolojik yöntemler  Morfolojik yöntemler 

    Atrizyon yöntemi 

    Kök transparanlığı 

Radyografik yöntemler: 

    Kvaal yöntemi 

    Drusini yöntemi 

    Cameriere yöntemi 

    Diş-Pulpa Hacmine Göre 

Yöntemler 

Radyografik yöntemler: 

 

Aspartik asit rasemizasyonu; Biyokimyasal bir yöntemdir. İlk defa 1976 yılında yaş tayininde 

kullanılmıştır. Dentin ve sementten alınan transvers kesitlerde aspartik asit oranının incelenmesi 

esasına dayanan bir yöntemdir. Aspartik asit oranının değerlendirilmesiyle yaş tayini 

gerçekleştirilebilmektedir(9,10). 

Sement Apozisyonu; Yaşla birlikte sementte meydana gelen artış ölçülebilir bir değişkendir.  Diş 

kökünden alınan ince kesitlerin histolojik olarak incelenmesi ile sement kalınlığı ya da sementin 

inkremental çizgilerinin sayıldığı yöntemler geliştirilmiştir. Sement artışının insanların kronolojik 

yaşının belirlenmesinde tek başına güvenilir bir yöntem olmadığı ve diğer kriterlerle birlikte 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir(9). 

Radyoaktif Karbon-14 yöntemi;  Minede Karbon-14 konsantrasyonu minenin oluşum döneminde 

yapısına katılır ve sabit kalır.  Minedeki Karbon-14 konsantrasyonun ölçülür ve farklı yıllardaki 

atmosferdeki miktar ile karşılaştırılır. Böylece minenin oluştuğu yıl tespit edilir ve yaş tayini 

gerçekleştirilir(7). 

Telomer kısalması;  Hücrelerde yer alan telomerler hücrelerin bölünmesiyle kısalırlar ve bölünme 

tamamlandığında yaşlılık dönemine girerler. Telomer uzunluğu ile yaş arasında kuvvetli bir 

korelasyon tespit edilmiştir ve bu ilişki yaş tayini konusunda belirleyici olarak kabul 

edilmektedir(7). 

Gustafson Yöntemi; Gustafson’un 1950 yılında yayınlanan çalışmasında yaşa bağlı değişiklikler diş 

kesitlerinde değerlendirilmiştir.  Atrizyon, periodontitis, sekonder dentin, sement apozisyonu, kök 

transparanlığı ve kök rezorpsiyonu gibi parametreler incelenerek bir skorlama geliştirilmiştir(7). 

Atrizyon yöntemi; Dişlerde yaşa bağlı gerçekleşen en belirgin değişiklik, insizal kenarlarda ve 

oklüzal yüzeylerde oluşan atrizyondur.  Atrizyon birçok parametreden etkilenmektedir. Beslenme 

biçimi, alışkanlıklar, kültürel unsurlar gibi pek çok faktörün dişlerdeki atrizyon miktarını etkilediği 

ve aşınmanın yaş tayininde tek başına bir kriter olarak kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir(9,10). 

Kök transparanlığı; Dentin tubüllerinin genişliğinin azalması ve sklerozuna bağlı olarak oluşan ve 

yaşın ilerlemesi ile kökten başlayıp krona doğru gelişen kalsifikasyon artışıdır. Kanal dışı inorganik 
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materyal ile kanal içi organik materyal arasındaki kırılma derecesi farklılığı kalsifikasyonun 

artışına bağlı olarak eşitlenir. Böylece dentin transparan bir görünüm kazanır. (9,10). 

Kvaal Yöntemi; Periapikal radyograflarda aynı bireyin 6 farklı dişi üzerinde çeşitli uzunluk ve 

genişlik ölçümlerine dayanmaktadır(7). 

Drusini Yöntemi; Pulpa boynuzundaki belirginliğin azalmasının yaş ile ilgisini saptamak amacıyla 

periapikal radyograflar üzerinde premolar ve molar dişlerinin pulpa odası ve kron uzunluğunu 

ölçülmüş ve dişlerin koronal indekslerine yönelik regresyon formülleri geliştirilmiştir. Ancak bu 

yöntem Anadolu populasyonu için uygulanabilir bulunmamıştır(7). 

Cameriere Yöntemi; Pulpa/kök oranı, diş uzunluğu, pulpa/diş uzunluğu oranı, pulpa/diş genişliği 

oranı ve pulpa/diş değerlendirilerek ±4 yıl doğrulukla yaş tayini yapılabilmektedir(7). 

Diş-Pulpa Hacmine Göre Yöntemler; Sekonder dentin apozisyonu pulpa kavitesinin bütün 

duvarlarında homojen olarak dağılmamaktadır. Pulpa kavitesinin yüksekliği yaşla birlikte azalır.  

Bu nedenle iki boyutlu görüntüleme sistemleri vasıtasyıla elde edilen görüntülerde sadece pulpanın 

iki boyutundaki daralma gözlenebilir.Üç boyutlu görüntüleme sistemleri  ise pulpa kavitesindeki 

değişimleri tam olarak izleme imkanı sunmaktadır. Bu yöntemle ±4,2 yıl sapma ile tahmin 

yapılabilmektedir(9,10,11). 

3. Dişlerden Cinsiyet Tayini 

Cinsiyet tespitinde, dental karakteristikler kullanılabilmektedir. Geometrik morfometri metoduyla 

kafatası, mandibula, ramus flexura kullanılarak yapılan cinsiyet tayini değerli bir yöntemdir. Ele 

geçen iskeletin ya da kemiğin cinsiyeti farklı teknikler kullanılarak hem morfolojik hem de 

biyometrik olarak tayin edilebilir. En kuvvetli cinsiyet tayini DNA analizleri ile yapılabilir ancak 

DNA çalışma olanağı olmadığında, eğer dişleri ve çenesi mevcut ise odontometri tekniği 

uygulanabilir. Cinsiyetin belirlenmesine yönelik birçok çalışmada geleneksel kron ölçümleri 

kullanılır(12).  

Genellikle erkek diş boyutları daha büyüktür, ancak kadınlarda kaninlerin şekli daha belirgindir ve 

bukko-lingual genişliği daha dardır. Ayrıca maksiller santral ve lateral kesici şekilleri 

karşılaştırıldığında kadınlar ve erkekler arasında büyük farklılıklar olduğu görülür. Ancak diş 

ölçümleriyle cinsiyet tayini toplumlara göre farklı ölçüm değerlerolduğu için güvenilirliği en az 

olan yöntemdir. Gonial açı, bigonial genişlik ve ramus yüksekliği gibi değerlendirme ölçütlerine ek 

olarak son yıllarda palatal rugaların kimliklendirme çalışmalarında kullanılabilirliğine yönelik bazı 

çalışmalar mevcuttur(13).  

4. Travmalar 

Dişlerin maruz kaldığı travmaları; sert dental dokuları ve pulpayı ilgilendiren travmalar sert dental 

dokuları, pulpayı ve alveolü ilgilendiren travmalar periodontal dokuları ilgilendiren travmalar 

olarak sınıflandırabiliriz(14). 
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Tablo-3: Dişlerin maruz kaldığı travmalar 

Sert Dental Dokuları ve 

Pulpayı İlgilendiren 

Travmalar 

Sert Dental Dokuları, 

Pulpayı ve Alveolü 

İlgilendiren Travmalar 

Periodontal Dokuları 

İlgilendiren Travmalar 

Mine kırığı  Kron-kök kırığı Konküzyon  

Mine-dentin kırığı Kök kırığı Sublüksasyon 

Komplike kron kırığı Alveoler kırık Lüksasyon 

yaralanmaları: 

Lateral lüksasyon  

İntrüzyon  

Ekstrüzyon  

Avülsiyon 

 

5. Dişlerde Meydana Gelen Patolojiler 

Dişler, bireyin sağlık durumu, kültürel ve biyolojik yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir ve 

bu nedenle arkeologlar, paleontologlar ve antropologlar için dental buluntular oldukça elzemdir. 

Dental gelişme sırasında hem kemiği hem de dişleri etkileyebilecek birçok patolojik durum söz 

konusudur. Bireylerde görülen dental patolojileri incelemek eski insan topluluklarının sağlık ve 

hastalık durumlarını anlamamıza olanak sağlamaktadır. Gelişim bozukluğu, neoplazma (olağandışı 

doku büyümesi), enfeksiyon, iç salgı bezleri ve metabolizma ile ilgili hastalıklar ve travma 

bireylerin dental durumunu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır(15). 

Dişler, insan iskeletinin fiziksel ve kimyasal yıkıcı etkenlere en dayanıklı parçasıdır. Bu nedenle 

arkeolojik ve paleontolojik alanlarda diğer iskelet parçalarına oranla daha fazla karşılaşılmaktadır. 

Ancak dişin taç kısmının morfolojisi aşınma, kırılma ve demineralizasyon sonucu 

değişebilmektedir. Aşınma ya da diş çürükleri nedeniyle diş pulpasının açığa çıkmasıyla diş 

kökünü çevreleyen alveolar kemik, oluşabilecek enfeksiyonlar nedeniyle zarar görebilmektedir. 

Alveolar kemiğin zarar görmesi en son evrede diş kaybına yol açmaktadır. Diş patolojileri 

genellikle hipoplazi, diş çürükleri, ölüm öncesi diş kaybı, dental abse ve diş eti hastalıkları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

6. Dişlerde Rastlanılan Varyasyonlar 

Dişlerde görülen varyasyonlar; Dişlerdeki büyüklük varyasyonları (mikrodonti, makrodonti), 

Dişlerdeki sayı varyasyonları (diş fazlalığı, diş eksikliği), Dişlerdeki şekil varyasyonları 

(dilaserasyon, fleksiyon, taurodonti, dens in dente ve süpernumere tüberküller), Dişlerdeki kök 

varyasyonları, Birleşmiş dişler (füzyon, geminasyon, konkresans, hipersementoz), Dişlerdeki 
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sürme varyasyonları (daimi ve süt dişlerinin prematüre sürmesi, sürmede gecikmeler, ektopik 

sürme, iatrojenik hastalık, gömülü dişler), Dişlerdeki kültürel varyasyonlar olarak 

sıralanabilir(5,16). 

7. Etnik Değerlendirmeler 

Etnik köken tahmininde genellikle kraniofasiyal karakteristikler göz önünde bulunudurlusa da 

dişlerde de bir takım morfolojik ve biyolojik farklılıklar görüldüğü bildirilmiştir. Asya kökenli 

bireylerde yüksek oranda görülen kürek şeklinde kesiciler, karabelli tüberkülü, mine incisi, dental 

pulpa şekli gibi etnik köken belirleyici olarak kabul çeşitli farklılıkların varlığından söz edilebilir. 

Dişlerin boyu da biyolojik köken bazında değişiklikler gösterebilir. Beyazlarda kaninler uzun ve 

sivri köklüdür oysa mongoloidlerde bu durum gözlenmez. Taurodontizm adı verilen, molar dişlerin 

pulpa kavitesinin geniş ve derin oluşu ayrıca köklerin birleşik ve eğri oluşu en yaygın biçimde 

mongoloid ırklarda gözlenir. 

8. Isırık İzleri 

Savunma ya da saldırı amaçlı ısırık izlerinin belirlenmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi, 

incelenen olaydaki ikinci kişi veya kişilerin tanımlanması için önemli kanıtlardır. Isırık izi analizi 

öncelikle görsel muayene ile yapılır ve gerekli kayıtlar tutulur. Isırık izinin lokalizasyonu izlerin 

bulunduğu bölgenin düz veya kavisli oluşu, deri altı yapısı, kemik, kıkırdak, kas, yağ dokusunun 

varlığı, izlerin bulunduğu dokunun fikse veya mobil olması, şekli, rengi, vertikal ve horizontal 

boyutları ve yara tipi gibi özellikler belirtilmelidir. Diş izleri arasında doku örnekleri bölge 

temizlenmeden toplanır ve istismarcının DNA analizi de yapılabilir(12).  

Sonuç 

Dental kimliklendirme, adli vakalarda ve yaşanılan felaketlerde eldeki buluntuların sınırlı olduğu 

durumlarda kullanılan ve güvenilir bir yöntemdir. Dişler boyut ve biçim olarak birbirine 

benzemezler(17,18). Bununla birlikte günümüzde restorasyon kayıtlarının tutulması da ayırıcı ve 

tanımlayıcı bilgiler sağlamaktadır. Çürükler, dolgular, kanallar ve protez kullanımlarına dair 

kayıtlar kimliklendirme konusunda önemli ipuçları verirler. Buna ek olarak son dönemde palatal 

rugaların da cinsiyet, yaş ve etnik köken tahminlerinde kullanımına yönelik çalışmalar da 

gerçekleştirilmektedir. 
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ÖZET 

Adli bilimlerde ve antropoloji alanında insan osteolojisinin morfolojik özelliklerinden 

yararlanılarak bireyin cinsiyeti belirlenebilmektedir. Erişkinliğe ulaşmış bireylerde, cinsiyet 

belirleme işlemi daha güvenli yapılabilmektedir. İstatiksel olarak baktığımızda, kemiklerde yaş, 

cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak gelişen çeşitli boyutsal ve fonksiyonel farklılıklar mevcuttur. 

Erkek iskeletlerinde kadınlara oranla daha kaba yapı bir yapı izlenirken, kadın iskeletlerinde daha 

narin bir yapı görülmektedir. Cinsiyet belirleme noktasında en güvenli bölgeler pelvis, kafatası ve 

uzun kemiklerdir. Bu bölgelerdeki morfolojik farklar neticesinde kolay bir şekilde cinsiyet tayini 

yapılabilmektedir. Kadınlarda ise doğum sonrası pelvis kemiğindeki farklar cinsiyet belirlemede 

çok etkilidir. Kafatası ve uzun kemikler ise bir diğer cinsiyet belirleme noktalarıdır. Bu bölgeler, 

pelvis verilerinin olmadığı durumlarda başvurulan ve pelvis kadar net bir sonuç vermeyen 

noktalardır. Yetişkin bireyde cinsiyet belirlemek için pelvis ile birlikte kafatasının morfolojik 

özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bilinmelidir ki puberte döneminde salgılanan 

hormonlarla birlikte bireylerin vücut boyutlarında önemli değişimler meydana gelir ve bununla 

birlikte cinsiyet karakteri de oturmaya başlar. Bu süreç sonucunda kadın ve erkeklerin başta 

yumuşak dokularında ve iskeletlerinde önemli farklar oluşmaktadır. Kafa iskeletini ayrıntılı 

incelediğimizde en belirgin değişimlerin mandibula, göz çukurları, alın kemiği ve kafa kaidesinde 

olduğunu görmekteyiz. Cinsiyet belirleme de bu noktalar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

Cinsiyet tayini için yapılmış birçok araştırma sonucunda, erkek kafatasının daha iri bir yapıda ve 

kas tutulma izleri neticesinde daha pürüzlü bir görünün sergilediği bilinmektedir. Buna paralel 

olarak nukhal çizgi diye adlandırdığımız nokta kadınlarda silik erkeklerde daha belirgindir. 

Cinsiyet belirlemede skriminant fonksiyonu analizine de başvurulabilir.  Bu durumda elimizde 

yalnız pelvis verileri varsa cinsiyet tayini oranı %90 sadece kafatası verileri varsa %80 her iki 

verilerden % 95 oranında doğru tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kafatasında bulunun 

morfolojik noktalardan yola çıkarak bireyin cinsiyet tayinini doğru bir şekilde belirleyebilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tayini, Antropoloji, Adli bilimler 

ABSTRACT 

In forensic science and anthropology, the gender of the individual can be determined by using the 

morphological features of human osteology. Sex determination can be done more safely in 

individuals who have reached adulthood. When we look statistically, there are various dimensional 

and functional differences in bones that develop depending on variables such as age and gender. 

While a coarser structure is observed in male skeletons compared to females, a more delicate 

structure is observed in female skeletons. The safest areas for sex determination are the pelvis, 

skull and long bones. Gender determination can be made easily as a result of the morphological 

differences in these regions. Kadınlarda ise doğum sonrası pelvis kemiğindeki farklar cinsiyet 

belirlemede çok etkilidir. Skull and long bones are other gender determination points. These 

regions are the points that are applied in the absence of pelvic data and do not give a clear result as 
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the pelvis. Morphological features of the skull should be taken into consideration together with the 

pelvis in order to determine the sex of the adult individual. It should be known that with the 

hormones secreted during puberty, significant changes occur in the body size of the individuals and 

along with this, the gender character begins to settle. As a result of this process, important 

differences occur in the soft tissues and skeletons of women and men. When we examine the skull 

skeleton in detail, we see that the most obvious changes are in the mandible, eye sockets, forehead 

bone and skull base. These points should always be considered in gender determination. As a result 

of many studies conducted for gender determination, it is known that the male skull has a larger 

structure and a more rough appearance as a result of muscle retention marks. Parallel to this, the 

point we call the nuchal line is more pronounced in women and men. Scriminant function analysis 

can also be used to determine gender. In this case, if we have only pelvis data, the rate of sex 

determination can be estimated at 90%, if only skull data is 80%, and 95% from both data. The aim 

of this study is to correctly determine the gender determination of the individual based on the 

morphological points in the skull. 

Keywords: Gender determination, Anthropology, Forensic sciences 

 

GİRİŞ 

Adli Bilimler alanında en temel unsur fail, mağdur ve olay üçgeni arasındaki bağın kurulmasıdır. 

Fail ve mağdurun kimliğini saptamak olayların çözümü açısından kilit nokta olmaktadır. Adli bilim 

içerisinde yer alan Adli Antropoloji alanı, iskelet ve yumuşak doku üzerinden kimliklendirme 

çalışmaları yapmaktadır. Bireye ait iskelet kalıntıları ya da yumuşak doku üzerinden bireyin 

yaşının, cinsiyetinin, boyunun, etnik kökeninin belirlenmesi mümkün olmaktadır (Özkoçak ve ark., 

2017).  

Günümüzde birçok bilim dalında, antropolojik ve paleantropolojik çalışmalar ile insan kafatası ya 

da kemiklerinden cinsiyet tayinin durumu önemli bir boyuta gelmiştir. Mumyalar, yanmış cesetler, 

kayıp kişiler ve benzer olaylarda iskelet üzerinden boy, cinsiyet, yaş, etnik köken özellikleri 

saptanabilmektedir. Adli antropolojinin temel konusu olan kimliklendirme çalışmaları, adli 

osteoloji bilimi ile birlikte yeni boyutlar kazanmaktadır (Şahiner ve Yalçın, 2007). 

Antropoloji ve Adli bilimler de insan iskeletlerinin cinsiyetinin belirlenmesi çok önemlidir. Erişkin 

bireylerde cinsiyet farklılıkları iyi bir şekilde ayırt edilmekte ve cinsiyet determinasyonu doğru bir 

şekilde yapılabilmektedir. Genellikle erkek bireylerin kemikleri kadınlara oranla daha uzun, daha 

kütlevi ve daha kuvvetli bir yapı sergilemektedir.  Buna nazaran kadınlarda özellikle pelvis 

kemiğinde, doğum olayından ötürü erkeklere oranla büyük farklar gözlemlenmektedir. 

Kafatasından yapılan cinsiyet tahmini pelvis kemiğinden yapılan kadar hassas değildir. Ancak 

pelvis kemiğinin olmadığı durumlarda kafatası verilerinden yararlanılabilmektedir (Özkoçak, 

2019). 

Bu çalışmanın amacı; kafatası üzerinden cinsiyet tayinin hangi yöntemler ile yapıldığının 

belirtilmesidir.  

1. KAFATASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Kafatası, frontal, parietal, temporal ve oksipital kemiklerin yüz kemikleri ile birleşiminden oluşan 

sert bir kemik yapısıdır. Kafatası kemiği 3 tabakadan meydana gelmektedir. En ortada süngerimsi 

bir tabaka yer alırken alt ve üst tabakalar sert kortikal kemiklerden oluşmaktadır. Kafatası 
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supratentorial ve infratentorial olarak iki bölüme ayrılmış; serebral hemisferler ve diensefalon 

supratentorial alanda bulunurken, beyin sapı ve serebellum ise infratentorial alanda bulunur. 

Cranium terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Türkçe karşılığı kafatası olan Cranium 

insan osteolojisinin baş kısmını oluşturur. Kafatasının kubbesini oluşturan kemiklere 

‘Neurocranium’ yüzü oluşturan kemiklere de ‘Splanchnocranium’ olarak sınıflandırılmıştır (Patel 

ve ark., 2016).  

 

Kafatası kemikleri şu şekildedir; 

 

Os Frontale: Kafatasının üst ön kısmını oluşturan kemiktir.  Alın kemiği olarakta bilinir. Frontal 

kemiğin içinde kaş çıkıntılarının arkasında sağlı sollu iki adet içi hava dolu boşluk vardır. Bunlara, 

sinüs frontalis denir (Wan ve ark., 2018).  

 

Şekil 1: Os Frontale (Url-1) 

Os Parietale: Kafatasının tavanını ve yanlarının büyük kısmını oluşturan çift kemiktir. Çatı kemiği 

olarakta adlandırılır. Kafatasının üst yan duvarını oluşturan çift kemiktir. Kafatası kubbesinin 

(calvaria-kalvarya) büyük bir bölümünü oluşturur. Dörtkenarlı, dört köşeli yassı bir kemiktir. İç 

yüzü konkav (iç bükey), dış yüzü konveks (dış bükey, tümsek) tir. İç yüzünde beyni ve beyin zarını 

besleyen damarların geçtiği oluklar vardır. Paryetalkemik, önde frontalkemik, arkada 

oksipitalkemik, (art kafa kemiği) yanlarda temporalkemik (şakak kemiği) ile üstte ise iki 

paryetalkemik birbiriyle eklemleşir (Whitlock, 2017).  
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Şekil 2: Os Parietale (Url-2) 

Os Temporale: Kafatası tabanının ve yan duvarlarının oluşumuna katkıda bulunur.  Şakak kemiği 

olarak da bilinir.  Pars petrosa, pars tympanica ve pars squamosa olmak üzere üç parçası 

vardır.Pars petrosa: Pars petrosa’nın beyine dönük olan yüzünün ortasında, porus acusticus 

internus denilen bir delik bulunur. Bu, meatus acusticus internus’un (iç kulak işitme yolunun) 

deliğidir. Equidae ve ruminantlarda, bulla thympanica’nın lateralinde, dil kemiğinin 

tympanohyoideum’unun bağlandığı silindirik bir çıkıntı (processus styloideus) vardır. Processus 

styloideus ile processus mastoideus arasında yer alan deliğe foramen stylomastoideum denir. Os 

temporale’nin arka kesiminde, processus jugularis’in laterali ile porus acusticus externus’un 

caudali yakınında processus mastoideus adında bir çıkıntı bulunur. Carnivor’larda dil kemiği 

buraya bağlanır. 

Pars tympanica: Bu kısmın ortasında, dış kulak işitme yolunun yani meatus acusticus externus’un 

dış deliği olan porus acusticus externus bulunur. Meatus acusticus externus’un cavum tympani’ye 

açıldığı yerde bulunan ve kulak zarının (membrana tympani) yapışmasına yarayan halka şeklindeki 

yapıya anulus tympanicus denir. Processus styloideus’un medialinde bulla tympanica denilen şişkin 

bir oluşum görülür. Bulla tympanica’nın önünde yer alan çıkıntıya processus muscularis denir. 

Pars squamosa: Os temporale’nin ön, üst ve dış kısmını oluşturur. Alt kısmından öne doğru uzanan 

çıkıntıya processus zygomaticus denir. Bu çıkıntı os zygomaticus’un processus temporalis’i ile 

birleşerek, arcus zygomaticus’u oluşturur. Processus zygomaticus’un arkaya doğru devam eden 

keskin kenarı linea temporalis’tir. Linea temprealis arkada equidae ve carnivorlarda crista 

nuchae’ye, ruminantlarda linea nuchae’ye birleşir. Processus zygomaticus’un başlangıç kısmının 

alt yüzünde bulunan çukura fossa mandibularis denir. Bu çukurun önünde yer alan enlemesine 

kabartıya tuberculum articulare, aynı çukurun arkasında bulunan çıkıntıya ise processus 

retroarticularis adı verilir. Processus retroarticularis’in arkasında, foramen retroarticulare bulunur 

(Isaacson, 2018).  
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Şekil 3: Os Temporale (Url-3) 

 

Os Sphenoidale: Kanatlarını açmış yarasaya benzeyen bu kemik, kafatasının tabanına yerleşmiştir 

(Patel ve ark., 2016).  

Os Occipitale: Kafatasının arka kısmını meydana getiren kemiktir (Catala, 2019).  

 

Şekil 4: Os Occipitale (Url-4) 

Yüz kemikleri şu şekildedir; 

Os Maxilla: Yüzü oluşturan çok sayıda kemikle eklem yapan maksilla kemiği, orbitalin yapısına 

katıldığı gibi ağız ve burun boşluğunun oluşumuna katkıda bulunur. Üst çene kemiği olarak 

adlandırılır (Raber ve ark., 2019).  

Os Zygomaticum: Kafatası ve yüz kemiklerini birbirine bağlayan güçlü bir kemiktir. İriliği ve 

şekli dikkate alınarak cinsiyet tayininde bulunulabilir (Strong ve Garry, 2017). 
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Os Nasale: Maksilla kemiğinin processus frontalis adı verilen çıkıntıları arasında yer alan küçük, 

bir çift kemiktir (Patel, 2017).  

Os Lacrimale: Göz boşluğunun iç kenarında yer alan küçük bir kemiktir. Sağ ve sol tarafta olmak 

üzere iki tane olan lakrimal kemik göz çukurunu burun boşluğuna bağlayan bir kanala sahiptir. Bu 

kanal insanlar ağladığında gözyaşının burun boşluğuna akmasını sağlar (Schilling ve ark., 2019).  

Os Mandibula: Alt çene kemiğidir. U şekline benzeyen hareketli bir yapıdadır. Mandibulanın 

şekline  bakılarak cinsiyet tahmininde bulunulabilir (Rivzi ve ark., 2018).  

2. KAFATASI ÜZERİNDEN CİNSİYET BELİRLEME 

İskelet materyalinin cinsiyet tahmini, adli ve fiziksel antropologların en temel görevlerinden biridir. 

Son yıllarda adli bilimdeki DNA yöntemlerindeki devrimci ilerlemelere rağmen, cinsiyeti tahmin 

etmek için kullanılan morfolojik yöntemler, farklı adli koşullar altında DNA'nın bozulması 

(örneğin, yangınlar) gibi bir dizi nedenden dolayı ilgi düzeyini korumuştur. İskeletin farklı 

bölümlerine dayanan cinsiyet tahmini için çeşitli yöntemler bildirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları 

morfolojik özelliklere (tanımlayıcı) dayanırken, diğerleri ölçümlere dayanmaktadır. Metrik 

yöntemler, gözlemcinin kararına daha az bağımlı oldukları için tanımlayıcı olanlara göre büyük bir 

avantaja sahiptir. Morfolojik yöntemin dezavantajlarının üstesinden gelmek için cinsiyet tahmini 

için nispeten yeni bir yöntem, yani geometrik morfometri uygulanmıştır (Tunis ve ark., 2017).  

İnsan osteolojisinden cinsiyet belirlemenin en kolay yolu Pelvis ve Kafatası özelliklerine 

bakılmasıdır. Ergenliğin sonuna doğru kadın ve erkeklerin gerek yumuşak dokularında gerekse 

iskeletinde belirgin farklılıklar meydana gelir. Cranium dan bakarsak, tüm kemiklerde değişim olsa 

da en belirgin değişim, alt çene, orbit çukurları, elmacık kemikleri, alın ve kafa kaidesinde 

meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenden cinsiyet tayini yapılırken bu bölgeler ön plana 

çıkarılmalı.  Kafatası ve genel yüz görünümüne bakıldığında, erkeklerde daha iri bir yapı ve kas 

tutulma izleri belirgin iken, kadınlarda ise daha küçük, kas tutulma izleri ise belirsizdir. Glabella 

çıkıntısı erkeklerde belirgin iken, kadınlarda daha silik bir yapıdadır. Supraorbital olarak 

adlandırılan kısım, kaş kemerinin üzerindeki çıkıntıdır.  Erkeklerde belirgin, kadınlarda ise daha 

silik olarak durmaktadır. Processus zygomaticus; erkeklerde kabarık ve kalın bir çizgi olarak 

uzanırken, kadınlarda daha ince sonlanır. Orbital kenarlar, erkeklerde küt kenarlı iken, kadınlarda 

keskin kenarlıdır. Processus mastoideus; Erkeklerde iri ve uzun yapıdadır. Kadınlarda ise, daha 

ufak ve kısadır. Göz çukurları kadınlarda yuvarlak, erkeklerde dikdörtgen biçimdedir.  Alın; 

Erkeklerde daha geriye doğru basık, kadınlarda daha dik şekilde durmaktadır. Nasal açıklık; 

erkeklerde daha yüksek ve kenarları keskin, kadınlarda daha kısa ve kenarları yuvarlak şeklindedir. 

Mandibula; Alt çene kadınlarda daha sivri bu nedenle mandibula sivri görünümde, erkeklerde geniş  

bu nedenler mandibula önden daha dikdörtgensel görünümdedir (Gao ve ark., 2018).  

SONUÇ 

Cinsiyet analizi ve belirlenmesi, adli soruşturmalarda bir bireyin kişisel kimliğini belirlemede 

vazgeçilmez ve en önemli adımlardır. En iyi sonuç, tüm iskelete erişerek bireysel cinsiyeti 

karıştırırken elde edilir, ancak çoğu zaman iskelet eksiktir. Kalça eklemi, pelvis, kafatası ve 

parçaları gibi çeşitli yerel iskeletler, dünya çapında farklı popülasyonlarda cinsiyet tayini için 

kullanılmıştır. İskeletin tüm parçaları arasında, kafatası küçük ve kendine özgü bir kemik 

koleksiyonudur. Kafatası sert dokudan oluşur ve çoğu durumda iyi korunabilir. Bu nedenle, 

kafatası ve parçaları, adli antropolojik analizde insan kökeni, soy, boy ve cinsiyet hakkında bilgi 

vermede yaygın olarak kullanılmaktadır. Kafatasının cinsiyetinin belirlenmesi iki ana tekniği içerir: 
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birincisi, erkekler ve kadınlar arasındaki kafatası morfolojisinin farkını yansıtan kafatası 

özelliklerinin ölçülmesidir. İkincisi, kafatası ölçümlerinin analizi ve sınıflandırılmasıdır.  

Cinsiyet tayını yapabilmek için alanında uzman ve tecrübe sahibi olmak gerekmektedir. 

İskeletlerden cinsiyet tayini, erişkin iskeletlerinde kimliklendirmenin temelini meydana 

getirmektedir. Cinsiyetin belirlenmesinde diskriminant fonksiyonu analizi de kullanılabilir. Bu 

durumda araştırmacılar kafatasından cinsiyeti % 80-90 oranında doğru tanımlayabilirler.  
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ÖZET 

 Dünya gün geçtikçe dijitilizasyon, küreselleşme, göç, seküler değişime bağlı olarak 

demografik değişiklikler ile heterojen bir yapıya dönüşmektedir. Bunlara bağlı olarak da suçlu ve 

suç olgusu da değişmektedir. Suçu her yönü ile inceleyen ve disiplinler arası bir alan olarak adli 

bilimler insan kaçakçılığı, terör, çocuk istismarı, siber suçlar, sahtecilik, uyuşturucu ve silah 

kaçakçılığı gibi yasadışı olan ulusal ve uluslararası işlenen suçların önlenmesinde rol 

oynamaktadır. Hukuki soruşturmalarda elde edilen delilerin incelenmesini ve değerlendirmesini 

sağlayan, suçluların saptanması ile ilgili yürütülen bütün teknik hizmetleri sağlayan bilim dallarını 

kapsamaktadır. Bu bilim dallarından birisi de insanı biyolojik ve fiziksel olarak inceleyen Fiziki 

Antropolojinin alt disiplini olan adli antropolojidir. Adli antropoloji; doğal afetler, hava, kara 

taşıtlarındaki kazalarda, terör saldırıları ve savaş sonucu kimliği belirlenemeyecek kadar 

parçalanmış, yanmış bireylerin kemik ve diş kalıntılardan yararlanılarak kimliklendirilmesi 

aşamasında, resim ve görüntülerde kimliği belirsiz suçluların kimlik tespitinde, adli vakaların 

çözümlenmesinde ve kayıp şahısların tespitinde antropometrik ve somatoskopik ölçüm teknikleri 

kullanılarak biyometrik veriler sağlamaktadır. Bu nedenle biyometrik çalışmaları son yıllarda artan 

terör olayları ile ilişkilendirip, bu bağlamdaki çalışmalarını tampon bölge olarak bilinen bölgelerde, 

özellikle yüz bölgesinden biyometrik suçlu profillemesine ilişkin çalışmalar yapılmasının önemli 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü burun ve yüz tiplerin insanların biyolojik ve etnik 

kökenlerine bağlı olarak farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bundan dolayı da ulusal ve 

uluslararası terör suçları ile mücadelede kurumlar ve kuruluşlar arası karşılıklı iş birliği gereklidir. 

Tüm ülkelerin güvenlik kuvvetleri arasındaki koordineli çalışmalarla biyometrik suçlu profillemesi 

yapılarak, ulusal ve uluslararası veri bankaların nicel anlamda güçlendirilmesi bu anlamda faydalı 

olacaktır. Sonuç olarak, cinsel saldırı, hırsızlık, kaçakçılık ve cinayet gibi olaylara karışan 

şahısların suçlu profillerinin oluşturulması çalışmalarında izlenen yöntemlerin, terör suçlarına 

karışan, terörist eylemlerde bulunan şahıslar üzerinde de uygulanarak biyometrik suçlu profillerinin 

oluşturulması için çalışmaların yapılması ve literatürün zenginleştirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli Anropoloji, Adli Bilimler, Yüz Biyometrisi, Suçlu Profilleme,Suç 
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ABSTRACT 

 The world is transforming into a heterogeneous structure day by day with demographic 

changes due to digitization, globalization, migration, and secular change. Accordingly, the criminal 

and criminal phenomenon also changes. Forensic sciences as an interdisciplinary field that 

examines crime in every aspect and plays a role in the prevention of illegal national and 

international crimes such as human trafficking, terrorism, child abuse, cyber crimes, forgery, drug 

and arms trafficking. It covers the branches of science that provide the examination and evaluation 

of the evidence obtained in legal investigations and provide all technical services related to the 

determination of criminals. One of these branches of science is forensic anthropology, which is a 

sub-discipline of Physical Anthropology that examines humans biologically and physically. 

Forensic anthropology; Anthropometric and somatoscopic measurement techniques for identifying 

unidentified criminals in pictures and images, solving forensic cases and detecting missing persons, 

in the process of identifying individuals who are so fragmented and burnt as a result of natural 

disasters, air and land vehicle accidents, terrorist attacks and war, using bone and tooth remains. 

provides biometric data using. For this reason, it is thought that linking biometric studies with 

increasing terrorist incidents in recent years, and conducting studies on biometric criminal profiling 

in areas known as buffer zones, especially in the face region, will make a significant contribution. 

Because it is known that nose and face types differ depending on the biological and ethnic origins 

of people. Therefore, mutual cooperation between institutions and organizations is necessary in the 

fight against national and international terrorist crimes. In this sense, it will be beneficial to 

strengthen national and international data banks quantitatively by making biometric criminal 

profiling through coordinated work between the security forces of all countries. As a result, it is 

thought that the methods followed in the creation of criminal profiles of persons involved in sexual 

assault, theft, smuggling and murder, should be applied to the persons involved in terrorist crimes, 

and to create biometric criminal profiles, and the literature should be enriched. 

Key Words:Forensic Anthropology, Forensic Sciences, Face Biometrics,Criminal Profiling,Crime 

GİRİŞ 

Ülkelerde gerçekleşen iç savaşların küresel bir sonucu olan göçler, ulusal ve uluslararası 

güvenliği tehdit eden terörizme ek olarak siyasal, sosyal ve ekonomik sorunları ortaya 

çıkarmaktadır.Türkiye Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu Bölgesi üçgeninde yer aldığı için 

güvenlik anlamında bir kriz bölgesi niteliği taşımaktadır (Özkoçak, Koç ve Taşkın). Ulusal ve 

uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda birçok teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden biri de 

biyometrik verilerin kullanılmasıyla hazırlanan biyometrik sistemlerdir. Biyometrik sistemler ile 

kayıt altına alınan biyometrik veriler suç öncesi ve sonrasında da elde edilebilirliği olduğu için, suç 

analizinde kolaylık sağlar (Özkoçak, Çetli;2018).Bundan bağlamda Adli Bilimlerin en önemli 

çalışma alanlarından biri olan biyometrik veriler ve sitemleri konusunda bugüne kadar birçok 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak biyometrik verilerin ölçülmesi ve bu ölçümler doğrultusunda 

çeşitli suçlular için oluşturulması gerekli olan bir biyometrik suçlu profillemesi konusunda 
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hazırlanması gereken veri tabanına yeterince değinilmemiştir. Bundan dolayı da biyometrik suçlu 

profillemesi ve biyometrik verilerin kayıt altına alınması konuları pek fazla kavranamamıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucu, biyometrik veriler, sistemler ve biyometrik verilerin adli bilimlerde 

kullanımı konusunda bazı çalışmalara ulaşılmıştır. 

Biyometrik veri, resimlerde birçok farklı yol ile gömülebilir. Örneğin resmin her bir bitinin 

içine verinin şifrelenerek gömülmesi ya da dikkat çekmeyecek yoğun alanlarda resmin içinde gelişi 

güzel şekilde dağıtılarak, resim içerisinde birçok defa tekrarlanarak verinin gömülmesi sağlanabilir. 

En düşük değerlikli bit uygulamaları ve resimlerin sayısal değerlere dönüştürülmesinden sonra 

piksel değerlerinde değişiklik yapma resimlerde veri saklamak için literatürde sıkça kullanılan 

yöntemlerdendir (Kıllıoğlu,Taşkıran,Kahraman;2018). 

Biyometrik sistem; kişinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tarayarak daha önce 

oluşturulan kayıtlarla karşılaştırılmasını sağlar. Biyometrik sistemler kişinin parmak izini, el 

geometrisi, iris ve yüz tanıma gibi özellikleri incelediğinden dolayı aşırı hassas olmalıdır. 

Bireylerin fiziksel ve anatomik özelliklerini ölçerken doğru ve birbirini tekrar eden ölçümler 

yapılmalıdır (Ergen,Çalışkan;2011). 

Biyometrik veriler, kişilerin ölçülebilen fiziksel ve davranışsal özellikleriyle uygulanan ve 

otomasyon yoluyla da doğrulanabilen kimlik denetleme teknikleridir. Bu teknikler; DNA, iris, 

retina,yüz,yürüyüş ve parmak izi tanıma olarak bilinmektedir. Bu biyometrik teknikler kullanarak, 

biyometrik doğrulama işlemi yapılacak ise bireyin veri tabanında kaydı aranır ve eşleşme 

olup/olmadığına bakılır (Özkoçak,Çetli;2018). 

Biyometrik veriler veya sistemler ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle 

biyometrik sistemlerin tanıma ve doğrulama işlemleri ve bu işlemlerin geliştirilmesi üzerine 

yapılan çalışmaların literatürde çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bundan dolayı da çalışmamız, 

biyometrik verilerin suçlu profillemesin de kullanılabilirliği konusundaki ön çalışmalara katkı 

sağlayacaktır. 

1.BİYOMETRİ ve BİYOMETRİK VERİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Teknolojinin gelişmesiyle elektronik ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin saldırılar artmış 

ve zor şifrelerin bile kırılması kolaylaşmıştır. Bilgi güvenliğini sağlamanın zorlaşması sebebi ile 

biyometrik verilerin önemi artmıştır.Bundan dolayı da kişilerin kendisine has özellikleriyle 

oluşturulan ve güvenirlik düzeyi yüksek olan biyometrik verilerin bilişim sistemlerinde 

kullanılması öncelikli hale getirilmiştir.Biyometri veya biyometrik veriler hakkında çeşitli ülkelerin 

mevzuatında birçok tanımlamalar yapılmıştır.Biyometrik veriler, kişilerin kendisine has ve 

benzersiz özelliklerini içermesinden dolayı yaşam boyu değişmeden kalan verilerdir (Erdinç;2017). 

 Biyometri; Yunanca da yaşam olarak adlandırılan biyo(bios) ve ölçüm olarak bilinen 

metri(metria) kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur (Yenisarı;2015).Canlı varlıkların fiziksel ve 

davranışsal özellikleri temel alınarak yapılan ölçme ve sayma bilimi olarak bilinmektedir. 

Biyometrikler, bireyin özelliklerini tanıyarak kimlik tanıma/doğrulama üzerine geliştirilmiş 

bilgisayar kontrollü ve otomatik tanımlama sistemler (Auto-ID) için kullanılan genel bir terimdir 

(İsmael;2010).Türk mevzuatında biyometri ve biyometrik veri tanımlamaları yer almadığı gibi 

biyometrik verilerin “özel nitelikli kişisel veri” anlamına geldiği Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

(KVKK)’da belirtilmektedir (Erdinç;2017). 
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2.BİYOMETRİK TANIMA ve DOĞRULAMA SİSTEMLERİ 

 14. yüzyılda Çinli tüccarların kullandıkları mürekkep ile parmak izi yöntemi biyometrik 

teknik veya sistemlerin çok eskilere dayandığının göstergesi olarak bilinmektedir. Amerika’daki bir 

kuruluş olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology)’nün 2001 

yılında yaptığı teknolojik öngörüde biyometrik sistemlerin,  “dünyayı değiştirecek on teknoloji” 

arasında yer alacağı belirtilmiştir(Gün;2011). 

 Günümüzde, evrensellik, ayırt edicilik, devamlılık ve elde edilebilirlik gibi özellikleri 

taşıyan biyometrik veriler ve sistemler üzerinde birçok çalışmalar yapılmaktadır 

(Yenisarı;2015).Biyometrik tanıma ve doğrulama işlemlerinde insanın eşsiz olarak belirlenen 

özellikleri kullanılmakta ve biyometrik sistemler, insanın davranışsal ve fizyolojik özelliklerini 

temel alan iki grup üzerinden incelenmektedir. Fiziksel özellikler kullanılarak tasarlanan 

biyometrik sistemler; yüz, parmak izi, iris, retina, dna, el/avuç izi ve damar izidir.Davranışsal 

özellikler kullanılarak tasarlanan biyometrik sistemler ise; imza,ses, jest ve yürüyüş olarak 

bilinmektedir(Arslan,Sağıroğlu;2016). 

 

Şekil 1: Biyometrik Özelliklerin Sınıflandırılması (Arslan, Sağıroğlu) 

a) Davranışsal Biyometrik Sistemler 

İmza tanıma; Günlük hayatımız içerisinde çok kullandığımız imza kimlik doğrulama 

unsuru ve resmi belgelerde kişinin onayını gösteren niyet beyanıdır. Kimlik doğrulamasında 

en sık kullanılan imzanın o kişi tarafından atılıp/atılmadığı hukuksal bir sorundur. Bundan 

dolayı imza tanıma sistemlerinde iki tip imza tanıma bilgisi kullanılmaktadır. Bunlardan 

ilki, kişinin imzalama işlemiyle ilgili olan özellikler; imzalama süresi, hızı, ivmesi ve 

kalemin basım şiddetidir. Diğeri ise desen olarak imzaya ait olan imzayı atış şeklidir. 

İmzanın kişiye ait olmadığı iddia edilen davalarda kişinin daha önce atmış olduğu imzaların 

ve kişiden o anda alınan imzanın belgedeki imzayla karşılaştırılması yapılır ve kimlik 



190 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

doğrulama işlemi gerçekleştirilir. İmzanın bire bir taklit edilmesi imkânsız olduğundan, 

kişiye özgü bir biyometrik özelliktir(Şahin;2012). 

Yürüyüş tanıma; 20. yüzyılın sonlarına doğru davranışsal biyometri içerisinde yer alan 

yürüyüş tanıma ortaya çıkmıştır. CCTV veya video görüntülerinden elde edilen yürüyüş 

şekli kişilerin tanınmasında kullanılmaktadır. Kıyafetlerin yürüyüş şeklini değiştirmesinden 

dolayı tanıma sistemini güvensiz hale getirse de, bazı havaalanlarında suçluların bulunması 

için kullanılmaktadır (Arıç;2011). 

 

a) Fiziksel Biyometrik Sistemler 
Dna; Biyolojik materyal olan saç, kan ve spermin hücre içindeki DNA molekül diziliminin 

incelenmesidir. Babalık davaların sonuçlanmasında ve olay yerindeki biyolojik 

materyallerin incelenmesi sonucunda suçlu ve suçlulara ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Biyolojik materyalin kirlenmesi sonucunda örnek kalitesi düşer ve analiz yapmak zorlaşır. 

Yirmi dört saat içinde analizin yapılması ve yüksek maliyetli olması gibi dezavantajlara da 

sahiptir (Morgül;2010). 

Avuç izi tanıma;1994 yılından beri kullanılan avuç izi tanıma algoritmaları 

otomatikleştirildiklerinde daha yavaş çalışmaktadırlar. Avuç izi saptaması avuç içindeki 

kabartma çizgilerindeki yüksek ve sivri bölümlerdeki koyu çizgilerden ve kabartılardaki 

vadileri temsil eden beyaz çizgilerden yapılmaktadır (Şahin;2012). 

Parmak izi tanıma; Parmak izi tanıma sistemlerinde öncelikle kayıt işlemi başlatılır, daha 

sonra veriler oluşturulur ve saklanır. Kayıtlı olan parmak izinin sorgulanması aşaması 

sırasında parmak izi tanıma da eşleşme olup/olmadığı incelenir. Parmak izinde bulunan vadi 

ve tepe adlı çizgiler, parmak izi tanıma işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Parmak 

izinde tepe, vadi çizgilerin ve tepe uç noktaların oluşturduğu özellikler olarak bilinen 

özniteliklerin veri tabanındaki parmak izleriyle karşılaştırılması yapılmaktadır (Özkoçak, 

Koç, Çetli;2020). 

El geometrisi; Parmakların uzunlukları, avuç içi boyutu ve elin şekli gibi ölçümler alınarak 

yapılan el geometrisi kimlik doğrulama sistemleri ucuz ve basit olduklarından dolayı yaygın 

olarak kullanılmaktadır.Çocukların büyüme ve gelişme çağında el geometrisi değişir ve 

bireylerin parmaklarına taktıkları metal eşyalar sonucu el geometrisi özelliklerin çıkarılması 

zorlaşır.Bundan dolayı da büyük bir nüfusa sahip olan yerlerde el geometrisi tanıma 

sistemleri, bireyin kimliğinin belirlenmesinde çok fazla kullanılmamaktadır (Çınar;2014). 

Damar tanıma; Vücuttaki damar düzeninin kişiye özgü olması ve yaşlandıkça 

değişmemesinden dolayı biyometrik veri ve tanıma olarak kullanılmaktadır. Kan 

damarlarının görüntüsünün alınmasında kızılötesi ışık kullanılır, damar dallanma noktaları 

ve kalınlıkları gibi veriler elde edilir ve veri tabanına kaydedilir. Damar yapısı dışarıdan 

görülmediğinden ve cilt üzerindeki bir değişiklik okumayı etkilemeyeceğinden dolayı 

damar tanıma güvenilir bir yöntemdir.Damar tanıma yöntemi bazı ülkelerde üniversite ve 

hastanelerde kullanılmaktadır (İnel Özkiper;2019). 
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Resim 1: a)Görünür Işık Altındaki Görüntü b)Kızılötesi Işık Altındaki Görüntü c)Öncel İşlemler 

Sonucu Oluşan Görüntü (Cömert;2015) 

Retina tanıma; Retina tanıma işlemi damar ağı görüntüleme yöntemidir ve iris arkası 

aydınlatılarak damar ağları görüntülenir. Bazı hastalıklara karşı biyolojik yapısının hassas 

olması ve bundan dolayı da retina görüntüsünde oluşan değişimler tanıma oranını 

etkilediğinden çok fazla bu yöntem kullanılmamaktadır (Cömert;2015). 

İris tanıma; İris tanıma işleminde ilk olarak göz fotoğraflarından iris bölgesi belirlenir ve 

bu işlem sırasında irisin şekil ve renginden yararlanılır. Kenar bulma algoritmalarıyla göze 

ait kenarlar bulunur ve daire algılama algoritmasıyla da iris bölgesi tespit edilir. İris tanıma 

işleminin başarısını etkileyecek tek etken, iris tanıma işlemi yapılacak kişinin algılayıcıya 

uzaklığı 5cm olması gerekmektedir (Metin;2012). 

Yüz tanıma; Çocuk ve yaşlı koruma merkezlerinde davranış izleme, kayıp arama, genel 

kimlik doğrulama, havaalanı/liman ve tampon bölgelerdeki sınır giriş ve çıkış noktalarında 

kullanılan yüz tanıma sistemleri, sayısal görüntüden otomatik olarak kişinin belirlenmesini 

sağlayan bilgisayar destekli uygulamalardır. Burun, iki göz ve dudak gibi bileşenler 

arasındaki boyut ve mesafenin kişiden kişiye değişmesinden dolayı yüz tanıma 

sınıflandırma amaçlı kullanılmaktadır. Yüz tanıma işlemiyle statik ve video görüntü 

üzerinden kişi veya kişileri, veri tabanında bulunan görüntüler ile karşılaştırma yapılarak 

kimliklendirme yada doğrulama yapılmaktadır. Yüz tanıma işlemindeki adımlar sırasıyla; 

edinme modülü, yüzün tespit edilmesi, ön işlem modülü, özellik çıkarımı ve sınıflandırıcı 

modülü olarak bilinmektedir. Sınıflandırma modülü sırasında yüze ait özellikler ile veri 

tabanında bulunan resimlerin karşılaştırılması sonrasında “tanınıyor” veya “tanınmıyor” 

diye belirtilir. Tanınmayan resimler veri tabanına eklenebilir (Holat;2014). 

3. ADLİ BİLİMLERDE YÜZ BİYOMETRİSİNİN ÖNEMİ 

 Dünya gün geçtikçe dijitilizasyon, küreselleşme, göç, seküler değişime bağlı olarak 

demografik değişikler ile heterejon bir yapıya dönüşmektedir.Bunlara bağlı olarak da suçlu ve suç 

olgusu da değişmektedir (Özkoçak,Koç ve Çetli;2019).Suçu her yönüyle inceleyen adli bilimler 

alanındaki gelişmeler, insan kaçakçılığı, terör, çocuk istismarı, siber suçlar, sahtecilik, uyuşturucu 

ve silah kaçakçılığı gibi yasadışı olan ulusal ve uluslararası işlenen suçluların önlenmesinde rol 

oynamaktadır.Hukuki soruşturmalarda elde edilen delillerin incelenmesini ve değerlendirilmesini 

sağlayan, suçluların saptanması ile ilgili yürütülen bütün teknik hizmetleri sağlayan bilim dallarını 

kapsamaktadır (https://uskudar.edu.tr/mdbf/adli-bilimler).Bu bilim dalları içerisinde yer alan bazı 

teknik hizmetler ortak olarak kullanılmakta ve bu teknik hizmetler arasında biyometrik veriler yer 
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almaktadır. Bu biyometrik veriler; avuç izi, parmak izi, iris ve yüz tanıma gibi birçok veriden 

oluşmaktadır (Özkaya,Sağıroğlu;2014). Özellikle yüz tanıma işlemi ulaşılabilir bir biyometrik 

veriye sahip olması, adli soruşturmalarda şüpheli, tanık veya mağdur kişilerin yüz görüntülerinin 

alınması ve analiz edilmesine olanak sağlamasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.Adli 

bilimlerde yüz bölgesinin önemi; devlet ve özel kuruluşların kişilerin yüz fotoğraf arşivlerini 

tutmasıyla ilgi çekmeye başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle CCTV ve dijital kameraların 

kullanımının artmasıyla yüz görüntüleri diğer biyometrik verilere göre fiziksel temas olmadan ve 

belirli bir mesafe den alınabildiği için adli soruşturmalar dışında da birçok sektörde 

kullanılmaktadır (Özkoçak, Özdemir;2017). 

 Doğrulama, tanımlama ve tarama işlemleri yapan biyometrik sistemlerin göç ve güvenlik 

bağlamında da kullanım alanları genişlemiştir. Sınır geçiş kontrollerinde, sivil havacılık, seyahat 

belgelerinde ve göçmenlere sağlanacak olan hizmetlerde de kullanılmaktadır. Mobil, esnek ve 

dijital olan bir toplumda, daha etkin tanımlama sistemlerine ihtiyaç duyulması, suçluların 

geleneksel kimlik tespit sistemlerini atlatma konusunda uzmanlık kazanması, biyometrik 

teknolojilerin daha ucuz, güvenilir ve uygun hale getirilmeye çalışılmasından dolayı gelecekte 

biyometrik sistemler daha fazla kullanılacaktır. Bunun yanında uluslararası terörizm yarattığı 

küresel güvenlik baskısının göç ve sınır kontrol mekanizmalarına etkisiyle biyometrik sistemlerin 

kullanımı küresel anlam da bir çözüm olarak ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamaktadır 

(Özkorul;2020). 

 Uluslararası terörizm ile uluslararası göç arasında yakın bir ilişki olmasından dolayı, 

uluslararası terörizm ile mücadelede alınacak önlemler arasında uluslararası göç temelli kontroller 

ve sınırlamaların olması gereklidir. Bu kontrol ve sınırlamalarda öncelikle istihbarat, veri değişimi, 

uluslararası iş birliği ve kimlik denetimlerine odaklanılmalıdır. ABD ve AB üye devletler 

uluslararası terörizm ile mücadele sırasında düşmanın tespit edilmesi ve engellenmesi konusunda 

sınır güvenliği ve göç kontrol sistemlerin geliştirilmesi için birçok önlemler almıştır. Örneğin;1 

Ekim 2001 yılında ABD yürürlüğe koyduğu “Milli Güvenlik Giriş Çıkış Kayıt Sistemi” yasasıyla 

Arap ve Müslüman ülkelerden (İran,Suriye,Irak ve Suudi Arabistan) gelip, ülkeye giriş yapan 

kişilerin resimlerini çekerek, parmak izlerini almıştır ve fişleme işlemini 

gerçekleştirmiştir.(Özkorul;2020). 

 Adli bilimlerde biyometik verilerin ve biyometrik verilerden biri olan yüz biyometrisinin 

kullanımı ve kayıt altına alınması ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda önemini 

korumaktadır. Dünya’da şiddette bağlı terörizm ve diğer suçların artması sonucunda Adli 

Bilimlerin önemi arttığı gibi Adli Bilimlerde ortak çalışma alanı olan Adli Antropolojinin de önemi 

artmaktadır (Akın,Özkoçak,Gültekin;2017). 

4.ADLİ ANTROPOLOJİ İLE YÜZ BİYOMETRİSİNİN İLİŞKİSİ 

Adli antropoloji; doğal afetler, hava, kara taşıtlarındaki kazalarda, terör saldırıları ve savaş 

sonucu kimliği belirlenemeyecek kadar parçalanmış, yanmış bireylerin kemik ve diş kalıntılarından 

yararlanılarak kimliklendirilmesi aşamasında, resim ve görüntülerde kimliği belirsiz suçluların 

kimlik tespitinde, adli vakaların çözümlenmesinde ve kayıp şahısların tespitinde antropometrik ve 

somatoskopik ölçüm tekniklerini kullanılarak biyometrik veriler sağlamaktadır (Atamtürk;2016). 

Fiziki Antropolojinin bir alt dalı olan Adli Antropoloji insanı morfolojik olarak incelerken, 

iki teknik kullanmaktadır. İnsanda ölçülemeyen (non-metrik) dudak şekli ve deri rengi gibi vücut 

niteliklerini araştıran somatoskopi tekniği ve sayısal olarak ölçülebilen (metrik)uzunluk, genişlik ve 
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çevre gibi vücut özelliklerini araştıran antropometri tekniğidir. Bu iki teknik Adli bilimlerde 

maktulün veya suçlunun kimliğinin tespitinde kullanılmaktadır (Akın, Özkoçak;Gültekin;2017). 

Antropometrik ve somatoskobik tekniklerin yanı sıra çok kullanılan diğer bir yöntem ise 

fotoantropometridir. Fotoantropometri; yüzdeki referans noktalarını tanımlar, bu noktalar 

arasındaki uzaklıkları ve açıları hesaplayarak görüntüleri karşılaştırır.Yani, bilinen bireye ait 

görüntü/fotoğraf ile sorgulanan kişiye ait görüntü/fotoğraf arasında ölçüme dayalı karşılaştırma 

yapılmasıdır. Yüz üzerinde birden çok antropometrik referans noktası bulunmaktadır. Bazı referans 

noktaları Resim 2 ve Resim 3’ de gösterilmiştir (Alagüney). 

 

Resim 2:tr(trichion), g(glabella), n(nasion),                      Resim 3:tr(trichion), g(glabella), 

n(nasion), 

ex(exocanthion), en(endocanthion),                                    ex(exocanthion), 

sa(supraaurale),trg(tragion),     zy(zygion), prn(pronasale), al(alare),                                  

sba(subaurale), go(gonion),prn(pronasale), al(alare), 

sn(subnasale), sa(supraaurale),                                            sn(subnasale), ıs(labiale superius), 

sba(subaurale),ch(chellion),                                                 la(labiale inferius), sto(stomion), 

ch(chellion), 

cph(cristaphiltre), ıs (labiale superius),                               sm(submentale), gn(gnathion) 

li(labiale inferius), sto(stomion) 

sm(subramentale), gn(gnathion) 

 

1.Trichion (tr):Alındaki saç hattının orta noktasına verilen isimdir.Fotoantropometri çalışmalarında 

çoğu zaman kişilerin saç yapısından dolayı bu nokta her zaman net biçimde tespit edilememektedir. 

2.Glabella (g):Supraorbital yükseklikler arasındaki orta sagital planda kalan en çıkıntılı noktaya 

denir. 

3.Nasion (n):Nasofrontal suturun orta noktasıdır. 

4.Exocanthion(ex)::Alt ve üst göz kapaklarının dış birleşme noktasıdır. 

5.Endocanthion (en):Alt ve üst göz kapaklarının iç tarafta birleştiği noktasıdır. 
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6.Zygion (zy):Zigomatik kemer üzerindeki en lateral noktadır. 

7.Pronasale (prn):Burun ucunun en çıkıntılı noktasıdır. 

8.Alare (al):Burun kanatlarının en yan noktalarıdır. 

9.Subnasale (sn):Nasal septumun alt sınırıdır. 

10.Supraaurale(sa):Kulak kepçesinin en üst noktasıdır. 

11.Subaurale(sba):Kulak lobunun en alt noktasıdır. 

12.Tragion (trg):Dış kulak yolunun önünde bulunan kıkırdaklı yapı tragusun tepesindeki en girintili 

noktaya verilen isimdir. 

13.Gonion (go):Mandibular açının en dışında kalan noktadır. 

14.Chellion (ch):Alt ve üst dudakların her iki yanda birleştiği noktalardır. 

15.Labiale Inferius (li):Alt dudağın vermilon sınırının orta noktasıdır. 

16.Labiale Superius (Is):Üst dudağın vermilon sınırının orta noktasıdır. 

17.Crista philtre (cph):Philtrumun tepe noktalarıdır. 

18.Subramentale (sm):Labiomental oluğun orta noktasıdır. 

19.Gnathion (gn): Çenenin alt köşesinde orta sagital hatta yer alan noktadır. 

Bunlara ek olarak yüzün ön ve yan görünümlü olarak birçok ölçümü alınmaktadır. Bu 

ölçümler yatay ve dikey olarak alınmakta, Resim 4 ve Resim 5 ‘de yatay ve dikey ölçümler 

gösterilmektedir (Alagüney). 
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Resim 4:Burun genişliği (al-al), burun kökü genişliği (mf-mf),üst yüz genişliği(t-n), ara yüz 

genişliği (t-prn) ve orta yüz derinliği (t-sn), toplam burun uzunluğu (n-sn),nasofrontal 

açı(nfa),nasal tip açı(nta) ve nasolabial açı(nla) 

 

Resim 5:a:Yüz yüksekliği (n-gn) yüz genişliği (zy-zy), b:Toplam yüz yüksekliği (sup-gn) 

pupillalar arası mesafe (p-p), c:Alt yüz yüksekliği (sbn-gn), d:Mandibula yüksekliği (sto-gn) 

1.Yüz genişliği (zy-zy):Yüzdeki zigomatik noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesi 

2.Burun genişliği (al-al):Alareler arasının ölçülmesi 

3.Yüz yüksekliği (n-gn):Nasion ve gnathion arası noktaların ölçülmesi 

4.Mandibular yükseklik(sto-gn):Stomion ve gnathion noktalarının arasının ölçülmesi 

5.Burun uzunluğu (n-sn):Nasion ile subnasale arasındaki mesafelerin ölçülmesi 

Suçluların ve terörist eylemlerde bulunan şahısların demografik özellikleri, 

ailesel/gelişimsel faktörleri, alkol/uyuşturucu kullanımı, adli geçmişleri, bilişsel çarpıtmaları ve 

psikopati gibi değişkenleri ele alınarak suçlu profillemesi oluşturulabildiği gibi biyometrik verilerle 

de oluşturulabilir(Tülü, Erden;2013).Fotoantropometri tekniği kullanılarak,kişilere özel alınacak 

olan ölçümlerin biyometrik bir suçlu profilllemesi oluşturulması konusunda büyük bir rol 

oynayacaktır. 

5.SONUÇ  

 Kimlik tanıma, doğrulama ve tarama işlemlerinde kullanılan biyometrik verilerin, son 

yıllarda artan terör olaylarıyla ilişkilendirip, bu bağlamdaki çalışmalarını tampon bölge olarak 

bilinen bölgelerde, özellikle yüz bölgesinden biyometrik suçlu profillemesine ilişkin çalışmalar 

yapılmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Çünkü burun ve yüz tiplerin insanların 

biyolojik ve etnik kökenlerine bağlı olarak farklılıklar gösterdiği bilinmektedir.Bundan dolayı da 
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ulusal ve uluslararası terör suçları ile mücadelede kurumlar ve kuruluşlar arası karşılıklı iş birliği 

gereklidir.Tüm ülkelerin güvenlik kuvvetleri arasındaki koordineli çalışmalarla biyometrik suçlu 

profillemesi yapılarak,ulusal ve uluslararası veri bankaların nicel anlamda güçlendirilmesi bu 

anlamda faydalı olacaktır. 

Bunlara ek olarak, Adli Antropolog,Yazılım Mühendisi, Anatomist gibi meslek 

gruplarından oluşan bir ekip ve INTERPOL’un Terörle Mücadele Merkezinin desteğiyle 

biyometrik veriler kayıt edilmeli ve bu veri tabanın geliştirilmesine yönelik projeler 

yapılmalıdır.Özellikle sınır kapılarında,daha önceden terör olaylarına karışmış şahısların yüz 

biyometrilerinin kaydedildiği bir veri tabanı oluşturulması da faydalı olacaktır. 
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ÖZET  

Bugün soyları neredeyse tükenme derecesine gelen gergedanlar 40 milyon yıldan bugüne kadar 

yaşayan en yaygın başarılı memeli gruplarından biridir. Dünya’nın farklı coğrafyalarında farklı 

dönemlerinde ortaya çıkan gergedanlar Orta Eosen dönemde Kuzey Yarımküre ’de ilk kez 

görülürken, Afrika’da Erken Miyosen dönemde ortaya çıkmıştır. Orta Eosenden günümüze kadar 

toplam 41 cins ve 142 tür ile temsil edilmektedir. Anadolu’da 78 lokalitede Rhinocerotidae 

buluntusu mevcuttur. Yapılan tarama sonucunda 19 tür ve cins tespit edilmiştir. Bu lokalitelerde 

Aceratherium, Acerorhinus, Begertherium, Beliajevina, Brachypotherium, Ceratotherium, 

Chilotherium, Dicerorhinus, Dihoplus, Hoploaceratherium, olmak üzere 10 farklı cins 

içermektedir. Anadolu Geç Miyosen dönemde en yaygın ve ortak buluntulardan olan Chilotherium 

ve Ceratotherium’ un baskın türlerden olduğu ve bu türlerin büyük ölçüde aynı ekolojik ortamları 

paylaştığı görülmektedir.  

Rhinocerotidaeler, Anadolu Miyosen dönemde oldukça değişen mevsimsel ortamlara daha sert ve 

daha aşındırıcı beslenme biçimi ile adapte olmuş başarılı bir memeli grubudur. Formasyonlar göz 

önüne alındığında,  Miyosen dönemde jeolojik dönemlerin gerek fiziksel gerekse iklim şartlarına 

bağlı olarak ekolojik koşulların devamlı olarak değiştiği ve bu türlerin değişikliklere adapte olup 

evrimsel değişimler ile tepki gösterdiği görülmektedir. Bu tez çalışmasında tür çeşitliliğinin Erken 

Miyosen’den Geç Miyosen döneme kadar olan süreçte en üst seviyelerde olduğu görülmekte ve 

Geç Miyosen sonlarında ise tür çeşitliliğin tekrardan azaldığı izlenmektedir. Genel olarak 

incelendiğinde Anadolu gergedanlarının diyetleri, morfolojik özellikleri ve ekolojisinin sürekli 

olarak değiştiği görülmektedir. Özellikle Miyosen dönemin başlarında ve ortalarında Anadolu’nun 

birçok gölden oluşan kısmen yarı açık ve yarı ormanlık, yağışlı ve nemli bir habitatın olduğu 

anlaşılmıştır. Orta Miyosen sonları ve Erken Miyosen başlarında orman habitatının yok olduğu ve 

Anadolu orman alanlarının yerini küçük göller ve bataklıklardan oluşan açık ve bozkır alanlara 

bıraktığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Geç Miyosen dönem, Anadolu, biyostratigrafi, gergedan, 

paleoekoloji,  
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Paleoecology And Bıostratıgraphy Of Late Mıocene Rhınocerotıdae Of Anatolıa 

 

ABSTRACT  

Rhinoceros, whose strains are almost extinct today, are one of the most prevalent successful 

mammal groups living from 40 million years to now. While rhinos that appeared in different places 

of the world in different era were seen for the first time in the Northern Hemisphere during the 

Middle Eocene period, they appeared in the Early Miocene period in Africa. Totally, it is 

represented by 41 genera and 142 species from the Middle Eocean to the present. However, in 

Anatolia there are Rhinocerotidae foundling in 78 locations. As a result of the analaysing, 19 

species and breeds were identified. It contains 10 different common genera in these localities: 

Aceratherium, Acerorhinus, Begertherium, Beliajevina, Brachypotherium, Ceratotherium, 

Chilotherium, Dicerorhinus, Dihoplus, Hoploaceratherium. Additionally, it is seen that 

Chilotherium and Ceratotherium which are among the most extensive and common finds in the 

Anatolian Late Miocene Period, were dominant and these species mostly share the same ecological 

environments.  

Rhinoceros is a successful mammal group that has adapted to the changing seasonal environments 

in the Anatolian Miocene period with a harder and more abrasive diet. Considering the formations, 

it is seen that the geological periods in the Miocene period, depending on the physical and climatic 

conditions, the ecological conditions are constantly changing and these species adapt to the 

changes and react with evolutionary changes. In this thesis, it is seen that the species diversity is at 

the highest levels from the Early Miocene to the Late Miocene period, and it is certain that the 

species diversity decreased again in the late Miocene. When examined in general, it is seen that the 

diets, morphological features and ecology of Anatolian rhinos are constantly changing. Especially 

in the early and mid-Miocene period, it was understood that there was a partly open and semi-

forested, rainy and humid habitat consisting of many lakes of Anatolia. It is observed that the forest 

habitat disappeared at the end of the Middle Miocene and Early Miocene and the Anatolian forest 

areas were replaced by open and steppe areas consisting of small lakes and marshes. 

Keywords: Anatolian Late Miocene Period, Antolian, biostratigraphy, rhinocerotidae,  

paleoecolgy, 

 

 

 

Giriş / Introduction  

 

  Bugün soyları neredeyse tükenme derecesine gelen gergedanlar yaklaşık 40 milyon yıldan 

bu güne kadar yaşayan en yaygın başarılı memeli gruplarından biridir. Dünya’nın farklı 

coğrafyalarında farklı dönemlerinde ortaya çıkan gergedanlar Orta Eosen dönemde Kuzey 

Yarımküre ’de ilk kez görülürken, Afrika’da Erken Miyosen dönemde ortaya çıkmıştır. Orta 

Eosen’den günümüze kadar toplamda 41 cins ve 142 tür ile temsil edilmektedir.  

Çalışmanın en önemli amaçlarından birisi Anadolu Miyosen dönemde yaşamış fosil 

gergedanların paleoekolojik yorumlarına dayalı olarak Anadolu’nun Miyosen dönemdeki 
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rhinoların ekolojisinin anlaşılmaya çalışılması ve stratigrafik olarak gergedan türlerinin hangi 

zaman aralığında yaşadığını öğrenmek. 

 

Rhinocerotidae Ailesinin Ekolojisi, Filojenisi Ve Genel Tanımı 

 
  

Perissodactyla (tek toynaklılar) takımında yer almakta  olup Ceratomorpha  alt takımında 

bulunmaktadır. 

Günümüzde yok olma sınırına gelmiş olan Rhinocerotoidae’ler ilk olarak Kuzey Amerika ve 

Avrupa’nın erken Eosen dönemlerinde Hyrachyus şeklinde ortaya çıkmıştır (Prothero ve Schoch, 

1989). Orta Eosen'den Oligosen'e kadar gergedanlar yaygındı ve M3'ün yapısıyla kolayca ayırt 

edilebiliyorlardı. Kuzey Amerika ve Avrasya Amynodontidae, Hyracodontidae ve Rhinocerotidae 

en az üç aile ile çeşitlendiler  (Prothero ve Schoch, 1989). 

Geç Neojen sırasında fosil gergedanlar, Batı Asya ve Avrupa’da rastlanan ortak 

buluntulardır. Kronostratigrafii çok iyi anlaşılmasada yaşadıkları ortamların paeloekolojisinin 

anlamada oldukça etkilidirler. Gergedanların paleoekolojileri günümüzde de çok iyi 

anlaşılmamıştır. Geç Miyosen’de bölgesel iklim değişimlerin etkisiyle gergedanlar hızlı bir şekilde 

dünyaya yayılmışlardır (Pehlevan, 2006). Gergedanların Geç ve Orta Eosen’de Asya'dan Kuzey 

Amerika'ya göç ettiği düşünülmektedir. Geç Eosen ve Oligosen'de, kuzey kıtalarında Miyosen 

dönemde çeşitlenen gergedanlar diğer gergedan aileleri ile birlikte Afrika'ya yayıldı (Prothero ve 

diğ., 1998c). Ekolojik değişimlere bağlı olarak açık ortamlara adapte olan büyük boyutlu 

hypsodont gergedanlar, Geç Miyosen dönemde görülmeye başlamışlardır (Fortelius ve diğ., 2003). 

Bugün soyları neredeyse tükenme derecesine gelen gergedanlar kırk milyon yıldan beri yaşamış en 

yaygın başarılı memeli gruplarından biriydi. Orta Eosen'den bu güne kuzey kıtalar arasında 

serbestçe dolaşmış ve birçok farklı ekolojiyi işgal etmiştirler. Dünya’nın farklı coğrafyalarında 

farklı dönemlerinde ortaya çıkan gergedanlar kuzey yarımkürede ilk defa Orta Eosen dönemde 

görülürken, Afrika’da Erken Miyosen dönemde görülmeye başlamıştır (Prothero ve diğ., 1986; 

Pehlevan, 2006). Dünya’da 1904 yılına kadar Osborn tarafından Rhinocerotidae’ler 42 cins ve 170 

tür ile temsil edilmektedir (Prothero ve diğ. 1986; Pehlevan, 2006). Senozoik sırasında, 
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Rhinocerotidae ailesi Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika gibi birçok coğrafyaya yayıldı. 

Memeli toplulukları içerisinde baskın büyük otoburlardan biri olan Rhinocerotidae’ler senozoik 

boyunca hemen hemen tüm faunalarda görülmektedir. Gergedanlar Erken Oligosen'den itibaren, 

hem Avrupa’da hem de Asya’da oldukça yüksek bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Genel olarak 

Rhinocerotidae Ailesi, Orta Miyosen ve Geç Miyosen arasında Şekil 2.12’de maksimum 

çeşitliliğine ulaştığı görülmektedir (Cerdeno 1997). 

 Dünya’da Erken Miyosen dönemde genel bir sıcaklık artışı meydana geldiği tahmin 

edilmekte ve bu dönemin sonunda sıcaklığın maksimum seviyelere çıktığı düşünülmektedir (Janis, 

1989). Bunun sonucunda gözlenen tüm alanlarda, Geç-Erken Miyosen'de, gergedan çeşitliliğinde 

genel bir artış meydana gelmiştir. Asya'dan gelen göç dalgaları sonucunda gergedanların ilk kez 

Afrika'ya ulaşmasına ve Avrupa'da yeni taksonlar oluşturmasına ortam sağlamıştır (Cerdeno, 

1997). Orta Miyosenin başlarında Asya'da gergedanlarının çeşitliliği artarken, Avrupa’da bazı kuru 

ve sıcak koşulların bulunduğu alanlarda gergedan çeşitliliği hafif azalmıştır (Calvo ve diğ., 1993). 

Miyosenin sonlarına doğru gergedanların çeşitliliği oldukça azalmıştır. Akdeniz'deki yerleşik kara 

bağlantılarına bakıldığında Afrika ve Asya'daki bazı türlerin kısa sürede Güney Avrupa'ya göç 

ettiği görülmektedir. Asya faunasının muhtemelen kıtasal ortamlarından dolayı mutlak enlemlerden 

bağımsız olarak iklim değişikliğinden etkilenmeyerek Avrupa formlarına göre daha fazla 

korunduğu görülmektedir. Afrika'da ise gergedan çeşitliliği Geç Miyosen’e kadar neredeyse hiç 

değişmemiştir (Cerdeno, 1997). 

 

Doğu Avrupa ve Asya MN zonlarına göre tür çeşitliğindeki artış ve azalmayı gösteren 

harita.(Fortelius ve diğ., 2014).  

Gergedanlar bu zamanlarda Kuzey Amerika'dan çoktan kaybolmuş ve çeşitlilikleri diğer 

bölgelere göre oldukça azalmıştı (Opdyke, 1995). Pleistosen sonundaki iklimsel ve vejetasyonel 

değişikliklere karşı daha savunmasız kalan gergedanlar Geç Pleistosen’de gerçekleşen soğuma ve 
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iklimsel değişimlerin etkisiyle birçok faunal unsuru, özellikle de Eski Dünya'daki gergedanlar ve 

proboscidealar gibi büyük memeli gruplarını oldukça etkilemiştir. O zamandan beri, gergedanlar 

yalnızca Afrika'da, Sahra'nın güneyinde son iki yüzyıl boyunca büyük ölçüde azalmakta ve 

Güneydoğu Asya'da varlığını sürdürmektedir (Cerdeno, 1997). 

Yaşayan beş gergedan türünün tümü boynuzludur, fakat gergedanlar birçok farklı nazal ve 

ön boynuzları evrimsel süreçte değişmiştir. Gergedanların ayırt edici özelliklerinden birisi 

boynuzlarıdır ve boynuzların fosilleşmemesi nedeniyle tür-cins tayinini zorlaştırmaktadır. Yine de, 

popüler görüntüye rağmen, gergedanların çoğu boynuzsuzdur ve boynuz çeşitlerinden en az biri iki 

farklı grupta gelişmiştir (Prothero, 1986; Pehlevan, 2006). Gergedanlar bazı gruplarda bir veya iki 

boynuzlu, iri vucutlu, büyük kafalı, bacakları kısa ve silindir şeklinde güçlü bir yapıya sahiptirler. 

Radius-ulna ve tibia-fibulanın hareket yetenekleri kısıtlıdır ancak iyi gelişmiştir. Carpal ve tarsal 

formulleri 3/3’tür, dental formülleri ise 1-2/0-1, 0/1, 3-4/3-4, 3/3 şeklinde toplamda 24 ila 34 adet 

dişleri vardır (Nowak, 1991; Pehlevan, 2006). Gergedanlarda iki diş tipine sahiptir bunlar grazer ve 

browserdir. Afrika gergedanları grazerken Asya gergedanları browserdir. (Nowak, 1991; Pehlevan, 

2006). Rhinocerotidae’lerin çoğu ilkel diş yapısı ile taç yüksekliğinde belirgin olan yükselme ile 

grazer olarak kalmışlardır. Hatta birkaç incisiveler tamamen kaybolmuştur. Rhinocerotidae’lerin 

ekstremite kemikleri ve boynuz oluşumu ile ilgili araştırmaların yetersiz olduğundan 

tanımlamalarda bazı karakterler dişler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Saraç, 1994). 

Rhinocerotidae’ler genellikle savanlık, fundalık, bataklık ve sık ormanlık alanlarını tercih ederler. 

Afrika gergedanları Asya gergedanlarının aksine daha açık habitatları ve su kaynaklarının bol 

olduğu ekolojik bölgelerde yaşamayı tercih ederler (Nowak, 1991; Pehlevan, 2006). Gergedanlar 

için Geç ve Orta Miyosen dönem ekolojik çeşitliliğin ve maksimum tür zenginliğinin en üst 

seviyelerinde olduğu dönemdir (Fortelius ve diğ., 2003). 

 

Anadolu Miyosen Dönem Coğrafyası Ve Paleoekolojisi 

Anadolu’nun Jeolojik Oluşumu ve Hayvan Göçleri 

Bir yerin veya bir biyozonun faunal birleşimi, faunaların coğrafik ilişkileri ve paleoçevresi 

hakkında bilgi sağlamaktadır (Koufos, 2006).  Neojen dönemde (23-5 Myö) Doğu Akdeniz'deki 

neotektonik faaliyetler paleocoğrafik ve iklimsel değişiklikler, memeli göçlerinin artmasına ve 

çeşitlenmesine katkı sağlarken Avrasya ile Afrika arasında faunal değişikliklere de yol 

açmıştır.  Bu dönemlerde oluşan kara köprüleri sayesinde Amerikan ve Afrika memeli faunalarının 

farklı dönemlerde Avrasya'ya girmesine olanak sağlamıştır (Koufos ve diğ., 2005).  

Yaklaşık 110 myö Anadolu jeolojik olarak üç ana tektonik parçaya ayrılmıştır. Bunlar Pontidler, 

Anatolidler-Tauritler ve Arabian Platformu’dur. Anadolu paleocoğrafyası Senozoik boyunca 

jeolojik ve ekolojik değişimlere bağlı olarak oluşumunu tamamlamıştır (Okay, 2008). Anadolu 

Yarımadası şimdiki coğrafik özelliklerine, Geç Oligosen dönemin sonundan başlayarak 25 milyon 

yıllık bir süre dilimi içerisinde günümüzdeki konumuna ancak kavuşabilmiştir (Sakınç, 2011b). 

Tetis Okyanusu’nun son kapanışı ve kıtalar arasındaki çarpışmanın etkisiyle Anadolu'nun Oligosen 

dönemde tek bir kara kütlesi olarak oluşmasına yol açmıştır (Okay, 2008).  
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 Erken Kretase (110 Myö) sırasında Anadolu paleocoğrafyasının bir görünümü (Okay, 2008). 

Avrasya Miyosen Dönem (Neojen 23.3-5.7) Paleoekolojisi 

Geç Oligosen ve Erken Miyosen’de (23.8-15.5 myö) tropik alanların küresel çapta genişlemesiyle 

birlikte Erken Miyosen dönemde (23-15 Myö) her daim yeşil bitkilerin, tropikal ve subtropikal 

iklimlerin var olduğu düşünülmektedir (Ataabadi, 2010). Miyosen dönem başlarında egemen 

habitatın orman olduğu ve en yaygın türlerin orman formlarının olduğu, açık adapte olan türlerin 

ise nadir olduğu düşünülmektedir (Fortelius ve diğ., 2014).  Buna ek olarak Erken Miyosen ile 

tarihlendirilen paleobotanik veriler Batı Anadolu’nun nemli ve bataklık alanların sıklıkla 

görüldüğü, yer yer açık ve ormanlık alanların var olduğuna işaret etmekteydi (Akgün ve diğ., 

2007). Bu dönemde Hem Batı hem Doğu Avrupa'da, gergedanlar yavaş yavaş görülmeye 

başlamıştı.   İlk kuraklık ve sıcaklık değerindeki yükselişin Erken Miyosen’in sonları ve Orta 

Miyosen  sırasında görülmektedir ve Orta Miyosen’in (15-11 myö) ekolojik koşulları Erken 

Miyosen’e benzemektedir (Fortelius ve diğ., 2014). Gergedanlar ve diğer memeliler için oldukça 

önemli olan Geç Miyosen dönemde (11-5 Myö)  daha açık bir habitatın var olduğu bilinmektedir 

(Ataabadi, 2010). Geç Miyosen dönem günümüzden daha sıcak bir dönem olduğu düşünülmektedir 

(Pound ve diğ., 2012). Ayrıca küresel sıcaklıklar Geç Miyosen’de dönemde maksimum değerlerine 

ulaşmıştır (Kaya, 2017; Erol, 2011; Begun 2007). Araştırmalara bağlı olarak yaklaşık 10 Myö 

türlerdeki çeşitliliğinin maksimum seviyelere çıktığı bilinmektedir (Agust’ı ve Anton, 2002). Buna 

ek olarak Geç Miyosen bitki örtüsüne bakıldığında ise neredeyse hiç ağacı olmayan açık alanları 

temsil eden Asteraceae’ler (papatyagiller)’in hâkim olduğu bilinmektedir (Yavuz ve diğ., 2011).  
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Bulgular 

Türkiye’de günümüze kadar çalışılmış 2’si Erken, 15’i Orta ve 61’i Geç Miyosen döneme ait 

olmak üzere toplamda 78 Rhinocerotidae buluntu yeri mevcuttur. Yapılan literatür taraması 

sonucunda 10 adet cinsin olduğu ve 19 adet tür olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

MN Zonlarına Göre Anadolu Miyosen Dönem Rhinocerotidae Lokalitelerine Ait Şematik Tablo 

5.1-6.7 

G
eç

 M
iy

o
se

n
 

T
u
ro

li
an

 

MN 

13 
58.Kınık-59.Esendere- 60.Aşağısıh- 61.Amasya2 

6.7-7.8 MN12 

16.Domuzdere- 17.Çiçekliköy- 43.Kemiklitepe1/2- 

44.Mahmutgazi- 45.Sazak- 46.Akkaşdağı- 

47.Asarıntepe- 

48. Kavakdere- 49.Çobanpınar- 50.Ulaş- 51.Şerefköy- 

52.Gülpınar- 53.Zirva- 54.Bayırköy-55. Muğla İnönü1-  

56.Kızılören- 57.Salihpaşalar 2  

7.8-8.7 MN11 

4.Harmancık- 12.İncirlikdere- 13.Yemliha- 14.Selcik- 

15.Tokmacık- 25.Musaköy- 26.Yiğitlerköy- 

27.Başbereket- 28.Pınarkaya1- 29.Eminova- 

30.Yaylaköy- 31.Karacahasan-32.Calta- 

33.Sabuncubağları1- 34.Taşkınpaşa- 35.Bayat- 

36.Özlüce- 37.Garkın- 38.Evcilerağılları- 39.Eski 

Bayırköy- 40.Kayadibi- 41.Küçükçekmece- 

42.Çorakyerler  

8.7-9.8 

V
al

le
si

an
 

MN10 

5.Eskisubaşı2- 6.Sarılar İnönü2-7. Gebze- 8.Kayıncak-

9.Sinaptepe-10.Sekisırtı-11.Akın- 18Dadasun1- 

19.Aşağıcigil 2- 20.Hafik- 21.Bayraktepe- 22. 

Karacaşar- 23. Karain- 24.Yulaflı  

9.8-10.8 MN9 1.Alt-Orta Sinap- 2.Balçıklıdere- 3.Akçaköy(1-6) 

10.8-

13.7 

O
rt

aM
iy

o
se

n
 

A
st

ar
ac

ia
n

 

MN7-

8 

6.Paşalar- 9.Çatakbağkaya- 10Çayırdere- 11.Bağiçi-

12.Sığındere-7.Pişmanköy- 8.İnönü1-13.Sofça-

14.Yaylacılar-15.Yeni Eskihisar 

13.7-16 MN6 3.Kultak- 4.Çandır- 5.Tüney 
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16-16.4 

E
rk

en
 M

iy
o
se

n
 

O
rl

an
ia

n
 

MN5-

6 
1.Mordoğan- 2.Nebisuyu 

16.4-

18.5 
MN4 1.Tire- 2.Akçahisar 

 

Anadolu Miyosen Döneme Ait 79 Lokalitede Rhinocerotidae Türlerine Ait Toplanan Veriler 

Cins/Tür Bazında Bölgeler Ve MN (Mamal Neogene) Zonları Dikkate Alınarak Ayrıntılı Olarak 

Verilmiştir Türlere Ait Diğer Veriler, Kaynaklar Ve Sinonim Türler Aşağıda Yer Verilmiştir 

Bölge-Lokalite MN Zone Cins  Tür 

1. Afyon Kınık 

 

MN12-13 

 

Ceratotherium Neumayri 

Chilotherium Schlosseri 

2. Afyon Akın MN9-11 Ceratotherium Neumayri 

3. Afyon Garkın 

 
MN11 

Ceratotherium Neumayri 

Chilotherium Habereri 

Chilotherium Kowalevskii 

4. Afyon Selcik MN9-12  Chilotherium Habereri 

5. Afyon Yaylacılar MN7-8 
Begertherium Grimmi 

Aceratherium Simorrense 

6. Ankara Alt Sinap 

MN9 

 

Hoploaceratherium Tetradactylum 

Brachypotherium Brachyopus 

Begertherium Grimmi 

7. Ankara Asarintepe 2 MN12 Chilotherium Schlosseri 

8. Ankara Başbereket 

MN11 

Ceratotherium Neumayri 

Chilotherium Habereri 

9. Ankara Pınarkaya1 Ceratotherium Neumayri 

10. Ankara Calta1 Chilotherium Habereri 

11. Ankara Çandır 

 

MN6 

 

Aceratherium sp. 

Begertherium Grimmi 
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Brachypotherium cf. 

Cf. Lartetotherium sp. 

12. Ankara Çobanpınar 

 
MN12 

Ceratotherium neumayri 

Aceratherium incisivum 

Chilotherium persiae 

13. Ankara Eminova 
MN11 

Dicerorhinus orientalis 

14. Ankara Evciağılları Aceratherium sp. 

15. Ankara İnönü 

 
MN7 

Hoploaceratherium tetradactylum 

Brachypotherium brachyopus 

Begertherium grimmi 

16. Ankara Bağiçi MN7-8 Hoploaceratherium tetradactylum 

17. Ankara Karacahasan 

 
MN11 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium kowalevskii 

18. Ankara Kavakdere 

 

MN12 

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium kowalevskii 

Chilotherium habereri 

Dicerorhinus orienralis 

 

19. Ankara Orta Sinap 

MN9 

 

Acerorhinus  zernowi 

Acerorhinus  sp. nov. 

Chilotherium kiliasi 

Chilotherium cf. Habereri 

Chilotherium indet. 

Stephanorhinus sp. 

Dicerorhinus pikermiensis 

Ceratotherium neumayri 

20. Ankara Sarılar/İnönü 

2 
MN9- Chilotherium samium 
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10 

21. Ankara Tüney MN 6 Brachypotherium brachyopus 

22. Ankara Kayıncak 

 MN9-

10 

 

Chilotherium samium 

Acerorhinus  zernowi 

Ceratotherium neumayri 

23. Ankara Sinaptepe 

 

Acerorhinus  zernowi 

Ceratotherium neumayri 

24. Ankara Yaylaköy MN11  Ceratotherium neumayri 

25. Ankara Zirva 

 
MN12 

Aceratherium sp. 

Begertherium grimmi 

26. Aydın Amasya 2 

MN13  

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium schlosseri 

27. Bursa Paşalar 

 

MN6-7 

 

Beliajevina  tekkayai 

Brachypotherium brachyopus 

Aceratherium Sp.  aff. Tetradactylum 

28. Çanakkale Nebisuyu MN5-6 
Hoploaceratheriu

m tetradactylum 

29. Çanakkale Sığındere MN7-8 
Chilotherium habereri 

Dihoplus pikermiensis 

30. Çanakkale Bayırköy MN12 Chilotherium habereri 

31. Çanakkale Bayraktepe 

 

MN10 

 

Aceratherium aff. Simorrense 

Begertherium grimmi 

Aceratherium sp. 

32. Çanakkale Eskisubaşı 

2 

MN9-

10 Chilotherium intermedium 

33. Çanakkale Gülpınar 

 

MN12 

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium habereri 

34. Çanakkale Musaköy MN10- Chilotherium intermedium 
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12 

35. Çanakkale/Alçıtepe 
MN9-

12 Ceratotherium neumayri 

36. Çankırı Akkaşdağı  

 

MN12 

 

Ceratotherium neumayri 

Dicerorhinus pikermiensis 

Chilotherium sp. 

Acerorhinus  sp. 

37. Çankırı Çorakyerler 

 

MN11 

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium kowalevskii 

Acerorhinus  sp. 

38. Denizli Mahmutgazi 

 

MN11-

12 

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium schlosseri 

39. Denizli Sazak Ceratotherium neumayri 

40. Edirne Pişmanköy MN7 Brachypotherium brachyopus 

41. Edirne 

Sabuncubağları1 
MN11 Acerorhinus  zernowi 

42. Isparta Tokmacık MN9-12 Ceratotherium neumayri 

43. İstanbul 

Küçükçekmece 

 

MN11 

 

Ceratotherium neumayri 

Chilotherium schlosseri 

Ronzotherium  sp. 

44. İzmir Akçahisar MN4 Hoploaceratherium tetradactylum 

45. İzmir Çiçekliköy MN9-13 Ceratotherium neumayri 

46. İzmir Esendere 
MN12-

13 Ceratotherium neumayri 

47. İzmir Mordoğan MN5-6 Beliajevina  sp. 

48. İzmir Tire MN 4 Aceratherium sp. 

49. Kayseri Dadasun1 MN10 Ceratotherium neumayri 

50. Kayseri Yemliha MN9-12 Ceratotherium neumayri 

51. Kırıkkale Aşağışıh MN12- Ceratotherium neumayri 
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52. Kırklareli Donuzdere MN9-13 Acerorhinus  zernowi 

53. Kocaeli Gebze MN9-10 Chilotherium blandfordi 

54. Konya Aşağıciğil 
MN10-

12 Chilotherium schlosseri 

55. KonyaKayadibi 

 

MN11 

 

Chilotherium samium 

Acerorhinus  zernowi 

Ceratotherium neumayri 

56. Konya Sekisırtı 

 
MN9-10 

Chilotherium sp. 

Ceratotherium neumayri 

57. Konya Kızılören MN12 Dicerorhinus orienralis 

58. Kütahya Bayat MN11  Ceratotherium neumayri 

59. Kütahya Harmancık 

 
MN9-12 

Chilotherium schlosseri 

Ceratotherium neumayri 

60. Kütahya Sofça 

MN7-8  

 

Aceratherium simorrense 

Brachypotherium brachyopus 

Begertherium grimmi 

61. Kütakya Bayat MN11 Chilotherium kowalevskii 

62. Muğla Çatakbağkaya 

 

MN6-8 

 

Begertherium grimmi 

Brachypotherium brachyopus 

Aceratherium simorrense 

63. Muğla Eski Bayırköy 

 

MN11 

 

Chilotherium schlosseri 

Ceratotherium neumayri 

64. Muğla İnönü1 MN12  Ceratotherium neumayri 

65. Muğla Kultak MN6 Brachypotherium brachyopus 

66. MuğlaÖzlüce 

MN11 

 

Chilotherium cf. Kiliasi 

Chilotherium nov. sp. 

Ceratotherium neumayri 
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67. Muğla Salihpaşalar2 

 MN12 

 

Ceratotherium neumayri 

Dicerorhinus orienralis 

68. Muğla Şerefköy Ceratotherium neumayri 

69. Muğla Ulaş Chilotherium samium 

70. Muğla Yenieskihisar MN7-8 

Begertherium grimmi 

Hoploaceratheriu

m aff. Tetradactylum 

71. Nevşehir Karacaşar MN10 

 

Ceratotherium neumayri 

72. Nevşehir Karain Ceratotherium neumayri 

73. Nevşehir 

Taaşkınpaşa 
MN11  Chilotherium sp. 

74. Sivas Hafik 

MN10 

 

Ceratotherium neumayri 

75. Tekirdağ Yulaflı 

 

Aceratherium incisivum 

Dihoplus schleirmacheri 

Acerorhinus  zernowi 

76. Uşak Akçaköy (1-6) 

 

MN9 

 

Chilotherium intermedium 

Acerorhinus  Zernowi 

Aceratherium sp. 

Ceratotherium Neumayri 

77. Uşak Balçıklıdere 

 

Chilotherium Persiae 

Dicerorhinus Pikermiensis 

Ceratotherium Neumayri 

78. Uşak Kemiklitepe ½ 

MN11-

12 

 

Chilotherium Persiae 

Dicerorhinus Pikermiensis 

Ceratotherium Neumayri 

79. Yozgat Yiğitlerköy 
MN10-

12 Ceratotherium Neumayri 
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Anadolu Miyosen dönem rhino faunaları ekolojik ve jeolojik değişimlere bağlı olarak farklılık 

göstermekte olup Erken Miyosen dönemden bilinen iki gergedan türü ile tür çeşitliliğinin en alt 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Erken Miyosen’de görülen en eski hipsodont gergedanlarından 

birisi olan Hoploaceratherium tetradactylum diş aşınımına bakıldığında bulunduğu bölgelerin 

ormanlık ve açık alanların yanında yeterli derecede nemli alanların olduğunu göstermektedir 

(Saraç,1994). Orta Asya'da ortaya çıkan ve ilk olarak açık habitatlara adapte olan bir tür olduğu 

bilinmektedir (Bernor ve diğ., 1996c).  Orta Miyosen döneme bakıldığında tür çeşitliğinin jeolojik 

ve ekolojik oluşumlara bağlı olarak Erken Miyosen döneme nispeten biraz daha arttığı 

görülmektedir.  

Anadolu’da Orta Miyosen başları ve Geç Miyosen dönemin ortalarına kadar varlığını 

sürdürmüş olan  Brachypotherium brachypus Batı Avrasya'da geniş bir coğrafi bölgeye yayılıp 

fiziksel değişikliğe uğramadan uzun bir zaman varlığını sürdürmüş başarılı bir türdür (Heissig, 

1996). Kısa bacaklara ve nispeten yüksek taçlı gelişmiş dişlere sahip gergedan soylarından 

birisidir. Paleoekolojisine bakıldığında su aygırı benzeri bir yaşam biçimine sahip olduğu bataklık, 

göl sakini ve büyük nehir yataklarını tercih ettiği düşünülmektedir. Diş aşınımına bakıldığında ise 

türün browser bir beslenme şekline sahip olduğu görülmektedir (Fortelius ve Solounais, 2000; 

Saraç, 1994).  

Anadolu’nun Orta ve Geç Miyosen boyunca tüm ekolojik koşullarına uyum sağlayan 

Hispanotherium grimmi’nin (Sinonim Beliajevina girimmi ve Begertherium grimmi) muhtemelen 

step ya da yağışlı, çevresi kısa ağaçlıklı veya ormansal koridorda sıkışmış olduğu düşünülmektedir 

(Heissig, 1976). Anadolu‘da Orta Miyosen boyunca varlığını sürdürmüş olan Aceratherium 

simorrense’nin orman, bataklık ve gölsel alanları tercih eden bir tür olduğu düşünülmektedir 

(Guerin, 1980). Bursa Paşalar faunasından bilinen Anadolu’da tek bir tür ile temsil edilen 

Beliajevina tekkayai ise olası bir grazer beslenme şekline hâkim olduğu savunulmaktadır 

(Fortelius, 1990). Anadolu’da Orta Miyosen sonları ve Geç Miyosen boyunca yaşamını sürdürmüş 

olan Chilotherium habereri’nin diş aşınımına bakıldığında ise bozkır etkili bir biyotopa işaret ettiği  

düşünülmektedir (Saraç, 1994). 

Orta Miyosen dönemde yarı-tropik bir iklim kuşağının hâkim olduğu düşünülmekte olup 

(Fortelius ve diğ., 2003). Orta Miyosen Anadolu Rhinocerotidae’lerin adapte olduğu paleoekolojik 

koşullar dikkate alındığında, step, savan ve az nemli orman biyotopları gibi farklı ekolojik 

özellikleri yansıttıkları anlaşılmaktadır (Saraç, 1994). Geç Miyosen dönemde tür çeşitliliğinin 

Erken ve Orta Miyosen dönemden bilinen birkaç tür ile birlikte maximum seveyelere çıktığı 

istatistiksel olarak anlaşılmıştır. Anadolu Geç Miyosen dönem lokalitelerinin baskın türlerinden 

olan Chilotherium’un (%27) 33 lokalitede ve Ceratotherium’un (%35) 42 lokalitede ortak ve en 

yaygın cinsler arasında yer aldığı istatistiksel olarak anlaşılmıştır.  
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 Miyosen dönem Anadolu Rhinocerotidae’lerinin istatistiksel verilerin cins bazında dağılımlarının 

yüzde oranlarını gösteren grafik. 

 

Chilotherium gurubunun paleokolojik yorumlarına bakıldığında; Anadolu’da Geç Miyosen 

dönemde ortaya çıkan Chilotherium persiae ve Chilotherium schlosseri’nin bozkır etkili bir 

ekolojinin varlığına işaret etmektedir (Saraç, 1994). Geç Miyosen dönemde varlığını sürdürmüş 

olan Chilotherium samium’un ise açık orman alanlarının varlığına işaret etmektedir (Saraç, 1994). 

Anadolu’da sadece Vallesian dönemde varlığını sürdüren Chilotherium kiliasi’nin ise bozkır ve 

orman alanlarını yansıttığı bilinmektedir (Fortelius ve diğ., 2003).  Son olarak Anadolu’da sadece 

Turolian dönemde varlığını sürdüren Chilotherium kowalevskii ise geniş maki alanları bulunan 

bozkır etkili bir ekolojinin varlığına işaret etmektedir (Saraç, 1994).  Chilotherium gurubunun 

genel paleokeolojik yorumlarına bakıldığında ise gittikçe aşındırıcı bir diyete yönelik adaptasyonun 

olduğu, Anadolu’nun orman alanları ve tropik ikliminin yerini yavaş yavaş küçük orman yamaları, 

step, bozkır ve açık alanlara bıraktığı yorumlardan net bir şekilde anlaşılmaktadır (Heissig, 1975b, 

1996; Fortelius ve ark., 2003). 

Özellikle Ceratotherium neumayri Anadolu Geç Miyosen dönem lokalitelerinde göreceli olarak 

oldukça baskın bir tür olup paleo-çevre koşullarını anlama açısından oldukça önemli bir grupdur. 

Samos, Anadolu ve Maragheh gibi bölgelerde  ve özellikle Doğu Akdeniz’de başarılı ve baskın 

gergedan grubu olarak ortaya çıkmaktadır (Giaourtsakis 2009; Heissig,1976). Muhtemelen Geç 

Miyosen sırasında Güneydoğu Avrupa, Anadolu ve Orta Doğu'yu istila eden Afrikalı bir göçmen 

olduğu düşünülmektedir (Giaourtsakis, 2003).Geç Miyosen dönem boyunca Anadolu 

lokalitelerinde görülen en baskın türlerden olan Ceratotherium neumayri toplamda 42 lokalitede 

görülmektedir. 

Aceratherium
4% Acerorhinus 

6%
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8%
Beliajevina 

1%

Brachypotherium
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Ceratotherium
35%
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Anadolu Miyosen dönem Ceratotherium neumayri türüne ait toplanan verilerin lokalite bazında 

dağılımını şematik tablo. 

 

 

Ceratotherium neumayri Doğu Akdeniz'de oldukça yaygın bir tür olduğu özellikle Anadolu’da 

da oluşumu ve yoğunluğu çok iyi belgelenmiştir (Heissig 1975; Geraads 1994; Kappelman ve diğ. 

1996; Giaourtsakis 2003). Bu formun dişleri oldukça yüksek taçlı olup dişlerin buccal yüzeyleri 

düzdür. Bu özellikler Ceratotherium neumayri’nin sert otlarla beslenen bir form olduğu, daha açık 

ve çalılık alanların hâkim olduğu paleoekolojik yaşam koşullarının varlığına işaret etmekte olup 

Vallesian dönemde Anadolu’nun kısmen bozkır olan bir savana ortamının var olduğunu ortaya 

koymaktadır. (Kaya,1994). Ceratotherium neumayri giderek artan açık, mevsimsel ortamlar ve 

besinsel olarak düşük yem ile başa çıkmak için Vallesian ve Turolian dönem boyunca bir dizi 

Ceratotherium neumayri (Sin. Diceros pachygnathus ve Diceros neumayri)

Afyon Kınık Afyon Sandıklı/Akın Afyon Sandıklı/Garkın

Ankara Ayaş/Başbereket Ankara Ayaş/Pınarkaya1 Ankara Çobanpınar

Ankara Karacahasan Ankara Kavakdere Ankara Orta Sinap

Ankara Yassıören/Kayıncak Ankara Yassıören/Sinaptepe Ankara Yaylaköy

Aydın Amasya 2 Çanakkale Gülpınar Çanakkale/Alçıtepe

Çankırı Akkaşdağı Çankırı Çorakyerler Denizli Mahmutgazi

Denizli Sazak Isparta Tokmacık İstanbul Küçükçekmece

İzmir Çiçekliköy İzmir Esendere Kayseri Dadasun1

Kayseri Yemliha Kırıkkale Aşağışıh Konya Hatunsaray/Kayadibi

Konya Hatunsaray/Sekisırtı Kütahya Bayat Kütahya Harmancık

Muğla Eski Bayırköy Muğla İnönü1 Muğla Salihpaşalar2

Muğla Şerefköy Nevşehir Karacaşar Nevşehir Karain

Sivas Hafik Uşak Eşme/Akçaköy (1-6) Uşak Eşme/Balçıklıdere

Uşak Kemiklitepe 1/2 Yozgat Yiğitlerköy Muğla Özlüce
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kademeli değişim göstermiştir. Bunlar, kademeli boyut büyümesi, kafatasının uzması, dişlerindeki 

ektolof profilinin düzleşmesi ve iskelet sağlamlığının yavaş yavaş artması gibi (Heissig, 1975; 

Giaourtsakis ve diğ., 2006; Giaourtsakis 2009).  

 

Sonuç / Conclusion 

Anadolu Geç Miyosen gergedan toplulukları Güneydoğu Avrupa ve Yunanistan’dakilerle nispeten 

aynı olup, Turolian'ın sonuna gelindiğinde, Yunanistan'da soylarının tükendiği ve Miyosen-

Pliyosen sınırındaki paleoçevresel değişiklikler ve faunal baskıdan kurtulamadığı düşünülmektedir 

(Giaourtsakis 2003). Anadolu Geç Miyosen Rhinocerotidae’lerin adapte olduğu paleoekolojik 

koşullar dikkate alındığında, özellikle Chilotherium ve Ceratotherium gibi türlerin Anadolu Geç 

Miyosen dönem lokalitelerinde sıkılıkla görülmeye başlaması, Andolu’da orman ve step 

biyotoplarının bir arada bulunduğu özellikle step türlerinin yaygın olduğu ve kuraklığın Orta 

Miyosen dönemden itibaren yavaş yavaş arttığı, Geç Miyosen dönemde ise bozkır, daha açık ve 

daha kurak bir coğrafyanın hakim olduğu ekolojik yorumlarından anlaşılmaktadır.  

Çalışma sonucunda, Rhinocerotidae buluntularının Anadolu Geç Miyosen dönemin en yaygın 

cinslerden olan türetilmiş Chilotherium (%27) 33 lokalitede ve Ceratotherium (%35) 42 lokalitede 

baskın ve ortak buluntular arasında yer aldığı görülmektedir. Çalışma sonucunun genel 

uygunluğunun ve paleoekolojik yorumlarının değerlendirmesinde bu iki cinsin daha net sonuç 

vereceğini düşünülmektedir. Formasyonlar göz önüne alındığında jeolojik dönemlerin gerek 

fiziksel gerekse iklimsel şartlarına bağlı olarak ekolojik koşulların sürekli olarak değiştiği ve bu 

türlerin değişikliklere adapte olarak evrimsel değişimler ile tepki gösterdiği anlaşılmıştır.  
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 Anadolu Miyosen dönem Rhinocerotidaelerinin MN Zonlarına göre yaşamını göseren şematik  

çizelge  Steininger, 1999 ve Koufos ve diğ., 2005’den revize edilmiştir. 
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Çalışma sonucunda tür çeşitliliğinin Erken Miyosen’den Geç Miyosen döneme kadar olan 

süreçte maksimum seviyelere çıktığı ve Geç Miyosen sonlarında tür çeşitliliğin tekrardan azaldığı 

anlaşılmıştır. Özellikle Miyosen dönemin başlarında ve ortalarında Anadolu’nun birçok gölden 

oluşan kısmen yarı açık ve yarı ormanlık bir habitatın var olduğu, Orta Miyosen sonları ve Erken 

Miyosen başlarında orman habitatın ortadan kalktığı, Anadolu orman alanlarının yerini küçük 

göller ve bataklıklardan oluşan açık ve bozkır alanlara bıraktığı anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT  

Aim and Background: Strenuous endurance training induces oxidative stress in athletes' body. 

The purpose of this study was to investigate the effects of curcumin supplementation and light 

resistance training during 8 weeks of endurance training on antioxidant capacity and lipid 

peroxidation of male wistar rats. Materials and Methods: Male Wistar rats (n=39) with mean 

weight of 255.62±19.99 g and aged 8 weeks, after a week familiarization period were randomly 

divided in to 5 groups; Control(n=6, sham), Curcumin(n=6), Endurance(n=9), 

Endurance+curcumin(n=9), Endurance +curcumin+resistance(n=9). Endurance training (8 weeks, 5 

sessions a week) carried out on an animal treadmill. The speed and duration of running were 10 

m/min and 30 min at first week, respectively and reached to the 35 m/min and 70 min up to the last 

week. Resistance training (8 weeks, 2 sessions a week) carried out on vertical ladder with extra 

weight (30-70% BW) fixed on tail. The animals received curcumin supplement by sub peritoneal 

injection (8 weeks, 3 sessions a week, 30 mg/kg.Bw). Serum levels of malondialdehyde were 

measured by the thiobarbituric acid reactive substances (TBARS).  Results: The results of this 

study showed that strenuous endurance training significantly (p<0.05) increases the lipid 

peroxidation index (malondialdehyde), but curcumin supplementation and light resistance training 

could decrease the malondialdehyde levels. Conclusion: The prolonged strenuous endurance 

training can induce oxidative stress and curcumin supplementation in conjunction with light 

resistance training could restore antioxidant enzymes activity and decrease the malondialdehyde 

levels. 

 

Keywords:  Light resistance training, Endurance training, Curcumin supplementation, 

malondialdehyde. 
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Introduction: 

Exercise can cause an imbalance between ROS and antioxidants, which is referred to as oxidative 

stress(Thirumalai, Therasa, Elumalai, & David, 2011). Reactive species and free radicals are 

molecules that, due to their molecular instability (e.g., unpaired electron), promote oxidation 

reactions with other molecules, such as proteins, lipids, and DNA, in order to become 

stabilized(Gomes, Silva, & Oliveira, 2012). 

Some studies show that high-volume endurance training that usually is used by elite athletes, 

may reduce the efficiency of the antioxidant system, increased free radicals and finally, 

oxidative stress(Teixeira, Valente, Casal, Marques, & Moreira, 2009). Energy requirements 

during exercise cause of increased oxygen consumption and oxygen availability to tissues 

activated and through increased the production of reactive oxygen species. Finally, occurs 

lipid peroxidation and oxidative modification of proteins and DNA that means cell damage 

(Fakhri, shakeryan, Alizadeh, & Shahryari, 2019; Lee, 2000; Morillas-Ruiz et al., 2005). Sen 

reported an increase of 10–15-fold in the rate of whole body oxygen consumption(Sen, 1995). 

Uncontrolled generation of Intracellular reactive oxygen species cause oxidative 

stress(Afzalpour, Gharakhanlou, GAEINI, MOHEBI, & HEDAYATI, 2006; Powers & 

Jackson, 2008).The oxidative stress is an imbalance between the generation of ROS and the 

antioxidant defense capacity of the body(Goodarzi & KHosravi, 2013). 

Malondialdehyde (MDA) is secondary product of lipid peroxidation that be measured as an 

index of oxidative stress. Increased MDA levels indicating increased lipid peroxidation and 

cell membrane damage(Chang & Chuang, 2010). Lipid peroxidation of cell membranes changes 

membrane integrity, leads to increased swelling, and reduces the ability of the cell to maintain ion 

gradients(Goodarzi & KHosravi, 2013). Lipid peroxidation is commonly quantified in research 

studies by measuring the accumulation of the by-products that result from this process. One of 

these by-products is malondialdehyde (MDA)(Kerksick & Willoughby, 2005). High-intensity 

exercises cause more lipid peroxidation compared to moderate- or low- intensity exercises(Balcı, 

Pepe, Güney, Özer, & Revan, 2012). 

There is much evidence that the consumption of plant foods, such as fruits, vegetables and spices, 

provides protection against various diseases(Kettawan, Wongsansri, Chompoopong, & Rungruang, 

2012). This protection can be explained by the free-radical scavenging capacity of antioxidants in 

plant foods(Kettawan et al., 2012). Plant foods are a good source of polyphenols, which have been 

reported to decrease oxidative stress and inhibitors of lipid peroxidation(Sonwa & König, 2001). 

Curcumin is a phenolic compound derived from root stocks of the rhizome Curcuma longa.  

A yellow pigment used in cooking, curcumin has been used pharmacologically in traditional 

Chinese medicine for centuries(Liu et al., 2014). curcmin has been shown to be a potent scavenger 

of a variety of ROS including O2
-, OH-, nitrogen dioxide radicals and non- free radical, such as 

H2O2. It has also been shown to enhance the activity of antioxidant enzymes and counteract the 

activity of ROS generating enzymes(Gorzi, Tofighi, & Amiri, 2018; Kapakos, Youreva, & 

Srivastava, 2012). 
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It is believed that regular, moderate exercise improves the body's antioxidant status and 

decreased production of free radicals in the body, in this way cell damage can be 

controlled(Halle, Berg, Baumstark, & Keul, 1999). Some studies have shown that both 

aerobic and anaerobic exercise of sufficient intensity and duration can increase the activity of 

antioxidant enzymes, reduces oxidative stress and promote antioxidant capacity of organisms 

to continue to physical activity(Gaeini et al., 2008). 

 

Materials and Methods: 

1. Animals: 

39 male wistar rats with 8 weeks of age and body weight of 255.62±19.99 g, provided from 

Pasteur Institute (Iran). All animals were kept in polycarbonate cages (5 rats in each cage) and 

room temperature (22±1.4ºC), light-dark cycle (12:12) and humidity (40-50%) were controlled. 

Water and food were available for rats ad libitum. The animals familiarized with training protocol 

for 1 week and then they were randomly divided into five groups; control (Con; n=6), Curcumin 

(Cur; n=6), endurance (End; n=9), endurance+curcumin (End-Cur; n=9) and endurance+ 

curcumin+resistance (End+Cur+Res; n=9) (Table 1). 

 

 

Table 1: The initial and final weight of the groups studied. 

 

group N   The initial 

    weight 

    The final 

      weight 

weight  

changes 

Control 6 260.67±20.43 357.33±29.35 +96.67 

Curcumin 6 253.83±39.30 322.17±51.13 +69.00 

Endurance 9 252.22±13.07 279.67±21.14 +27.44 

Endurance+ Curcumin 9 256.11±19.30 282.89±28.58 +26.77 

Endurance+Curcumin+ 

Resistance 

9 256.78±9.54 300.33±19.46 +43.55 

Total 39 255.62±19.99 303.67±39.41 +52.69 

 

2. Exercise protocols: 

2-1. Endurance training protocol: Endurance training protocol consisted of 8 weeks (5 

session/week) of running(Joo, Sone, Fukunaga, Lim, & Onodera, 2003) on a motorized rodent 

treadmill(Pishro Andishe Sanat Comp, Iran). Training program started with speed of 10 m/min for 

30 min at the first week and increased incrementally (every week) and to 35 m/min for 70 min 
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(equal to 80-85% of Vo2max) at last week (Table 2). Animals were weighed prior to each training 

session and for preventing from overtraining, an under loading week was designed at week 5. Also, 

before starting training in each session, rats carried out 5 minute of warm-up with speed of 8 m/min 

and 5-minute cool-down with speed 6 m/min at the end of the exercise. Control group (Sham 

group) experienced the same experimental condition as the treatment groups, with the exception of 

running, resistance training and curcumin supplementation. Training protocol was conducted in 

the animal house of University of Zanjan. 

 

.      Table2. Endurance training protocol. 

 

Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 

Duration 

(min) 

30 40 45 50 40 60 70 70 

Speed 

(m/min)   

10 20 20 25 15 30 30 35 

 

 

2-2. Light resistance training protocol: 

Resistance training protocol consisted of 8 weeks (2 session/week), 26 stairs ladder (designed 

by researcher) climbing with load which was suspended from the tail. Load was equal to the 

30% of the animal body weight at first week, which was incrementally increased and reached 

to the 70% of body weight at last week (table 3). Training include 3 sets of 4 reps with 3 min 

rest between sets and 10-20 second between repetition(Banaeifar et al., 2011). 

 

 

Table 3. Light resistance training protocol 

week 1 2 3 4 5 6 7 8 

Load 

(present 

of body 

weight) 

30 35-40 40-45 45-50 35-40 50-55 60-65 70 
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3. Curcumin supplementation: 

For the preparation of solution of curcumin, 1 gr of curcumin powder provided from Merk 

Company (Germany) mixed with 1 cc of pure alcohol and then diluted with ethyloleate solvent 

(Merk Company-Germany) to reach to 100 cc solution and then injected sub peritoneal (30 mg/kg 

of rat’s body weight(Memarmoghaddam, Dabidy Roshan, & Hedayati, 2011)) for 3 days a week 

(Every alternate day- Sun, Tues and Thurs) in curcumin, endurance+curcumin and 

endurance+curcumin+resistance groups. 

 

4. Tissue preparation:                                                                                                         

Forty eight hours after the last session of training, animals were anesthetized with ketamine (30-50 

mg/kg of BW) and xylazine (3-5 mg/kg of BW). Then blood was taken from the heart of rats. 

Blood centrifuged at 3000 rpm for 10 min at 4ºC and serum stored at -20ºC until laboratory 

assessment. serum were used for measuring the Malondialdehyde (MDA) 

6. Serum MDA measurement: 

Malondialdehyde levels were assessed utilizing the thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS) method kaya et al (2004). The concentration of thiobarbituric acid reactive substances 

was measured at 532 nm using a standard curve of malondialdehyde and the results were expressed 

as nmol MDA/mg protein(Kaya et al., 2004). 

 

7. Statistical analysis: 

After ensuring from normality of data with Shapiro-Wilk test, means and standard deviation (SD) 

were determined for all data, and One-way analysis of variance (ANOVA) followed by post hoc 

comparison procedures. SPSS version 20.00 was used for statistical analysis and statistical 

significance was set at P < 0.05. 

 

Results: 

The effect of curcumin and light resistance training on MDA levels of serum:  

Assessment of normality of distribution of data for MDA levels with Shapiro-Wilk showed that 

distribution of data was normal; Control (n=5; P=0.94), Curcumin (n=5; P=0.82), Endurance (n=5; 

P=0.36), Endurance+Curcumin (n=5; P=0.22), Endurance+Curcumin+ Resistance (n=5; P=0.215). 

ANOVA test demonstrate the negative effect of curcumin supplementation on MDA levels of 

serum (Figure 1). After 8 weeks, compared with control group (3.44±0.350), MDA levels of the 

endurance group (4.28±0.438) was significantly higher (P=0.031). Also in compare with endurance 

group, MDA levels of the Endurance+ curcumin(2.73±0.342; P=0.000), and 

Endurance+curcumin+Resistance(3.28±0.349; P=0.008) groups were significantly lower and no 

significant difference was found between End-Cur group and End-Cur-Res group(p=0.255). 
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Curcumin group(2.88±0.544) compared with the control group showed no significant 

difference(p=0.240), Suggest that curcumin supplementation does not affect the rest of the 

MDA levels of serum. End-Cur and End-Cur-Res groups compared with the Con group showed no 

significant difference Suggest that curcumin supplementation or curcumin supplementation in 

conjunction with light resistance training can be returned to resting MDA levels of serum. 

 

 

 

 

Figure1. MDA levels (nmol per mg protein) of serum.*= Significant difference with Con, Cur, 

End+ Cur, End+Cur+Res (P< 0.05). 
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ABSTRACT  

 

Hospital malnutrition is a worldwide dilemma and challenge. Under nutrition of hospital inpatients 

has been a problem recognized for nearly 40 years and many studies find from 25 to 40% of acute 

hospital patients are malnourished. It has been reported that there is a wide difference in prevalence 

rates of malnutrition. Some are primarily due to the fact that the studies included different 

populations and used different methods. 

Plate wastage refers to the volume or percentage of the served food that is discarded. Plate wastage 

in foodservice sectors such as restaurants and cafes was found to be less than 15% while hospital 

food waste used to be two to three times higher. High level of food wastage is highly associated 

with malnourished-related complications and impacted financially as well as environmentally. 

Plate waste is typically measured by weighing food or by visual estimation of the amount of food 

remaining on the plate, with results presented as the percentage by weight of the served food, or by 

calculating the protein, energy or monetary value of the waste. Results from 32 studies in hospitals 

show a median plate waste of 30% by weight (range: 6-65%), much higher than in other 

foodservice settings. Levels are lower in hospitals using a bulk food delivery system compared to 

plated meal delivery. The level of plate wastage in the hospital was highly influenced by various 

parameters such as the setting and environment, diet type, the menu, method of the food 

distribution system (including difficulty accessing food and complex ordering systems), and its 

flexibility. High plate wastage leads to negative consequences financially and most of the patients 

are not likely to meet their nutrition requirements. Strategies to minimize waste include reduced 

portion sizes with food fortification, bulk meal delivery system, feeding assistance, provision of 
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dining rooms, and protected mealtimes. Effective strategies that address factors associated with 

plate wastage should be taken among hospitalized patients. 

 

Keywords:  Keywords: Plate waste, malnutrition, hospitals 

 

 

Introduction  

 

Food waste reduction is considered an important issue that hospitals can use to improve 

sustainability, by lowering the environmental impact from food production to final landfilling of 

uneaten food. Food waste can occur anywhere in the world, and food waste may result during each 

of these steps in the food process: transportation, storage, preparation, cooking, and consumption. 

Therefore focusing on food waste is important for hospitals, in order for them to save money and 

improve sustainability goals. High percentages were recorded in many of the literature review 

studies, suggesting more research and support is needed to improve the reduction of food waste. 

However, it might be impossible achieve zero waste because of complex reasons for why waste 

happens, especially when dealing with sick patients. 

 

Plate waste is a common reason for food loss at the consumer and foodservice level. Plate wastage 

refers to the volume or percentage of the served food that is discarded.  In food service sectors such 

as restaurants and cafes, food wastage was found to be less than 15% while hospital food waste 

used to be two to three times higher. Hospital malnutrition is highly prevalent in concurrent with a 

high rate of plate waste and nutritional risk. 

 

Hospital is one of the institutions that generate several types of waste such as food waste and 

clinical waste. The prevalence of food wastage has increased in hospitalized patients. High levels 

of plate waste contribute to malnutrition-related complications in the hospital. Plate waste in 

hospitals can be defied as the amount of uneaten served food by inpatients. Malnutrition in the 

hospital has been identified as a problem for about 40 years . 

 

It has been reported that there is a wide difference in prevalence rates of malnutrition. Some are 

primarily due to the fact that the studies included different populations and used different methods. 

But an international consensus has been reached that at least 30% to 50% of hospitalized patients 

suffer from malnutrition. This can be worsened if remained untreated during the hospital stay. The 

association between malnutrition, increased morbidity, prolonged hospital stay, and poor survival 

is well established. 

 

Plate waste can be done by weighing food or by visual estimation of the amount of food remaining 

on the plate, which can be used to evaluate the adequacy of food intake and the efficiency of meal 

provision. Quantifiation of the weight lost in served trays is equal to the amount of food that 

consumed by the patient. One of the methods for evaluating patient nutritional status is NRS 

(Nutrition Risk Screening). NRS-2002 is a tool for nutrition risk evaluation in adults in the hospital 

setting, that if the score be ≥ 3; the patient will be nutritionally at-risk and a nutritional care plan 

should be initiated. 
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Some researchers found that food presentation and variety are the primary factors that influence 

patients’ satisfaction towards meal services in hospital. 

Patients’ satisfaction towards food served to them is claimed to lead to zero plate waste. There are 

many reasons that plate waste in hospitals is higher than in other services. The variety of this 

reasons identified in four broad categories: clinical, food, service and environmental issues. Several 

studies have used patient interviews or observational methods to understand the issues affecting 

food consumption in hospital. 

 

There are many approaches that have been recommended to increase patient meal consumption and 

reduce waste. The Council of Europe document on prevention of under nutrition in hospitals 

recommends that this should be part of the quality management system of every hospital, with the 

formal involvement of administrative, medical, nursing, dietetic and catering staff, taking into 

account the costs of medical complications and prolonged hospital stays.  

Several studies where portion sizes were reduced have led to reductions in plate waste, but nutrient 

intakes did not seem to improve unless this was combined with efforts to increase the nutrient 

density of the food. Increasing the ability of patients to choose their food (with selective menus and 

greater ranges of choice) also seems successful in reducing waste. Similarly, a bulk food service (or  

buffet) system, where patients choose their foods at the time of service, has consistently been 

shown to reduce plate waste. These approaches appear to reduce waste and improve patient 

satisfaction, probably because patients are choosing their food close to the time of consumption, 

and also because it overcomes the problem of fixed meal times, which may not coincide with when 

patients feel like eating. Part of the success of this strategy probably comes from the increased 

social interaction at meal times, and this may explain the value of providing patient meals in dining 

room settings, rather than at the bed, where this is possible. Some of these potential strategies (such 

as protected meal times) can be relatively simple to implement without great expense, while others 

(such as provision of dining rooms) would require greater investment in new facilities and possible 

additional staffing. Combining the considerations of effectiveness and feasibility, the following 

hierarchy of interventions (from easiest and cheapest to most complex and costly) could be 

suggested to hospital administrators to address the problems of excessive hospital plate waste, with 

its adverse effects on patient food intake: 

1) Improve the quality and presentation of food, to increase its appeal and acceptability to patients 

2) Offer flexibility of meal portion sizes, to match patients’ appetites 

3) Increase the range of food choices offered to patients  

4) Introduce Protected Meal Times, to minimise meal interruptions 

5) Use nutrition assistants to help and encourage patients to make appropriate menu choices 

6) Provide greater feeding assistance to patients at meal times, especially targeting those at greatest 

nutritional risk 

7) If using a pre-plated system, change to a bulk meal delivery system 

8) Provide communal dining rooms for mobile patients to eat meals. 

 

 

Conclusion  

 

Food waste reduction is considered an important issue that hospitals can use to improve 

sustainability, by lowering the environmental impact from food production to final landfilling of 

uneaten food.  
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The very high levels recorded in many of the studies reviewed suggest that more needs to be done 

to support adequate patient food intake and improve operational efficiency. However, it might be 

impossible to achieve zero waste because of complex reasons for why waste happens, especially 

when dealing with sick patients. 

 Also, by knowing the reasons for food waste and applying all possibilities to change whether the 

service system, menus, time-serving, patients needs, training staff, communications, quality of food 

and preparation can lead to a reduction in food waste. 

 

 

Some attempts have been made to develop targets for acceptable plate waste levels, ranging from 

10 to 30%, but ultimately it is important for each institution to monitor their own performance and 

strive to find effective ways to improve the nutritional intakes of their vulnerable patients. 

Countries should pay attention to the sources of the food and keep track of the food waste that has 

been increased in some hospitals. Food waste should be monitored and controlled for each meal 

that has been served to the patient. Monitoring and improving hospital facilities may help to reduce 

food waste. 
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ÖZET  

Tarih, insanoğlunun deprem, sel, hortum, volkanik püskürmeler, orman yangınları, çekirge 

istilaları, savaş, kıtlık, açlık, göçler, terör saldırıları gibi afetlere maruz kaldığını bize haber 

vermektedir. Bu afetlerin oluşturduğu tehlikeler, insanları korkulara iterken, en az zararla 

atlatabilmek için önlemler almaya, çözümler üretmeye sevk etmektedir. Önlem ve çözümlerin 

hayata geçirilmesinde afetin türüne göre ilgili alanda uzman kişiler o dönemin bilgi kaynağı ve 

birliktelikler dayanışma grupları halini alıverir. Devlet ise bir bütün olarak mücadelede süreci 

yönetir. Tüm dünyaya yayılarak pandemi ilan edilmesine sebep olan Covid-19 virüsü ile 

mücadelede de dünya devletleri önlemleri uygulamaya koymuşlardır. Çalışmanın amacı da 

pandemi sürecinde, bireylerin, "devletin salgın yönetimi” ile  "toplumsal dayanışma" arasındaki 

ilişkiye dair algılarını tespit etmek ve böylece bölgeler arası farkları ortaya çıkarmaktır. 

Bir kitap çalışması için yazarlar tarafından 155 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. İnternet 

aracılığıyla, Türkiye’nin yedi bölgesinden geniş bir kitleye - farklı mesleklerden, yaştan, ekonomik 

düzeylerden... toplam 1254 bireye - ulaşılmıştır. Anket 15 Nisan 2020 ile 1 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Elde edilen datadan, konuyla ilgili bağımlı değişkenler ile 'yaşanılan bölge’ 

bağımsız değişkeni arasında ilişkinin bulunup bulunmadığı aranmıştır. SPSS for Windows 22.0 

programı ve Anova testi ile ‘pandemi’-‘devlete güven’ ilişkisi analiz edilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre, pandemi sürecinin yönetiminde, Türkiye diğer devletlerden daha 

başarılı görülmüştür. Devlete güven artmıştır. Toplumsal dayanışma sağlanmıştır. Ancak yedi bölge 

arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, ‘devlete güven’ ve ‘toplum dayanışması’ 

açısından, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki yerleşim alanları arasında (büyükşehir, il, ilçe ve köy ya da 

mailto:ryildiz@bandirma.edu.tr
mailto:ergun.yildirim@marmara.edu.tr
mailto:okkasari@artuklu.edu.tr
mailto:muhittinevren@artuklu.edu.tr
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kent-kır) ve yine sürecin dini-manevi değerlerle değerlendirilmesinde, bölgelerarası anlamlı fark 

saptanmamıştır. Vatandaşlar ortak inançtan kaynaklanan benzer değerlendirmelere sahiptirler. 

Anahtar Kelimeler: Salgın, bölge, farklılık, devlet, güven.  
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Regional Differences İn The Relationship Between Pandemic Process And Trust İn The State 

 

ABSTRACT  

History informs us that human beings have been exposed to disasters such as earthquakes, floods, 

tornadoes, volcanic eruptions, forest fires, grasshopper invasions, war, famine, hunger, migrations, 

terrorist attacks. While the dangers posed by these disasters push people to fears, they take 

precautions to take measures and produce solutions in order to survive with the least damage. 

According to the type of disaster in the implementation of measures and solutions, experts in the 

relevant field become the source of knowledge and solidarity groups of that period. The state 

governs the process as a whole in the struggle. World states have implemented measures to combat 

the Covid-19 virus, which has spread around the world and has been declared a pandemic. The aim 

of the research is to determine the perceptions of individuals about the relationship between 

"epidemic management of the state" and "social solidarity" in the pandemic process and thus reveal 

the differences between regions. 

A questionnaire consisting of 155 questions was prepared by the authors for a book study. Via the 

Internet, to a wide audience from Turkey's seven regions - from different professions, ages, 

economic levels ... from a total of 1254 individuals - has been reached. The survey was carried out 

between 15 April 2020 and 1 May 2020. From the data obtained, it is questioned whether there is a 

relationship between the dependent variables related to the subject and the 'region of residence' 

argument. With the SPSS for Windows 22.0 program and Anova test, the relationship between 

'pandemic' - 'trust to the state' was analyzed. 

According to the findings of this research, the management of the pandemic period, Turkey has 

seen successful than any other state. Trust in the state has increased. Social solidarity has been 

ensured. However, there were significant differences between the seven regions. In addition, in 

terms of 'trust in the state' and 'community solidarity', between residential areas in all regions of 

Turkey (metropolitan, provincial, district and village or urban-rural) with no significant 

differences. Again, in the evaluation of the process with religious-spiritual values, there was no 

significant difference between regions. Citizens have similar evaluations arising from shared belief. 

Keywords: Pandemic, region, difference, state, trust. 

 

 

 

Giriş 

Osmanlı’dan kalma çok kültürlü bir yapı üzerine inşa edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

kuruluş düşüncesi, “sınıfsız ve kaynaşmış bir kitle” ya da bir homojen toplum ve bir üniter devlet 

anlayışıdır. Burada önemli olan homojen toplum tasarımının, söz konusu toplum içinde yer alan, onu 

oluşturan farklı unsurlarıdır. Bu unsurlar; inançlar, ideolojiler, dinsel ve etnik kimlikler vb. şeklinde 

sayılabilir (Günay, 2010:143-144). Batılılaşma sürecinde de özellikle Osmanlının bazı konularda 

Batının gerisinde kaldığı düşüncesinden hareketle ‘kültür ve medeniyet’ kavramları çerçevesinde 

Osmanlı kültürü ile ilgili tartışmalar olmuştur (Vatandaş, 2011: 73-74). Bu tartışmalar neticesinde 

belirlenen yeni anlayış ‘ulus devlet’ anlayışı olmuştur. Ulus devlet anlayışını benimsemiş olsa da yeni 
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kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde kültürel bir çeşitlilik, toplum içerisinde farklı 

kimlikler, farklı, din, dil ve ırk mensuplarının varlığını barındırmaya devam etmiştir, etmektedir 

(Aras, 2017: 112-113). Osmanlı döneminde var olan toplumsal yapı ile Türkiye’nin sahip olduğu bir 

kültür köprüsü konumundan kaynaklanan bu durum, çok farklı olmasa bile Türkiye’de bölgeler 

arasında birçok farklı kültürel yapının varlığını beraberinde getirmiştir. Bu kültürel farklılıktan kasıt 

Türkiye’de mikro düzeyde kültürlerin yer almasındandır; bu açıdan Türkiye homojen değil heterojen 

bir yapıdadır ve bu kültürel zenginliktir, denir. Ancak bu derece kültür zenginliği, zorlu ve çetrefilli 

bir iş de yükler topluma, devlete (Tacar, 1989: 529).  

Bahsedilen bu farklılıklar zaman içerisinde sadece kültürel olarak değil birçok anlamda kendini 

göstermeye başlamış ve bölgeler arasında farklılaşan alanların da artmasına neden olmuştur. Nitekim 

Türkiye’de önceleri gelenekler, gündelik hayat, örf ve adetler gibi çeşitliliklerle görünür olan bölgeler 

arasındaki farklılıkların birtakım dengesizlikleri de ortaya çıkardığı yaşanarak tecrübe edilmiştir. 

Tarihsel süreç içerisinde bölgelerin gelişme dinamiklerinde (doğal kaynakların, demografik yapının 

ve tarihsel birikimlerin çeşitli yörelerde yoğunlaşmalarından kaynaklanması; doğrudan ya da dolaylı 

olarak bölgesel bir boyutu var olan ekonomi politikaları gibi) çeşitli nedenlerle farklılıklar meydana 

gelmiştir (Kulaksız, 2008: 19). Bir bölgenin ekonomik durumu ise diğer bölgeler için çekici etkendir. 

Hatta bölgenin GSMH’dan aldığı pay, ekonomik aktivitenin yoğunluğu, yarattığı istihdam fırsatları, 

bölgedeki sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmişliği gibi unsurların, diğer bölgelerden imkânı daha 

geniş bölgelere göç hareketlerini ortaya çıkardığı da göç teorilerinde belirtilmektedir (Evlimoğlu ve 

İnak, 2017: 543). Bu bağlamda iç göçlerin Türkiye’nin doğusunda yer alan bölgelerden, sosyo-

ekonomik bakımdan daha gelişmiş batı bölgelerine doğru olduğu gözlenmiştir (Bülbül ve Kose, 

2010: 78). 2019 TÜİK verilerine bakıldığında en fazla göç alan bölgenin Marmara (TR1 İstanbul: 

498676, TR2 Batı Marmara: 126488, TR4 Doğu Marmara: 251226) bölgesi olduğu görülmektedir. 

En az göç alan yerlerin başında ise TRA Kuzeydoğu Anadolu: 79418, TR9 Doğu Karadeniz: 95959, 

TRB Ortadoğu Anadolu: 106742 gelmektedir. Bu veriler bölgeler arasındaki farklılıkların ve 

gelişmişlik seviyelerinin, iş olanaklarının etkisini ortaya koymaktadır (TUİK, 17.07.2020).1  

Gelir dağılımı ve yoksulluk konusunda da bölgeler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 2018 yılı 

TÜİK tarafından yayınlanan eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre gini2 katsayısı verileri 

doğrultusunda bölgesel gelir dağılımına bakıldığında eşitsizliğin en fazla yaşandığı bölgenin 0,444 ile 

TR1 İstanbul olduğu, gelir dağılımın en iyi olan bölgenin 0,334’lik gini katsayısı ile TR4 Doğu 

Marmara olduğu görülmektedir. Yoksulluk oranları da bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. 

En fazla yoksulluk oranı %21 ile TR1 İstanbul’da olsa da nüfus açısından çok düşük olan bölgelerde 

%17-19 bandındadır. Yoksullukta en düşük oran ise %13,9 ile TR9 Doğu Karadeniz bölgesindedir 

(TUİK, 18.07.2020).3 

                                                           
1Verilere Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır. Detaylı bilgi için bakınız 
  https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do.  
2 Gini katsayısı: Kişisel gelir dağılımını ölçmek için, yaygın olarak kullanılan dağılım ölçüsüdür. Gini katsayısı, Lorenz 

eğrisine bağlı ve eğri ile köşegen arasında kalan alanın, köşegenin altında kalan toplam alan oranına eşittir. Bu oran 
büyüdükçe, dağılımdaki eşitsizlik artıyor demektir. Gini ölçüsü "0 ile 1"arasında değişir. Bir toplumda, gelir adaletli 
olarak paylaşılmışsa, gini katsayısı "0"a eşit, toplumdaki gelirleri yalnız bir kişi almışsa, gini katsayısı "1" e eşit 
olmaktadır. (https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/metaVeriEkle.do?durum=metaGetir&menuNo=515). 

3Verilere Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır. Detaylı bilgi için bakınız 
  https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/metaVeriEkle.do?durum=metaGetir&menuNo=515
https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do
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Türkiye’de bölgelerarası dengesizlik durumuna neden olan etkenlerden birisi de her bölgenin farklı 

coğrafi özelliklere sahip olmasıdır ki tarım sektörünü ve hem bölge ekonomisini hem ulus devletin 

bütün ekonomik yapısını etkilemektedir. Tarihsel açıdan bakıldığında Osmanlı Devleti’ndeki 

ekonomik gelişmişlik tarım sektörüne dayalı olduğu için bölgeler arasında önemli bir dengesizlik 

durumuna rastlanmamıştır. Osmanlı imparatorluğunda benimsenen yerleşme düzeninde; yerleşme 

merkezleri arasında başkent, bölgesel merkezler, pazar şehirleri ve köyler şeklinde bir kademelenme 

oluşmuştur. Ancak birçok bölgede tarımsal verimliliği artırabilecek Tımar sistemi uygulanırken, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün bile devam eden ağalık sistemine neden olan 

Yurtluk veya Ocaklık sistemi uygulanmıştır (Tekeli’den akt: Mermer ve Tekkanat, 2018: 93-94). 

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda devletin ağır sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarla uğraşması, 

bölgelerarası farklılığın giderme yönündeki çabaları bir bakıma sekteye uğratmıştır. Coğrafi konum 

ve doğal kaynakların getirmiş olduğu avantajlar sonucunda Batı Avrupa ile ticari ilişki içine girme 

şansını yakalayan Batı Anadolu gelişirken, bu avantajlara sahip olamayan Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri ise gelişememiştir. Bu sorun daha sonraki yıllarda gerek izlenilen devlet 

politikalarının yetersizliği gerekse firmaların büyük şehirlerde yoğunlaşması nedeniyle giderek 

azalma yerine daha da büyümüştür. Planlı dönem içinde her ne kadar bölgeler arası dengenin 

sağlanması önemli bir ulusal hedef olarak belirlenmiş ise de hazırlanan planların ve bunların 

uygulanmasının bu konuda genellikle etkili olmadığını göstermiştir (Tekeli’den akt: Mermer ve 

Tekkanat, 2018: 94). Bölgesel gelişme ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada “Bölgesel 

Gelişme Planları” ve “Kalkınmada Öncelikli Yöre Politikaları” gibi iki önemli araç kullanılmıştır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Doğu Anadolu (DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesel 

Gelişme Planları (DOKAP) tamamlanmış olup, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Planı (yenileme), 

Ege Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı, Doğu Akdeniz Bölgesel Gelişme Planı ve Batı Akdeniz 

Bölgesel Gelişme Planı çalışmaları yapılmıştır. Ama yoğun faaliyetlere rağmen, bölgeler arası 

gelişmişlik farkları bir sorun olarak devam etmektedir (Elvan, 2012: 104-106). Türkiye’de işgücünün 

bölgelere göre farklılıklar göstermesi de bölgesel dengesizliklere neden olmaktadır. Geri kalmış 

bölgelerde; eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel altyapı eksiklikleri, işgücünün niteliğinin düşüklüğü, 

teknolojinin yeterli olarak kullanılamaması, tarım sektöründe istihdam edilenlerin diğer sektörlere 

oranla daha fazla olması ve tarım sektöründe gelirin diğer sektörlere göre daha düşük olması bölgeler 

arasındaki dengesizlik durumunu giderek artırmaktadır (Kulaksız, 2008: 25).  

Türkiye’deki bölgeleri sosyokültürel açıdan ele aldığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

diğer bölgelere oranla kültürel açıdan da daha az değişmiştir denilebilir. Zira diğer bölgelerde yavaş 

yavaş ortadan kalkmasına rağmen Osmanlı’dan süregelen bir aşiret yapısı ve beylik geleneği Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’da halen varlığını devam ettirmektedir. Bölgede hâkim olan aşiret yapısı da 

üretim ve insan ilişkilerini etkilemektedir (Gündüz’den akt: Mermer ve Tekkanat, 2018: 94). 

Bölgeler arasındaki farklılıklar sağlık alanında da etkisini göstermektedir. Çünkü sağlık anlayışı 

zaman içinde bireyden bireye, toplumdan topluma farklılaşabilmektedir. Genel olarak bireyin sağlığa 

ve hastalığa ilişkin anlayış, bilgi ve davranışında kültürünün, ekonomik gücünün ve eğitim düzeyinin 

etkisi belirgin bir biçimde kendini göstermektedir. Bir toplumda sağlığa/hastalığa verilen önem, o 

toplumun kültürüne bağlıdır (Öncel, 1997: 183-184). Toplumda sağlık ile ilgili konuları araştırmak 

için ortaya çıkmış olan ‘Sağlık Sosyolojisi’nin varoluşunun nedenlerinden biri sağlık ve hastalık 

                                                                                                                                                                                                
 



243 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

kavramlarının farklı toplumların kültürlerine göre farklı anlamlar içermesidir. Belirli bir fiziksel ya da 

zihinsel durumun pozitif ya da negatif değer göstermesi, kültüre bağlı bir süreç içinde toplum 

tarafından yapılandırılır. Ağrı, acı, hastalık, ölüm faklı anlamlarda kullanılır. İnsan için uygun olan da 

toplumların dini ya da ideolojik ideallerine, yaşam biçimlerine, üretim kültürüne bağlı olarak değişir 

(Özen, 1994: 139). Genel olarak ekonomik durum yanında nüfus (doğum-ölüm ve göç oranlan), aile, 

sosyal sınıf, din, dil ve kültür sağlığı etkileyen toplumsal yapı faktörleri arasında sayılagelmektedir. 

Sağlık sosyolojisi alanındaki araştırmalarda, sağlık ve hastalıklarla ilişkisi en fazla kurulan somut 

sosyal değişkenlere baktığımızda, yaşanan coğrafi bölge, meslek, cinsiyet, etnik köken, medeni 

durum, işsizlik, yaş, sosyal sınıf, kültürel yapının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (Özen, 

1993: 80).  

Özetle bölgeler arasında sosyokültürel, ekonomik, coğrafi birçok alanda farklılıkların varlığı, bölgede 

yaşayan insanların davranışlarını, yaşam biçimlerini etkilemektedir. Dolayısıyla birtakım kararlar, 

düşünceler, tepkiler ve refleksler de bölgeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. Hem bölge 

insanları hem toplum, sağlık ve hastalık kavramlarını kültürün etkisiyle biçimlendirmekte ve 

değerlendirmektedir. Sosyal bir kurum olan sağlık, büyük ölçüde sosyoekonomik ve sosyokültürel 

değişkenler tarafından belirlenmektedir. O nedenle çalışmamız bu bakış açısıyla salgının yönetimi 

açısından devlete olan güveni, bölgesel farklar değişkeni ile tespit etmeyi amaçlamıştır. Zira kendini, 

farklılıkları zenginlik gören bir ülke olarak tanımlayan Türkiye, coğrafi, ekonomik, siyasi, kültürel 

vb. farklar barındıran yedi coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Dolayısıyla pandemi gibi zorlu ve tehlikeli 

bir sürecin yönetiminde, bölgeler arasında değerlendirme farklarının ne derece açık olduğu kültürel, 

tarihsel zenginliğin bir göstergesi olacaktır. Buna göre farkların her konuda ve yüksek oranlarda 

varlığı zenginlik değil toplumsal bütünlüğün sağlanamadığı anlamına gelir. Ama benzer noktalar 

yanında bazı konularda derece farklarından söz etmek ise bir zenginliğe işaret edecektir. Ama aynı 

zamanda tüm kurum ve uygulamalarıyla devletin, pandemik sürecin yönetimi karnesi olacaktır. 

1. Yöntem 

Bir kitap çalışması için yazarlar tarafından 155 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. İnternet 

aracılığıyla, Türkiye’nin yedi bölgesinden geniş bir kitleye - farklı mesleklerden, yaştan, ekonomik 

düzeylerden... toplam 1254 bireye - ulaşılmıştır. Anket salgının pik yaptığı 15 Nisan 2020 ile 1 Mayıs 

2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Bu çalışmada ise elde edilen datadan, konuyla ilgili bağımlı 

değişkenler ile 'yaşanılan bölge’ bağımsız değişkeni arasında ilişkinin bulunup bulunmadığı 

aranmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Gruplu değişkenler 

arasındaki ilişki ki-kare analizi ile test edilmiştir. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli 

verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında 

farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak LSD testi kullanılmıştır.  

2. Salgında Toplumsal Birliğin Sağlanması 

Tablo 1: Toplumsal birliğin sağlanması 



244 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Ege 193 7,2850 2,31540 ,16667 

Karadeniz 102 7,2843 2,36885 ,23455 

Doğu Anadolu 119 6,8992 2,36999 ,21726 

Marmara 402 6,7711 2,27474 ,11345 

Güneydoğu Anadolu 229 6,7555 2,53251 ,16735 

İç Anadolu 106 6,7358 1,99190 ,19347 

Akdeniz 103 6,5340 2,73258 ,26925 

Total 1254 6,8788 2,37128 ,06696 

 

ANOVA 

Toplumsal birliğin sağlanması 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 71,219 6 11,870 2,122 ,048 

Within Groups 6974,357 1247 5,593   

Total 7045,576 1253    

Pandemi sürecinde toplumun “ben” olarak değil de “biz” olarak hareket edip etmediğine ve farklı 

kimliklere, farklı dini, siyasi ve kültürel bir yapıya sahip Türkiye’de toplumsal birliğin sağlanıp 

sağlanamadığına dair inanç ve düşüncenin tespitine yönelik sorulardan elde edilen veriler bu 

farkların anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Salgında toplumsal birliğin sağlanması puanları, bölgeler değişkenine göre, hangi alt gruplar 

arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası 

varyansların homojen dağıldığı görülmüş ve post-hoc LSD testi sonucunda Marmara-Ege, 

Güneydoğu Anadolu-Ege ve Akdeniz-Ege bölgeleri arasında Ege bölgesi lehine ve Karadeniz-

Akdeniz bölgeleri arasında da Karadeniz bölgesi lehine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum Ege bölgesindeki vatandaşların (m=7,28) Marmara 

(m=6,77) Güneydoğu Anadolu (m=6,75) ve Akdeniz (m=6,53) bölgesindeki vatandaşlara; 

Karadeniz bölgesindeki vatandaşların (m=7,28) da Akdeniz bölgesindeki vatandaşlara (m=6,53) 

göre daha yüksek oranda salgında toplumsal birliğin sağlandığını düşündüklerini ortaya 

koymaktadır. Diğer alt boyutlar/bölgeler arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

3. Salgında Devlet Kurumlarına Güven 
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Tablo 2: Pandemi sürecinde devlet kurumlarına güven 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Marmara 402 28,3905 6,59246 ,32880 

Karadeniz 102 27,9902 5,93278 ,58743 

Doğu Anadolu 119 27,6555 7,46226 ,68406 

İç Anadolu 106 27,6415 6,71344 ,65207 

Ege 193 27,5751 7,72346 ,55595 

Akdeniz 103 25,7184 8,62443 ,84979 

Güneydoğu Anadolu 229 25,5852 8,18792 ,54107 

Total 1254 27,3676 7,37251 ,20819 

 

ANOVA 

Pandemi sürecinde devlet kurumlarına güven 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1494,015 6 249,002 4,661 ,000 

Within Groups 66611,511 1247 53,417   

Total 68105,526 1253    

Pandemi ilan ettirecek kadar tüm dünyayı etkisi altına alan yeni Koronavirüs hastalığı ile 

mücadelede Türkiye Devleti, oluşturulan Sağlık Bilim Kurulunun önerileri ve yönlendirmesiyle 

eğitimden düğün ve pikniklere kadar birçok kararlar almış ve uygulamaya koymuştur. Süreçte etkin 

rol oynayan Sağlık Bilim Kurulunu başarılı bulma ve Sağlık Bakanlığının, üzerine düşen görevi 

yerine getirdiğine inanma, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖK’ün uzaktan eğitim programı 

uygulamasının doğru bir karar olduğunu düşünme soruları ile bölgesel değerlendirmeler bu başlıkta 

analiz edilmiştir. Yine ek olarak katılımcılara, devletin kurum ve kuruluşlarının koordineli bir 

şekilde çalıştığına inanç, salgının yönetiminin devlete, sağlık kurumlarına ve Türkiye’nin bilim ve 

teknolojik alt yapısına güvene ilişkin yöneltilmiş sorulardan elde edilen veriler konunun analizinde 

değerlendirmeye alınmıştır. 

Pandemi sürecinde devlet kurumlarına, kurumların koordineli çalışmasına ve bilimsel, teknolojik 

alt yapıya inanç ve güven puanları, bölgeler değişkenine göre, hangi alt gruplar arasında 

farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası varyansların 

homojen dağıldığı görülmüş ve post-hoc LSD testi sonucunda Güneydoğu Anadolu-Marmara, 

Güneydoğu Anadolu-Karadeniz, Güneydoğu Anadolu-Ege, Güneydoğu Anadolu-İç Anadolu, 
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Güneydoğu Anadolu-Doğu Anadolu bölgeleri arasında Güneydoğu Anadolu bölgesi ile eşleşen 

diğer bölgeler lehine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yine 

Akdeniz-Marmara, Akdeniz-Karadeniz, Akdeniz-Ege bölgeleri arasında Akdeniz bölgesi ile 

eşleşen diğer bölgeler lehine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık 

saptanmıştır.  

Bu durum salgın sürecinde bölge vatandaşları arasında devlete güven artışının en yüksek orandan 

aşağıya doğru yaşandığı bir sıralamasını da vermektedir. Buna göre Marmara (m=28,39), 

Karadeniz (m=27,99), Doğu Anadolu (m=27,65), İç Anadolu (m=27,64) ve Ege (m=27,57) 

bölgelerindeki vatandaşların salgın sürecinde devlete güvenlerinin, Akdeniz (m=25,71) ve 

Güneydoğu Anadolu (m=25,58) bölgelerindeki vatandaşlara göre daha yüksek oranda arttığını 

düşünmektedirler. Diğer alt boyutlar/bölgeler arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

4. Türkiye’de Alınan Önlemlerin Diğer Devletlerle Karşılaştırılması 

Tablo 3: Türkiye’de Alınan Önlemlerin Diğer Devletlerle Karşılaştırılması 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Karadeniz 102 12,0882 2,54894 ,25238 

Marmara 402 11,7711 3,04208 ,15172 

Doğu Anadolu 119 11,5546 3,12100 ,28610 

Ege 193 11,3420 3,32089 ,23904 

İç Anadolu 106 11,3208 2,80662 ,27260 

Akdeniz 103 10,8835 3,60365 ,35508 

Güneydoğu Anadolu 229 10,5459 3,35133 ,22146 

Total 1254 11,3756 3,17714 ,08972 

 

ANOVA 

Türkiye’de Alınan Önlemlerin Diğer Devletlerle Karşılaştırılması 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 301,652 6 50,275 5,078 ,000 

Within Groups 12346,441 1247 9,901   

Total 12648,093 1253    
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Katılımcıların, salgın ile mücadelede Türkiye’nin diğer devletlere göre başarılı olup olmadığına, 

sağlık kurumlarına güven duygusuna, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal yansımasına 

yönelik sorulara verdikleri cevaplar, bölgeler arası anlamlı farkların var olduğunu göstermektedir. 

Buna göre pandemi sürecinde, Türkiye’nin diğer devletlerle karşılaştırılması puanları, bölgeler 

değişkenine göre, hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonrası varyansların homojen dağılmadığı görülmüştür. Tamhane testi 

sonucunda Marmara-Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında Marmara bölgesi lehine ve Karadeniz-

Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında da yine Karadeniz bölgesi lehine istatistiksel olarak (p<.05) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum Karadeniz (m=12,08) ve Marmara 

(m=11,77) bölgesindeki vatandaşların, Güneydoğu Anadolu (m=10,54) bölgesindeki vatandaşlara 

göre daha yüksek oranda Türkiye’nin diğer devletlere göre daha başarılı olduğuna, sağlık 

kurumlarına güvendiklerine, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığına inandıklarını ortaya 

koymaktadır. Diğer alt boyutlar/bölgeler arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tartışma 

İnsanlık medeniyetinin hangi salgınlardan geçtiği tarihsel bağlamda belirsizliğini korusa da 

araştırmalar, salgınların insanlık medeniyeti ile birlikte var olduğunu ve insanlık medeniyetinin 

neredeyse tüm coğrafyasında yaşandığını ileri sürmektedirler. Bundan sonra da var olmaya devam 

edecek gibi gözükmektedir. Zira kutsal kitaplardan, yazıtlardan, tarihsel metinlerden ve 

araştırmalardan hareketle, insanlığın salgınlarla savaşından söz eden çalışmalar, bu savaşın halen 

devam ettiğini dile getirmektedirler (Sabbatani, Manfredi ve Fiorino: 2012; Peset, 2015: 175; 

Drancourt ve Raoult, 2016: 913; Potter ve Jennings, 2011). Bu çalışmacılardan bir olan Huremović, 

(2019) yaşanmış salgınlar için bazı örnekler verir. Atina’da M.Ö. 430-426 yılında oraya çıktığı 

düşünülen Atina vebası. Roma’da M.S. 165-180 yılları arasında yaşanan Antonin salgını. M.S. 6.yy. 

ortalarında Mısır, Orta Asya ve Etiyopya’da yaşanan Justinian vebası. 1334 yılında Çin’de ortaya 

çıkan Kara Ölüm. 1918 yılındaki İspanyol Gribi. 1972’de Yugoslavya’da yeniden ortaya çıkan Çiçek 

Salgını. 1980’li yılların başın ABD’de ortaya çıkan HIV Salgını. 21.yy. ilk salgınlarından SARS-

CoV Salgını. 2009 yılında Meksika’da Domuz Gribi Salgını. 2013 yılında Gine’de Ebola Salgınları. 

2015 yılında Brezilya’da salgın haline gelen ZIKA virüsü… Bu verilen örneklere ilaveten şu an 

yaşamakta olduğumuz 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve pandemik hale gelen Covid-19 salgını, 

salgınların varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. 

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan salgınların toplumsal boyutu tam olarak bilinememektedir. Ancak 

yine yapılan araştırmalar, salgınların nüfus, ekonomi, ticaret, siyaset, din, kültür gibi birçok 

toplumsal yapılarda bozulmalara ve yıkıcı sonuçlara yol açtığını (Huremović, 2019; Kazanjian, 2015: 

965; Peset, 2015: 174-176; Devaux, 2013; 169-171); bazı araştırmalar salgınların, insanların gündelik 

pratiklerinde ve toplumsal düzenlerinde değişimlere, dönüşümlere neden olduğunu ortaya 

koymuşlardır (Kazanjian, 2015: 965-967; Tognotti, 2013; Jester, Uyeki ve Jernigan: 2018: 2597; 

Kalra, vd., 2014: 167; Encyclopædia Britannica, 2020). Bazı araştırmacılar da Covid-19 salgınında 

da olduğu gibi, salgınların ölüm ya da hastalığa yakalanma korkusu gibi korkular, panik ve kaygılar 

gibi psikolojik sorunların yaşandığını bildirmektedirler (Huremović, 2019: 23; Johnson ve Mueller, 

2002; Mak, vd., 2009; Asmundson ve Taylor, 2020; Encyclopædia Britannica, 2020).  



248 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

İnsanlık medeniyeti geliştikçe salgınlara verilen tepkilerin de değişim geçirdiği görülmektedir. Antik 

ve Ortaçağ dönemlerinde, salgının günahlardan dolayı ortaya çıktığı düşüncesi hâkimdir (Hajar, 

2012: 158; Peset, 2015: 175). Bu dönemlerde salgınla birlikte toplumlar dine yönelmişlerdir. 

Toplumda günahkâr olduğu düşünülen insanlara, gruplara, topluluklara karşı toplumsal şiddet 

artmıştır. Örneğin, dinin ya da dini düşüncenin hâkim olduğu Avrupa toplumlarında Katolik 

Hıristiyanlarca, kendi mezhebi dışındaki Hıristiyanlara, Yahudilere günahkâr oldukları düşüncesiyle 

şiddet uygulanmıştır (Huremović, 2019: 15-16; Encyclopædia Britannica, 2020). Hatta Avrupa 

toplumlarında bazı gruplar, Çin’de ortaya çıkan ‘Kara Ölüm’ salgınını yaydıkları gerekçesiyle 

yüzlerce Yahudi’yi öldürmüşlerdir (Encyclopædia Britannica, 2020). Avrupa toplumlarında bunlar 

yaşanırken Kahire’de de salgın nedeniyle ‘kadınların, erkeklerin günah işlemelerine yol açabilecek 

durumlarının önlenmesine yönelik bir yasa’ çıkarıldığı görülür (Huremović, 2019: 16). Bunlarla 

birlikte salgının yol açtığı kaos ortamında, salgına yakalanmamak için insanların, salgından 

koruduğuna inanılan eşyalara, muskalara, bitkisel tedavilere, tövbelere ve dualara başvurdukları da 

görülür (Huremović, 2019: 16; Hajar, 2012: 161). Tepkilerin farklılığı sahip olunan bilgi, inanç ve 

kültürel yaklaşımlardan kaynaklıdır. Covid-19 pandemisinde de dünya devletlerinin, bilimsel 

açıklamalar çerçevesinde aldıkları tedbirlere (virüsün bulaşmasından korunmaya dönük izolasyon ve 

maske kullanımı…), tedavide kullanılacak ilaçları tespit etme ve aşı bulma çabalarına şahit olduk. 

Ancak insanların salgın karşısında farklı davranışlarda bulundukları da haberlere yansıdı. Örneğin 

ABD’nin Washington eyaletinde koronavirüse yakalanıp ‘bağışıklık kazanmak isteyenler’ ‘Covid-19 

Partileri’ düzenlediler. Yetkililerden uyarı geldi ve tedbirler alındı. Esasen bu tip ‘bağışıklık partileri’ 

aslında yeni değil. Geçmişte bazı ebeveynler çocuklarını ‘Suçiçeği Partilerine’ götürürdü. Çocukların 

suçiçeği geçirenlerle temas halinde olmalarının bağışıklık geliştirmek için iyi bir yöntem olacağına 

inanırlardı. (https://www.bbc.com, 07.05.2020). 

Bununla birlikte devletlerin uygulamaya koydukları tedbir ve çabaların toplumsal algıda karşılığı 

farklılık gösterebilmektedir. Almanya, Güney Kore gibi ülkelerde devletlerin başarılı uygulamaları 

yanında bazı devletlerde tepkilere yol açan uygulamalar görüldü. Örneğin ABD’de koronavirüse 

yakalanan Danni Askini adlı bir kadına 35 bin dolar test ve tedavi masrafının fatura edildiği, Times’a 

konuşan Askini’nin “Şahsen bunu ödeyebilecek durumda olan bir kimseyi tanımıyorum bile” dediği 

haberlerde yer aldı. Ek bilgi olarak da 18 Mart 2020 tarihli “Önce Aileler” adlı koronavirüs 

tasarısıyla devlet/sigorta tarafından test ücretlerinin karşılanacağı ama tedaviyi karşılayacak bir 

politikanın oluşturulmadığı yazıldı (Aktan, 21.03.2020). Haziran ayına gelindiğinde de ölümden 

dönen 70 yaşındaki Covid-19 hastasına 1 milyon dolardan fazla fatura geldiği (tr.euronews.com, 

14.06.2020) yazıldı. Kısacası parası olana sağlık hizmeti verilir gibi bir durumdu ve eleştiriliyordu. 

Yine koronavirüsü salgınında Avrupa Birliği ülkeleri tarafından destek verilmeyen İtalya'da halkın, 

pek çok yerde Avrupa Birliği bayrağı indirerek tepkisini gösterdiği haberlere konu oldu 

(www.sabah.com.tr, 03.04.2020). Devletlerin salgınla mücadelesinde, insanların devletlerine, sağlık 

kurumlarına, bağlı oldukları birliklere güvenleri ve onları başarılı bulmaları açısından iyi bir sınav 

veremediğine ilişkin bu tür örnekler çoğaltılabilir. Türkiye Nisan sonu ve Mayıs başı itibariyle 

başarılı bir sınav vermiş gözükmektedir ki bölgeler arası farkların varlığı bu sınavın başarısına bir 

gölge değil, bir derece farkı olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

 

http://www.sabah.com.tr/
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Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘ulus devlet’ anlayışı ile kuruluşunun ya da “sınıfsız, kaynaşmış bir 

kitle” ya da bir homojen toplum ve bir üniter devlet anlayışının temelinde, toplumu oluşturan farklı 

inançlar, ideolojiler, dinsel ve etnik kimlikler yatmaktadır ki bu çeşitlilik varlığını devam 

ettirmektedir. O nedenle farklı coğrafi özelliklere sahip bölgeler arasında birçok farklı kültürel 

yapının varlığından söz edilmektedir ki birtakım dengesizlikleri, sağlık alanında, gelir dağılımı ve 

yoksulluk konusunda bölgeler arasında farklılıkları ortaya çıkarmış ve iç göç hareketlerine yol 

açmıştır. “Bölgesel Gelişme Planları” ve “Kalkınmada Öncelikli Yöre Politikaları”na rağmen 

bölgelerarası gelişmişlik farkları bir sorun olarak devam etmektedir. Bölge insanlarının yaşam 

biçimlerini etkileyen bölgelerarası farklılıklar, salgının yönetimi açısından devlete olan güvendeki 

derece farkına da yansımıştır. Ancak farkların yüksek oranlarda olmayışı, bir yönüyle tehlike 

karşısında toplumsal bütünlüğün sağlandığını diğer yönüyle ‘farklılık zenginliktir’ düşüncesinin 

yansıdığını göstermektedir. 

Çeşitli afetlere maruz kalan ve oluşabilecek tehlikeler karşısında korkulara kapılan insanoğlu, 

mücadelede sürecini yöneten devlet çatısı altında tehlikeleri en az zararla atlatabilmek için 

önlemler alıp çözümler üretmeye çalışmış, alanında uzman kişiler etrafında dayanışma grupları 

oluşturmuşlardır. Covid-19 virüsü ile mücadelede olduğu gibi. Araştırmamızda elde edilen veriler 

de Türkiye’nin virüs ile mücadeledeki çabası ile ülkenin her bir tarafında ya da tüm bölgeler 

arasında ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Tüm bölgeler, sürecinin yönetiminde, Türkiye’yi 

diğer devletlerden daha başarılı görmektedir; devlete güven ve toplumsal dayanışma artmıştır. Tüm 

yerleşim alanları için geçerli olmak üzere, salgın sürecinin dini-manevi değerlerle 

değerlendirilmesinde bölgelerarası anlamlı fark saptanmamış; ortak inançtan kaynaklanan benzer 

değerlendirmeler tespit edilmiştir. Ancak değerlendirmede bölgelerarası derecelendirme açısından 

anlamlı farklar olduğu da tespit edilmiştir. Buna göre; 

Ege bölgesindeki vatandaşlar Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki 

vatandaşlara; Karadeniz bölgesindeki vatandaşlar da Akdeniz bölgesindeki vatandaşlara göre daha 

yüksek oranda salgında toplumsal birliğin sağlandığını düşünmektedirler. Yine Marmara, 

Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşların salgın yönetiminde 

devlet kurumlarına güven artışlarının Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlara; yine 

Marmara, Karadeniz, Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşların Akdeniz bölgesinde yaşayan 

vatandaşlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yine Karadeniz ve Marmara bölgesinde 

yaşayan vatandaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlara göre daha yüksek 

oranda, Türkiye’nin diğer devletlere göre daha başarılı olduğuna,  yardımlaşma ve dayanışmanın 

arttığına inanmakta ve sağlık kurumlarına daha fazla güvenmektedirler. Diğer alt boyutlar 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Zorlu ve tehlikeli pandemi sürecinin yönetiminde, bölgeler arasında değerlendirme farklarının bazı 

konularla sınırlı ve yüksek olmayan düzeylerde kalması; Türkiye’nin kültürel, tarihsel zenginliğe 

sahip olduğunun; zorluk karşısında toplumsal bütünlüğün sağlandığının bir göstergesidir. Aynı 

zamanda araştırma, yedi bölgede de pandemik sürecin yönetiminde tüm kurum ve uygulamalarıyla 

devlete güvenildiğini ve başarılı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Farklar ise devletin nerelerde 

eksik kaldığının izlerini vermektedir.  
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Osmanlı Saray Mutfağı Hiyerarşik Yapısının Yemek Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi 
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ÖZET 

Yemek olgusu yalnızca bir karın doyurma eyleminden ziyade tarihsel bağlamda bakıldığında 

yüzyılın birikimini ve çeşitliliğini taşıyan kültürel bir olgudur. Bu açıdan ele alındığında yemek 

bayramların, düğünlerin, festivallerin, cenaze ve iftarların toplumsal davranışların temel 

olgularındandır. Yemek aynı zamanda toplumsal yapıdaki kültürü de yansıtmaktadır. Her dönemin, 

her toplumun kendine has bir yemek kültürü mevcuttur.  Bu bağlamda bakıldığında Osmanlı 

mutfağı geniş bir yelpazeye sahiptir. Yemek kültüründen yola çıkarak yapılacak yemek sosyolojisi 

çalışması aynı zamanda mutfağı da içine alan bir sosyoloji olma çabasındadır. Bu çalışmada temel 

amaç, mutfakların bir toplumun tarihini kültürel, ekonomik ve politik açıdan yansıtan bir ayna 

olduğu düşünülürse, Osmanlı mutfak kültürünün hiyerarşik yapısını açıklamak ve mutfaktaki 

oluşumu sosyolojik olarak ele almaktır. Modern mutfak hiyerarşik yapı oluşumunun tarihine 

bakıldığında ilk olarak karşımıza çıkan isim hiç kuşkusuz Fransız Chef Auguste Escoffierdir. 

Modern mutfağın kurucu şeflerin başı olarak nitelendirilen Fransız şef Escoffier yaptığı yeniliklerle 

gastronomi alanına pek çok katkı sağlamıştır. Ancak tarihsel sürece bakıldığında mutfak hiyerarşik 

yapısının önceki yüzyıllarda var olduğu Escofier’in bu yapıyı kurduğu değil, geliştirdiği 

söylenebilmektedir. Osmanlı dönemine ait kayıtlara bakıldığında geniş coğrafi alanlara yayılan ve 

hükmeden imparatorluk için mutfağın ve yemeğin önemini anlamak mümkündür. Özelliklede 

başkentin İstanbul’a taşınması ve Osmanlının geniş topraklara hükmetmesiyle birlikte, sarayda 

bulunan bireylerin beslenmesinden sorumlu olan mutfakta gelişmiştir. Bu büyük sarayda 

beslenmeyi karşılamak ve karmaşayı engellemek amacıyla mutfakta, padişahtan başlamak üzere 

her kademedeki bireyler için ayrı yemekler hazırlanmıştır ve bu yemekler için mutfakta bölümler 

oluşturularak burada görev yapacak olan kişilerin görev tanımları belirlenerek adlandırılmıştır 

Osmanlı mutfağındaki bu hiyerarşik yapı alanyazın taraması ile incelenmiştir. Çalışmanın ulaşıldığı 

sonuçlara bakıldığında, mutfaktaki hiyerarşik yapının 16. Yüzyılda Osmanlıda var olduğu ve 

Osmanlı saray mutfağının kültürel olarak geniş bir yelpazeye sahip olması açısından yemek 

sosyoloji bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışma, Osmanlı saray mutfağını yemek 

sosyolojisi bağlamında değerlendirmiş Osmanlı yemek kültürünün ve saray mutfağı hiyerarşik 

yapısının incelenmiş olması bakımından da alana katkı sunmayı hedeflemiştir 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Yemek, Osmanlı Mutfağı, Mutfak Hiyerarşisi 

  



254 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of food is a cultural phenomenon that carries the accumulation and diversity of 

the century in the historical context rather than just an act of feeding. When considered from this 

point of view, food is one of the basic facts of social behavior of holidays, weddings, festivals, 

funerals and iftars. Food also reflects the socially structured culture. Every period, every society 

has a unique food culture. In this context, Ottoman cuisine has a wide range. The study of food 

sociology based on food culture is also trying to be a sociology that includes the kitchen. The main 

purpose of this study is to explain the hierarchical structure of Ottoman culinary culture and to 

consider the formation in the kitchen sociologically, considering that kitchens are a mirror that 

reflects the history of a society culturally, economically and politically. When we look at the 

history of the modern kitchen hierarchical structure, the first name that we encounter is 

undoubtedly the French Chef Auguste Escoffier. Described as the head of the founding chefs of the 

modern kitchen, the French chef Escoffier has made many contributions to the field of gastronomy 

with his innovations. However, when looking at the historical process, it can be said that Escofier, 

where the kitchen hierarchical structure existed in the previous centuries, did not establish this 

structure but developed it. Considering the records of the Ottoman period, it is possible to 

understand the importance of the cuisine and food for the empire, which is spread over large 

geographical areas and dominates. Especially with the transfer of the capital to Istanbul and the 

rule of the Ottoman Empire, it developed in the kitchen responsible for the nutrition of the 

individuals in the palace. In this big palace, in order to meet nutrition and prevent confusion, 

separate meals were prepared for individuals of all levels, starting from the sultan, in the kitchen, 

and sections of the kitchen were created by determining the job descriptions of the people who will 

serve here. This hierarchical structure in the Ottoman kitchen was examined by the literature 

review. Considering the results of the study, it was tried to be handled in the context of sociology 

in terms of the hierarchical structure of the kitchen in the Ottoman Empire in the 16th century and 

the fact that the Ottoman palace cuisine has a culturally wide range.The study also aimed to 

contribute to the field in terms of analyzing the Ottoman palace cuisine in the context of food 

sociology and analyzing the Ottoman cuisine culture and the hierarchical structure of the palace 

cuisine. 

 

Keywords: Society, Culture, Food, Ottoman Cuisine, Kitchen Hierarchy 
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1.1 GİRİŞ  

Toplumdan topluma farklılık gösteren yemek yeme biçimlerinin kültürel olarak nasıl 

şekillendirildiğini ele alan yemek kültürü çalışmaları günümüzde sosyoloji, antropoloji, tarih gibi 

sosyal bilimlerin önemli bir alanı haline gelmiştir. Bu alandaki çalışmalar, bir toplumun yeme 

pratiklerini ve bunların nasıl şekillendiğini görmemize imkân sağlamaktadır (Avcı, 2016). Bütün 

toplumlar için yemek yapmak tıpkı dil gibi evrensel nitelik taşıyan bir olgudur (Goody, 2013). 

Yani yemek, yalnızca karın doyuran bir besin değil aksine kültürel boyutlara sahip bir olgudur. Bir 

insan içinde doğup büyüdüğü toplumun dilini nasıl öğreniyorsa, yemek eylemini de böyle doğal bir 

süreçte öğrenilmektedir. Dil gibi yemek de toplumsal olarak belirlenmiş yapılarla ilişkilidir. 

Yaşamak için yemek doğal bir durumken; yemek için yaşamak ise kültürel bir anlam içermektedir 

(Belge, 2013). Toplumların beslenme ve yemek alışkanlıkları var oldukları coğrafyaya bağlı olarak 

şekillenmekte ve zamanla kültür olarak yer edinmektedir. Türklerin yemek kültürü de bulundukları 

coğrafya ile doğrudan ilişkili olmuştur (Baykara, 2001) (Güldemir, 2014). Dolayısıyla günümüzde 

sentez bir özellik taşıyan modern Türk Mutfağının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Osmanlı 

dönemlerinin aydınlatılması gerekmektedir.   

Osmanlı mutfağının seçilmesinin arkasında yatan en önemli özellik, tarih boyunca pek çok 

medeniyetin birikimi olarak günümüze kadar süregelmiş yemek çeşitleri ile dolu olması ve daha 

çok sentez bir mutfak kültürü oluşturmuş olmasıdır. Osmanlı dönemine ait kayıtlara bakıldığında 

geniş coğrafi alanlara yayılan ve hükmeden imparatorluk için mutfağın ve yemeğin önemini 

anlamak mümkündür. Özelliklede başkentin İstanbul’a taşınması ve Osmanlının geniş topraklara 

hükmetmesiyle birlikte, sarayda bulunan bireylerin beslenmesinden sorumlu olan mutfakta 

gelişmiştir. Osmanlı saray mutfağı yemeği ve mutfağın yapısı ile büyük öneme sahiptir.  

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde mutfak denildiğinde hem padişahın hem saray halkının 

yemeklerinin çıktığı aşçısı, ustası, çırağı ile bir mutfak yapısı akla gelmektedir. Bu büyük sarayda 

beslenmeyi karşılamak ve karmaşayı engellemek amacıyla mutfakta, padişahtan başlamak üzere 

her kademedeki bireyler için ayrı yemekler hazırlanmıştır ve bu yemekler için mutfakta bölümler 

oluşturularak burada görev yapacak olan kişilerin görev tanımları belirlenerek adlandırılmıştır. 

Saray yaşamı ve kültürü hakkında önemli bir kaynak oluşturan Saray Mutfağı sosyoloji ve yemek 

kültürü bakış açılarıyla ele alınmış, mutfağın organizasyonu ve örgütsel yapısı hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

 

YÖNTEM  

Çalışmada hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden alanyazın taraması 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda Osmanlı saray mutfağının yapısı değerlendirilmiştir. Literatür 

araştırması sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Bu 

bağlamda çalışmanın tarama desenli betimleyici nitel bir çalışma olduğu söylenebilir. 
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BULGULAR 

1.2 OSMANLI MUTFAĞI  

Bir toplumu tanımak ve fikir sahibi olabilmek için, o toplumun kültürünü incelemek 

gerekmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından “Toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün 

maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın 

doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak 

tanımlanan kültür her toplumun kendi dışındaki toplumlarla münasebetine bağlı olarak oluşan ve 

gelişen bir olgudur (Bilgin, 2016) (Mine ve Hüseyin) (TDK, 2011). Yemekler ve yiyecekler sosyo-

kültürel manaları olan kültürel unsurlardır (Kutluk, 2017).  Bu kültürel unsurlar medeniyetlerin 

oluşmasında en önemli temel yapı taşları arasında yer almaktadır. Yüzyıllarca bir toprak parçasını 

yurt olarak benimsemiş olan topluluklar, yeni yurt arayışında olan insanları ve toplulukları kendi 

topraklarında ağırlamış din, dil, ırk farklılığı dahi olsa yemek kültürü sayesinde aynı sofrada 

buluşmayı başarmışlardır (Karaca ve Karacaoğlu, 2016). 

Türk Mutfağı; Türklerin Orta Asya geçmişinde 11. yüzyıla kadar Çin’le sınır komşusu olmaları, 

İslamiyet’in kabulü ile birlikte Arap kültürüyle olan etkileşimi,  Anadolu’ da geçmiş dönemlerde 

hüküm sürmüş olan Yunan, Hitit ve İran gibi medeniyetlerin etkisi ile oluşmuştur (Demirgül, 

2018). Selçuklu ve Memluk döneminin devamı niteliğinde olan Osmanlı devleti bu temel üzerine 

kurulmuş ve gelişmiştir (Özdoğan ve Özdoğan, 2018) Türk Mutfak kültürünün Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde gelişmesinin nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok geniş coğrafi alana 

yayılarak pek çok farklı kültürlerle tanışmış ve etkilenmiş olmasıdır. 15. yüzyılın başlarından 

itibaren güçlü özgün bir kimlik kazanmaya başlayan Osmanlı mutfağı yüzyıllar boyunca değişmiş 

ve gelişmiştir. İspanyolların Amerika’yı keşfetmesiyle birlikte 16. Yüzyılda balkabağı, 17. 

Yüzyılda mısır ve hindi, 18. Yüzyılda domates, 19. Yüzyılda patates, yer elması ve ayçiçeği gibi 

tanınan birçok besin Osmanlı mutfağında da yer alırken, Avrupa‘ya da örnek olduğunu 

bilmektedir. Macar Gulaş olarak bilinen yemeğin aslında yüksek protein kaynağı olan ve 

Yeniçerilere verilen“ Kulaşı” yemeğinden geldiği, Ruslarla yapılan savaş sonrası Osmanlıya 

sığınan İsveç Kralı VII. Karl’ın beş yıl sonra kendi topraklarında döndüğünde beğendiği köftenin 

şuan İsveç köftesi olarak tüketilmesi gibi örnekler sıralanabilir (Işın, 2019) (Güler, 2010) (Özdoğan 

ve Özdoğan, 2018).  

Dünya çapında ünlenmiş olan mutfakların kendilerine özgü özelliklerine bakıldığında, genellikle 

literatürde üç ana kavramın oluştuğu görülmektedir. Birincisi, yemek yeme ve sunma 

yöntemlerinin diğer kültürler tarafından biliniyor ve uygulanıyor olması anlamına gelen 

“Tanınmışlık” tır. İkincisi “Çeşitlilik” yani üretilen yemeklerin bol ve türlü olmasıdır. Son kavram 

ise yemeklerin üretim ve servis etme usullerinin tamamen o mutfağa ait olması anlamına gelen “ 

Özgünlük” dür. Türk Mutfağı da bu kavramların hepsini bünyesinde bulunduran bir mutfaktır 

(Hatipoğlu ve Batman, 2014) . Genel kanaat olarak dünyanın en büyük üç mutfağı;  Osmanlı, Çin 

ve Fransa mutfağı olarak sıralanmaktadır (Belge, Tarih Boyonca Yemek Kültürü, 2018). Osmanlı 
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mutfağına ait temel pişirme teknikleri ve yemek türleri Türk mutfağında halen yaşamaya devam 

etmektedir. Ancak asırlar boyunca malzeme kullanımı ve pişirme tekniğinde meydana gelen 

değişimlerden dolayı birçok yemek çeşidi ve tekniği unutulmuştur.  

Osmanlı mutfağına ve mutfak kültürüne ilişkin kaynaklara bakıldığında, bilinen ilk yemek kitabı 

1430’larda Bağdadi tarafından yazılan 15. yüzyılda II. Murad dönemi Osmanlı hekimi Muhammed 

bin Mahmud Şirvani tarafından çevrilen “Kitabü’t-Tabih’idir. Muhammed bin Mahmud Şirvani 

Arapça yemek kitabını çeviri yaparken orijinalinde bulunmayan yemek tariflerini de eklemiştir. 

Erken dönem Osmanlı mutfağını yansıtan bu tarifler arasında iki farklı tür güllaç ve tel kadayıfı 

sayılabilir.  

1433 yılında Kudüs’e yaptığı Hac ziyareti sonrası Anadolu üzerinden dönmeye karar kılan Fransız 

Bertrandon de la Brocquière, Toros dağlarında Türkmen göçebelerin yoğurtlu yufka dürümü ikram 

ettikleri, Afyonkarahisar ‘da cevizli pekmez sucuğu, Bursa’ya yaklaşırken de çevirme koyun 

kebabı yediğini kaydeder.  

18. yüzyıla gelinceye kadar Osmanlı mutfağına ilişkin bilinen yemek yazması bulunmamaktadır. 

Bu döneme kadar olan bilgiler saray belgeleri, malzeme listeleri, tıp kitapları ve defterlerde yer 

almaktadır. Evliya Çelebi’nin 17. Yüzyılda yazmış olduğu “Seyehatname “ dönemin yemek 

kültürüne ve çeşitliliğine ışık tutmuştur. 1553-1555 seneleri arasında İstanbul ve Amasya’da 

bulunan yemek meraklısı Alman tüccar Hans Dernschwam, günlüğünde pirinç çorbası, pilav, 

dolma (patlıcan, havuç ve yaprak ), muhallebi ve güllaca yer vermiştir.  

18. yüzyıl ve 19. Yüzyıla ait Geç Osmanlı dönemi kayıtlar açısından zengin bir dönemdir. 1764 

senesinde yazıldığı tahmin edilen bir kısmı Sühely Ünver bir kısmı Nejat Sefercioğlu tarafından 

günümüz Türkçesine aktarılmış olan “ XVIII. Yüzyıla Ait Bir Yemek Risalesi “ olarak bilinen kitapta 

Osmanlı mutfağına dair temel yemek tarifleri bulunmaktadır.  

19. yüzyılın başlarında Günay Kut tarafından çevrilen Bir Tatlı Risalesi ( Et-Terkibât Fî Tabhi’l 

Hulviyyât) , ve ardından, kalkan balığı külbastısı, balık güveci gibi yemeklerin yer aldığı Ali Eşref 

Dede’nin “Yemek Risalesi” yemek kitabı yazılmıştır. 

Bir tanesi İngilizce olmak üzere 1844- 1900 tarihleri arasında dört yemek kitabı yayınlanmıştır. 

1844’de yayınlanan ve basılı ilk Türkçe kitap olan ”Aşçıların Sığınağı”(Melceü’t-Tabbahin) daha 

sonraki senelerde yayınlanan yemek kitaplarının tabanını oluşturmuştur.  

Seyyid Memed İzzet ‘in “Çay Risalesi” (1878),  Mustafa Rasım’ ın yazdığı üç ciltten oluşan 

“Çiftlik” (1886) , Sezaizade Hikmet’in patates hakkında yazdığı “Parmatiye Yahut Patates”(1890) 

gibi kitaplar 19. Asrın ikinci yarısında kaleme alınmış ve yayınlanmıştır. 1900 yılında yayımlanan 

“Aşçı Başı” adlı yemek kitabında,  Anadolu mutfağına ve İstanbul mutfağına ilişkin seçkin yemek 

tarifleriyle yer almaktadır. 

Yemeğin büyük önem taşıdığı Osmanlı döneminde, yemeğin beslenme özelliği dışında da önem 

ifade ettiği bilinmektedir. Konu ile ilgili pek çok örnek yer alırken bunlardan bir tanesi akide 

şekeridir. Akide şekeri, Osmanlı imparatorluğu için tatlı olmasının yanında farklı bir anlamda ifade 
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etmektedir. Akide kelime anlamı olarak bakıldığında bağlılık, birliktelik, inanç, birleşme anlamına 

gelen “akid” kelimesinden türemiştir. Akidenin bağlılık göstergesi olarak sunulduğu ulufe 

günündeki törenlerdeki yeri önemlidir. Ulufe günü Yeniçerilere 3 aylıklarının verildiği törenlerdir. 

Bu törenlerde pilav, zerde ve çorbadan oluşan yemek dağıtılmaktadır. Bu tören içinde akide 

merasimi ise yeniçeri askerlerin yedikleri yemekten ve aldıkları aylıktan memnun olduklarını 

göstermektedir (Özlü, 2011). Ayrıca Ulufe günlerinde “çanak yağması”  adındaki gösteri ile 

Osmanlı sarayındaki huzurun olup olmadığı gözlemlenmektedir. Ulufe gününde çanağın içine 

pilav, zerde ve kuzu eti konulmakta ve padişahın emri ile askerler bu yemekleri yerdi ancak 

askerler yemekleri yemezse bir sorun olduğu anlaşılır ve ne istedikleri sorulurdu ve çözüm yolu 

bulunurdu. Ayı zamanda akide törenleri, ulufe günleri ile sarayda çalışan kişilerin hakları 

padişahlar tarafından gözetildiği bilinmektedir. Böylelikle hem padişah hem de saray çalışanlarının 

karşılıklı bir memnuniyet içerisinde olduğu ifade edilebilmektedir (Bilgin M. , 2016). Osmanlı 

sofra kültüründe farklı önem taşıyan bir başka üründe Türk Kahvesidir. Kahve Osmanlıda ilk 

olarak saraylarda içilmeye başlanmış olup saraya gelen konuklara tatlı ve şerbetlerin yanında kahve 

ikram edilmekteydi. Kahve zamanla vazgeçilmez bir içecek haline gelmiştir ki padişahın içeceği 

kahvenin suyu özel olarak Eyüp tepesi civarındaki Gümüşsuyu’ndan getirtilmekteydi. Böyle 

önemli bir içecek zamanla halk içinde de kahvenin içildiği kahvehaneler açılmıştır. Buralarda 

kahvenin yapımı kadar ikram şeklide büyük önem taşımaktadır. İyi hazırlanan ve özenle sunulan 

kahve misafirin ev sahibinden memnun kalması sağlanırdı (Gürsoy, 2005). 

 

Avusturalyalı bilim adamı Bert Franger’ın söyleyişiyle Osmanlılar inşa ettikleri imparatorluk tarihe 

karıştıktan sonra geriye bir “Osmanlı mutfak imparatorluğu” bırakmışlardır. Tüm bu söylemlerden 

yola çıkarak Osmanlı mutfağı, toplumun her bir bölümünün yemek kültürünü içine alan ve aynı 

zamanda sosyal, ekonomik, politik, askeri ve çevresel geçmişe bakmamızı sağlayan bir penceredir 

(Bilgin, 2016) (Işın, 2019) (Kutluk, 2017). 

MATBAH-I AMİRE VE ÖRGÜTSEL YAPISI   

Geçmişten günümüze birçok mutfağın esinlendiği Osmanlı mutfağı, tüm dünyaya adını 

duyurmasıyla ne kadar gösterişli, kültürel, zengin bir mutfak olduğunu kanıtlamıştır. Selçuklu ve 

Memlük döneminin devamını yansıtan bu mutfak, organizasyon ve örgütsel yapı olarak da bu 

kültürlerin gelişmişi niteliğindedir (Bilgin, 2016). “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak 

nitelendirilen saray sofraları, padişahın cömertliğinin göstergesi olarak sembolik bir anlam ifade 

ettiği bilinmektedir. Bu derece önem verilen saray sofralarına oturma biçimi ve yemek adabı 

kanunlaştırılarak, kimin hangi sofrada ve hangi kurallar çerçevesinde yemek yiyeceği hiyerarşik 

yapıya göre belirlenmiştir. En alt rütbeliden sultana kadar oluşturulan bu sofra kanunları 

beraberinde mutfak bölümleri ve mutfak hiyerarşisini getirmiştir (Başaran, 2016). Saray 

mutfaklarının örgütlenmesini incelediğimizde; Erken dönem saraylarında mutfak yapısına dair 

neredeyse hiç bilgi verilmediğinden, Bursa ve Edirne saraylarının mutfak teşkilatı konusundaki 

bilgiler, dönemin beslenme ihtiyacını karşılayan görevlileri dışında yetersiz kalmaktadır. İlk saray 
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mutfağı örgütlenmesin Matbah-i Amire olarak bilinen Fatih Döneminde Topkapı sarayında 

kurulduğu bilinmektedir (Bilgin, 2015). 

Surlarıyla birlikte toplamda 700.00 m²lik bir alan kapsayan Topkapı Sarayı, Boğaz’a ve Asya 

kıtasına bakan,  Bizans saray kalıntılarının olduğu küçük tepe üzerine II. Mehmed tarafından inşa 

edilmiş, sonrasında gelen tüm padişahların eklemeleriyle günümüze kadar ulaşmıştır. Arka arkaya 

Birinci Avlu, İkinci Avlu, Üçüncü Avlu, Dördüncü Avlu ve bu bölümlerin solunda bulunan 

haremden oluşan sarayın, Bȃbü’s- selam olarak adlandırılan orta kapıdan geçildiğinde sarayın 

bahçeleri ve hizmet binasının bulunduğu İkinci Avlu’ya ulaşılır ve sarayın 5,250 m² lik alanını 

kaplayan Matbah-ı Ȃmire denilen saray mutfağı da, İkinci Avlu’nun sağ tarafında yer almaktadır. 

Sarayın gelişmesiyle birlikte dolaylı olarak Matbah-i Amire de değişim göstermiş, mutfağa bağlı 

birimler zaman içerisinde artış göstermiştir. Matbah-ı Ȃmire binalarının büyük bir kısmı 

günümüzde sapasağlam yıkılmadan durmaktadır. Güzelliğiyle ilgi çeken ikişer ikişer sıralanmış 20 

adet bacasıyla sarayın göze çarpan bir yapısıdır (Yerasimos, 2007). 

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilen mutfakların mimarisi hakkına kesin bilgiler olmasa da 

Aşçılar Cami’ne bitişik ilk iki kubbeli mekânın o dönemden kaldığı bilinmektedir. Kanuni Sultan 

Süleyman (1520-1566) döneminde saray nüfusunun artmasıyla mutfakların genişletilmiş, 1574 

yılında yaşanılan büyük yangınından sonra ise Mimar Sinan tarafından mutfaklar ve koğuşlar 

onarılarak yeniden düzenlenmiştir. Divan toplantı günleri, bayramlar, yeniçeri maaşlarının 

dağıtıldığı günler, Ramazan ayı gibi özellikli günlerin dışında da sarayın kalabalık nüfusunu 

doyurmak adına mutfak adeta bir ordu düzeninde sistemli çalışmasıyla binlerce kişiyi doyurmuştur 

(Yerasimos, 2007). Dönemlere ait kayıtlar incelendiğinde; Fatih döneminde 100, II. Bayezid 

döneminde 160, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 250, III. Muradın son dönemlerinde 1000 

üzerinde çalışan bulunduran Saray Mutfağının, Osmanlı için ne derece önemli olduğunu anlamak 

mümkündü (Bilgin, 2015) . 

Padişah ve yakınlarına hizmet veren mutfak Matbah-ı has’tır. Has mutfak saray mutfağının en 

önemli bölümüdür. Bu bölüme saray görevlilerinden sadece yetkili olanlar girebilir. Burada tüm 

mutfak yönetimini elinde tutan ve sadece padişaha yemek hazırlayan aşçı başı bu bölümde 

bulunmaktadır. 16. yy kayıtlarına göre 17 ustabaşı 12 kalfa 1 aşçı başı olmak üzere 30 kişiden 

oluşmaktadır. Bu kadro seferlerde padişahla beraber gidip padişaha yemek hazırlarlardı. En nitelikli 

malzemelerin özenle seçilerek alındığı ve pişirildiği bu mutfakta çalışanlar, mutfağın diğer 

bölümlerinde çalışmış tecrübeli kişiler arasından seçilirdi. Fatih dönemine kadar padişahlar 

sofralarında başkalarına da yer vermişlerdir. Ancak Fatih Kanunnamesinde “ Cenabı Hümayunum 

yalnız taam ederler ” diye belirtilmesiyle, kendisi ve sonrasında gelen padişahlar, Sultan Abdülaziz 

dönemine kadar sofraya tek oturmuşlardır. Bu durum Has mutfağa bağlı olarak Kuşhane 

mutfağının kurulumuna yol açmış ve bu mutfak sadece padişah yemekleriyle ilgilenmiştir 

(Sürücoğlu, 2019).  Padişahın gittiği yerde has mutfağının da ardından geldiği bilinmektedir. 

Örneğin; 1593 yılında Sultan III. Mehmed döneminde Haçova Meydan Savaşı esnasında, 

Avusturya ordusuna karşı aşçılarında kayıtsız kalmayıp,  maşa kepçe odun ve satırlarla düşman 

askerine saldırıp onları geri püskürttükleri bilinmektedir (Ünsal, 2014). 

Matbah-ı Âmire emini ve kâtibi, padişah hocaları, aşçıbaşı, kapı ağaları, kilercibaşı,  iç 

hazinedârbaşı,çaşnigirbaşı ve çaşnigirler, kapıcılar kethüdâsı, helvacıbaşı ve helvacılar halifesi, 
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saray ağası, bostancıbaşı, Kilâr-ı Âmire hizmetlilerinin bir kısmı, hasta içoğlanları ağası ve Has 

mutfak ve Ağalar mutfağında çalışan nöbetçi aşçı ustalar gibi saray ağaları ve hizmet birimlerinin 

ileri gelenleri yemeklerini Matbah-ı Ağayân (Ağalar Mutfağı) mutfağından yemişlerdir.  

Harem bölümüne Dârüssaâde denilmekteydi. İsminden de anlaşılacağı üzere sarayın bu bölümünde 

padişah çocukları, eşleri ve cariyeleri yaşamaktaydı. Haremde görev alan ağalar, Kethüda Kadın ve 

haremde olan kadınlar için Matbah-ı Dârüssaâde (Kızlarağası mutfağı)’de yemekler hazırlandığı 

bilinmektedir (Sürücoğlu, 2019). 

Padişahın ve haremin korumasında görev alan, padişahın her daim yanında bulunan kişilere 

Kapıağası denilmekteydi. Matbah-ı Ağa-ı Bâbüssaâde ‘de, Kapıağası ve beraberinde görev alanlar 

için yemekler hazırlanmaktaydı. Divanda görev alan kâtipler, Divanın güvenliğinden sorumlu 

kapıcılar, tercümanlar, teşrifatçılarda bu mutfağın hizmetinden faydalanmışlardır.  

Günümüz Bakanlar Kurulu düzeyinde, devlet ile ilgili işlerin görüşüldüğü ve önemli kararların 

alındığı Divan –ı Hümayun da görev alan paşaların ve türlü rütbelerdeki vazifelilerin yemeklerinin 

hazırlandığı mutfak Matbah-ı Divan’dır.Divan üyesi olan Rumeli beylerbeyi, kubbealtı vezirleri, 

vezir-i azam, defterdârlar, kadıaskerler, nişancı, vezirlik pozisyonuna ulaşabilmiş yeniçeri ağaları 

ve kaptan paşanın yanı sıra üyeler arasında yer almadığı halde toplantılarda bulunan şeyhülislâm, 

yaveri reisülküttap ve çavuşbaşı gibi devlet ilgili işlerin yürütülmesinde yer alan devlet adamları 

yemeklerini bu mutfakta yemişlerdir (Özdoğan ve Özdoğan, 2018).  

Devlete ileri düzeyde hizmet verebilmeleri için kabiliyetli gençlerin yetiştirildiği Enderun 

teşkilatında eğitim alan kişilere İçoğlanlar, Saray Acemi Oğlanları veya Celeb denilmekteydi 

(Akkutay, 1984).  İçoğlanlarına yemek hizmeti veren Matbah-ı Gılmân-ı Enderûn aynı zamanda 

padişahın haberleşmesinde, odun gereksiniminin karşılanmasında ve sarayın temizliğinde görev 

alan Zülüflü Baltacılarının da yemeklerinin pişirildiği yerdir.   

Devlet hazinesinden sorumlu Hazinerdarbaşı ve yanında görev alanların yemek gereksinimini 

karşılayan mutfak Hazinedarbaşı Mutfağı, kiler ağalarının ve yanında görev alanların yemek 

gereksinimi karşılayan mutfak Kilercibaşı Mutfağı olarak isimlendirilmiştir (Bilgin, 2016). Sarayın 

esas kilerine Kilar-ı Amire denilmektedir (Işın,  2010). Saray mutfağı için kullanılacak ürünlerin 

depolanması ve korunması için saray içinde ve dışında birçok depo bulunmaktadır. Enderun ve 

Bîrun kilerleri bu kilerler arasında en önemli olanlardır (Özdoğan ve Özdoğan, 2018). Enderun’da 

yer alan kiler iç kiler olarak da bilinmektedir. Burada padişah için alınan ürünler başta olmak üzere, 

kuşhane ve Enderun halkının ihtiyacı olan yiyecek ve içecekler depolanmaktaydı. Enderun kileri 

idari olarak matbaha bağlı değildi, direk olarak kilercibaşı tarafından yönetilmekteydi (Bilgin, 

2016). Enderun kilerinin amiri iç kilercibaşının birçok görevi bulunmaktaydı.  Personel alımı, maaş 

artışları, ölüm çıkma ve firardan kaynaklanan kadro boşalması sonucunda yaşanan yükselmeler, 

personel disiplinin sağlanması, cezai yaptırımların uygulanması gibi personel yönetim ve 

organizasyonunun dışında, saray mutfak iaşesinin düzenlenmesi, tedarik edilen yiyeceklerin 

dağıtımının organize edilmesi, alınacak erzakların ve miktarlarının belirlenmesi ve bunlarla ilgili 

hükümlerin çıkmasını sağladığı bilinmektedir. Ayrıca hazineden mutfak için ayrılan parayı teslim 
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alır ve ödemeleri yapardı. Tüm bu görevlerinden dolayı, görevde bulunduğu her hicri yıl için ayrı 

ayrı gelir giderlerin kaydedilerek hazırlanmış olduğu muhasebe defterleri hazırlatır ve defterdarlığa 

hesap verirdi (Bilgin, 2015). Birunda yer alan kiler ise, kiler ağası tarafından yönetilmekteydi. 

Saray mutfağına alınan erzakların birçoğu burada depolanmaktaydı. Saray mutfağına alınan içecek, 

marmelat, taze meyveler, turşu gibi erzaklar ise direk olarak Helvahâne binasına taşındığı ve 

buradaki ambarlarda depo edildiği bilinmektedir.  

10 kubbelik Sarayın son iki kubbesinde yer alan Helvahane en önemli kuruluşlar arasında yer alır. 

Saray mutfağının bu bölümünde çeşitli şerbetler, , helvalar, reçeller macunlar, turşular, esanslar ve 

kokulu sabunlar yapılırdı. Helvahânenin diğer önemli bir görevlerinden biri de burada türlü 

hastalıklar için ilaç yapılmasıydı. Bu ilaçlar saray personelinin ihtiyaçlarına göre dağıtılırdı. Ayrıca 

saray mutfağının bu bölümünde çeşitli esansların, el ve çamaşır için sabunların, kimyasal 

bileşimlerin, kepek ve çeşitli saç hastalıklarını gideren sabunların da üretildiği bilinmektedir. Tıbbi 

bitkiler konusunda bilgili ve bu bitkilerin toplanmasından sorumlu olan saray mutfağı personeline 

Aşşâb denilmekteydi. Helvahaneye bağlı olan Aşşabların zaman içerisinde sayıları giderek 

artmıştır. Bu mesleğe ait personel sayısı 16. Yüzyılda 20 iken 17. Yüzyılda 30 kişiye yükselmiştir 

(Özdoğan ve Özdoğan, 2018; Bilgin, Saray Mutfağı, 2016). 

Helvahanede yapılan tatlılar yemek sonrasında değil, yemek sırasında sunulmaktaydı. Sofrada tatlı 

ve tuzlu yemekler bir arada bulunuyordu. Tatlıların yemek sonrasında sunulması 18. Yüzyılda 

Fransa’ da başlayıp oradan İngiltere’ye yayılmıştır. Bu düzene alışan Batılılar 19. Yüzyılda 

Osmanlı Türkiye’sinde hali hazırda devam etmekte olan düzeni yadırgamışladır. II. Mahmud 

döneminde Osmanlı ordusunda görev alan Alman subay Helmunt von Moltke, şehzadelerin 

sünnetini kutlamak üzere Küçüksu’ da verilen davete katılmış ve şöyle aktarmıştır.  

‘’ İlk yemek içi pirinç ve üzümle doldurulmuş bir kuzu kızartması idi (…) Arkasından un ve balla 

yapılmış bir tatlı olan helva geldi, sonra gene kızartma, gene tatlı, kimi sıcak, kimi soğuk, , kimi 

ekşi, kimi tatlı, her yemek ayrı ayrı mükemmeldi; fakat bunların bir araya getirilişi bir Avrupalı 

midesi için anlaşılması zor bir tarzda idi ve şarap da yoktu. Dondurma yemeğin ortasında verildi ‘’ 

(Işın, 2009). 

Osmanlı da yemeklerle beraber şerbetler içilirdi. Özellikle şerbet için görevli şerbetçiler 

bulunmaktadır. Şerbetler; susuzluğu giderici, susuzluk giderici yemek yerken de içildiği gibi çeşitli 

hastalıklarda ve geçiş dönemlerinde de en yaygın olarak içilen bir içki grubudur.Yaz aylarında belli 

aralıklar ile soğuk şerbetler ikram edilirdi. Evliya çelebi şerbeti ‘ cana sefa, ruha gıda’ olarak 

tanımlamaktadır (Sürücoğlu, 2019) (Sarıoğlan ve Cevizkaya, 2016).  Zamanla saray içerisinde 

giren kahvede mutfak yapısında yerini almış olup, saray teşkilatında “kahvecibaşı” makamı 

bulunmaktadır (Gürsoy, 2005).  

Sarayın temel gıda maddesi olan ekmek ihtiyacı has ve harcî (fodula)  fırınlarda karşılanmaktadır. 

Her iki fırın Bâb-ı Hümayun ile Orta Kapı arasında sağ tarafta yer almaktadır. Has fırında en iyi 

malzeme ve en kaliteli buğday kullanılarak padişah, üst rütbeli devlet görevlileri ve hanedana 

mensup kimseler için ekmek yapılırken Harcî fırın has ekmek ile kıyaslandığında biraz daha düşük 
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kalitede olan fodula ekmeği pişirirlerdi. Has fırının başında ser-habbâzîn-i simid (ser-habbâzîn-i 

hâssa) adlı fırın işlerine ve personelden sorumlu ekmekçibaşı var iken, Harcî fırının idarecileri ise 

ser-habbâzîn-i fodula ünvanlı iki ekmekçibaşıdan oluşmaktaydı. Has fırın için gerekli olan un ve 

buğday ihtiyacının tamamına yakını Bursa’dan karşılanmaktadır ve un tedariki için simidgerân-ı 

Bursa (Bursa uncuları) adıyla bir grup görevlendirilmiştir. Bursa saray amiri olan 

simitçibaşı(uncubaşı)  aynı zamanda bu grubun başında yer almaktadır. Fırınlarda çalışan sâkirdler 

haricindeki ekmekçiler; ustalar, pişiriciler, hamurcular ve elekçiler şeklinde kendi aralarında bir 

hiyerarşik yapıya sahiptirler. Bu yapı has fırına Sultan II. Selim döneminde getirildiği 

bilinmektedir. Aynı dönemde fodula fırınında çalışan Acem oğlanların şâkird olmak istememeleri 

üzerine 1580’de, fodula ekmekçilerinin de aynı şekilde bir yapıya tabi tutulmuş olup, fodula 

ekmekçileri arasında ambarcı ve buğdaycı gibi görevliler de vardı. Ambarcı, kethüdadan sonra en 

kıdemli görevliydi (Bilgin,  2016). 17. Yy başlarında her iki fırında toplan çalışan  kişi sayısının 

113 olduğu bilinmektedir (Özdoğan ve Özdoğan, 2018). 

Saraydaki et ihtiyaçlarını karşılamak için  görevli bölüm “Karhane-i Kassabin”dir. Burada gelen 

etler hazırlanır , kasapçıbaşı tarafından saray halkı için hazır edilirdi.Aynı şekilde tavuk işlemleri 

ise “Karhane-i Makiyan” bölümünde halledilmektedir. “Karhane-i Mastgeran” da yoğurtçubaşılar 

tarafından sarayın süt tüketimi ayarlanırdı. “Sebzehane” de  ise sarayda tüketilecek sebzeler 

belirlenirdi. “Karhane-i Şam’geran” da saray için mumlar üretilirdi. “Aşşablar” da ise saray için 

şifalı bitkiler hazırlanırdı (Bilgin M. , 2016). 

 Osmanlı mutfak hiyerarşik yapısı incelendiğinde Kilercibaşı,Matbah-ı Amire Emini, Matbah-ı 

Amire Katibi, Helcavıyan-ı Hassa, Çeşnigarbaşı, Bölükbaşı,Sakalar, Kalfalar gibi pekçok farklı 

görev ve kişiden oluşmaktadır. Her biri kendi alanından sorumlu bu kişiler mutfaktaki düzeni 

sağlayarak padişaha ve saray halkına düzenli olarak yemek çıkarmışlardır. 

1.3 SONUÇ 

 

Yemek yalnızca bir karın doyurma eylemi değil aynı zamanda kültürel bir yanının olması sebebi ile 

sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Karın doyurma eyleminden fazlası olarak insanların 

toplumsal davranışlarına, alışkanlıklarına, eğlencelerine ve diğer bütün toplumsal ilişkilerine 

yansıyabilmektedir. Bu çalışma bu bağlamdan yola çıkarak yemeği, yemek kültürünün Osmanlı 

saray mutfağının hiyerarşik yapısına etkisi ele almaya çalışmıştır. Yemek sosyolojisi bağlamında 

ele alınan bu çalışma Osmanlı mutfağının hiyerarşik yapısını ele alarak sarayın mutfağındaki 

düzeni ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. 

Osmanlı devleti fetih ettiği yerler, gittiği seferler ile yemek çeşidini arttırarak günümüze kadar 

yemek kültürü gelmiştir. Her bir yemek, tatlı, şerbeti, kahvesi ile zengin bir yemek kültürü 

bırakmıştır. Çalışmada da yer verildiği üzere her bir yemeğin toplumsal yapıya etkisi 

bulunmaktadır. Buradan bir sonuca varılmak istendiğinde, Osmanlı döneminde yemeklerin anlam 

ve önemi büyük olduğu saptanmıştır. 
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Çalışmanın ulaşıldığı sonuçlara bakıldığında, mutfaktaki hiyerarşik yapının 16. Yüzyılda 

Osmanlıda var olduğu ve Osmanlı saray mutfağının kültürel olarak geniş bir yelpazeye sahip 

olması açısından yemek sosyoloji bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır. Pişirilen yemek, tatlı, 

şerbetlerin sarayda yer alan görevli ve padişahlar arasında bir hiyerarşik yapıyı oluşturduğu ve bu 

yapının saray içerisindeki düzeni sağlaması yönünden önemli olduğu söylenebilmektedir. 

Çalışmada kuramsal açıdan iki farklı şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. İlkinde saray mutfağının 

yapısının saraya etkisi ve yemeğin toplumsal ilişkilerdeki yeri  değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

İkinci ise mutfak kültürü içerisinde hem kültürel birikimle ilişkili hem  de coğrafi şartlarla ilişkili 

olarak şekillenen  Osmanlı mutfak yapısı  incelenmiştir. Böylelikle  yemeğe kültürel  boyutta 

yaklaşılmıştır.  

Sonuç olarak yemek, yalnızca  ihtiyaçların karşılandığı ve beslenme alışkanlıklarını yansıtan bir 

durum değildir. Aksine içerisinde kimlikten kültüre ve belirli bir hiyerarşik düzeni ve  pek çok 

toplumsal konuyu içeren bir kültürel olaydır. Çalışmada yemeğin kültürel boyutu ve saray mutfak 

yapısı sosyolojik bağlamda ortaya koyulmaya çalışılmış olup Osmanlı mutfağının hiyerarşik yapısı 

yemek kültürü kavramının içerisinde kullanılmıştır.  Osmanlı saray mutfağının yemek sosyolojisi 

bağlamında değerlendirildiği  bu çalışmada yer alan  mutfak yapısı ve saray mutfağı bilgilerinin,  

benzer konularda yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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ÖZET 

Felsefe, gerçekliği anlamak isteyen bir insanın düşünme yolunu kullanarak ortaya koyduğu zihinsel 

etkinlik olarak tanımlanabilir. Hemşirelik felsefesi, hemşireliğin amacına uygun bakım verme, 

iyileştirme, rehabilite etme girişimlerini içerir. Hemşirelik uygulamalarını, düşüncelerini, 

davranışlarını yönlendiren değerler, amaçlar ve kararlardan oluşan soyut kavramlar, hemşirelik 

felsefesine temel oluşturur. Hemşirelik felsefesinin amacına uyan yaklaşım nasıl olmalıdır sorusuna 

aradığımız cevapta yardım etme ve bakım verme boyutları ön plana çıkmaktadır.  

Hemşire, bireye bakım hizmeti sunarken bireyi değerleri, inançları ile bir bütün olarak görmeli ve 

onun en iyi düzeyde hizmet alma hakkına sahip olduğuna inanmalıdır. Bu inancın geliştirilmesi, 

hemşirelerin yaşam felsefesi kazanmaları, felsefeyi anlamaları, kavramaları ve içselleştirmeleriyle 

mümkündür.  

Bu çalışmada; Pubmed, cochrane, google akademik, academia veri tabanlarında taranan konuya 

uygun 18 adet ilgili literatür eşliğinde hemşirelik mesleğinin vazgeçilmezi olan hemşirelik 

felsefesini açıklamak ve hemşirelik felsefesinde meydana gelen değişimleri gözden geçirmek 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Felsefe, Bakım. 

 

PHILOSOPHY OF NURSING 

ABSTRACT  

 

Philosophy can be defined as the mental activity that a person who wants to understand reality uses 

to express his way of thinking. The philosophy of nursing involves attempts to provide appropriate 

care, healing and rehabilitation for the purpose of nursing. Concepts consisting of values, goals and 

decisions that direct nursing practices, thoughts and behaviors form the basis of nursing 

philosophy. In the answer to the question of what should be the approach that fits the purpose of 

nursing philosophy, the dimensions of helping and giving care come into prominence. 

When providing care services to the individual, the nurse should see the individual as a whole with 

her/his values and beliefs and believe that she has the right to receive the best level of service. The 

development of this belief is possible by nurses gaining life philosophy, understanding, 

understanding and internalizing philosophy. 

In this study; It is aimed to explain the nursing philosophy, which is indispensable for nursing 

profession, and to review the changes in nursing philosophy, with 18 relevant literature appropriate 

to the subject scanned in Pubmed, cochrane, google academic, academia databases. 

Keywords: Nursing, Philosophy, Care. 
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Giriş   

 

Hemşirelik mesleğine ilişkin literatürde farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. Bu tanımlar 

gözden geçirildiğinde bazı ortak değerler göze çarpmaktadır. Hemşireliğin sahip olduğu değerlerin 

hemşirelik felsefesi üzerine etkili olduğu bildirilmektedir (Pektekin, 2013; Velioğlu, 2012). 

Nightingale, hemşireliği ‘yardım etme ve bakım verme sanatı’ olarak tanımlamaktadır (Özkan, 

2014). Hemşirelerin mesleğini icra ederken sahip oldukları değer, felsefi görüş ve inançların 

onların tutumlarında belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Hemşireliğin meslek olarak 

anılmasından bu yana hemşireliğe ve hemşireliğin temeli olan ‘yardım etme ve bakım verme 

sanatına’ ilişkin görüşlerin değiştiğini söylemek mümkündür.  

Felsefe, gerçekliğin doğasını sistematik düşünme yolu ile anlamak isteyen insanın bir etkinliği 

olarak tanımlanmaktadır (Okuroğlu, Bahçecik, & Alpar, 2014). Hemşirelerin günümüz 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve istenilen kriterlerde bakım sunabilmesi için felsefi bilgiye sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu görüşü destekler nitelikte, Velioğlu, hemşirelerin yetkin bir yaşam 

felsefesi kazanmalarının felsefenin anlamını kavramalarıyla mümkün olabileceğini söylemiştir 

(Özkan, 2014; Utkualp, 2015). Felsefe alanında önemli çalışmaları olan Kuçuradi, ‘İnsanlar birer 

değer taşıyıcısıdır’, ifadesini kullanmıştır (Kuçuradi, 2009). Hemşirelik mesleğini icra eden 

bireyler ve bakım hizmeti alan bireyler birer ‘insan’dır. Böyle olması sebebiyle de hemşirelerin 

yetkin bir felsefi görüşe sahip olmaları önem kazanmaktadır. Hemşirelik mesleğinin bilim, sanat, 

felsefe, ahlak, etik ve değerlerle beslenmesi nedeniyle bu çalışmada hemşirelik felsefesinde 

meydana gelen değişimleri literatür eşliğinde gözden geçirmek amaçlanmıştır. Pubmed, Cochrane, 

Google Akademik, Academia veri tabanlarında, hemşirelik, hemşirelik felsefesi anahtar 

kelimeleriyle taranan konuya uygun 18 adet ilgili literatür eşliğinde hemşirelik felsefesinde 

meydana gelen değişimler gözden geçirilmiştir.  

 

Hemşirelik Felsefesinde Etkili Olan Akımlar 

Hemşireliğin doğuşuyla birlikte ortaya çıktığı dönemi ve bakış açısını değerlendirdiğimizde 

literatürde iki farklı sınıflandırma sistemine rastlıyoruz (Gökberk, 1979; Reed, 1997). Bunlardan 

biri hemşirelik felsefesinde etkili olan akımlarken diğeri ise felsefi dönemlerdir.  

Hemşirelik felsefesinin temellerinin oluşmasında etkili olan ve hala günümüzde de etkisi bulunan 

akımlar ascetisim, romantizm, pragmatizm ve hümanistik varoluşçuluk akımlarıdır (Engin, 

Kaçmaz, & Uğuryol, 2016; Gürdoğan, Aksoy, & Kınıcı, 2018).  

Hemşirelik, dinsel amaçlarla yoksullara evde bakım verme niyetini içeren ascetisim akımı ile 

başlamıştır. Bu dönemde hemşirelerin eğitimli olması önemsenmemiştir (Tomey, 2009). Daha çok 

gönüllü olarak hizmet vermek isteyen, sosyoekonomik düzeyi kötü olan bireyler hemşirelik 

yapmaya başlamıştır (Korkmaz, 2011). Bu süreçte hemşirelerden ahlaklı olmaları, dini kurallara 

uymaları, temel bazı hemşirelik uygulamalarını yapmaları beklenmiştir (Şentürk, 2011).  

Hemşireliğin doğuşunda etkili olan ascetisime tepki olarak o dönemdeki yaşamın tutuculuğuna bir 

itiraz olarak görülen romantizm akımı, edebiyat, felsefe ve bilimde büyük değişimler yaratmıştır 

(Beiser, 2006; Wheeler, 2011). Hemşirelikte ise gerçeklik olgusu ön plana çıkmış, büyü, 

lanetlenme, doğaüstü güçlere inanç zayıflamıştır. Bu dönemde hemşirelik mesleğinin 

yaygınlaşması, hemşireler arasında üniforma kullanımını gündeme getirmiş ve bu dönemde 

üniforma tutkusu ortaya çıkmıştır. Romantizm etkisiyle ideal bir görünüme kavuşma dış görünüm, 

imaj önemsenmiş, profesyonel değerler ise henüz ortaya çıkmamıştır. Romantizmin hemşirelik 

üzerine etkisi çok uzun sürmemiştir (Reed, 1997).  

Romantizm akımı sonrasında ön plana çıkan pragmatizm ve hümanistik varoluşçuluk akımları, 

günümüzdeki çağdaş hemşirelik felsefesinin oluşumuna temel olmuşlardır (Okuroğlu et al., 2014). 



269 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

Pragmatizm çerçevesinden bakıldığında, sağlık bakım ortamının uygunluğu, bakımın kalitesi, etik 

ilkeler, etkili bakım alınması konuları gündeme gelmiştir (Grealish, 2000). Hümanistik 

varoluşçuluk perspektifinde ise koruyucu bakım, sağlığın sürdürülmesi, iyileştirme, vakaya özgü 

tedavi uygulanması, bütüncül bakım konuları ön plana çıkmıştır (Muslu & Altuğ Özsoy, 2017). 

Hemşireliğin dini görüşlerin etkisinden kurtulmasıyla, bilim ve sanata dayalı, sosyal, etik, estetik, 

kültürel değerlerden etkilenerek profesyonel ve bireyselleştirilmiş kişilerarası bir bakım sürecine 

dönüşmüştür (Kahraman, 2008). 

Hemşirelik felsefesinin gelişimini felsefi dönemler yönüyle incelediğimizde, klasik çağ, ortaçağ, 

modern ve çağdaş felsefe olarak sınıflandırabiliriz (Reed, 1997). Klasik Çağ Felsefesi; Yunan ve 

Romalıların bıraktığı kanıtlar yoluyla öğrendiğimiz, Platon’un dualizm felsefesinin sağlık alanında 

ve hemşirelikte etkili olduğunu söyleyebiliriz (Pektekin, 2013). Dualizm ile hem bedenimizi hem 

de onun çevresinde olup bitenleri kavramaya çalışırız. Orta Çağ Felsefesi; Hem sağlık felsefesinin 

hem de hemşirelik felsefesinin din tarafından baskın olarak etkilediğini söylemek mümkündür 

(Russell, 1992). Modern Felsefe; Rönesansın doğuşuyla insana odaklanma, bilimsel çalışmaların 

başlaması, hümanizm, etik konuları gündeme gelmiştir. Çağdaş Felsefe; Varoluşçuluk, 

pragmatizm, postmodernizm, feminizm akımları etkili olmaya başlamıştır (Banks et al., 2013; 

Pektekin, 2013). 

 

Sonuç 

Hemşirelik, felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine kurulu bir sağlık disiplinidir. Felsefi 

akımların etkisi ve diğer gelişmelerin katkısı ile hemşirelik; 

• Görev odaklı bakımdan hasta odaklı bakıma, 

• Hasta kavramından birey kavramına, 

• Tanımlayıcı araştırmalardan kanıta dayalı araştırmalara yönelmiştir. 

• Bu gelişmeler ışığında felsefi yaklaşımın sonucu olarak kaliteli bakım, iletişim, problem 

çözme becerisi ve kritik düşünmenin hemşireliğe bilimselliğin yolunu açtığını söylemek 

mümkündür. 
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ÖZET  

[9] Felsefenin insana yönelik değerlendirmeleri felsefe tarihinin ilk dönemlerine kadar 

uzanır. İlkçağda insanın toplumla ilişkisi çerçevesinde yoğunlaşan düşünceler süreç içinde 

felsefenin değişim ve dönüşümüyle paralel bir seyir gösterir. Bu bağlamda en büyük etki bilimsel 

gelişmelerin etkisidir. 14. yüzyılda başlayan Rönesans’la birlikte farklı bir ivme kazanan bilimsel 

çalışmaların insan anlayışlarına yansımasıyla birlikte felsefenin ve bilimin insanı değerlendirme 

biçimleri de değişmiştir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak insanla ilgili olarak ortaya çıkan bir 

değişim, insanın doğal dünyanın bir parçası olarak görülüp görülemeyeceği meselesidir. Artık 

insan teorisi el değiştirmiş, bilim adamlarının inceleme sahasına girmiştir. 

[10] Özellikle 19. yüzyıl, bilimsel gelişmenin uygulamaya aktarıldığı dönem olmuştur. 

Biyologlar, bitki ve hayvan âlemini doğal bilimin kuralları ile incelemeye başlamışlar, 

anatomistler, fizyologlar ve nörologlar da bu yönde etkilenmişlerdir. Zira 19. yüzyılın ruhu deneyci 

ve pozitivisttir.  

[11] Tüm gelişmelerle bağlantılı olarak felsefede yeni bir yapı şekillenmeye başlamıştır. 

Yeni bir felsefi antropoloji yazmak isteyen ve Husserl’den etkilenen düşünceleriyle Max Scheler 

biyolojiden psikolojiye, bilgi kuramından toplum bilimine, din felsefesinden metafiziğe kadar 

uzanan özellikleri bilimsel bakışla felsefeyi sentezleyen bir görüş ileri sürmüştür. Felsefi 

antropoloji olarak adlandırılan bu çalışmalar bu bildirinin konusunu oluşturacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: felsefi antropoloji, insan, felsefe, antropoloji 
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Philosophical Antropology 

              

ABSTRACT  

Evaluations about human in philosophy go back to the early stages of the history of 

philosophy.  

Thoughts about human intensified within the framework of human relations with society in 

ancient times. Then it shows a parallel course with the change and transformation of philosophy in 

the process. 

 In this context, the effects of scientific developments is the biggest one. With the 

Renaissance that started in the 14th century, the scientific studies developed rapidly, philosophy 

and sciences are separated. As a result of this development, the problem is a question of whether 

human beings can be seen as part of the natural world. Thus, human theory changed hands and 

entered the study area of scientists. 

Especially the 19th century was the period when this scientific development was put into 

practice.  

Biologists started to study the plant and animal world with the rules of natural science, and 

anatomists, physiologists and neurologists were affected in this direction. Because, the spirit of the 

19th century is experimental and positivist. 

A new structure has started to take shape in philosophy in connection with all 

developments. With his thoughts, who wanted to write a new philosophical anthropology and 

influenced by Husserl, Max Scheler proposed a view that synthesized the philosophy with a 

scientific perspective, ranging from biology to psychology, information theory to social science, 

philosophy of religion and metaphysics. These works, called philosophical anthropology, will be 

the subject of this paper. 

 

 

Keywords:  philosophical antropology, human, philosophy, antropology. 

 

 

 

Giriş  

İnsan üzerine ilk düşünceler felsefenin farklı problemleriyle bağlantılı olarak ortaya 

çıkmıştır. Örneğin ahlak, varlık ya da siyaset felsefelerinde insandan ve insanın özelliklerinden 

bahsedilmiştir. Felsefe tarihinin şekillenmesinde çok önemli etkileri olan Antik Yunan felsefesinde 

insan düşüncesi önce doğaya yönelmiş daha sonra doğa ile insan ya da insan ile toplum arasındaki 

ilişkiye odaklanmıştır. İnsanın bağımsız bir problem olarak ele alınması ise görece daha sonraki 

zamanlarda gerçekleşmiştir. Bu durum felsefenin ve insanın düşünce serüvenin gidişatı ile 

yakından ilgilidir.  

Öte yandan yöntem açısından bakıldığında insana dair bilgi iki farklı bilgi yöntemi olan 

felsefi yöntem ve bilimsel yöntemle üretilmektedir. Bu anlamda insan temelde iki farklı bakış 

açısıyla ele alınmaktadır. Bu iki yöntem insana farklı ilkelerden hareketle yaklaşmaktadırlar. 

Bilimsel yöntem insanı açıklamada gözlenebilir ve denetlenebilir verilerden hareket etmektedir. 

Felsefi yöntem ise insanı sahip olduğu nitelikleri esas alarak tanımlamaktadır. Ancak düşünce 

tarihinin ilk dönemlerinde bu bakış açıları birbirinden bağımsız olmayıp birbiri bağlantılıdır ve 

felsefenin çatısı altındadır. Bu alanların birbirinden ayrılmasının sebeplerinden biri 14. yüzyılla 

birlikte başlayan Rönesans ve Reform faaliyetlerinin sonucunda bilimsel bilginin güçlenmesi ve 

etkisini arttırmasıdır.  
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Tarihte 14. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başı arasında kalan ve Rönesans olarak adlandırılan 

dönemde bilgide ve problemlerin şekillenmesinde önemli bir değişim görülmektedir. Rönesans ile 

Avrupa kültürünün sanat, edebiyat ve müziğinde hümanist eğilim artmış, kilise ve dinin etkisi 

azalmış, problemlere yeni bir bakış tarzı geliştirilmiştir. Özellikle bilimdeki köklü değişimler ve 

gelişmeler bu farklılaşmanın ana nedenidir. Avrupa’da bin yıllık bir aradan sonra insan yeniden 

pek çok şeyin belirleyicisi olmuştur. Rönesans’la başlayan bu değişim felsefede problem 

alanlarının da yeniden biçimlenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda süreç içinde önce doğa bilimleri 

daha sonra insani bilimler felsefeden ayrılmış ve bağımsız alanlar olarak yapılanmışlardır.  

[12] Rönesans’ta siyasal, sosyal ve kültürel değişimin ve farklılaşmanın yanı sıra 

bilimlerdeki yeni ve hızlı gelişmeler insanın tabiatı ve kâinattaki yeri hakkındaki soruların farklı bir 

açıdan cevaplandırılması sonucunu doğurmuştur. Özellikle astronomi, fizik ve tıbbi bilimler 

kendilerini geleneksel felsefenin dışında görmeye başlamışlardır. Bu bilimlerin deneye dayalı 

sonuçlarının pek çoğu daha sonra insanla ilgili alanların tamamına yansımış ve insani bilimlerin 

şekillenmesinde etkili olmuştur. 

[13] Modern dönem olarak adlandırılan ve 17. yüzyılla başlayıp 18. ve 19.yüzyıllarda 

büyük bir ivme kazanan bu dönemde hem felsefe hem de bilim yeni birtakım özelliklerle 

tanımlanmıştır.  

[14] Bilim bu dönemde insanın tabiatı ve kâinattaki yeri hakkındaki soruları farklı bir 

açıdan cevaplandırmaktadır. Eski gelenek ve otoritelere bir yüz çevirmenin yaşandığı dönemin 

bilim akımları gözlem ve deneye dayalı değişimleri içermektedir. Bu bağlamda insana yaklaşım 

biçimleri de farklılaşmaya başlamış ve nihayet 19. yüzyıldan itibaren insan bilimleri farklı 

kimliklerle ortaya çıkmaya başlamışlardır. Yeni bilimin yeni bir insan doktrini yoktur. Dolayısıyla 

18. yüzyılda insan kendi hakkında hâlâ Sokrates döneminde olduğundan daha fazla ve farklı bir şey 

de bilmemektedir. Rönesans insanı fiziksel dünyanın sırlarını çözmekte ancak bu dünyada kendi 

yerini hâlâ eski sorularla belirlemeye çalışmaktadır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak insanla ilgili 

olarak ortaya çıkan bir değişim, insanın doğal dünyanın bir parçası olarak görülüp görülemeyeceği 

meselesidir.  

19. yüzyıl, bilimsel gelişmenin uygulamaya aktarıldığı dönem olmuştur. Bu dönemde 

bilime dayalı bir teknolojinin kurulması, insan yaşam biçim, üretim araç ve yöntemlerin değiştiren 

makinelerin ortaya çıkışıyla endüstri devrimi yaşanmıştır. Bu dönemde kaydedilen bu gelişmelerin 

dışında insan düşüncesinin oluşumunu etkileyen en önemli gelişme Darwin’in evrim teorisi ile 

biyoloji alanında kaydedilmiştir. Charles Darwin (1809-1882) tüm canlı varlıkların, aynı türde 

olanların bile birbirinden farklılıklar gösterdiğini, bu farklılıkların kalıtsal olup ana-babadan oğula 

geçtiğini, türler ve bireyler arasında çetin bir yaşama savaşı sürdüğünü, farklı özelliği ile üstünlük 

sağlayanların süreklilik kazandığını, yarışmayı kaybedenlerin ise yok olduğunu, uzun jeolojik 

dönemler boyunca süren bu ayıklanmanın giderek yaşama gücü daha yüksek türlerin ortaya 

çıkmasını sağlayarak, evrim dediğimiz süreci oluşturduğunu belirtir. (Yıldırım, 1983:159) 

Darwin’in bu görüşleri hem o güne kadar olan evrim hakkındaki görüşleri ortadan kaldırmış 

hem de din ve geleneğe bağlı pek çok düşünceyi temelden sarsmıştır. O, hayvan ile insan 

arasındaki radikal farkı ortadan kaldırıp, insan ile hayvan arasında benzerlik ve devamlılık 

olduğunu vurgulayarak, insan düşüncesine farklı bir boyut eklenmesine aracı olmuştur. 

Darwin’in bu düşünceleri bilimde köklü bir değişime sebep olmuştur. Bu yönüyle o bilim 

tarihinde Copernicus ve Newton devrimi kadar önemlidir. 

[15] Çünkü artık biyologlar, bitki ve hayvan âlemini doğal bilimin kuralları ile 

incelemeye başlamışlar, anatomistler, fizyologlar ve nörologlar da bu yönde etkilenmişlerdir. İnsan 

bedeninin fonksiyonlarının bilimin inceleme sahasında ver alması nedeniyle yalnızca fizyolojik 

fonksiyonların değil, zihinsel fonksiyonların da aynı şekilde incelenebileceği fikri kabul edilmeye 
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başlamıştır. Zira 19. yüzyılın ruhu deneyci ve pozitivisttir. Bu nedenle artık insan teorisi el 

değiştirmiş ve bilim adamlarının inceleme sahasına girmiştir. Bu nedenle insan bir bilim objesi 

haline gelmiş, farklı bilimler tarafından incelenen insanın bütünlüğü zaman içinde kaybolmuştur. 

Bölünmüş ve parçalanmış insanın felsefi bir tavır ile bütünleştirilmesi ile ilgili olarak zaman içinde 

oluşan çabalardan en anlamlı olanları antropolojik yaklaşımlardır.   

[16]  

[17] Antropoloji Çalışmaları 

[18] 20. yüzyıl başında yeni bir felsefi antropoloji yazmak isteyen ve Husserl’den 

etkilenen düşünceleriyle biyolojiden psikolojiye, bilgi kuramından toplum bilimine, din 

felsefesinden metafiziğe kadar uzanan geniş bir ilgi alanına sahip olan Max Scheler, insan 

konusunda o güne kadar verilmiş dini, felsefi ve bilimsel cevapların her birinin birbirini hesaba 

katmadan oluşturulmuş üç ayrı düşünce alanı olduğuna ve bunlar arasında bir birlik olmadığına 

dikkat çekmiştir. Birbiriyle yan yana olan bu bilgilerle insan kendini özgürce biçimlendiren bir 

varlık olarak ortaya koyar. Scheler insanın morfolojik, psikolojik ve fizyolojik bakımdan 

hayvanlarla ortak yönlerinin olabileceğini kabul eder ama “başka hiçbir canlınınkine benzemeyen 

özel yerini” (Scheler, 1988: 13) belirleyen öz kavramını oluşturmaya çalışır.  

Ona göre insan psiko-vital ve geist alanı olmak üzere iki ayrı varlık alanına sahiptir. Psiko-

vital varlık alanı duygusal-tepki, içgüdü, bellek ve zekâ olmak üzere dört basamaktan oluşur. Bu 

basamaklar canlılığın gelişmişliğine göre canlıların sahip olduğu gelişmişlik basamaklarıdır. Psiko-

vital alanı belirleyen bu dört basamağa bağlı olarak insan diğer canlılar arasına bir fark 

konulamayacağını ve bu alanda hayvan ve insan arasında ancak bir derece farkı olabileceğini kabul 

eden Scheler, bu farkı geist kavramına bağlı olarak koyar. 

Scheler, Akıl, ideleri düşünme, varlığın özünün algılanması gibi belli bir algılamayı; 

duygusal ve istemeye dayanan,  örneğin iyilik, sevgi, pişmanlık gibi aktları içine aldığını 

düşündüğü geist kavramının sonlu varlık alanında görünen merkezine de kişi adını verir. (Scheler, 

1988: 40-41) O, kişinin karşısına dünyayı koyar, insan kişi olarak dünyaya açılır.  Böyle bir varlık 

hayatın organik bağlılığından, baskısından, kurtulmuş, bağsız özgür bir varlıktır. 

Scheler’in geist teorisi ile oluşturmaya çalıştığı antropoloji, bu tip çalışmalara örnek olmak 

ve Darwinizm’in etkisi altındaki bilimsel yaklaşıma bir alternatif oluşturmak bakımından 

anlamlıdır. Ancak geistin mahiyetinin yeterince açıklanamaması ve bir tür metafizik olarak ortaya 

çıkması sebebiyle beklenilen etkiyi oluşturamamıştır. Bilimin yoğun baskısı karşısında insan 

problemine felsefi bir çözüm olmak bakımından felsefe tarihinde kendisinden sonraki benzer 

çalışmaların öncüsü olarak değerlendirilmesi uygundur.  

“İnsan Üstüne Bir Deneme” adlı eserinde tıpkı Scheler gibi, insana yönelik yetkin bir 

değerlendirme alanının olmamasından yakınan Ernest Cassirer (1874-1945) insanın kendisiyle 

ilgili bilgilerinde karmaşıklığa işaret ederek işe başlamıştır. Tanrıbilimciler, siyaset bilimcileri, 

toplumbilimcileri,  ruhbilimciler, iktisatçılar ve antropologların kendi görüş açılarından insan 

sorununa yaklaşmışlar ama tüm bu düşünceleri bir araya getirip birleştirmek mümkün olmamıştır. 

Cassirer’e göre çağdaş düşüncedeki bu karışıklığa dikkat çeken ilk kişi Max Scheler olmuştur. 

Scheler insana yönelik özel araştırma alanlarının çoğaltılmasından yana bir tavır sergilemiştir. 

 Batı düşünce tarihinde felsefe araştırmalarının en üst ereği olan “kendini bilme”nin modern 

zamanlarda düşünsel odak olmaktan çıktığına dikkat çeken Cassirer bunun sebeplerine ve sorunun 

çözümüne yönelik bir teori oluşturmaya çalışmıştır.  

O, insan doğasının belirlenmesi için Uexküll’ün biyoloji alanında yaptığı araştırmaları 

sonucunda belirlediği çerçeveden yararlanıp yararlanamayacağını görmek istemiştir. Cassirer, 

insanın yaşam koşulların da bir çevre tarafından belirlendiğini kabul eder. İnsanın kaçamadığı bu 

çevre fiziksel bir çevre değil, simgesel bir çevredir. Dil, mitos, sanat ve din bu evrenin parçalarıdır. 
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O kendini dilsel biçimler, sanatsal imgeler, mitoslar ve dinsel törenler içine öylesine kapatmıştır ki, 

bu yapay ortam araya girmeden hiçbir şey görüp bilemez. Hem teorik hem pratik alanda insanın 

durumu aynıdır. Bu yapı akıl ile anlaşılamaz. Çünkü akıl insanın kültürel yaşam biçimlerini tüm 

zenginlik ve çeşitlilikleri içinde kavrayabilmemize elverişli bir terim değildir. Bu nedenle insanı 

simgeleştiren hayvan olarak tanımlamalıyız. Ancak bu şekilde insanın ayırıcı özelliğini belirtebilir 

ve onun uygarlık yolunu anlayabiliriz. (Cassirer, 1997:41-42) 

Cassirer’e göre bir bütün olarak ele alındığında, insan kültürü insanın gittikçe gelişen 

kendini özgürleştirme süreci olarak betimlenebilir. Dil, sanat, bilim, din bu süreçteki çeşitli 

evrelerdir. İnsan bunların hepsinde yeni bir gücü –kendine özgü bir dünya kurma gücü- bulup 

kanıtlar. Felsefe bu dünyada temel bir birlik bulmak için çalışır. Tüm bu işlevler birbirini 

yetkinleştirip bütünlerler.  Her biri bize insanlığın yeni bir yönünü gösterir.  

Ernest Cassirer’in de içinde bulunduğu kültür antropolojisi çalışmaları, insan ile ilgili 

değerlendirmelerde farklı bir boyutu öne çıkarır ve insanı bir kültür varlığı olarak koymaya çalışır. 

Kültür insanın ayırıcı bir özelliği olarak ele alınır. Kökü ilkçağa indirilebilen kültür felsefesi 

çalışmaları özellikle 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi ve 19. yüzyıl sistemci felsefenin etkisiyle 

önem kazanmıştır. Kültürü farklı yaklaşımlarla ele alan kültür kuramlarından biri olan Cassirer’in 

düşüncesi kültürü unsurlarına indirgeyerek açıklama çabasıdır.  

Bu yaklaşımlardan farklı olarak antropolojinin gruplara değil insana has olandan hareket 

etmesi gerektiğini savunan Takiyettin Mengüşoğlu’na göre ise bu niteliklere sahip bir antropoloji 

ontolojik temellere dayanmalıdır. Bu bağlamda Kant ontolojik temelli antropolojiye en yakın 

isimdir. Zira Kant insanı otonom bir varlık olarak gören ilk filozof olması bakımından da önemlidir 

zira otonomi aranılan nitelikteki antropolojinin ön koşullarındandır. (Mengüşoğlu, 1988:42) 

Kant’a göre insan iki görüş açısından incelenebilir. İnsan bir yönü ile doğal bir varlık olup 

bu yönü ile her doğal obje gibi doğa yasalarına bağlıdır. Diğer yönü ile insan bir akıl varlığı olup 

bu yönü ile de akıl yasalarına bağlı özgür ve otonom bir varlıktır. Kant’ı asıl ilgilendiren şey olan 

özgürlük insan ile hayvan arasındaki bir varlık farkı olarak düşünülür. İnsan ile hayvan 

karşılaştırıldığında insan hayvan gibi savunma araçlarına sahip bir varlık değildir. İnsan doğa 

tarafından hazır yeteneklerle donatılmamış tam tersine hazır olmayan ham yeteneklerle 

donatılmıştır. İnsanın sahip olduğu akıl ve ona dayalı isteme özgürlüğü ile bu yetenekleri uygun 

ölçülerde geliştirmesi beklenir. Dolayısıyla insan bir olanaklar varlığı olup işlenmemiş ham 

yeteneklerini geliştirmekle sorumlu bir varlıktır. Hem tür olarak hem de birey olarak bu 

sorumluluğu taşımaktadır.  

Kant antropolojisinin otonomiden vazgeçmeyen yönünü önemli olarak gören ancak Kant’ın 

otonomisinin insanın sadece akıl yanı için geçerli olduğunu ama insanın bütünün otonom olması 

gerektiğini belirten Takiyettin Mengüşoğlu, ontolojik temelli antropolojinin yeni bir görüşten 

hareket ettiğini ifade eder. 

Ontolojik temelli antropoloji bir bütün olarak somut insanın yapıp etmelerinden somut 

başarılarından hareket eder. Ancak bu fenomenlerde ve başarılarda insanı somut bir bütün olarak 

kavrayıp anlayabiliriz. Bu fenomenler ya doğrudan doğruya insanın başarılarıdır ya da temelinin 

insanın varlık yapısında bulan yeteneklerdir. Bu fenomen ve başarılar insan varlığının taşıyıcısıdır; 

yani onlar olmadan insan yaşayamaz. Bunlara insanın varlık koşulları adı verilir İnsanın olduğu her 

yerde bu koşullardan bahsedilir. Bu başarıların oluşmasına insan bütünlüğüyle katılır. ( 

Mengüşoğlu, 1988:49-50) 

Ontolojik temellere dayanan antropolojinin ele aldığı ve betimlediği insan fenomenleri ya 

da varlık koşulları şunlardır: Bilen bir varlık olarak insan, aktif bir varlık olarak insan, değerleri 

duyan bir varlık olarak insan, tavır takının bir varlık olarak insan, önceden gören, önceden 

belirleyen bir varlık olarak insan, isteyen bir varlık olarak insan, özgür bir varlık olarak insan, 
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tarihsel bir varlık olarak insan, ideleştiren bir varlık olarak insan, kendisinin bir şeye veren bir 

varlık olarak insan, çalışan bir varlık olarak insan, eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insan, 

devlet kuran bir varlık olarak insan, inanan bir varlık olarak insan, sanatın yaratıcısı olarak insan, 

konuşan bir varlık olarak insan, biyopsişik bir varlık olarak insan.  

İnsanı insan olarak kavramak isteyen ontolojik temelli antropoloji, biyopsişik bir varlık 

olarak insanın sahip olduğu varlık koşullarından hareket etmektedir. Yani yukarıda işaret edilen 

tüm özellikler aslında insanın biyopsişik bir varlık olarak ele alıp değerlendirilmesi ile alakalıdır. 

Buna göre biyopsişik bütünlükten ayrı beden ya da ruhtan bahsedilemez. İnsanın somut varlık 

bütünlüğünden hareket etmek onu anlamlandırabilmemizin yegâne yoludur.  

Ancak felsefi antropoloji çalışmaları maalesef istenilen ve beklenilen gelişmeyi de 

gösterememiştir. Bu durum günümüzde felsefede insan çalışmaları açısından önemli bir sorundur.  

Sonuç 

Sonuç olarak felsefi antropoloji çalışmalarının kökü eski çağlara dayanmakla birlikte 

yapılanması ve yaygınlaşmasında bir problem vardır. Bu problemin temelinde de pozitif bilimci 

zihniyetin yaygınlaşması yatmaktadır. Buna göre bilimsel yöntem her türlü bilgi için yegâne araçtır 

ve bilimsel bilgi diğer tüm bilgi türlerinden daha değerli ve geçerlidir. 

Dolayısıyla insan da ancak bilimsel bilgi ile açıklanabilir. Bu nedenle insana ait bilgi diğer 

alanlardaki bilimsel temellere dayanmayan bilgilerden arındırılmalıdır. Buna felsefi bilgi de 

dâhildir. Bilgiler arasındaki bu kopuş beraberinde insanın parçalanması ve bütünlüğünü kaybetmesi 

sonucunu da doğurmuştur.  

İnsana dair bilgi üretmedeki bu temel problemin ortadan kalkması farklı bilgi türlerinin 

birleşmesi ile yakından ilişkilidir. Yapılacak en önemli şey felsefe ile bilimin kopan ilişkisini 

yeniden kurmaktır. Böylece parçalanan insanın yeniden bütünleşmesi sağlanacaktır. Felsefi 

antropoloji çalışmalarının arttırılması ve güçlendirilmesi bu yolda önemli bir adım olacaktır.  
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ÖZET   

Giriş: Düşük ayak, lumbal disk herniasyonu sonucu ortaya çıkan bir deformitedir. Sıklıkla 

herniasyonun derecesinin ilerlediği vakalarda görülür. Aktif futbol oynayan bir futbolcuda disk 

herniasyonu ilerlemeden tedaviye başlanır, aksi takdirde futbolcu idmanlara dahi çıkamayabilir.  

Olgu Sunumu: 24 yaşında, aktif futbol yaşantısına devam eden olgumuz, antrenman sırasında 

travmaya bağlı şiddetli bel ağrısı ve kas zayıflığı şikayeti ile acil olarak kliniğimize başvurdu. 

Yapılan tetkiklerde olguda L5-S1 seviyesinde superiora migre sekestre disk olduğu anlaşıldı. 

Olgunun mesleği göz önünde bulundurularak acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 

fizyoterapiye başlanan hasta post-op 8. ayda aktif futbol yaşantısına geri döndü.  

Sonuç: Ameliyata karar verme ve ameliyatın ardından tam iyileşme süresinin literatürde 

karşılaştığımız vakalardan çok daha az olması nedeniyle olgumuzun literatüre katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Sporcu, fıtık, defisit 
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Drop Foot Due To Lumbar Dyscopathy In A Professional Player: A Case Report 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Drop foot is a deformity that occurs as a result of lumbar disc herniation. It is 

frequently seen in cases where the degree of herniation progresses. In a football player who plays 

active football, treatment is started before the disc herniation progresses, otherwise the football 

player may not even go to training.  

Case Report: Our 24-year-old patient, who continued his active football life, was urgently admitted 

to our clinic with the complaint of traumatic severe back pain and muscle weakness during 

training. In the examinations performed, it was found that the case had a superior migrated 

sequestered disc at the l5-s1 level. Considering the patient's profession, she was taken into 

emergency surgery. The patient, who started physiotherapy after the operation, returned to active 

football life in the 8th month post-op.  

Result: We think that our case will contribute to the literature because the time to decide on surgery 

and complete recovery after surgery is much less than the cases we have encountered in the 

literature. 

 

Keywords: Sportsman, hernia, deficit 

 

 

 

Giriş 

 

Düşük ayak, zayıf tibialis anterior, ekstansor hallusis longus ve ekstansor digitorum longus 

kaslarına bağlı olarak ayak ve ayak bileğinde dorsifleksiyon zorluğu olarak tanımlanır (Koksal ve 

Dogan, 2019). Düşük ayağın potansiyel nedenleri arasında L5 radikülopati, lumbosakral 

pleksopati, siyatik nöropati ve peroneal nöropati bulunur (Daniels, Feinberg, Carrino, Behzadi ve 

Sneag, 2018). Düşük ayak görülen bireylerde yürümenin salınım fazında ayak ucu yerden 

kalkamaz ve sürünür. Dolayısıyla yürüme bozulur (Bekler, Beyzadeoğlu ve Gökçe, 2007). 

Hastanın mesleki durumu tedaviyi etkileyebilmektedir. Oturarak çalışan bir hastada travma sonrası 

gelişen düşük ayak tedavisi lomber bölgenin tedavi edilmesiyle iyileşebilmektedir. Ancak aktif 

futbol yaşantısını sürdüren profesyonel bir futbolcuda radikülopatilerin hemen tedavi edilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde yürümede yalpalamaya varan belirtiler gösteren düşük ayak 

nedeniyle futbol oynayamaz hale gelebilir.  

 

Olgu Sunumu 
 

Olgumuz 24 yaşında, kanat mevkisinde oynayan ve 6 yıldır profesyonel olan bir futbolcudur. 

Dominant tarafı sağdır. Takımla birlikte yaptığı rutin bir antrenman sırasında pozisyon gereği ani 

gelişen bir hareket sonucu bel ağrısı ve hemen ardından gelişen sağ bacak ve ayakta kas zayıflığı 

ve uyuşma şikayetleri ile kliniğe başvurdu Öyküsünde lomber herniasyonu ve/veya geçirilmiş bir 

lomber ameliyatı yoktu. Genel durumu kötü olan hastanın kas testinde sağ alt extremite ayak bileği 

dorsi fleksörlerinin kas gücünün 0/5 olduğu tespit edildi.  Aktif yürümesi istenen hastada düşük 

ayak geliştiği anlaşıldı. Fiziki muayenenin ardından çekilen MR görüntülerinden hastanın lomber 5 

ve sakral 1 (L5-S1) vertebraları arasında superiora migre sekestre diski olduğu görüldü (Şekil 1).  
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Şekil 1. Superiora migre sekestre disk 

 

 

Öykü, fizik muayene ve görüntüleme bulgularına dayanarak hasta, yaralanmanın ardından 8. saatte 

ameliyata alındı. Ameliyat kararını almada hastanın mesleki durumu göz önüne alındı. 

Mikrocerrahi yöntemi yapılan ameliyatın ardından sekstre parça çıkarıldı. Post-op yapılan ilk 

muayenede düşük ayak ve uyuşma şikayetlerinde azalma, sağ dorsi fleksör kaslarında %40 kuvvet 

artışı görüldü ve hasta fizyoterapiye yönlendirildi. Hastanın fizyoterapi tedavisi post-op 1. günde 

hemen başlatıldı ve hasta 2. gün ayağa kaldırıldı. Toplamda post-op 8. ayda belirtiler tamamen 

kayboldu ve hasta aktif futbol yaşantısına geri döndü. 

 

 

Sonuç 

 

Profesyonel futbol, sporun üst düzey yapıldığı dallarından biridir. Bu sporu yapan futbolcunun güç, 

dayanıklılık, esneklik, hız, çeviklik, denge ve koordinasyon testlerinde başarılı olsa dahi 

sakatlanma riski her zaman vardır. Travma sonrası gelişen yaralanmalar futbolcuyu sahalardan 

uzaklaştırabilir. Sahalardan uzak kalma süresi uzadıkça futbolcunun fiziki ve mental yetersizliği 

artmaya başlar. Düşük ayak hastalığında cerrahi ve konservatif tedavi tercih edilebilir. Bu kararı 

vermede hastanın mesleği önemlidir. Bizim hastamızda en hızlı sürede mesleğe dönüş beklendiği 

için cerrahi tedavi tercih edilmiştir. Macki ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptıkları çalışmaya göre 

düşük ayak belirtisinin ortaya çıkmasından itibaren ortalama ameliyat süresi 6 haftadır. Bizim 

hastamızda ameliyat kararı düşük ayak görülmesinden itibaren 8. saattir. Bu da iyileşme süresine 

olumlu katkı sağlamıştır. 

Nori ve Stretanski (2020)'ye göre denerve kasın iyileşme süresi, ortalama 18 aydır. Bizim 

hastamızın sporcu olması bir avantajdır ve bu avantaj nedeniyle travmanın ortaya çıkmasından 

itibaren 8. ayda tüm kaslar sağlam taraf kasları ile aynı değerlere gelmiş ve spora tam dönüş 

sağlanmıştır. 

Sonuç olarak; düşük ayak görülen hastanın mesleği tedavide etkilidir. Profesyonel bir futbolcuda 

görülen radikülopatilerde  yapılacak değerlendirme ve görüntüleme yöntemlerindeki bulgulara 

dayanarak ilk tercih cerrahi olabilmektedir. Denerve kas gelişen düşük ayak vakalarında iyileşme 

süresi ortalama 18 ay iken profesyonel bir sporcuda bu süre 8 aya inebilmektedir. Tüm bu bilgiler 
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ışığında olgumuzun ender görülen bir vaka olduğunu; çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

 

 

 

Introduction 

 

Drop foot is defined as dorsiflexion difficulty in the foot and ankle due to the weak tibialis anterior, 

extensor hallucis longus and extensor digitorum longus muscles (Koksal and Dogan, 2019). 

Potential causes of drop foot include L5 radiculopathy, lumbosacral plexopathy, sciatic neuropathy, 

and peroneal neuropathy (Daniels, Feinberg, Carrino, Behzadi and Sneag, 2018). In individuals 

with drop foot, the tip of the toe cannot rise from the ground and crawls in the swing phase of 

walking. Therefore, walking is impaired (Bekler, Beyzadeoğlu and Gökçe, 2007). Occupational 

condition of the patient can affect the treatment. Drop foot treatment that develops after trauma in a 

patient who works sitting can be cured by treating the lumbar region. However, radiculopathies 

should be treated immediately in a professional football player who maintains an active football 

life. Otherwise, he may become unable to play football due to the drop foot, which shows 

symptoms such as wobbling in walking. 

 

 

Case Report 

Our case is a 24-year-old football player who played in the wing position and has been professional 

for 6 years. Dominant side is right. During a routine training with the team, he applied to the clinic 

with complaints of low back pain and muscle weakness and numbness in the right leg and foot that 

developed immediately after a sudden movement due to the position. He did not have a history of 

lumbar herniation and / or previous lumbar surgery. In the muscle test of the patient whose general 

condition was poor, it was found that the muscle strength of the right lower extremity ankle dorsi 

flexors was 0/5. It was understood that the patient who was asked to walk active developed a drop 

foot. From the MRI images taken after physical examination, it was seen that the patient had a 

superior migrated sequestered disc between the lumbar 5 and sacral 1 (L5-S1) vertebrae (Figure 1). 

 

Based on the history, physical examination, and imaging findings, the patient was operated at 8 

hours after the injury. Occupational status of the patient was taken into consideration in making the 

decision for surgery. After microsurgical surgery, the sequestered piece was removed. In the first 

post-op examination, a decrease in the complaints of drop foot and numbness, a 40% increase in 

strength of the right dorsi flexor muscles were observed, and the patient was directed to 

physiotherapy. Physiotherapy treatment of the patient was started immediately on the postoperative 

1st day and the patient was standing up on the 2nd day. In total, the symptoms disappeared 

completely in the 8th month post-op and the patient returned to active football life. 

 

 

Conclusion 

 

Professional football is one of the branches of sports in which it is performed at a high level. There 

is always a risk of injury even if the football player who plays this sport passes the tests of strength, 

endurance, flexibility, speed, agility, balance and coordination. Post-traumatic injuries can take the 

player away from the fields. As the time of staying away from the fields increases, the physical and 
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mental deficiency of the football player starts to increase. Surgery and conservative treatment may 

be preferred in drop foot disease. The patient's profession is important in making this decision. 

Surgical treatment was preferred in our patient, since returning to the profession was expected as 

soon as possible. According to the study of macki et al. In 2016, the average operation time is 6 

weeks from the appearance of the drop foot symptom. In our patient, the decision for surgery is 8 

hours after the drop foot is seen. This also made a positive contribution to the recovery period. 

According to nori and stretanski (2020), the recovery time of denervated muscle is 18 months on 

average. It is an advantage that our patient was an athlete, and because of this advantage, all the 

muscles reached the same values as the healthy side muscles in the 8th month after the trauma 

occurred, and full return to sports was achieved. 

As a result; the profession of the patient with drop foot is effective in treatment. Surgery may be 

the first choice based on the findings in the evaluation and imaging methods to be performed in 

radiculopathies seen in a professional football player. While the recovery period in drop foot cases 

with denervated muscle is 18 months on average, this period can be reduced to 8 months for a 

professional athlete. In the light of all this information, our case is a rare case; we think that our 

study will contribute to the literature. 
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Çocukların günde en az 60 dakika açık havada tempolu fiziksel aktivitelerde bulunmaları Dünya 

sağlık örgütü (WHO, 2015) tarafından önerilmektedir. Son açıklanan adrese dayalı Nüfus Sayımı 

istatistiklerine göre Türkiye Nüfusu 83 milyonu geçmiştir ve bu nüfusun büyük kısmı şehirlerde 

yaşamaktadır. Kentlerimizde çocuklarımızın fiziksel aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar 

kentleşme baskısı nedeni ile giderek azalmaktadır. Bu sebepte çocukların fiziksel aktivite 

miktarları ve fiziksel sağlıkları ile çevrelerinde mevcut bulunan kentsel açık alan miktarları 

arasında anlamlı bir ilişki olabileceği çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır.   

 

Bu çalışmada İstanbul ilinin 4 farklı ilçesinde ilköğretim düzeyindeki (ilk ve orta okullar) 6 -14 yaş 

arası çocukların fiziksel aktivite ve sağlık indikatörleri araştırılmış ve bu indikatörler ile sağlıklı 

fiziksel çevreye erişim (kentsel açık ve yeşil alanlar) arasındaki ilişkiler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışılacak ilçelerin seçiminde sosyal statü, sosyo-ekonomik durum ve kentsel açık ve 

yeşil alan miktarı en önemli kriterler olmuştur. Bu kriterler bakımında birbirinden ayrışan ilçeler 

seçilmiştir. Her ilçede ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 4’er okul seçilmiş ve her okuldan 

farklı yaş gruplarında 4 sınıf çalışmaya dahil edilmiştir. Toplamda 1741 öğrenci bu çalışmaya 

katılmıştır. Bu okullarda çocuklar ile nitel anket çalışması yapılmış ve bu esnada çocukların boy ve 

kiloları ölçülerek kayda geçirilmiştir.  

 

Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına göre bu yaş grubunda son zamanlarda Türkiye’de yapılmış 

çalışmalara kıyasla fazla miktarda kilolu ve obez çocuğa rastlandı. Bu aşırı kiloluluk ve obezite 

oranlarının sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ve toplu konut tipi yapılaşmanın olduğu bölgelerde 

yoğunlaştığı görüldü. Ayrıca kentsel açık ve yeşil alanlara gitme isteğinin çevrede kentsel açık ve 

yeşil alan bulunması ilişkili olduğu ve kentsel açık alan sayısı ile doğru orantılı olduğu belirlendi. 

Kentsel açık alanlara yapılan ziyaretler ile fiziksel aktivitede bulunma miktarı arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilemezken, aşırı kilo ve obezitenin kentsel açık ve yeşil alanlara erişimi kısıtladığı 

tespit edildi.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Obezitesi, Yeşil alanlara erişim, fiziksel aktivite, fiziksel sağlık.  
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WHO, (2015) recommends minimum 60 minutes of daily physical activity in open spaces for 

children. According to recent yearly electronic census number of inhabitants living in Turkey has 

risen above 83 million and majority of this population live in urban areas. The number of urban 

open spaces suitable for children’s daily physical activity has been reduced due to rapid 

urbanization. Therefore, there might be a significant relationship between urban open spaces in the 

close proximity to children’s living spaces and children physical activity and physical health.  

 

The research investigates physical activity and health indicators of primary and secondary school 

children age between 6 and 14 in Istanbul and establishes the relationship between these indicators 

and access to healthy physical environment (urban open and green spaces). Criteria for the study 

area set as social statue, social-economic background and availability of open and green spaces. 

According to this criteria, four municipalities distinctively different were chosen. In every 

municipality 4 school (2 primary and 2 secondary) and in each schools 4 classes of students was 

invited to study. In total 1741 children included in this research. During data collection children 

were given qualitative surveys and their weight and heights were measured and recorded.  

 

According to emerging results of this study, there was higher numbers of overweight and obese 

children compared to other studies undertaken in Turkey. It was identified that overweight and 

obesity clustered in the areas, where socio-economic statue is higher and living gated community 

type of housing is common. Moreover, availability of urban open and green spaces was 

significantly related with going to urban open and green spaces, which was also directly 

proportionate with number of open spaces available. No significant relationship between visits to 

urban open and green spaces and physical activity was determined. Furthermore, being overweight 

and obese restricts visits and use of urban open and green spaces.  

 

 

Keywords: Children’s obesity, Access to urban open and green spaces, Physical activity, Physical 

health. 
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Giriş 

 

Dünya nüfusunun giderek daha artan bir oranda kentsel alanlarda yaşadığı bilinmektedir. Özellikle 

gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus kırsal nüfusa göre oldukça fazladır. Belçika’nın %97’si, Fransa, 

Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde nüfusun %80’inden fazlası kentsel alanlarda 

yaşamaktadır (UNDESA, 2012). Aynı rapora göre gelişmekte olan ülkelerden bazılarında da 

kentleşme oranları gelişmiş ülkelerden çok farklı değildir. Örneğin, Güney Afrika %62, Brezilya 

%87, Meksika ise %78 kentleşmiş bir nüfusa sahiptir. UNİCEF’in açıkladığı rakamlara göre dünya 

genelinde 1 milyardan fazla çocuk kentlerde yaşamaktadır ve UNİCEF projeksiyonlarına göre bu 

yüzyılında ortalarında kentlerde yaşayan çocuk oranın toplam çocuk nüfusunun 3’de 2 olması 

beklenmektedir (UNICEF, 2012). Global kentleşme stratejileri ve ekonomik baskılar sonucunda 

oluşan plansız kentler hava kirliliği, açık alan yetersizliği, ulaşım problemleri ve bir çok sağlık 

sorununda beraberinde getirmektedir.  

 

Günümüzde dünyada en yaygın olan sağlık sorunlarından biriside aşırı kiloluluk ve obezitedir. 

Amerika’da okul çağındaki çocukların yarısının (Lobstein & Jackson-Leach, 2007), İngiltere’de 

yapılan çalışmalarda ise 10-11 yaş grubundaki çocukların 3’de 1’inin aşırı kilolu yada obez olduğu 

görülmüştür (NHS Digital, n.d.). Dünya genelindeki obeziteyi inceleyen çalışmalara bakıldığında 

ise ortalama vücut kitle endeksi ve obezite prevalansının giderek yükseldiği, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde yükselişin oldukça hızlı olduğu görülmektedir (NCD-RisC, 2017). Bu hastalığın 

genetik aktarım, yeme alışkanlıkları gibi bir çok kaynağı olmasına rağmen, hareketsiz bir yaşam 

tarzı ile birleştiğinde oldukça yıpratıcı sonuçları olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 

2015)’e göre fiziksek aktivite eksikliği dünyada ölüme yol açan etmenler arasında dördüncü sırada 

yer almaktadır.  

 

Hareketsiz yaşam tarzına yol açan en büyük etmenlerden bir tanesi de açık alanlara erişimin kısıtlı 

olmasıdır. Kentlerimizde çocukların fiziksel aktivite yapabilmeleri için yeterli alan oldukça 

kısıtlıdır. Çocukların yeterli fiziksel aktiviteyi yapabilecekleri yegane alanlar kent içindeki yeşil 

alanlar, yani kent ve mahalle parklarıdır. Kentsel yeşil alanlara erişimin çocukların fiziksel 

sağlıkları ile doğrudan bağlı olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Cohen et al., 2007; 

Giles-Corti et al., 2005). Yapılan çalışmalarda kentsel açık alanlara erişim ve fiziksel aktivite 

miktarları arasında küçük yaş gruplarında (0-6 yaş) anlamlı düzeyde bir bağlantı bulunamazken, 

yaş ilerledikçe kentsel yeşil alanlara erişim ve fiziksel aktivite miktarının doğrudan ilişkili olduğu 

gözükmektedir (Cleland et al., 2008, 2010; Edwards et al., 2010; Potestio et al., 2009). Başka bir 

deyişle küçük yaşlardaki çocuklar fiziksel boyutlarından dolayı yeterli aktiviteyi farklı mekanlarda 

yapabilirlerken, büyük yaş gruplarındaki çocuklardan sadece kentsel yeşil alanlara erişimi olanların 

yeterli miktarda fiziksel aktivitede bulunabildiği söylenebilir.  
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Türkiye OECD ülkeleri arasında obezite vakaları bakımından 6. sırada yer almaktadır (OECD, 

2017). Yine aynı verilere göre, kadınlarda hareketsiz yaşam %76,5 seviyesinde iken erkeklerde ise 

% 67,5 seviyesinde olduğu görülmektedir.  Çocuk obezitesine dair resmi onaylanmış veri 

bulunmamakta fakat bu konuda yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğu 

köylerde (Arı & Süzek, 2008) ve küçük şehirlerde gerçekleştirilmiştir (Korkmaz, 2008; Avan, 

2006; Semiz vd., 2008; Tütüncü, 2014). Bazı çalışmalardaysa sadece belirli yaş gruplarının hedef 

alındığı görülmektedir (Bayat  vd., 2009; Semiz vd., 2008; Şimşek et al., 2005; Tütüncü, 2014). 

Ülkemizde yapılan çalışmalaırn neredeyse hiç birisinin metropol alanlarında detaylı bir çalışma 

yapmadığı ve yapılan çalışmaların sadece obezite prevalansının tespiti şeklinde olduğuı 

görülmektedir. Kentsel yeşil alanlar ile çocuk fiziksel sağlık indikatörleri arasındaki ilişkisiyi ve 

birbirlerine etkilerini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın amacı ilk 

ve ortaokul seviyesindeki çocukların fiziksel sağlık indikatörleri ile metropollerde kentsel açık ve 

yeşil alanlara erişimleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak ve erişimin fiziksel sağlığa etkisini ortaya 

çıkarmak ve erişimi etkileyen etmenleri ortaya koymaktır. 

 

 

Yöntem 

 

Çalışmada yöntem olarak anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırma metropoliten alanlara 

odaklandığı için çalışma alanı olarak İstanbul kentinin anadolu yakasında birbirine komşu fakat 

özellikleri bakımından birbirinden farklı 4 ilçesi seçilmiştir. Seçim kriteri olarak ilçelerin sahip 

oldukları yeşil alan miktarları, yeşil alanların erişilebilir olup olmadığı, yerleşim tipolojisi ve sosyo 

ekonomik statü baz alınmıştır. Çalışma alanı olarak seçilen ilçeler Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe 

ve Sultanbeyli ilçeleridir. Bu çalışma alanlarından Kadıköy ve Sultanbeyli mahalle düzeni şeklinde 

gelişme göstermelerine rağmen Kadıköy planlı bir yapıya ve yüksek miktarda erişilebilir yerşil 

alana sahipken Sultanbeyli geçmişten süre gelen imar problemleri nedeni ile plansız bir yapılaşma 

göstermiş ve oldukça az miktarda yeşil alana sahiptir. Ataşehir ve Sancaktepe ilçeleri ise toplu 

konut alanları şeklinde gelişim göstermiştir.  Bu iki ilçede genellikle kamusal yeşil alanların yerine 

site içerisinde kapalı yarı özel yeşil alanlar mevcuttur. Ataşehir Sancaktepe’ye oranla daha eski bir 

yerleşime sahiptir yeşil alan miktardı daha fazladır. Sosyoekonomik statü bakımından ise Kadıköy 

ve Ataşehir ilçeleri daha yüksek sosyoekonomik seviyeyi temsil ederken, Sancaktepe orta ve 

Sultanbeyli ise düşük sosyoekonomik seviyeyi temsil etmektedir.  
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Şekil 1. Çalışma Alanı 

 

Çalışma alanı olarak kaba hatları ile ilçeler belirlendikten sonra ilçelerin en erişilebilir ve en büyük 

yeşil alanlarının etrafına 1 km çapında tampon çemberler atılarak bu alan içerisinde kalan okullar 

ile iribata geçilmiştir. Tampon bölge içerisindeki okulların çalışmaya davet edilmesinin temel 

nedeni Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı okul kayıt sistemi gereği her çocuğun kendi evi 

çevresindeki okullara kayıt olması ve devam etmesidir. Yani başka bir deyişle bu alan içerisindeki 

okulların hedef alınmasındaki amaç bu bölgede yaşayan dolayısı ile bu yeşil alanları kullanma 

potansiyeli yüksek olan çocuklara erişilebilmedir. Her ilçede bu alan içerisinde kalan 2 ilkokul ve 2 

ortaokul bu çalışmaya dahil edilmiştir. Her okuldan 2 farklı seviye ve her seviyeden 2 farklı sınıf 

çalışmaya katılmıştır. Böylelikle her okuldan 4 sınıf öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. 

Seviyeler belirlenirken ilkokul düzeyinden öğrencileri okuma ve yazma becerileri, anlama ve soru 

sorma becerilernin gelişmişliği dikkate alınarak 3. sınıf seviyesinden başlayarak anket çalışmaları 

yapılmıştır. Bu sayının belirlenmesinde toplam veri seti büyüklüğü ve veri işlenmesi, modellenmesi 

gibi kriterler dikkate alınmıştır. Toplamda 4 ilçede 16 okul, 96 sınıf ve 1741 öğrenci anket 

çalışmalarına katılmıştır.  

 

Anket çalışmalarının yapılması sırasında araştırma ekibinden en az bir kişi sınıfta bulunmuş ve 

öğrencilerin sorularını yanıtlamıştır. Özellikle ilkokul seviyesinde öğrencilerin anketleri 

anlayabilmeleri ve doğru yanıtlayabilmeleri için her soru tek tek açıklanmıştır. Bu esnada yardımcı 

araştırmacı ise çocukların vücüt kitle endekslerinin çıkarılabilmesi için boy ve kilolarını ölçerek 

kayıt altına almıştır. Anket çalışmaları Ekim 2016 ve Mart 2017 yılları arasında yapılmıştır. 

Anketlerede çocuklara ailelerinin eğitim düzeyi ve çalışıp çalışmadıkları, nasıl bir konutta 
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yaşadıkları, çevrelerinde park ve yeşil alan olup olmadığı, eğer varsa park ve yeşil alan sayısı, ne 

sıklıkla ziyaret ettikleri, ziyaretleri sırasında park ve yeşil alanlarda ne kadar vakit geçirdikleri, 

düzenli olarak spor yapıp yapmadıkları sorulmuştur.  

 

 

Bulgular 

 

Araştırmaya 930 (%51.9) ilkokul öğrencisi ve 842 (%48.1) ortaokul öğrencisi katılmıştır. 

Katılımcıların %52 erkek ve %48’i ise kız öğrencilerden oluşmuş ve yaş dağılımları 6 ile 14 yaş 

aralığında gerçekleşmiştir (Tablo 1). Çalışmaya katılan öğrencilerin ilçelere göre dağılımı ise 

sırasıyla %33 Sancaktepe (n=575), %28.7 Sultanbeyli (n=500), %22.9 Kadıköy (n=400) ve %15.5 

Ataşehir (n=266) şeklinde olmuştur.  

 

 Yaş, okul ve ilçelere göre yüzdesel dağılım 

Yaş (%) 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0.1 0.8 12.2 24 14.8 9.4 14.9 9.6 14.2 

 
 

        
 İlkokul (n=930) Ortaokul (n=842) 

Okul Düzeyi (%) 51.9 48.1 

 
         

 

Kadıköy 

(n=400) 

Ataşehir 

(n=266) 

Sancaktepe 

(n=575) 

Sultanbeyli 

(n=500) 

 

İlçe (%) 22.9 15.5 33 28.7  

 
         

Tablo 1. Katılımcı çocukların demografik yapısı 

 

 

Yöntem kısmında bahsedildiği gibi bu araştırmanın en temel kriterlerinden birisi de sosyo-

ekonomik statüdür. Sosyoekonomik statünün kentsek yeşil alan kullanımına olan etkisi ise 

araştırmanın en temel sorularındandır. Bu sebeple katılımcıların sosyoekonomik statüleri 

incelenmiştir. Çocuklardan sosyo-ekonomik statüye dair veri toplamak oldukça zor olduğu için 

anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın çalışıp çalışmadığı ve hangi tip konutta oturdukları 

şeklinde 3 temel soru sorularak öğrencilerin sosyo-ekonomik statülerine dair bilgi toplanmaya 

çalışılmıştır. Dünya literatüründe yüksek eğitim seviyesi ve gelir seviyesi sosyoekonomik statünün 
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indikatörleri kabul edilmektedir (Pavela vd., 2016). Çocuklardan sadece eğitim ve çalışıp 

çalışmadıklarına dair veri toplandığı için eğitim seviyeleri gruplanmış, sonrasında anne ya da 

babadan en az birisinin üniversite mezunu olduğu durumlar ilçeler bazında lojistik regresyon 

analizi ile incelenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi anne yada babadan en az birisinin üniversite 

mezunu olması ihtimali Sancaktepe ilçesi ile kıyaslandığında Ataşehir ilçesinde 6.49 kat (p=0.000) 

ve Kadıköy ilçesinde ise yaklaşık olarak 4 kat çoktur (p=0.000). Bununla birlikte anne yada 

babadan en az birisinin üniversite mezunu olma ihtimali yine Sancaktepe ilçesine kıyasla 

Sultanbeyli ilçesinde %45 (p=0.001) oranında daha azdır. Yüksek eğitim seviyesinin en düşük 

olduğu yer Sultanbeyli iken sonrasında sırasıyla Sancaktepe, Kadıköy ve Ataşehir olmuştur.  

 

 

 Kadıköy Sultanbeyli Ataşehir Sancaktepe a 

Anne yada Babanın  

Üniversite Mezunu olması 
3.97*** 0.55*** 6.49*** 1 

Güvenlikli Sitede 

Oturma ihtimali  
0.73 0.27*** 9.27*** 

1 

 

 

a- Sancektape Referans kategori 

***p ≤ 0.001, **p ≤ 0.01, *p ≤ 0.05. 

Tablo 2. Sosyo-ekonomik yapı indikatörlerinin olasılık oranlarının istatistiği. 

 

Sosyoekonomik statünün bir diğer indikatörü ise sosyoekonomik olarak gelişmiş bölgelerde 

yaşmaktır. Bunun Türkiye karşılığına baktığımızda güvenlikli kapalı sitelerde oturmanın 

sosyoekonomik statü göstergesi olarak giderek bir norm haline geldiğini görmekteyiz. Tablo 2’de 

Ataşehir ilçesinde toplu konutta yaşama olasılığının Sancaktepe’ye göre 9.6 kat (p=0.000) daha 

fazla olduğu fakat yine Sancaktepe ilçesi ile kıyaslandığında Sultanbeyli ilçesinde ise %73 

(p=0.000) oranında daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

 

 n Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Yaş 1741 6 14 10.74 2.026 

Boy (cm) 1726 112 195 44.12 14.049 

Kilo (kg) 1731 12 105 10.48 13.562 
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Vücut Kitle 

Endeksi 
1727 5.9512 37.2023 19.0221 3.6874 

 

Tablo 3. Katılımcıların yaş, boy, kilo ve vücut kitle endekslerinin betimsel analizleri. 

 

Tablo 3’de araştırmaya katılan çocukların boy, kilo ve vücut kitle endekslerinin betimsel analizler 

görülmektedir. Tablo 4’de ise katılımcı çocukların boy ve kilo durumlarının dağılımı verilmiştir. 

Katılımcıların %73.1’i normal boyda iken %8.7’si uzun boylu ve %2.6’sı ile kız boylu olarak 

belirlenmiştir. Çocukların 4.9’u kısa boy riski taşırken, %8.2’si ise uzun boy riski taşımaktadır. 

Çocuklardan alınan boy ve kilo bilgileri Cole et al., (2000)’in yapmış olduğu çalışmaya göre 

cinsiyet ve yaşa göre spesifik dönüm noktaları kullanılarak çocukların vücut kitle endeksleri 

çıkarılmıştır. Yine bu endeksler kullanılarak çocukların zayıf, normal, kilolu ve obez olma 

durumları ortaya konmuştur. Tablo 4’de görülebileceği gibi katılımcıların %60.6’si normal vücut 

kitle endeksine sahipken, %4.9’u aşırı zayıf, %9.3’ü zayıf, %12.8’si kilolu ve %11.1’i ise obez 

olarak sınıflanabilmektedir. Toplamda çocukların %39.4’ü normal olmayan bir vücut kitle 

endeksine sahipken, bunların %33.9’u kilolu yada obez kategorisine girmektedir. 6-10 yaş grubu 

çocuklarda kilolu ve obez olma durumu %36’ya kadar çıkmaktadır.   

 

 Boy ve Vücut Kitle Endeksi Dağılımı 

 
Kısa Boy 

Kısa Boy 

Riski 
Normal Boy 

Uzun Boy 

Riski 
Uzun boy 

Boy Dağılımı 2,6 4,9 73,1 8,2 8,7 

 
     

 Aşırı Zayıf Zayıf Normal Kilolu Obez 

Vücut kitle 

endeksi dağılımı 
4,9 9,3 60,6 12,8 11,1 

 

Tablo 4. Boy ve Vücut Kitle Endeksinin Yüzdesel Dağılımı 

 

Çocukların çevresinde park ve yeşil alanların bulunup bulunmadığı incelendiğinde katılımcıların 

%85.6’sı çevrelerinde yürüyüş mesafesinde bir park ve yeşil alan olduğunu söylemiştir. 

Çevrelerinde erişilebilir yeşil alanlar olan çocukların ise %87.2’si bu alanları ziyaret ettiklerini 

belirtmiştelerdir. Çocuklara çevrelerindeki park sayısı sorulduğunda ise %67.4’ü sadece bir park 

olduğunu, %14.5’i iki park olduğunu, %4.9’u üç park olduğunu ve %0.8’i ise 4 veya daha fazla 

park olduğunu belirtmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi katılımcıların büyük çoğunluğunun 

çevresinde erişilebilir en fazla bir park ve yeşil alan mevcuttur.  
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 Park ve Yeşil Alanları Ziyaret Etme İhtimali 

 Olasılık 

Oranı 
z P>z [95% Conf. Interval] 

Cinsiyet (Kız=1) 1.145497 0.81 0.416 .8255132 1.589511 

Yaş  .8842034 -2.94 0.003*** .8146374 .95971 

Çevrede Park ve Yeşil Alan 

Olması 
7.151812 11.04 0.000*** 5.043803 10.14084 

Normal BMI’a sahip olanlar 1.536323 2.55 0.011*** 1.103894 2.138147 

Düzenli spor yapma .9649259 -0.21 0.831 .6946084 1.340441 

Anne yada babadan birinin 

üniversite mezunu olması 
.6437275 -2.28 0.023* .4409387 .9397796 

Sitede yaşama 1.629838 1.87 0.061 .9768051 2.71945 

Yakın çevrede park yok .2922962 -7.10 0.000*** .2080962 .4105653 

Var olan parkların kalitesi iyi 

değil 
.3853454 -4.77 0.000*** .2604195 .5701997 

Kent mobilyaları yetersiz 1.763972 2.48 0.013* 1.127002 2.76095 

Spor alanları yetersiz 1.94736 2.99 0.003** 1.258153 3.014108 

Çok kalabalık 1.646958 2.69 0.007** 1.144437 2.370136 

***p ≤ 0.001, **p ≤ 0.01, *p ≤ 0.05. 

Tablo 5. Park ve yeşil alanları ziyaret etme ihtimali ve diğer belirli indikatörlerin logistik 

regresyon analizi. 

 

Çocukların park ve yeşil alanları ziyaretlerini etkileyen faktörler regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Ziyareti etkileyen faktörlerden yaş, cinsiyet, çevrede yeşil alanların olması, normal bir vücut kitle 

endeksine sahip olma durumu, düzenli spor yapma, sosyal statü sembolü olarak anne yada babadan 

birinin üniversite mezunu olma durumu ve güvenlikli toplu konut alanlarında yaşama, var olan 

yeşil alanların kalitesinin yetersiz olması, kent mobilyalarının yetersizliği, spor alanlarının 

yetersizliği ve kalabalık olması durumu analizlere dahil edilen kriterler olmuştur. Analiz 

sonuçlarına göre park ve yeşil alanları ziyaret etme ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememişken, yaş ile ziyaret etme arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(Tablo 5). Yaş arttıkça çocukların park ve yeşil alanları ziyaret etme ihtimalinin %12 oranında 

azaldığı görülmektedir (p=0.003). Çevrelerinde yürüme mesafesinde erişilebilir park ve yeşil alan 

olan çocukların, olmayanlara oranla  park ve yeşil alanları ziyaret etme ihtimalinin 7.15 kat daha 
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fazla görülmektedir (p=0.000). Normal seviyede bir vücut kitle endeksine sahip olan çocukların 

park ve yeşil alanları ziyaret etme ihtimalinin, normal vücut kitle endeksine sahip olmayanlara 

oranla %53 ihtimalle daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0.011). Var olan parkların kalitesinin 

yetersiz olması ile park ve yeşil alanlara olan ziyaretler arasında doğru yönlü ve anlamlı bir ilişki 

vardır. Parkların kalitesini yetersiz bulan çocukların yeterli bulanlara oranla %62 daha düşük 

ihtimalle park ve yeşil alanları ziyaret ettikleri tespit edilmiştir (p=0.000). Bu durum bize park ve 

yeşil alanların erişilebilir olması kadar kalitesinin de kullanım açısından önemli bir kriter olduğunu 

göstermektedir. Katılımcıların düzenli spor yapma ihtimalleir ile park ve yeşil alanları kullanımları 

arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Düzenli spor yapan çocukların daha çok futbol takımı, 

basketbol takımı, kapalı ve açık alan takım sporları ile dövüş sporları gibi kapalı alan sporlarını 

yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan düzenli olarak spor yapmak için park ve yeşil alanların 

kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Sosyal statü indikatörlerinden güvenlikli toplu konutta oturma 

durumu ile park ve yeşil alanları kullanma arasında bir ilişki tespit edilmemiştir fakat anne ve 

babanın eğitim düzeyi ile park ve yeşil alan kullanımı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Anne 

yada babasından en az birisi üniversite mezunu olan çocukların, olmayanlara oranda park ve yeşil 

alanları %26 oranında daha az ziyaret etme ihtimali olduğu görülmüştür (p=0.023).  

 

Tartışma ve Sonuçlar 

 

Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokul seviyesindeki çocukların fiziksel sağlık indikatörleri ile 

metropollerde kentsel açık ve yeşil alanlara erişimleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak, erişimin 

fiziksel sağlığa etkisini ortaya çıkarmak ve erişimi etkileyen etmenleri ortaya koymaktır. Araştırma 

sonuçlarına göre İstanbul metropoliten alanında yaşayan çocukların 3’te 1’inin aşırı kilolu ve obez 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar geçmişte yapılmış olan çalışmalarla benzerlik göstermekle 

birlikte (Arı & Süzek, 2008; Korkmaz, 2008; Tütüncü, 2014), 6-14 yaş aralığındaki ilk ve orta okul 

öğrencilerinin kiloluluk ve obezite prevalansında artış olduğunu ortaya koymaktadır.  Öte yandan 

Şimşek vd.'nin (2005) yılında yapmış oldukları çalışmada metropoliten alanda çocuk obezitesi 

seviyesi %4.8 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma Ankara ili sınırları içerisinde yapılmış ve 1 

ilköğretim okulu ile 1 liseden öğrencileri çalışmaya dahil edilmiştir. Şimşek vd. ‘nin çalışması aynı 

bölgeden ilköğretim düzeyinde tek bir okulda yapılmış olması bakımından kısıtlı kalmaktadır. 

Yapılan bu güncel çalışmada hem Türkiye’nin nüfus bakımından en kalabalık metropoliten alanı 

olan İstanbul örneklem alınmış hem de örneklemde çeşitlilik yaratmak için belirlenen kriterler 

doğrultusunda 4 farklı ilçeden toplamda 16 okul çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bakımında veri 

çeşitliliği açısından bu çalışma önce çıkmaktadır. Ayrıca Şimşek vd.’nin çalışması 15 yıl öncesinde 

yapılmış olması ve dünya çapında obezite prevalansının son on yılda hızla artmış olması (Goisis 

vd., 2016; NCD-RisC, 2017) bu çalışmanın sonuçlarını kuvvetlendirmektedir.  

 

Çocukların park ve yeşil alanlara olan erişimleri incelendiğinde, çevrelerinde yürüme mesafesinde 

(10-15 dakika maksimum) erişilebilir park ve yeşil alan olan çocukların olmayanlara oranla bu 

alanları ziyaret ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile erişilebilirlik 
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kentsel açık ve yeşil alan kullanımını etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kentsel yeşil alanların kullanımını etkileyen bir diğer önemli faktör ise fiziksel mekan kalitesidir. 

Geçmişte yapılmış bir çok çalışma fiziksel mekan kalitesi ve kullanım arasında büyük bir ilişki 

olduğu, çocukların ve ailelerin fiziksel mekan kalitesi bakımından yeterli olmayan alanları tercih 

etmediklerin ortaya koymuştur (CABE Space, 2010; Veitch vd., 2006). Bu çalışmada da mekanın 

fiziksel kalitesinin çocukların mekandan beklediklerinden aşağıdaki kalması durumunda çocukların 

büyük çoğunluğunun bu mekanları kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar geçmişte yapılmış 

çalışmaları desteklemektedir.  

 

Ayrıca vücut kitle indeksleri normal olan çocukların park ve yeşil alanları ziyaret etme 

ihtimallerinin normal olmayan çocuklardan %53 daha fazla olduğu da ortaya konmuştur. Literatüre 

bakıldığında bazı çalışmalarda kilolu ve obez olma durumu ile park ve yeşil alanlara erişim 

arasında bir bağlantı bulunamamışken (Potestio vd., 2009), fiziksel aktivite ile park ve yeşil 

alanlara erişim arasında ve fiziksel olarak aktiflik ile fiziksel sağlık arasında ilişki olduğu gösteren 

çok sayıda kaynak bulunmaktadır (Cohen vd., 2007; Giles-Corti vd., 2005; Steinbeck, 2001; Trost 

et al., 2001; Wilkie vd., 2016). Bu bakımdan kentlerde park ve yeşil alan erişimi ile fiziksel sağlık 

arasındaki ilişki çalışılan şehre ve insanların alışkanlıklarına özel olabilmektedir. Bu çalışmada 

erişimin düzenli ziyaretler için bir temel araç olduğu ve yine düzenli erişim ile fiziksel olarak 

sağlıklı olma durumu arasında bir ilişki olduğu göstererek literatürde daha önce yapılan çalışmaları 

destekleyen bir sonuç ortaya koymuştur. Hem batı literatüründeki çalışmalar incelendiğinde, hem 

de bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde erişim ile fiziksel sağlık arasında dolaylı bir ilişki 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Sonuç olarak bu çalışmaya katılan çocuklar arasında aşırı kilolu ve obez olma ihtimalinin 

çocukların neredeyse 3’te 1’lik biri kısmını kapsadığı ortaya çıkmıştır. Bu oran kaygı verici şekilde 

yüksektir. Geçmişte yapılan çalışmalarda bazı il ve ilçelerde yüksek seviyeler tespit edilmiş olsa 

dahi metropoliten alanlarda bu seviyede bir obezite prevalansı gözlemlenmemiştir. Geçmişte 

yapılmış olan çalışmalar 10 yıldan daha eskiye dayandığı için bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Öte yandan bu çalışmada 6-14 yaş aralığındaki çocukların obezite prevalansı araştırılmıştır. 

Ergenlik dönemindeki 14-18 yaş aralığındaki çocukların obezite prevalansının araştırılarak 

ilerleyen yaşlarda kilolu ve obezite prevalansının azalıp azalmadığı izlenmelidir. Ayrıca özellikle 

metropoliten alanlardaki çocukluk obezitesine dair çalışmalar arttırılmalı ve sonuçlar 

karşılaştırılarak Türkiye’de çocukluk ve gençlik obezitesi prevalansı bakımından nereye doğru yol 

aldığımız tespit edilmelidir.  

 

Bu çalışmanın başka sonucu da fiziksel mekana erişim ve fiziksel mekan kalitesi ile kullanım 

arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymasıdır. Buna ek olarak, kullanım ile fiziksel sağlık arasında 

da bir ilişki vardır. Bu araştırmada açık alanlarda düzenli spor yapılması ile kullanım ve sağlık 

arasında bir ilişki tespit edilememiş olsa dahi park ve yeşil alanları düzenli kullanan çocukların 

vücut kitle endekslerinin normal olma ihtimalinin arttığı ortaya konmuştur. Bu sebeple Dünya 
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Sağlık Örgütü’nün de tavsiye ettiği gibi çocukların kentsel açık alanları düzenli kullanmaları ve 

burada düzenli (günde 60 dakika) fiziksel aktivitelerde bulunmaları teşvik edilmelidir. Düzenli 

kullanımın arttırılmasının en önemli yollarında biriside erişilebilirliğin arttırılmasıdır. Bunun 

gerçekleşebilmesi için kentlerimizde kentsel açık ve yeşil alanların planlanmasına yeniden eğilmek 

gerekli, ve her kesimden çocuk için yürüme mesafesinde, erişilebilir kentsel açık ve yeşil alanlar 

tasarlanmalıdır. Kentsel açık ve yeşil alan yatırımlarının arttırılması aynı zamanda kişi başına 

düşen yeşil alan metrekaresini arttırarak ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen yeşil 

alan miktarını yakalamasını sağlayacaktır. Bu yatarım gelecek nesillerde çocuk ve gençlik 

obezitesinin önüne geçilmesinden büyük faydalar sağlayabilirler.  
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ÖZET 

 

Üremenin sağlıklı ve olağan şeklinde sürdürülebilmesi için tüm organizmada özellikle üreme 

organlarında                                 görülen değişiklerle karakterize, menarştan (ilk adet) menopoza 

kadar her ay düzenli devam eden sürecin tamamına menstrual siklus denir. Yapılan çalışmalarda 

dismenore, amenore, premenstrual sendrom ve disfonksiyonel uterin kanamanın, en sık görülen 

menstrual problemler olduğu tespit edilmiştir. Dismenorenin mekanizması kesin olarak 

bilinmemektedir. Dismenore ile ilişkili olabileceği düşünülen antropometrik ölçümlerle ilgili 

çalışmalar literatürde yer almaktadır. Yapılan tüm araştırmalara rağmen; literatürde kavrama 

kuvveti ve esneklik ile dismenore arasında ilişkiyi inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Çalışma 

sonucunda; kavrama kuvveti ve esneklik ile dismenore arasında ilişki tespit edilmemiştir. İlişki 

tespit edilememesinin sebebi, örneklemi oluşturan bireylerin sayısı ve özelliği olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dismenore, Esneklik, Kavrama Kuvveti, Menstruasyon 
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ABSTRACT 

In order to maintain reproduction in a healthy and normal way, the process that continues regularly 

every month from menarche (first menstruation) to menopause in the whole organism, especially in 

reproductive organs, is called the menstrual cycle. In the studies conducted, it was determined that 

dysmenorrhea, amenorrhea, premenstrual syndrome and dysfunctional uterine bleeding are the 

most common menstrual problems. The exact mechanism of dysmenorrhea is not known. Studies 

on anthropometric measurements thought to be associated with dysmenorrhea are available in the 

literature. Despite all the researches; there aren’t any studies examining the relationship between 

grip strength and flexibility and dysmenorrhea in the literature. In the results of working; there was 

no relationship between grip strength and flexibility and dysmenorrhea. The reason why the 

relationship cannot be determined may be the number and characteristics of the individuals that 

make up the sample. 

Keywords: Dysmenorrhea, Flexibility, Grip strength, Menstruation 

 

GİRİŞ 

Dismenore toplumda oldukça sık görülmesine rağmen, çözümü için sağlık kuruluşuna 

başvurulmayan bir sağlık problemidir (Çınar, 2018; Kapadi, Elander 2019). Dismenore prevelansı 

araştırıldığında ülkemizde veya yurt dışında yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar açığa çıkmaktadır. 

2019 yılında Etiyopya’da 459 kişide yapılan bir çalışmada dismenore oranı %64,7; 2013’de İran’da 

1140 kişide yapılan çalışmada ise %95,5 olarak bulunmuştur (Azagew, Kassie, Walle, 2020; 

Atarod, Alami, Bahari, Hashemi, Kianejad 2013). Ülkemizde 1200 kişide yapılan çalışmada 

dismenore oranı %89,7 olarak tespit edilmiştir (Yüce, 2018). Farklı prevelanslara rağmen 

dismenore jinekolojik hastalıklar içinde en sık karşılaşılan hastaneye başvuru şikayetlerinden 

biridir (Kocataş, Keskin, Enginyurt, 2017). Yüce aynı çalışmada kadınların %90-95’i en az bir kez 

menstrual yakınma deneyimlediklerini, %20-40’ı bu yakınmaların yaşam kalitelerini etkilediğini, 

%2-10’u ise oldukça şiddetli dismenore yaşadıklarını belirtmiştir (Yüce, 2018). Literatürde yer alan 

dismenore ile ilişkili çalışmalarda konular genellikle dismenore prevelansı ve tedavisi üzerinedir. 

Çalışmamızda, kavrama kuvveti ve esnekliğin dismenore ile ilişkisi incelenmiştir. Kavrama 

kuvveti genel sağlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Melekoğlu, Arslan, 2019). Alt 

ekstremite esnekliği pelvis anatomisini etkileyebilmekte ve bu durum pelvis ile uterus arasındaki 

ligamentlerin gerginliğini değiştirebilmektedir (Şenol, 2019). Çalışmaya dahil edilen bireylerin 

kavrama kuvvetleri, Jamar el dinamometre; esneklikleri otur-uzan testi ile menstruasyon 

semptomları Menstruasyon Semptom Ölçeği (MSÖ) ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla, çalışmaya 

Kapadokya Üniversitesi’nde öğrenim gören 40 dismenoreli birey dahil edilmiştir. Dahil edilen 

bireylerin VKİ değerleri; 21,97±3,55 kg/cm², yaş ortalamaları; 19,7±1,15 yıldır. Kavrama kuvveti 

değerleri 24.44±5.47 N olan bireylerin, esnekliklerinin ortalaması 16,81±7,79 cm olarak tespit 

edilmiştir. 40 dismenoreli bireyin menstruasyon semptom ölçeği sonucu ortalama 80.02±13.25 

puandır. Menstruasyon semptom ölçeği ile esneklik arasında ilişkiye bakıldığında (r:-0.123, p: 

0,45) ve menstruasyon semptom ölçeği ve kavrama kas kuvveti arasındaki ilişkiye bakıldığında ise 

(r: -0.022, p: 0,89) herhangi bir korelasyon bulunmamaktadır. Kavrama kuvveti ve esneklik 
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değişkenleri arasında ise (r: 0,46, p:0.003) pozitif yönlü, orta dereceli ve istatistiksel olarak anlamlı 

bir korelasyon vardır. 

 

SONUÇ 

Çalışmada, dismenore ile kavrama kuvveti ve esneklik arasında ilişki tespit edilememiştir. 

Kavrama kuvveti, psikolojik durum ve antropometrik ölçümlerden etkilenmektedir (Hazar,2011; 

Çot, 2020). Örneklemin bu özellikler açısından farklı bireylerden oluşması ilişki tespit 

edilmemesine sebep olmuş olabilir. Esneklik, menstrual fazlardaki hormonal uyarılardan 

etkilenmektedir (Kın, 2011). Çalışmaya dahil edilen bireylerin aynı menstrual fazlarda olmama 

ihtimali, çalışmada esneklik ile dismenore arasında ilişki tespit edilmemesine sebep olmuş olabilir. 

Menstruasyonun aynı fazlarında ve antropometrik ve depresif semptomlar açısından benzer 

bireylerde yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp  (GETAT) uygulamalarına sporcuların ilgisi 

artmaktadır. Özellikle şampiyon sporcuların GETAT uygulamalarını yaptırması bu uygulamaların 

performansa etkisi var mı sorusunu akla getirmektedir. GETAT uygulamalarından en çok bilineni 

ve sporcular arasında yapılanı kupa uygulamasıdır. Asya ve Orta Doğu’da kupa uygulamasının 

tarihçesi MÖ 3300 yıllarına kadar dayanmaktadır (Bridgett et al., 2018). Bir çok kupa uygulama 

yöntemi bulunmaktadır (Aboushanab & AlSanad, 2018). Günümüzde en sık uygulananlar kuru 

kupa ve yaş kupa  (hacamat) yöntemleridir. Kuru kupa uygulamasında cilt kesisi yapılmadan cildin 

çeşitli bölgelerine vakum yapılırken yaş kupa uygulamasında kupa uygulama bölgelerinde 

epidermal kesiler yapılarak kan ve interstisyal sıvı vücut dışına alınmaktadır.  

Kupa uygulaması özellikle ağrıların azaltılması olmak üzere bir çok hastalıkta 

kullanılmaktadır (Cao et al., 2010). Kupa uygulamasının kas ağrılarını azalttığı regererasyonu 

hızlanırdığı, bunun sonucunda sportif performansı arttırdığı kabul edilmektedir (Bridgett et al., 

2018). Ayrıca immün sistemi güçlendirdiği  (Zeng & Wang, 2016)ve ağrı eşiğini arttırdığı  

(Emerich et al., 2014)belirtilmektedir. Boyun ağrıları (Lauche et al., 2012) ve bel ağrılarının 

azaltılmasında (Kim et al., 2011) faydalı olduğu bildirilmiştir. Kupa uygulamasının local 

mikrosirkülasyonu arttırarak metabolic artıkların atılmasını hızlandırdığı ve toparlanmayı 

hızlandırdığı ileri sürülmektedir (Arslan et al., 2015). Kuru kupa uygulanan bölgede önce 

mikrosirkülasyonda azalma, hipoksi, laktat birikimi ve metabolic asidoz geliştiği, buna seconder 

olarak vazoldiatasyon ve mikrosirkülasyonda artış olduğu ileri, sürülmektedir (Emerich et al., 

2014; Tham et al., 2006). Taibah teorisine göre açıklanan yaş kupa mekanizmasında ise cilt üzerine 
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uygulanan kesiler ile subkutan bölgede biriken kan, interstisyel sıvı ve beraberindeki toksik 

maddeler dışarı alınmaktadır (al Jaouni et al., 2017).  

Sportif başarıda yorgunluk sporcular için çok önemli bir parametredir. Özellikle kısa 

dinlenme aralıkları sonrası müsabaka yapılan güreş, halter, taekwondo gibi sporlarda erken 

toparlanma bir sonraki maç performansı için çok önemlidir. Bu nedenle sporcuların dinlenme 

evresini çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Yorgunluk santral ve periferik yorgunluk olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Santral yorgunluk nörolojik sinir sistemi ile ilişkili iken periferik yorgunluğa, 

ATP, CrP depolarının azalması, glikojen depolarının boşalması, kas içi ısının artması, 

nöromüsküler kavşaktaki transmitterlerin azalması, laktik asit ve H iyonu gibi metabolic artıkların 

artması yol açmaktadır (Jack H Wilmore, W Larry Kenny, 2012). Toparlanma döneminde ATP, 

CrP ve glikojen depolarının doldurulması sporcunun beslenmesi ile ilişkilidir. Anaerobic glikoliz 

sonucu oluşan laktik asit laktata dönüşürken serbest kalan H iyonu ortamın pH’sını düşürerek 

asidoza yol açmaktadır. Asidoz ise enzimatik aktiviteleri etkileyerek kas fonksiyonlarında azalma 

ve yorgunluğa yol açmaktadır. Laktik asit oksijenli ortamda pirüvat aracılığı ile oksidatif 

fosforlizasyona girmekte veya dolaşıma girerek karaciğerde glikoza dönüştürülmektedir.  

Hipotezimiz, yaş kupa uygulamasında kupaya geçen kan ve interstisyal sıvı ile bir 

metabolic artık olan laktatın vücuttan daha hızlı uzaklaştırılabileceği, böylece asidozun azaltılarak 

toparlanmanın daha hızlı olacağı şeklindedir. Amacımız yaş kupa uygulamasında kupa kanında 

bulunan kan ve interstisel sıvıdaki laktat miktarı ile venöz kandaki laktat miktarını 

karşılaştırmaktır.  

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmaya yaşları 20-24 arası, 14 erkek BESYO öğrencisi gönüllü olarak katıldı. Gönüllülere 

gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra yazılı onamları alındı. Egzersize uygunlukları açısından  

sağlık kontrolünden geçirildi. Tüm gönüllülerin antropometrik ölçümleri yapıldıktan sonra 

maksimal nabızları 220-yaş formülüne göre hesaplandı. Günde 4 gönüllüye test ve kupa 

uygulaması yapılacak şekilde gönüllüler üç gruba ayrıldı. Uygulamalar sabah saat 10:00-12:00 

arasında 2 saat açlıktan ve bir gün proteinsiz diyet uygulandıktan sonra yapıldı. Teste başlamadan 

önce tredmilde 10 dakika düşük tempoda ısınma ve arkasından büyük kas gruplarını kapsayan 

stretching egzersizleri yaptırıldı. Sonrasında Bruce protokolüne göre maksimal nabız hızına ulaşana 

kadar koşmaları istendi. Nabız hızı puls-oksimetre ile takip edildi. Böylece tüm gönüllülerde laktat 



302 

 

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology,  
Nevşehir / TURKEY   

 

eşiğinin aşılması sağlandı. Koşu sonrasında denekler 60 dakika dinlendirildi ve ılık duş almaları 

sağlandı. Dinlenme sonrası uzman ve sertifikalı hekim tarafından yüzüstü yatar şekilde sırt 

bölgesine 6 adet 6 cm çapında kupa uygulaması yapıldı. Kupalar; iki skapulanın üst köşesi ile 

vertebral kolon aralarına, C7 spinöz çıkıntı üzerine, kahil noktasına, ve iki scapulanın alt köşesi ile 

vertebral kolon aralarına uygulandı.  Kupa uygulamasından bir dakika sonra kupalar kaldırılarak 

bistüri yardımı ile küçük epidermal kesiler  yapıldı. Kupalar tekrar yerlerine yerleştirilerek vakum 

uygulandı. Bir dakika beklendikten sonra sol üst skapual köşedeki kupadan bir enjektör aracılığı ile 

2 cc kan alınarak vakumlu tüpe aktarıldı. Kupadan kan alınırken aynı zamanda antecubital venden 

2 cc kan örneği alındı. Kupalar 10 dakika sonra kaldırılarak kesi yerleri antiseptic solüsyonla 

temizlendi ve temiz birer sapanç ile kapatıldı. Kan örneklerinden spektrofotometrik yöntemi ile 

laktat analizleri yapıldı. 

Veriler SPSS 22 itstistik programında analiz edildi. Ortalama, standard sapma, minimum ve 

maksimum değerler alındı. Grupların karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t testi kullanıldı. Anlamlılık 

düzeyi p <0.05 olarak Kabul edildi. 

 

SONUÇLAR 

Gönüllülerin fiziksel özllikleri Tablo 1’de verilmiştir. Venöz kan laktat düzeyleri ve kupa kanı 

laktat düzyleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir p < 0.05  (Tablo-2). 

 

  

              Resim 1: Kupadan kan alımı Resim 2: Venöz kan alımı 

Tablo 1: Gönüllülerin fiziksel özellikleri 

 n:14 Ortalama ± ss  (min-max) 
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 Yaş  (yıl) 21.85 ± 1.20  (20-24) 

 Boy  (cm) 174.90 ± 5.25  (165-182) 

 Kilo  (kg) 75.30 ± 8.30  (62-91) 

Tablo 2: Laktat düzeyleri 

 n:14 Venöz kan laktat düzeyi 

 Ortalama ± ss  (min-max) 

Kupa kanı laktat düzeyi  

Ortalama ± ss  (min-max) 

 Laktat  (mg/dL 20.35 ± 6.16  (14-35) 20.36 ± 5.66  (14-33) 

 

 

TARTIŞMA 

 Bir çok sporcu yorgunluklarını azaltmak, ağrılardan kurtulmak veya performans artışı 

sağlamak için kupa uygulaması yaptırmaktadır. Kupa uygulamasının en çok bel ve boyun ağrılarını 

azaltmada etkili olduğu belirtilmektedir (Bridgett et al., 2018). Pek çok çalışmada nonspesifik 

boyun ağrısında kupa uygulamasının etkili olduğu gösterilmiştir (Lauche et al., 2011, 2012). Bel 

ağrısı olan futbolcularda miyofasiyal tetik noktalarına yapılan kupa uygulamasının, kontrol 

grubuna göre tetik nokta duyarlılığını anlamlı oranda azalttığı belirtilmiştir (Fousekis & Kounavi, 

2016). Ayrıca futbolcularda nonspesifik bel ağrısında kupa uygulaması ağrıyı azaltırken hareket 

açıklığını artırmaktadı (Hong et al., 2006; Sadek, 2016).  

Kas fleksibilitesinin arttırılmasına yönelik çalışmada hamstring fleksibilitesinde artış 

olmadığı görülürken  (Williams et al., 2019) bel fleksibilitesinde artış olduğu belirtilmektedir   

(Kim et al., 2011). Yine futbolcularda iliotibial bant sendromunda fleksibilitenin arttırılmasında da 

anlamlı etki gözlenmiş ancak stretching egzersizlerine üstünlüğü olmadığı belirtilmiştir (Doozan, 

2015). 

Sporcuların yorgunluğunu azalttığına dair yapılan çalışma çok azdır. Kupa uygulamasının 

local mikrosirkülasyonu arttırarak metabolic artıkların atılmasını hızlandırdığı ve toparlanmayı 

hızlandırdığı belirtilmiştir (Arslan et al., 2015). Cimnastikçilerde moksibustin ve moksibustinle 

kombine kupa uygulamasının egzersiz sonrası CK düzeylerine etkisine bakılmış moksibustinle 

kombine kupa uygulamasının CK düzeylerini daha çabuk düşürdüğü görülmüştür (Sun et al., 

2012). Kupa uygulamasının kas hasarına etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada egzersiz sonrası kas 

hasarının oluştuğu ancak kupa uygulaması ile hasarın azaltılmadığı kupa uygulanmayan grupta da 

aynı düzeyde CK ve LDH değerlerinin yükseldiği görülmüştür (Khalil Kargar-Shoragi et al., 2016). 
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Ayrıca kupa uygulaması sonrası oksidan stres faktörlerinde de azalma gözlemlenmiştir (Tagil et al., 

2014).  

Yaş kupa uygulamasının etki mekanizması Taibah teorisine göre açıklanmaktadır 

(Mahmoud HS, 2013). Buna göre kupa uygulanan ve negatif basınçla yükselen cilt bölgesi 

böbreklerin bowman kapsülü gibi görev yapmaktadır. İnterstisyel sıvıda ve kanda bulunan ağır 

metaller, nosiseptörler, trigliserid, kolesterol, immün kompleksler, inflamatuar mediatörler, 

yaşlanmış kan hücreleri, sitokinler, prostoglandinler ve metabolik artıklar uygulanan negafif basınç 

ile kupa içine yükselen deri tabakasında birikmektedir. Deriye yapılan çizikler ile bu maddeler 

dışarı alınmaktadır (Mahmoud HS, 2013). Laktat da bu metbolik artıklardan biridir. 

Yorgunluğun bir çok nedeni olsa da laktik asit bunlardan bir tanesidir. Glikolitik yol ürünü 

olan pürivik asit oksijensiz ortamda laktik asite dönüşmekte, laktit asitten H iyonu serbestleşerek 

asidoza neden olmakta ve asidoz enzimatik aktiviteleri etkileyerek yorgunluğa yol açmaktadır 

(Jack H Wilmore, W Larry Kenny, 2012). Bu çalışmadaki amacımız laktatın kupa uygulaması ile 

eliminasyonun hızlandırılıp hızlandırılamayacağı idi. Çalışma sonucunda kan laktat değerleri ile 

kupa kanındaki laktat miktarının aynı olduğu tespit edildi. Bu sonuç laktatın kupa kanında venöz 

kandan daha fazla olmadığını dolayısı ile yaş kupa uygulamasının laktat eliminasyonuna katkıda 

bulunmadığı anlamına gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki kupa kanında taibah teorisine göre 

sadec kan bulunmamakta bunun yanında interstisyel sıvı da bulunmaktadır. Bu da kupa kanındaki 

laktat konsantrasyonu düşürmüş olabilir. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmalarda kupa 

kanındaki interstisyel sıvı miktarı belirlenerek laktat miktarı düzeltmesi yapılabilir.  

 Kupa uygulamasının performansa etkisi ile ilgili çalışmaya rastlayamadık. Ancak özellikle 

ağrı eşiğinin yükselmesi, ağrı mediatörlerinin azalması kortizol seviyesinin yükselmesi hissedilen 

ağrıyı azaltarak performansa katıda bulunabilir. Bu nedenle bu alanda yapılacak pek çok çalımaya 

ihtiyaç vardır. 

 Bu sonuçlara göre laktatın yaş kupa uygulaması ile vücuttan uzaklaştırılabildiği ancak bu 

miktarın venöz kandan fazla olmadığı tespit edildi. Fakat kupa uygulamasında negatif basınç 

oluşturulduğundan kanla beraber bir miktar interstisyal sıvının da kupa kanına geçtiği 

düşünüldüğünde bunun laktat konsantrasyonunu azalttığı düşünülmektedir.   
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Özet 

Methemoglobin (metHb), hemoglobin molekülünün anormal formlarından biridir ve ağır santral 

siyanozda düşünülmesi gereken nedenlerin başında yer alır. MetHb, hemoglobin molekülündeki 

demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu ile oluşur. Doku hipoksisine 

neden olan bu durum konjenital ve edinsel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu makalede 

laparoskopik apendektomi sonrası analjezi amaçlı insizyon bölgesine prilokain uygulanan ve 

sonrasında akut methemoglobinemi gelişen pediyatrik vaka sunularak siyanozun ayırıcı tanısında 

bu hastalığın da düşünülmesi amaçlanmıştır. Santral siyanoz sıklıkla solunumsal veya kardiyak 

nedenlerle gelişmektedir. Fakat nadir de olsa methemoglobinemiye neden olan durumlarda da 

görülebilir. Bizim vakamızda olduğu gibi, santral siyanozun ayırıcı tanısında lokal anesteziklere 

bağlı methemoglobinemi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Lokal anestezik, pediatri, methemoglobinemi 

 

Development of Methemoglobinemia Related to Local Anesthetic Application with Prilocaine 

in Pediatric Patient 

Summary 

Methemoglobin (metHb) is one of the abnormal forms of the hemoglobin molecule and is one of 

the reasons to consider in severe central cyanosis. MetHb is formed by the oxidation of iron in the 

hemoglobin molecule from the ferrous form (Fe2 +) to the ferric form (Fe3 +). This condition, 

which causes tissue hypoxia, occurs due to congenital and acquired causes. In this article, it is 

aimed to consider this disease in the differential diagnosis of cyanosis by presenting a pediatric 

case where prilocaine was applied to the incision site for analgesia after laparoscopic 

appendectomy and subsequently developed acute methemoglobinemia. Central cyanosis often 

develops for respiratory or cardiac reasons. However, it can also be seen in situations that cause 

methemoglobinemia. As in our case, methemoglobinemia due to local anesthetics should be 

considered in the differential diagnosis of central cyanosis. 

Key words: Local anesthesia, pediatria, methemogleminemia 
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Giriş 

Karın ağrısı nedeniyle acile getirilen 6 yaşında 20 kg ağırlıkta kız çocuğu, akut apandisit nedeniyle 

ameliyathaneye alındı. Preoperatif değerlendirmede özgeçmiş ve soygeçmişinde bir özellik tespit 

edilmeyen hastanın yakınlarından anestezi uygulamak için rıza alındı. ASA 1E olarak 

değerlendirilen hastaya standart monitorizasyon uygulandı. Anestezi indüksiyonunda 20 mg 

lidokain, 60 mg propofol, 20 mcg fentayl ve 10 mg roküronyum intravenöz (iv) olarak uygulandı. 

Hastaya 5 mm endotrakeal tüp ile sorunsuz bir şekilde endotrakeal entübasyon uygulandı. Tidal 

volüm 6-8 ml/kg olarak ayarlandı. Anestezi idamesinde %2 sevofluran uygulandı. Dinlemekle 

solunum sesleri doğaldı. Hastaya intraabdominal basınç max: 12 mmHg olacak şekilde CO2 

insuflasyonuyla laparoskopik apendektomi uygulandı. İşlem süresince EtCO2 35-40 mmHg olacak 

şekilde ventilasyona devam edildi. İşlem süresince SpO2 takiplerinde sorun olmadı. Vaka sonunda 

insizyon yerine analjezik amaçlı 5mg/kg prilokain uygulandı. Dekürarizasyon için 1 mg neostigmin 

ve 0,4 mg atropin kullanılarak hasta extübe edildi.  O2 saturasyonu %93 olan hastanın dudakları 

siyanotikti. Solunum sıkıntısı nedeniyle laringospazm düşünülen hastaya %100 O2 ile pozitif 

basınçlı ventilasyon uygulandı ve 1mg/kg lidokain iv yapıldı. O2 saturasyonu %99’a çıkan hastanın 

siyanozu devam etmekteydi. Solunum sayısı 22 olan hastanın dinlemekle solunum sesleri doğaldı. 

PA AC ve EKG’sinde de patolojik bulgu saptanmadı. Tam kan sayımı ve biyokimya tetkikleri de 

normal sınırlardaydı. Hastanın oksijen satürasyonunun normal olmasına rağmen siyanozunun 

olması, altta kardiyak ve solunumsal bir patolojinin saptanmaması, ayrıca lokal anestezik kullanımı 

sonucu tablonun gelişmesinden dolayı methemoglobinemi düşünülerek hastadan kangazı alındı. 

Postoperatif kangazında; Ph: 7.55, pO2: 180, pCO2: 19, fMetHb: 16 olarak saptandı. Hasta 

postoperatif yakın takip amacıyla PACU ünitesine alındı. Hemodinamik yönden stabil olan 

hastanın aynı zamanda normotermik olması için aktif ısıtma uygulandı. Şuur takibi yapıldı, %100 

O2 verilerek takip edildi. Hastanın kontrol kangazında fMetHb: 0.3 olarak ölçüldü. Santral 

siyanozu düzelen hasta servise gönderildi. 

 

Tartışma 

Hemoglobin, eritrositlerde bulunan ve dokulara oksijen taşınmasını sağlayan bir moleküldür. Bunu, 

yapısındaki demirin +2 (ferro) formuyla yapar. +3 değerli halinde oksijen taşıyamayan 

methemoglobin oluşur. Fizyolojik şartlarda methemoglobin, total hemoglobinin %1’i kadardır ve 

%2-3’ü geçmez. %15’i geçtiği zaman santral siyanoz meydana gelir. %70’in üstünde ise fetal 

seyreder(1). Lokal anestezide sık kullanılan prilokain, o-Toluidin metaboliti ile 

methemoglobinemiye neden olur(2). Tedavi dozlarında (1-2mg/kg) kullanılan prilokain, genelde 

siyanoza sebep olmayacak kadar düşük düzeyde methemoglobin yapar, doz arttıkça 

methemoglobinemi riski de artar(3). Tedavide methemoglobin düzeyi %20’nin altındaysa 

genellikle uygulamaya son verilmesi ve mümkünse maddenin vücuttan uzaklaştırılması yeterlidir. 

Methemoglobin düzeyi %40’ın üzerindeyse metilen mavisi 1-2mg/kg IV verilebilir. %70 üzerinde 

ise hiperbarik oksijen tedavisi ve kan değişimi tedaviye eklenmeli. Glıkoz 6-fosfat dehidrogenaz 

eksikliğinde metilen mavisi methemoglobinemiyi arttırıp tabloyu kötüleştirebilir(4). Metilen mavisi 

yokluğunda tedavide askorbik asit de kullanılabilir(5,6). 
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Sonuç 

Santral siyanoz sıklıkla sounumsal veya kardiyak nedenlerle gelişmektedir. Fakat nadir de olsa 

methemoglobinemiye neden olan durumlarda da görülebilir. Bizim vakamızda olduğu gibi, santral 

siyanozun ayırıcı tanısında lokal anesteziklere bağlı methemoglobinemi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ne göre, obezite sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ 

birikimi olarak tanımlanmaktadır ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ≥ 30 olan bireyler obez olarak 

kabul edilmektedir. Obezite dünya genelinde toplum sağlığını tehdit eden kompleks ve 

multifaktöriyel bir hastalıktır. İnsülin Direnci (İD) ise obezitenin en sık nedeni olarak 

gösterilmektedir. İD dolaşımda normal konsantrasyondaki insüline karşı azalmış biyolojik yanıtın 

oluştuğu patolojik bir durumdur. Lipit, karbonhidrat ve protein metabolizmasını ve kas-iskelet 

sistemi, adipöz doku, üreme sistemi, bağışıklık sistemi, santral sinir sistemi gibi pek çok sistemi 

etkiler. İnsülin sinyali, insülinin hücre yüzey reseptörüne bağlanması ile başlar, reseptör 

otofosforilasyonu ve tirozin kinazların aktivasyonu ile devam eden bir dizi sinyal mekanizmasını 

içerir. İD etiyopatogenezi, pre-reseptör düzeyinde insülin direnci, reseptör düzeyinde insülin 

direnci, post-reseptör düzeyinde insülin direnci olmak üzere üç düzeyde incelenir. Bu 

basamaklardaki bozukluklar İD yol açar ve hücresel glukoz transportunu engeller. İnsülin 

sinyalindeki bozukluklar Mitojen-aktive Protein Kinaz (MAPK) ve Fosfatidilinositol 3-kinaz 

(PI3K) sinyal yolaklarındaki sinyal iletiminin engellenmesine neden olur; böylece proliferasyon, 

hücre bölünmesi ve metabolik olayların düzenlenmesinde bir takım olumsuz etkiler ortaya çıkar. 

İnsülin reseptörleri normalde karaciğerde glukoz ve lipit metabolizmasını kontrol ederken, insülin 

sinyalindeki bozukluklar sonucu glikoneogenez ve lipogenez artar; İD bu yolla hepatik steatoza 

neden olur. Genetik yatkınlık, obezite, sedanter yaşam, yaşlanma gibi sebepler ile İD’nin gelişimi 

artmaktadır. Obezite ve İD birlikte metabolik sendrom, tip 2 diyabet, polikistik over sendromu ve 

kardiyovasküler sistem hastalıkları gibi birçok hastalığın patogenezinde önemli rol oynamaktadır. 

mailto:hamiyet.eciroglu@alanya.edu.tr
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Obezite, İD ve neden oldukları hastalıkların komplikasyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde 

beslenmenin düzenlenmesi ve düzenli egzersiz önemli yer almaktadır. Bu derlemede İD ve obezite 

gelişiminde etkili olan moleküler mekanizmalar hakkından genel bir bakış açısının aktarılması 

amaçlanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: insülin direnci, obezite, insülin sinyali, PI3K, MAPK 
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Molecular Mechanısm Of Insulın Resıstance And Obesıty 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO), obesity is defined as abnormal or excessive 

fat accumulation that poses a risk to health and individuals with a Body Mass Index (BMI) ≥ 30 are 

considered obese. Obesity is a complex and multifactorial disease that threatens public health 

worldwide. Insulin Resistance (IR) is shown as the most common cause of obesity. IR is a 

pathological condition that reduced biological response occurs against insülin which is normal 

concentration in circulating. IR affects lipid, carbohydrate and protein metabolism and many 

systems such as musculoskeletal system, adipose tissue, reproductive system, immune system, 

central nervous system. The insulin signal begins with the binding of insulin to the cell surface 

receptor, it contains a number of signaling mechanisms that continue with receptor 

autophosphorylation and activation of tyrosine kinases. The etiopathogenesis of insulin resistance 

is examined at three levels: insulin resistance at the pre-receptor level, insulin resistance at the 

receptor level, insulin resistance at the post-receptor level. Disorders in these steps lead to IR and 

inhibit cellular glucose transport. Disturbances in the insulin signal cause inhibition of signal 

transmission in the Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK) and Phosphoinositide 3-kinase 

(PI3K) signaling pathways; thus, a number of negative effects occur in proliferation, cell division 

and regulation of metabolic events. While insulin receptors normally control glucose and lipid 

metabolism in the liver, gluconeogenesis and lipogenesis increase as a result of disorders in the 

insulin signal; in this way, IR causes hepatic steatosis. The risk of developing IR increases due to 

reasons such as genetic predisposition, obesity, sedentary life, aging. Obesity and IR together play 

an important role in the pathogenesis of many diseases such as metabolic syndrome, type 2 

diabetes, polycystic ovarian syndrome, and diseases of the cardiovascular system. Regulation of 

nutrition and regular exercise are important in the prevention and treatment of complications of 

obesity, ID and the diseases they cause. In this review, it is aimed to give an overview of the 

molecular mechanisms that are effective in the development of ID and obesity. 

 

Keywords: insulin resistance, obesity, insulin signal, PI3K, MAPK 
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Introduction  

1. Obesity 

Obesity is one of the most important risk factors threatening health today (Barrazoni et al., 2018). 

According to the World Health Organization (WHO), obesity is defined as abnormal or excessive 

fat accumulation that poses a risk to health. It develops with excessive fat accumulation in the body 

secondary to high energy intake and is calculated by body mass index (BMI). Individuals with a 

Body Mass Index (BMI) ≥ 30(kg/m2) are considered obese. The obesity and overweight degrees 

determined by the WHO organization for adults are given in Table 1 (WHO, 2016). According to 

WHO 2016 data,  globally, over 1.9 billion adults are overweight, 650 million are obese; About 2.8 

million deaths have also been reported as a result of being overweight or obese. In 2019 data, 38 

million children under the age of 5 were reported to be obese and overweight. The rate of obesity in 

adolescents and children is increasing day by day (WHO, 2016; Ahiwar & Mondal, 2019).  

Table 1. WHO obesity classification. BMI:Body Mass Index 

Classification BMI (kg/m2) 

Underweight <18.5 

¶ Severe thinness <16.00 

¶ Maderate thinness 16.00 - 16.99 

¶ Mild thinness 17.00 – 18.49 

Normal range 18.50 – 24.99 

Overweight ≥25.00 

¶ Pre-obese 25.00-29.99 

Obese  ≥30.00 

¶ Obese class I 30.00 – 34.99 

¶ Obese class II 35.00 – 39.99 

¶ Obese class III ≥40.00 
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In the pathogenesis of obesity, many reasons such as energy imbalance between nutrition and 

physical activity, genetic factors, epigenetic factors, social markers and environmental factors are 

listed (Cassandra & Krista, 2016; Gadde, 2018).  It is associated with many diseases such as type 2 

diabetes mellitus (T2DM), cardiovascular system diseases, metabolic syndrome, various cancers, 

polycystic ovary syndrome (PCOS), and it is known that these diseases also increase the risk. 

(Barrazoni, 2018; Gadde, 2018; Højlund, 2014). Obesity causes high mortality and morbidity 

associated with diseases (Cassandra & Krista, 2016; Gadde, 2018).  

Genetic variations contribute significantly to the persistence of obesity and its transmission from 

generation to generation (Cordero & Oben, 2015). Genes shown to be directly related to obesity 

such as LEP, LEPR, MC4R, FOXC2, MC4R, adiponectin are available (Fairbrother et al., 2018; 

Das, 2010).  In addition, there is a significant association between obesity and epigenetic factors 

such as histone modifications, chromatin remodeling, and noncoding RNA (Cordero & Oben, 

2015).  In the study of Heijman et al., It was shown that individuals whose mothers were exposed 

to famine in 1944-45 had low DNA methylation of IGF2 genes years later (Heijman, 2008). 

Lillycrop K. et al. showed that the promoter of ANRIL, a long non-coding RNA protein, was 

associated with CpG methylation at birth and adiposity and childhood obesity (Lillycrop et al., 

2017).  As shown in this and similar studies, epigenetic changes cause obesity to be passed on to 

the next generation and to be effective in every period of life. 

 

2. Insulin Hormone, Insulin Receptor and Insulin Signal 

Circulating glucose balance, gelicogen uptake, gluconeogenesis, glycogenolysis are tightly 

maintained within the normal range the regulation of glucose utilization by peripheral tissues such 

as liver, muscle, fat and kidney. This balance is achieved through the hormone insulin (Kim & 

Park, 2017, Gutiérrez-Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017). Insulin is a peptide 

hormone that regulates carbohydrate and lipid metabolism. This hormone has many vital functions 

such as glucose uptake into cells, intracellular glucose metabolism, fatty acid synthesis, protein 

synthesis and cell proliferation. (Cooper & Hausman, 2016, Aydoğan et al., 2015, Gutiérrez-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=H%C3%B8jlund+K&cauthor_id=25123125
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Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017). After the release of glucose, insulin is released 

from beta-cells of the islets of langerhans in the pancreas. It is first synthesized as preproinsulin, 

then it becomes proinsulin with a series of posttranslational modifications and finally mature 

insulin (Cooper & Hausman, 2016) . 

The insulin hormone binds to the cell via the insulin receptor, which consists of 2 alpha (2α) and 2 

beta (2β) subunits, which has trosine kinase activity. After autophosphorylation of the insulin 

receptor's own tyrosine residues, intracellular substrate proteins known as insulin receptor 

substrates (IRSs) are activated (Gutiérrez-Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017; 

TÜRKDİAB, 2017; Wilcox, 2005). IRSs activate phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) and 

mitogen-activated protein kinases / Ras pathway (MAPK / Ras) signaling pathway (Figure1) 

(Gutiérrez-Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017; Wilcox, 2005).  

 

 

 

 

Figure 1: İnsülin signal pathways. After the conformational change of the insulin receptor, IRSs 

control various metabolic activities by stimulating the PI3K and MAPK signaling pathways 

(Wilcox, 2005). 
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PI3K plays a role in many biological activities such as signal pathway glucose transport, glycogen, 

lipid and protein synthesis, anti-lipolysis, hepatic gluconeogenesis, apoptosis, cell-cycle. In 

particular, it plays an important role in insulin signaling and regulates glucose transport (Gutiérrez-

Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017; Wilcox, 2005). IRSs phosphorylated via the 

insulin receptor stimulate serine and threonine kinases such as Akt / protein kinase B (PKB), 

protein kinase C (PKC) and PI dependent protein kinases1 & 2 (PIPD 1 & 2) in the PI3K pathway. 

Glucose receptors (GLUTs) are stimulated as a result of a series of signal transduction of the 

adapter proteins and intracellular glucose uptake occurs.  

GLUT family is a family of proteins that are required for glucose transport and differ in various 

tissues. There are four well-defined glucose transporters in this family (GLUT14) (Quistgaard et 

al., 2013; Brown, 2000). GLUT1 in blood, brain and other organs (Deng et al., 2014), GLUT2 in 

tissues such as small intestine, kidney, liver, renal proximal tubular (Wilcox, 2005; Brown, 2000), 

GLUT3 in brain and neurons (Mantych et al., 1992; Brown, 2000)  ; GLUT4 in muscle cells, fat 

cells, heart(Huang & Czech, 2007; Brown, 2000)  play role. GLUT4 as the major glucose 

transporter protein is regulate whole body glucose homeostasis (Huang & Czech, 2007). Apart 

from these, known that GLUT5 protein is fructose transporter, GLUT6 protein is pseudogene, 

GLUT7 is an hepatic endoplasmic reticulum glucose transporter (Brown, 2000). 

 

3. Molecular Mechanism of Insulin Resistance 

Abnormalities in any stage from the synthesis of insulin hormone to signal transmission cause 

impairment of glucose metabolism and disrupted insulin response. This situation is defined as 

insulin resistance (IR) (Gutiérrez-Rodelo, Roura-Guiberna, & Olivares-Reyes, 2017; Yaribeygi et 

al., 2019). IR occurs when some defects are observed in the molecular response to insulin hormone 

especially in insulin dependent cells such as adipocytes, muscle or heart (Yaribeygi et al., 2019). 

As a result of IR, glycogen synthesis decreases in hepatocytes, glucose level increases in plasma, 

gluconeogenesis increases, skeletal muscle and adipocytes cannot absorb glucose, hyperglycemia 

develops, and insulin synthesis increases and hyperinsulinemia develops because of insufficient 

glucose reaching the tissues (Barrazoni et al., 2018; Yaribeygi et al., 2019; Samuel, 2016).  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucose-homeostasis
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IR is associated with many clinical conditions, especially type-2 diabetes Mellitus (T2DM). It is 

observed with many conditions such as obesity, lipodystrophy, sepsis, steroid use, growth hormone 

excess, PCOS, cancer, and neurodegenerative disease. Therefore, it stands out that there is no 

single mechanism of IR (Kang, Tsai, & Rosen, 2018; Yaribeygi et al., 2019). We can categorize 

insulin resistance mechanisms under three headings: IR at the prereceptor level, IR at the receptor 

level, and IR at the post-receptor level (Ulu & Yüksel, 2015).  

Factors at the pre-receptor level can be listed as follows: insulin gene mutations, effects of insulin 

antagonists, and disorders in skeletal muscle blood flow and capillary endothelium (Ulu & Yüksel, 

2015).  The impairment of the insulin hormone at the mRNA level or later mechanisms can alter its 

affinity for its receptor. This results in blocking of signal transduction, hyperinsulinemia and 

insulin resistance, even though there is a high amount of insulin in the circulation. Similarly, 

insulin antagonists prevent the release of insulin, causing disruption of signal transmission. 

 

For IR at the receptor level, changes in the insulin receptor, at the postreceptor level, the adapter 

proteins and all proteins involved in signal transduction after the receptor should be examined.  

Various mutations in the insulin receptor can disrupt receptor biosynthesis at the mRNA level, 

cause a decrease in the number of insulin receptors on the cell surface, impair the transport of 

receptors from the endoplasmic reticulum and golgi apparatus to the plasma membrane, It can 

disrupt the receptor's binding affinity to insulin, It can effect the receptor tyrosine kinase activity 

(De, 2016; Chou et al., 1987, Ulu & Yüksel, 2015).  

In an in-vivo study with transgenic and knock-out mice, it has been shown that mutations in the 

insulin receptor disrupt IRS signaling and inhibit metabolic enzymes (Lamotte et al., 1998). 

Mutation of the β-subunit of the insulin receptor by phenylalanine has been shown to have no 

effect on the insulin-induced autophosphorylation or phosphotransferase activity of the purified 

receptor, but disrupt the insulin signaling (White et al., 1988). In-vivo study by Kido et al. Insulin 

receptor, IR1 and IR2 triple heterozygous mutations were investigated separately and together. IR/ 

IRS1+/– mice have a high level of insulin resistance in the liver and skeletal muscle, and mild level 

of B cell hyperplasia developed. They observed that IR / IRS2 +/– mice developed severe insulin 

resistance in the liver, mild insulin resistance in skeletal muscle, and moderate b-cell hyperplasia 

(Kido et al., 2000). 
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Although IRSs have similar tyrosine phosphorylation motifs, they have different functions in vivo. 

The IRs1 knock-out mouse showed skeletal muscle growth retardation and insulin resistance(Araki 

et al., 1994); in the IRS2 knock-out mouse, decreased skeletal muscle and neuronal development, 

development of diabetes, and impairment in insulin signaling were observed (Whiters et al., 1998). 

These and similar results show that the mutation of each of the molecules in the insulin signaling 

mechanism can affect a different organ or tissue at different levels. Clinical reports due to insulin 

receptor disorders and impairment of glucose transport are increasing day by day. An essential 

factor contributing to insulin resistance is Ser/Thr hyperphosphorylation of IRS proteins. Ser / Thr 

hyperosforylation causes continuous stimulation of PI3K / AKT signaling pathways, thus causing 

pro-inflammatory cytokines, saturated fatty acids (SFA), amino acids, endothelin 1, angiotensin II 

and states if hyperinsulinemia. (Montagnani et al., 2002; Dimmeler et al., 1999; Lee & Ragolia, 

2006) 

Glikoz ve lipid metabolizmasını etkileyerek apoptoz, hücre proliferasyonu ve metabolizmada 

önemli rol oynayan forkhead / winghead helix transkriptipn faktör O (FOXO) yolu, insülin 

mekanizmasındaki alt sinyal yollarındaki engellerden biridir. Both in vivo and cell culture studies 

support the effects of FOXO proteins on hepatic glucose production and insulin metabolism 

(TÜRKDİAB, 2017; Barthel, Schmoll, & Unterman, 2005). 

The MAPK / Ras signaling pathway has a significant impact on mitogenic effects and cell 

proliferation (Wilcox, 2005) The abnormal functions of MAPKs have been shown to affect obesity 

and diabetes (Lawrence et al, 2008). Sequential phosphorylation of molecules in the MAPK 

signaling pathway occurs via the activated insulin receptor and transcription factors such as c-jun 

are induced, mediating nuclear transcription (TÜRKDİAB, 2017; Nyman et al., 2014). For 

instance, it has been shown that protein synthesis is controlled by phosphorylation of the ribosomal 

protein S6 in human adipose tissues (Nyman et al., 2014). MAPK kinaz (MKK) sinyal yolağı da 

mitojenik indükleyicilerin yanısıra insulin ile de active olur. p38 MAPK mutation showed to be 

marked down-regulation of insulin-induced glucose uptake via GLUT4. In this case, the MAPK 

pathway has been shown to be involved in glucose transport as well as mitogenic activity. 

Mutations in this signaling pathway affect the activity of GLUT4 (Fujishiro et al., 2001). As can be 

seen from the studies conducted, the insulin signaling pathway has a wide mechanism and there are 

many points that need to be examined. 
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4. Relationship Between Insulin Resistance and Obesity  

One of the problems known to be highly associated with obesity is IR. Obesity may not always be 

related to IR, but mostly insulin resistant people are obese or overweight. The onset and 

development of insulin resistance suggests a predisposition to obesity (Barrazoni et al., 2018; 

Popkin, Adair, & Ng, 2012)  Studies show that insulin secretion is up to three times higher in obese 

individuals compared to normal individuals. High calorie diet and excess fat tissue are tried to be 

balanced with the increase of insulin secretion, and then IR and metabolic diseases occur (Nyman 

et al., 2014).  When the studies are examined, some changes in the molecules in the insulin signal 

transduction pathway cause IR . As a result of JNK activation and IRS1 S312 phosphorylation, it 

has been determined that it activates a number of molecules and causes insulin resistance (Hancer 

et al., 2014 , 2014; Gual, Marchand-Brustel, & Tanti, 2005)   

IRS1 and IRS2 normally inhibit FOXa1 and FOXO2 and thereby regulate the lipid-glucose 

mechanism. IRS mutations remove this pressure on FOXO and gluconeogenesis and lipogenesis 

increase. The weakening in this pathway causes the inhibition to be lifted and as a result of 

developing IR, gluconeogenesis and lipogenesis increase (TÜRKDİAB, 2017). In a study, it was 

observed that hyperglycemia and hyper triglyceridemia developed when they deactivated 

microsomal triglyceride transfer protein (MTP) and FOXO1 (Kamagate, 2008). In another study, it 

was observed that FOXO1 was inhibited in obese individuals and as a result, deep endothelial IR 

developed. It has been suggested that FOXO1 modulation may be a new therapeutic target for 

reducing vascular insulin resistance (Karki et al., 2015) 

Proinflammatory cytokines, oxidative stress and fatty acids induce S / T phosphorylation of IRSs, 

severely impairing insulin signal transduction (Görgişen, 2018). TNF-α ratio was found to be high 

in adipose tissues of obese mice with insulin resistance. This study paved the way for studies on IR, 

obesity, and inflammation (Hotamisligil, Shargill, & Spiegelman, 1993). Showed to TNF-α acts 

through its p55 receptor to inhibit IRS1 in the insulin signaling pathway. It has also been shown 

that insulin resistance in adipose tissues is associated with TNF-α (Peraldi et al., 1996; Gao et al., 

2006; Ye, 2008). Xu et all defended that obesity‐induced chronic inflammation likely plays an 

important role in IR in obese subjects and macrophage-related inflammatory activities may 

contribute to the pathogenesis of obesity-induced insulin resistance (Xu et al., 2003). Many studies 

have shown the relationship between endoplasmic reticulum stress, cytokine release, NF-kB 
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release, inflammation response, and insulin signaling pathway (Gutiérrez-Rodelo, Roura-Guiberna, 

& Olivares-Reyes, 2017). 

 

Conclusion  

Obesity is a multifactorial disease of global clinical and public health importance. Obese 

individuals are a high risk group in terms of health. Therefore, in order to prevent and treat obesity, 

underlying causes should be elucidated and strategies should be developed accordingly.  

 

The pathophysiology of insulin resistance is complex and still incompletely understood. Disruption 

of metabolic activity as a result of obesity, resulting in the development of insulin resistance or vice 

versa may be the case. hese mechanisms trigger each other and cause serious health problems. 

These molecular pathways need elucidation. It should not be forgotten that insulin resistance can 

cause obesity and some diseases, or insulin resistance may develop later in obese individuals due to 

nutritional and lifestyle disorders. 
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Özet  

Gelişen dünya düzeninde yaşam standartlarının yükselmesi, yaşamsal kaynaklara 

ulaşılabilirliği sağladıkça beraberinde başka sağlık sorunlarını da getirmektedir. Obezite gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde giderek ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir.  Dünya'da 

700 milyondan fazla obez olduğu bildirilmiştir . Bu sayının, 2020 yılının başlarından itibaren 

COVİD-19 pandemisinin zorunlu kıldığı, evde yaşam kısıtlılığı nedeniyle artacağı tahmin 

edilmektedir. 

Obezite, multifaktöriyel bir patoloji olup etiyolojisinde mikrobiyotanın rol oynadığı bilinmektedir. 

Enfeksiyon tedavisinde uzun süreli  antibiyotik kullanımı, bağırsak mikrobiyotasının içeriğini 

değiştirerek , mikrobiyal çeşitliliğin azalmasına yol açar. Bu durum yağ dokusu artışı ile 

sonuçlanır. 

Bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota; diyetin içeriği, beslenme 

alışkanlığı gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Mikrobiyotadaki bakteriyel çeşitliliğin obez ve 

zayıf bireyler arasında farklı olması; birçok araştırmanın konusu olmuş güncelliğini koruyan 

araştırma alanlarından birsidir.  Bağırsak mikrobiyotasının %90'ını oluşturan  Firmicutes ve 

Bacteroidetes arasındaki oranın obez bireylerde artmış olması, bakteriyel dağılımın obezite 

oluşumundaki rolünü açıklayabileceği düşünülen mekanizmalardan birisidir. Enerji kısıtlaması ile 

vücut ağırlık kaybı sağlanan bir çalışmada, ağırlık kaybı sonrası bağırsak mikrobiyotasında 

Firmicutes miktarında azalma, Bacteriodetes miktarında ise artış saptanmıştır.   

Uzun süreli antibiyotik kullanımının gastrointestinal sistem kompozisyonunu değiştirmesinden 

dolayı, Firmicutes / Bacteroidetes dengesi bozulmuştur. E.Coli ve Proteobacter (gram negatif 

bakteriler) oranı artmıştır. Artan Gr(-) bakterilerin membranından dökülen lilpopolisakkaritler 

(LPS) önemli bir endotoksin kaynağı olup inflamasyonda artışa neden olur. Son yıllarda yürütülen 

birçok çalışma; disbiyozisin  sadece obeziteye değil nörolojik hastalıklara neden olduğunu 

mailto:ynrbektas@gmail.com
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göstermektedir. Bu hastalıkların başında depresyon ve anksiyete gibi toplumda görülme olasılığı 

yüksek hastalıklar gelmektedir. 

Obezite tedavisinde bozulmaya uğramış mikrobiyotanın iyileştirilmesi seçeneklerden biri 

olabilir. Bunun için probiyotik ağırlıklı bir beslenme ve fekal mikrobiyota transferi başta gelen 

çözümlerdendir. 

 

Anahtar Kelimeler: Disbiyozis, mikrobiyota, obezite 
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The Role Of Dysbıosıs In Obesıty Ethıology 

ABSTRACT  

Increasing living standards in the developing world order brings with it other health problems as it 

provides access to vital resources. Obesity continues to be an increasingly serious health problem 

in developed and developing countries. It has been reported that there are more than 700 million 

obese in the world. 

It is estimated that this number will increase as of the beginning of 2020 due to the limitation of 

living at home, which is mandatory by the COVID-19 pandemic.Obesity is a multifactorial 

pathology and it is known that microbiota plays a role in its etiology. Long-term use of antibiotics 

in the treatment of infection changes the content of the intestinal microbiota, leading to a decrease 

in microbial diversity.  

This results in an increase in adipose tissue. Microbiota formed by microorganisms living in the 

intestine; The content of the diet is affected by many factors such as eating habits. Bacterial 

diversity in microbiota differs between obese and lean individuals; It is one of the research areas 

that has been the subject of many researches and keeps up to date. The increase in the ratio between 

Firmicutes and Bacteroidetes, which constitute 90% of gut microbiota, in obese individuals is one 

of the mechanisms thought to explain the role of bacterial distribution in obesity. In a study where 

body weight loss was achieved with energy restriction, a decrease in the amount of Firmicutes and 

an increase in the amount of Bacteriodetes were found in the intestinal microbiota after weight loss  

The balance of Firmicutes / Bacteroidetes is impaired due to long-term antibiotic use altering the 

composition of the gastrointestinal tract. The rate of E.Coli and Proteobacter (gram negative 

bacteria) has increased. Increasing Gr (-) lilpopolysaccharides (LPS) pouring from the membrane 

of bacteria are an important source of endotoxin and cause an increase in inflammation. 

Many studies conducted in recent years; shows that dysbiosis causes not only obesity but also 

neurological diseases. One of these diseases is depression and anxiety, which are highly likely to be 

seen in the society. 

Improvement of the damaged microbiota may be one of the options in obesity treatment. Probiotic-

based nutrition and fecal microbiota transfer are the main solutions for this. 

Keywords:  Dysbiosis, microbiota, obesity 
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Giriş  

 

"Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kısmı da hastadır." 

        HİPOKRAT 

Gelişen dünya düzeninde yaşam standartlarının yükselmesi, yaşamsal kaynaklara ulaşılabilirliği 

sağladıkça beraberinde başka sağlık sorunlarını da getirmektedir. Obezite gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde giderek ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir.  Dünya'da 700 milyondan 

fazla obez olduğu bildirilmiştir  (Seidell & Halberstadt, 2015). Bu sayının, 2020 yılının başlarından 

itibaren baş gösteren  COVİD-19 pandemisinin zorunlu kıldığı, evde yaşam kısıtlılığı nedeniyle 

artacağı tahmin edilmektedir. Obeziteye neden olan risk faktörleri araştırıldıkça, obezitenin 

önlemesi ve vücut kitle indeksinin azaltılmasına yönelik araştırmalar ivme kazanmaktadır. 

Obezitenin sadece bir beslenme bozukluğu olmadığı, ayrıca diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, kanser  ve nörodejeneratif hastalıklarla  ilişkilendirilen bir 

sağlık problemi olduğu bilinmektedir. (Sugeçti, Büyükgüzel, & Büyükgüzel, 2019). Bu nedenle 

sadece beslenme ve diyetetiğin değil, birçok tıp disiplininin araştırma konusudur. 

Obezitenin gelişmesinde, kişinin intestinal mikrobiyota kompozisyonu büyük önem taşır. 

Mikrobiyota hem anti-enflamatuvar hem de anti-karsinojenik fonksiyona  sahiptir. Mikrobiyota 

dengesinin bozulması ve patojen mikroorganizmaların baskın gelerek hastalık oluşturması olarak 

adlandırılan disbiyozis, obezitenin gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür (Pascale, et al., 2018) 

1. Obezite  

1.a. Tanımı ve Sınıflandırılması 

Obezite en basit tanımlamayla, vücuda alınan günlük  enerjinin harcanan enerjiden fazla olması  

sonucu vücutta yağ dokusu artışıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre, obezite sağlığı bozacak 

ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Kişinin vücut ağırlığının (kg), boyunun 

karesine (m2) bölünmesi ile hesaplanan "Beden Kitle İndeksi (BKİ)" değerlerinin 

sınıflandırılmasına göre, BKİ değeri  ≥30 kg/m2  ve üzeri olan bireyler obez sınıfına girer (Tablo 

1). 
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Tablo 1. Beden Kitle İndeksi ve obezite sınıflandırması 

Beden Kitle İndeksi  (kg/m2 ) Sınıflandırma 

20-25 
Normal 

25-30 Kilolu 

30-35 Obez 

35-40 İleri  obez 

40 ve üstü Morbid  obez 

 

 

1.b. Obezitenin Oluşmasında Risk Faktörleri 

Obezite etiyolojisi genetik, çevresel, sedanter yaşam gibi birçok faktörle ilişkilidir. Ancak 

obezitenin en önemli sebebi, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Yaş, cinsiyet,  yetersiz 

fiziksel aktivite , sosyo-kültürel etmenler, hormonal ve metabolik faktörler, sık gebe kalma, 

psikolojik sorunlar, sigara ve alkol kullanımı, antidepresan gibi bazı ilaçların uzun süre 

kullanılması gibi sebepler de obezitenin oluşmasındaki  risk faktörleri arasında sayılabilir. (Smith 

& Smith, 2015) . Modern hayatın; bireyleri televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz 

bırakması, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşamsal kaynakların ve ihtiyaçların kolay ulaşılabilirliği, 

obezitenin artmasındaki temel nedenlerdendir.  

Obezitenin çocuk, ergen ve yetişkin yaş gruplarında hızla yayılan bir sağlık problemi olmasından 

dolayı; obeziteye neden olan faktörlerin moleküler mekanizmalarıyla ilgili birçok çalışma da dikkat 

çekici ölçüde artmıştır.  

2. Mikrobiyota 

Tüm çok hücreli organizmalar,kendilerini çevreleyen mikroorganizmalarla  yakın ilişki içinde 

yaşar. Vücut yüzeyimizdeki her bölüm,  mikroorganizmaların o çevre ile ilişkisine göre (oksijen, 

ph, sıcaklık vs) kolonizedir. "Mikrobiyota" olarak adlandırılan tüm  bu mikroorganizmalar  

yaklaşık olarak sayıca, 10 14  kadar olup, vücut hücrelerimizin sayısından  on kat fazladır (Şekil 1). 

Mikroorganizma yoğunluğunun en fazla olduğu kısım %70 ile kolondur (Demirci, 2019). 
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Mikrobiyom ise mikrobiyota üyelerinden elde edilen DNA’ların tamamına  verilen addır. Bu iki 

kavram tanımsal olarak farklı olsa da, sık sık birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. 

 

 Şekil 1 Sağlıklı bir bireyde intestinal kanalın her segmentinde yer alan bakteri sayısı 

(Biedermann & Rogler, 2015) 

2.a. Sağlıklı ve Obez Bireylerde Mikrobiyota 

Mikrobiyal kolonizasyon doğumda başlar. Doğum şeklinin vaginal doğum yada sezeryan olması 

mikrobiyota gelişiminin hızını ve içeriğini etkileyen bir faktördür. Lactobacillus, Prevotella ve 

Atopibium ağırlıklı mikrobiyota,  vaginal doğumla dünyaya gelen bebeklerde  bulunurken; 

sezeryan ile doğan bebeklerde cilt florasının önemli üyeleri  Staphylococcus'lar, Corynebacterium 

ve Propionibacterium'lar  ön plandadır. Erken mikrobiyota gelişimi için beslenme en önemli 

faktördür. Yaşamın ilk yıllarında anne sütü ve formül mamalarla beslenen bebeklerin 

mikrobiyotaları değişkenlik göstermektedir (Backhed, et al., 2015).  Anne sütü içeriğindeki 

probiyotik ve prebiyotikler, bağırsaktaki Bifidobacterium sayısını arttırır.  Emzirmenin kesilmesi 

ve katı gıdaya geçişle, mikrobiyota içeriği ve fonksiyonu farklılaşır. Ortalama 2-3 yaşlarında 

yetişkin mikrobiyotasına yakın bir bağırsak mikrobiyotası oluşur. Yetişkin bağırsak  

mikrobiyotasının yaklaşık %90'ını  Firmicutes ve Bacteroidetes’e ait bakteri florası oluşturur 

(Özdemir & Demirel, 2017). Bunların dışında ayrıca,  Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Actinobacteria, Fusobacteria, Lentisphaerae, Spirochaet ve Cyanobacteria’lar da  bağırsak 

mikrobiyotasının  diğer anaeroplarıdır. 
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Obez bireylerde, sağlıklı bireylerden daha farklı bir mikrobiyota kompozisyonu olduğu yapılan 

birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Firmicutes/Bacteriodetes oranı obez bireylerde artmış olup, 

ayrıca artan  Prevotella genusuna ait bakteri populasyonu; buna karşılık azalan Bifidobacterium'lar 

obez mikrobiyotasının  sağlıklı bireylerden farklı yanları olarak kabul edilmiştir (Koliada, et al., 

2017) . Ancak;  obez ve aşırı kilolu bireyler üzerinde yapılan bazı çalışmalarda ise, vücut kitle 

indeksi ile pozitif korelasyon gösteren dışkıdaki  Bacteroides konsantrasyonunun yüksek olduğu ve 

diğer genuslardan baskın çıktığı gösterilmiştir (Schwiertz, et al., 2010). Bakteri filumlarının  obez 

bireylerdeki oranlarının çelişki göstermesinin sebebi, kullanılan metod ve numune miktar 

farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmalarda filum düzeyinden çok 

cins ve tür düzeyinde araştırmalar yapılmalıdır. 

İnsan bağırsağındaki bakteriyel fermentasyon sonucu açığa çıkan son ürünlerden en başta gelen 

"kısa zincirli yağ asitleri (KZYA)" olup,anaerop bakterilerin kompleks polisakkaridleri yıkması 

sonucu açığa çıkar.Ayrıca KZYA, oligosakkaritlerin, proteinlerin, peptidlerin ve müsin gibi 

glikoproteinlerin de yıkılması sonucu oluşur. Karbonhidrat ve amino asitlerden türetilen başlıca 

KZYA'lar; asetat,  propiyonat ve bütirat iken valerat,format ve kaproat çok daha düşük bir 

miktarlarda oluşturulur. İnsan kolonunda bulunan asetat / propiyonat / bütirat molar oranı 60:20:20  

olup,  bu oran; asetatın normalde propiyonat ve bütirattan daha bol olduğunu göstermektedir. İlginç 

bir şekilde, obez insanlar ve genetik olarak obez  ob / ob fareleri, zayıf deneklere göre dışkıda daha 

fazla KZYA salgıladığı gösterilmiştir,ancak asetat / propiyonat / bütirat oranı değişmemiştir. Obez 

bireylerin dışkı örneklerinde görülen artmış KZYA miktarı, obez mikrobiyomunun diyetten daha 

fazla enerji topladığını düşündürtebilir. Ayrıca, dışkıdaki  yüksek  KZYA seviyeleri  bağırsak 

mikrobiyal üretiminin artmasına işaret etse de, kolonositler tarafından KZYA emiliminin veya 

kullanımının azaldığını da gösterebilir (den Besten, van Eunen, & Groen, 2013). 

Batı tipi diyetler, bağırsak mikrobiyotasından sentezlenen KZYA'lerinin yararlı etkilerini azaltarak; 

metabolik hastalıklar ve enflamasyon riskini arttırır. Buna karşılık, meyve ve sebzelerden sağlanan 

kompleks karbonhidratların tüketimi, yüksek mikrobiyal KZYA üretimi ve daha sağlıklı bir 

durumu beraberinde getirir (Anhê, et al., 2015). 

Gastrointestinal boşluktaki trilyonlarca mikroorganizma vitamin üretimi, besinlerin dönüşümü, 

mukozal immünitenin olgunlaşması, beyin-bağırsak iletişimi ve hatta tümör  gelişimini etkileyen 

bir dizi metabolik tepkimede iş görür. 
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Mikrobiyotadaki zengin çeşitlilik, sağlıklı bağırsak anlamına gelirken, çeşitlilik azaldıkça tehlike 

sinyalleri artar. 

 

2.b. Bağırsak Mikrobiyotasının Gelişimini Etkileyen Faktörler 

 

  

Şekil 2. Bağırsak mikrobiyotasının gelişimini etkileyen faktörler 

 

Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunu birçok  eksojen ve endojen faktör etkiler. Bunlar  

sosyo kültürel alışkanlıklar, diyet,  antibiyotik ve diğer bazı ilaçların kullanımı, yaşanılan çevre, 

kişinin bağışıklık durumu gibi birçok değişkenden oluşur. Yaşamın ilk evresinden son evresine dek 

süregelen bu değişkenler, mikrobiyotanın içeriğinde kişiden kişiye oluşabilen farklılıkları açıklar 

(Şekil 2). 
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Genellikle tek bir faktör, mikrobiyotayı etkilemek için tek başına yeterli olmaz. Değişen koşullara 

karşı geliştirilmiş içsel adaptasyon mekanizmaları bu değişkenlerle yarışarak, mikrobiyotayı etkiler 

(Weiss & Hennet, 2017).  

3.Disbiyozis 

İntestinal mikrobiyota dengesinin bozulması sonucunda probiyotik bakteriler azalırken  patojen 

bakteriler sayıca artar. Artan patojen  mikroorganizmalar ve toksinleri hastalık oluşturarak 

"disbiyozis"e neden olur. 

3.a. Disbiyozisi kolaylaştıran faktörler 

İşlenmiş gıdaların yoğun tüketimi (trans yağlar, genetiği değiştirilmiş ürünler ile işlenmiş ve rafine 

ürünler), sigara ve  alkol kullanımı, metropol hayatı, hijyen takıntısı, aşırı hayvansal gıda alımı 

(yüksek protein, yüksek doymuş yağ, az lif) gibi yaşam ve tüketim alışkanlıkları disbiyozise zemin 

hazırlar. Ayrıca  antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, mide koruyucular, steroidler gibi bazı ilaçların 

uzun süreli kullanımı da bağırsak mikrobiyota dengesini bozarak aynı sonuca yol açar.  

Aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi geleneksel steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar birkaç 

ay boyunca günlük olarak alındığında bağırsağın mikrobiyal bileşiminde Bacteroidaceae ve 

Enterobacteriaceae  artışı izlenir. Çünkü steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar mide ülserlerine 

neden olur ve bunu önlemek için proton-pompa inhibitörleri genellikle anti-enflamatuarlarla 

beraber  reçete edilir ve bu ilaçlar mide ve ince bağırsak mukozasında  yan etkilere yol açar. Proton 

pompa inhibitörlerinin karaciğer sirozu olan bir hastada C. difficile ile ilişkili ishal  ve hepatik 

ensefalopati riskinin artmasına katkıda bulunarak  bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiği 

bildirilmiştir (Tsai, et al., 2017). 

Antibakteriyel aktiviteleri nedeniyle, antibotiklerin bağırsakları uyarmada içsel bir potansiyele 

sahip olduğu bilinir. Çoğu ağızdan alınan antibiyotikler bağırsak mikroflorasını  geçici de olsa 

tedavi süresince  değiştirir. Bununla birlikte, bazı antibiyotikler bağırsak mikrobiyotasında uzun 

süreli değişikliklere neden olur. Amoksisilin gibi bazı antibiyotiklerin vücut üzerinde önemli bir 

uzun vadeli etkisi yoktur. Ancak, makrolid tedavisi alan çocukların bağırsak mikrobiyotasında  

Firmicutes ve Aktinobakterilerde uzun süreli azalma ve Bacteroidetes ve Proteobakterilerde  artış 

görülür. Benzer şekilde, Levofloksasin alan yetişkinlerde   geçici de mikrobiyal çeşitlilik azalır  
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ama  bu tedavi gram-pozitif aerobların artan bolluğu ile karakterize  olan uzun süreli bir imza 

bırakır (Adrienne & Thierry, 2017). 

Disbiyozis nedeni ile diyabet, obezite, metabolik sendrom, alerjik hastalıklar, fonksiyonel bağırsak 

hastalıkları (irritabl bağırsak sendromu, infantil kolik), ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak 

hastalıkları, otizm, depresyon, anksiyete  bozukluğu , romatoid artrit, alkolik olmayan karaciğer 

hastalığı ve kolon kanseri gibi hastalıklar gelişebilir. 

Disbiyozis  gelişimi,  tipik olarak aşağıdaki sebeplerden  birini veya birkaçını içerir; 

Patobiyont oluşumu: İntestinal boşlukta kommensal olarak yaşayan ancak hastalığa neden olma 

potansiyeline sahip olan mikrobiyotaya patobiyont adı verilir. İntestinal ekosistemde anormallikler 

meydana geldiği zaman bu tür mikroorganizmalar sayılarını arttırır. Mikrobiyota kompozisyonunda 

en önemli yeri olan Firmicutes ve Bacterioides'lerden önemli miktarda mikroorganizma kaybı 

olduğunda patolojik sonuçlar oluşmazken; marjinal grupların çok az miktarda dahi artış göstermesi 

intestinal florada ciddi inflamasyona yol açabilir. Normal şartlarda bağırsak mikrobiyotasında 

Enterobacteriaceae ailesi çok fazla miktarda bulunmazken, bu ailenin bağırsakta artış göstermesi 

oksidatif koşulları bozarak inflamasyona zemin hazırlar. Enterobacteriaceae 'nın pirojenik 

lipopolisakkaridi (LPS), bu bakteri ailesi çoğaldıkça  artacağından inflamatuar yanıtı da arttırır 

(Stecher, et al., 2007).  

Kommensal mikroorganizmaların azalması: Patobiyontların tersine büyümesi ve kommensal 

mikroorganizma sayısının azalması disbiyozise yol açar. 

Mikrobiyal çeşitliliğin azalması: Hastalıkla ilişkili dysbiosis'in en sık karşılaşılan  bir özelliği, alfa 

çeşitliliğinde bir azalmadır. Disbiyozisin tetiklediği  İnflamatuvar Bağırsak hastalığı (IBD), tip 1 

diyabet, obezite gibi hastalıkları mikrobiyal çeşitliliğin azalmasıyla ilişkilendiren çalışmalar 

mevcuttur (Levy, Kolodziejczyk, Thaiss, & Elinav, 2017). 
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3.b. Obezite-Disbiyozis ilişkisi 

Kilolu ve orta dereceli obez bireylerde;bağırsak mikrobiyota kompozisyonunda belli başlı 

filumların azalması ve/veya artması ile ya da bazı metabolik değişimlere (insülin direnci, adiposit 

hipertrofisi, inflamasyon)  yol açan mikrobiyal genlerin ifade edilmesiyle disbiyozis oluşur. 

Erken dönemde antibiyotik kullanımına maruz kalan çocuklarda vücut kitle indeksinin, 

antibiyotikle daha geç tanışan çocuklara göre daha yüksek olduğu birçok çalışmada bildirilmiştir 

(Isolauri, 2017). Doğumdan sonraki  ilk altı ayda  tekrarlayan antibiyotik tedavisine maruz kalan 

çocuklarda çocukluk çağı obezitesi ve aşırı kilolu olma durumu arasında sıkı bir ilişki olduğu tespit 

edilmesine karşın, antibiyotiğin bu etkisinin mikrobiyota üzerinden olduğunu söylemek için  daha 

fazla ve uzun dönemli çalışmalara gerek vardır (Süzük-Yıldız & Öztaş, 2019). 

Bağırsak mikrobiyotasının major filumları, yerini daha az sayıda olan patobiyontlara bıraktığında 

bakteriyel imbalans denilen "disbiyozis" sürecine girilmiş olur.  Obez bireylerde 

Enterobacteriaceae ailesi üyeleri ve Proteobacter'lerin sayısı artmış, Firmicutes/Bacteroides dengesi 

bozulmuştur. Artan Gram negatif LPS'leri inflamasyonu artırarak patolojiye neden olur.   

Obeziteye bağlı disbiyozis, bozulmuş bağırsak bariyeri ile ilişkilidir, şöyle ki mukus tabakasının 

kalınlığının azaltılması mikrobiyota istilasına katkıda bulunur,bu da mikrobiyal ilişkili moleküler 

kalıpların (MAMP) bağırsak hücreleri ile  etkileşimini arttırır. Konakçı hücreler MAMP'ı  Toll 

benzeri reseptörler (TLR) gibi örgü tanıma reseptörleri (PRR) ile tanır. Bozulmuş hücreler arası 

kavşaklarda artmış lipopolisakkarit (LPS) sızıntısı yani endotoksemi gelişir; sonuçta  rahatsız edici 

bir bağırsak homeostazı  oluştuğundan bağırsakta sistemik inflamasyon ve bozulmuş insülin 

duyarlılığına neden olur. 

 

3.c. Disbiyozis Tedavisi 

Gelecekte obezite tedavisinde bağırsak mikrobiyotasının yeniden düzenlenmesi temel tedavi 

stratejilerinin başında geleceği düşünülmektedir . 

Prebiyotik ve probiyotik tüketimi, sebze , meyve ve lif ağırlıklı içeriği olan Akdeniz tipi diyet ve 

Fekal Transplantasyon disbiyozis ile bozulan intestinal mikrobiyotayı onaran başlıca çözümlerdir. 
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Probiyotikler, belirli sayıda tüketildiğinde sağlığa fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. 

Canlı hücreler 3 kaynaktan temin edilerek tüketilebilir: 

1. Fermente süt ürünleri(L. acidophilus içeren pastörize süt, L. bulgaricus içeren yoğurt) 

2. Yiyecek ve içeceklere ek olarak katılan canlı probiyotikler  

3. Tablet, kapsül, granül 

Ticari preparatların birden fazla probiyotiği içermesi nedeniyle üstün etkisi vardır. 

Bağırsaktaki laktobasiller kolesterolü metabolize eder, kanda daha yüksek miktarda kolesterol 

absorbe olur. Ayrıca Laktobasiller safra tuzlarını dekonjuge eder.Karaciğer safra tuzu sentezlemek 

için serum kolesterolünü tüketir ve böylece kolesterol seviyesi düşer. Bu amaçla üretilecek olan 

probiyotiklerde canlı hücre seçminde kolesterolü parçalayan ve safra tuzlarını dekonjuge eden 

suşlar kullanılmalıdır. 

Kolonda istenmeyen bakteriler metabolik faaliyetler sonrasında prokarsinojenleri aktive edecek 

enzimler üretirler.Karsinojen aktivasyonu kolon kanserini tetikler. Yararlı bakteriler (Lactobacillus 

, Bifidobacterium), istenmeyen bakterilerin gelişimini  kontrol altına alarak, bu enzimlerin 

üretimini azaltır. Yararlı bakteriler, düzenli dışkılamayı sağlayarak bu zararlı metabolitlerin 

vücuttan atılmasını sağlar ve  zararlı bakterilerin ürettiği  β-glukuronidaz, azoredüktaz ve 

nitroredüktaz enzimlerinin konsantrasyonunu azaltır . Bağırsak bakteri populasyonunda yararlı 

bakterilerin sayısının azalması  enterik patojenlerin enfeksiyon oluşturması, IBH ve ülseratif kolite 

yol açabilir. Yararlı canlı bakteri içeren preparatların tüketilmesi enfeksiyonu tedavi etmektedir. 

Yararlı bakterilerce üretilen antimikrobiyaller , asitler, bakteriyosin, reuterin vs. antimikrobiyal 

etkinliği olan ürünler mikrobiyotada patobiyont gelişimini engeller. Safra tuzlarını dekonjuge 

ettiklerinde ortaya çıkan safra asidi, enterik patojenlere karşı antimikrobiyal aktivite sağlar. Aynı 

zamanda probiyotikler, immunglobulin seviyesini arttırır ve  bağırsak geçirgenliğini azaltarak 

florayı korur. 

 Prebiyotikler ise probiyotiklerin hızlı üremesini sağlayan besin elementlerine denir.Başlıca 

prebiyotikler, laktuloz, laktitol, frükto-oligosakkaritler, galakto-oligosakkaritler,ksilo-

oligosakkaritler, laktosukroz, pirodekstrin ve inülindir. 
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Probiyotik ve prebiyotiklerin birarada olduğu içeriklere ise sinbiyotik adı verilir. 

Soğan, pırasa ve kuşkonmaz prebiyotiklere örnektir. İnsanlarda sindirime dirençli nişastaların bazı 

insanlarda belli bakteri gruplarını (Bifidobacterium adolescentis, Ruminococcus bromii ve 

Eubacterium rectale) zenginleştirdiği gösterilmiştir. Düşük lif alımı, KZYA üretimini azaltır, bu da 

potansiyel olarak zararlı metabolitlerin üretimine yol açar. Ancak sadece bitki bazlı beslenmenin 

mikrobiyota çeşitliliği üzerine hiçbir etkisi yoktur. Önemli gözlemsel kanıtlar, lif alımının insan 

sağlığı için faydalı olduğunu göstermektedir. Diyet liflerinin tip 2 diyabetli hastalarda insülin 

direncini önemli ölçüde azalttığını, mikrobiyotadaki ve faydalı metabolitlerdeki değişimlerle net 

bağlantıları olduğunu bulmuştur (Waldes, Walter, & Segal, 2018). 

 

Fekal Mikrobiyota Transferi (FMT), sağlıklı bir donörden alınan gaitanın bozulmuş bağırsak 

florasını onarması amacıyla alıcı bağırsaklarına aktarılması işlemidir.Bu eski tedavi metodu son 

yollarda artan bir ivme kazanarak yeniden popüler olmuştur. Mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni ve 

FMT konusuna ilgi hızla artmaktadır. Çoğunlukla  Clostridium difficile enfeksiyonu, Crohn 

hastalığı, ülseratif kolit gibi gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Metabolik 

ve otoimmun hastalıkların tedavisinde de denenmektedir. FMT’nin otizm, Parkinson hastalığı, 

multipl skleroz, kronik yorgunluk sendromu ve huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde etkili 

olduğuna ilişkin olgu bildirimleri vardır.Obezite, tip 2 diyabet ve diğer metabolik sendromların 

tedavisinde FMT'ne başvurulduğuna dair çalışmalar sınırlı sayıdadır (Fuentes & de Vos, 2016)  

Uygulanması kolay, ucuz ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.Ancak standart bir protokolün henüz 

yerleşmemiş olması; uygulamalarda farklı yollar izlenmesine ve uzun vadedeki etkilerinin 

bilinmemesine neden olmaktadır. Sağlıklı bir donör yerine in vitro ortamda üretilmiş suşların 

alıcıya verilmesinin daha doğru olacağını savunan görüşler bulunmaktadır (Vandenplas, Pierard, & 

De Greef, 2015) 

 

Sonuç  

Sağlıklı bir mikrobiyota bakteriyel çeşitlilikle eşdeğer olup, intestinal mikrobiyota dengesi 

bozulduğunda  patojen bakteri populasyonunun artması beraberinde obeziteyi de getirmektedir. 
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Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılmasına yönelik alışkanlıkların kazanılması, gereksiz 

antibiyotik vb ilaç kullanımının kısıtlanması gibi yönelimler, mikrobiyal dengenin stabilitesini  ve  

mikrobiyotayı oluşturan iyi ev sahiplerinden olabildiğince fayda sağlamamızı mümkün kılar. 
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Özet  

Yüksek seviyede serbest şeker tüketimi; düşük beslenme kalitesi, obezite ve bulaşıcı olmayan 

hastalıklar riski ile bağlantılı olması nedeniyle endişe sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü, hem 

yetişkinler hem de çocuklar için serbest şeker tüketiminin toplam enerji alımının %5’inin altına 

düşürülmesini önermektedir. En üst sınır toplam enerji alımının %10’ununu geçmemesi 

bildirilmektedir. Yüksek şeker tüketiminin davranışlara ve bilişsel fonksiyonlara nasıl etki ettiği 

hakkında bilinenler kısıtlıdır. Genel görüş şeker tüketiminin özellikle çocuklarda hiperaktivite ve 

agresif davranış gelişimine neden olduğudur. Fakat şekerin mental fonksiyonlara olan negatif etkisi 

henüz kanıtlanabilmiş değildir. Kahve çekirdeğinde, çay yapraklarında, kola fındığında (bissy nut), 

kakao çekirdeklerinde ve matede doğal olarak bulunan kafein alımı yetişkinlerde günlük 400 mg’a 

güvenli olarak kabul edilmektedir. Hamileler için ise 200 mg/gün kafein alımı güvenli 

bildirilmiştir. Çocuklar ve adolesanlar için ise belirlenmiş bir limit olmamakla beraber; Kanada 

rehberleri; 4-6 yaş çocuklarda: 45 mg; 7-9 yaş çocuklarda: 62 mg; 10-12 yaş çocuklarda: 85 mg 

üzerine çıkılmamasını önermektedir. Yüksek kafein alımı özellikle çocuklarda uykusuzluk, uykuya 

dalmada zorluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü/ bozukluğu, mide sorunları, kalp hızında ve kan 

basıncında artış gibi sorunlara da neden olabilmekte, öğrenme güçlüğü ile de ilişkilendirilmektedir. 

Sonuç olarak şeker ve kafein tüketiminde önerilen miktarların üzerine çıkılmaması olası 

istenmeyen etkilerinin önlenmesine yardımcı olacaktır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: şeker, kafein, beslenme davranışı 
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Effect Of Sugar And Caffeıne Consumptıon On Nutrıtıonal Behavıor 

ABSTRACT  

High consumption of free sugars; poor dietary quality is a cause for concern, as it is linked to an 

increased risk of obesity and noncommunicable diseases. The World Health Organization 

recommends that free sugar consumption be reduced below 5% of total energy intake for both 

adults and children. It is reported that the upper limit does not exceed 10% of the total energy 

intake. Little is known about how high sugar intake affects behavior and cognitive functions. The 

general view is that sugar consumption causes the development of hyperactivity and aggressive 

behavior, especially in children. However, the negative effect of sugar on mental functions has not 

been proven yet. Caffeine intake, which is found naturally in coffee beans, tea leaves, cola nuts 

(bissy nut), cocoa beans and mate, is considered safe to 400 mg per day in adults. Caffeine intake 

of 200 mg/day has been reported to be safe for pregnant women. Although there is no limit 

determined for children and adolescents; Canadian guides recommends caffeine intake for children: 

4-6 years: 45 mg; 7-9 years: 62 mg; 10-12 years old 85 mg. High caffeine intake can cause 

problems such as insomnia, difficulty falling asleep, headache, concentration difficulties / 

impairment, stomach problems, increased heart rate and blood pressure, especially in children, and 

is also associated with learning difficulties. As a result, not exceeding the recommended amounts 

in sugar and caffeine consumption will help prevent possible unwanted effects. 

 

Keywords:  sugar, caffeine, nutritional behavior  

 

Giriş  

Şeker 

Yüksek seviyede serbest şeker tüketimi; düşük beslenme kalitesi, obezite ve bulaşıcı olmayan 

hastalıklar (BOH) riski ile bağlantılı olması nedeniyle endişe sebebidir. BOH başlıca ölüm 

sebebidir ve 2012 yılında dünya çapındaki 56 milyon ölümün 38 milyonundan (%68) sorumludur 

(DSÖ, 2015). 

Dünya tarihinde şeker kamışından şeker yapımı ilk kez milattan önce 4. yüzyılda Hindistan’da 

başlamış, bu teknik oradan Mısır’a ve 11. yüzyılla birlikte Kıbrıs’a ulaşmıştır. Ada, şekerin Batı’ya 

doğru yayılmasında bir santral gibi görev yapmış Sicilya Adası kanalıyla önce kıta Avrupa’sına 

buradan da Kanarya Adaları yolunu izleyerek Amerika kıtasına ulaşmıştır. 16. yüzyılda şeker artık 

uluslararası ticarete konu olan bir meta haline gelmiş, Hindistan’dan Kıbrıs’a, Portekiz’den 

Brezilya’ya şeker kamışından elde edilen şeker üretilir ve tüketilir olmuştur (Eyüpoğlu, 1967). 

Serbest şekerler, beslenmeden gelen toplam enerji yoğunluğuna katkıda bulunur ve pozitif bir 

enerji dengesi geliştirebilirler. Özellikle şekerle tatlandırılmış içecek formları yoluyla tüketilen 

serbest şekerlerin; toplam enerji tüketimini arttırdığına ve besin öğesi yönünden daha yeterli enerji 

içeren gıdaların tüketimini azaltabileceğine ve böylelikle sağlıksız beslenmeye, vücut ağırlığı 
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artışına ve artan BOH riskine neden olacağına yönelik endişeler artmaktadır. Bir diğer endişe 

konusu ise serbest şeker tüketimi ile diş çürükleri arasındaki ilişkidir (DSÖ, 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü, hem yetişkinler hem de çocuklar için serbest şeker tüketiminin toplam enerji 

alımının %5’inin altına düşürülmesini önermektedir. En üst sınır toplam enerji alımının %10’ununu 

geçmemesi önerilmektedir (DSÖ, 2015). 

“Şeker” terimi; meyve ve sebzelerin yapısında bulunan intrinsik şekerleri, sütte bulunan şekerleri 

(laktoz ve galaktoz) ve üretici veya tüketici tarafından yiyecek ve içeceklere eklenen monosakkarit 

ve disakkaritler ile bal, şurup, meyve suyu ve meyve suyu konsantrelerinde doğal olarak bulunan 

şekerleri içerir. İntrinsik şekerler ve sütte doğal olarak bulunan şekerlerin tüketiminin olumsuz bir 

etkiye neden olduğuna işaret eden herhangi bir kanıtın mevcut olmaması sebebiyle, öneriler serbest 

şekerlerin tüketimine odaklanmıştır (DSÖ, 2015). 

Son yüzyılda diyet kompozisyonundaki en büyük değişim şeker tüketimindeki artışta olmuş, 

1800lerde 5 kg olan kişi başı şeker tüketimi 2000lerde 70 kg’a kadar çıkmıştır (Kendig, 2014). 

Ülkelerin şeker tüketimi değerlendirildiğinde; 2016/2017 yılında en yüksek şeker tüketiminin 

Hindistan’da olduğu, bunu sırasıyla Çin ve Brezilya’nın takip ettiği görülmektedir.  Türkiye 

Avrupa ülkeleri ile benzer bir ortalama göstermektedir. Dünyadaki şeker tüketimi 2009/10 

ve 2016/17 yılları arasında 20.000 tona yakın artış göstermiştir (FAO, 2019).  

Yüksek şeker tüketiminin davranışlara ve bilişsel fonksiyonlara nasıl etki ettiği hakkında bilinenler 

kısıtlıdır. Genel görüş şeker tüketiminin özellikle çocuklarda hiperaktivite ve agresif davranış 

gelişimine neden olduğudur (Kendig, 2014). Fakat şekerin mental fonksiyonlara olan negatif etkisi 

henüz kanıtlanabilmiş değildir (Lien, Lien, Heyerdahl, Thoresen, ve Bjertness, 2006). 

Norveçte 5498 lise öğrencisi adolesanla yapılan çalışmada günde 4 bardak veya daha fazla şekerli 

içecek tüketen çocuklarda, alkolsüz içecek tüketimi olmayan çocuklara göre mental distres, 

davranış problemleri, mental sağlık sorunları skoru daha yüksek bulunmuştur. Norveç dünyada 

alkolsüz içecek tüketiminin en yüksek olduğu ülkedir.  Alkolsüz içeceklerin temel içeriği şekerdir 

ve ortalama 100 g/L şeker içerirler (Lien, Lien, Heyerdahl, Thoresen, ve Bjertness., 2006). 

Westover ve ark. altı ülkenin kişi başı şeker tüketimini incelemiş, yıllık depresyon hızı ile ilişkisini 

değerlendirilmiş ve şeker tüketimi ile major depresyon arasında yüksek korelasyon olduğunu 

saptamışlardır (Westover, Marangell, 2002). İngiltere’de 15000 kadın ile yapılan kohort çalışmada; 

insülin direnci ile depresyon ve intihar oranı arasında ters ilişki bulunmuştur. İnsülin direnci 

kandaki serbest yağ asitlerinin (SYA) bir belirleyicisidir. SYA triptofan metabolizmasında ve beyin 

serotonin konsantrasyonunda önemlidir. Bu ilişki yüksek serotonin konsantrasyonuna bağlı olabilir 

(Lawlor, Smith, Ebrahim, 2003). Lenoir ve ark.’nın çalışmasında daha önce şeker tüketmemiş 

ratlara sakkarinli su verilmiş, ardındana uyuşturucu madde verilmiştir. Ratlar daha sonra seçim 

yapmak için bırakıldıklarında sakkarinli suyu tercih ettikleri, deney sukrozlu su ile tekrarlandığında 

da ratların tercihinin değişmediği görülmüştür (Lenoir, Serre, Cantin, ve Ahmed, 2007). 
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Kafein 

Kafein; kahve çekirdeğinde, çay yapraklarında, kola fındığında (bissy nut), kakao çekirdeklerinde 

ve matede doğal olarak bulunur (Frary, Johnson, Wang, 2005). Paleolitik çağdan beri çeşitli 

formlarda kafein tüketimi devam etmektedir. Araştırmacılar doğada 60’dan fazla bitki çeşidinin 

kafein içerdiğini tespit etmişlerdir (Barone, Roberts, 1996). 

Kafeinin insan yaşamına gerçek anlamda girişi, 8. yüzyılın (MS 575) ortalarında Etiyopyalı çoban 

Kaldi’nin kahve bitkisini keşfetmesi ile olmuştur. Kaldi otlattığı keçilerinin parlak-koyu yapraklı, 

çalı benzeri ağaçtaki kırmızı meyveleri yediklerinde, normalden daha coşkulu ve hareketli 

olduklarını gözlemiş ve merakını gidermek için aynı meyvelerden kendisi de yemiş ve 

hissettiklerini çevresindekilerle paylaşmıştır. O yıllarda ünü günden güne yayılan bu meyvenin, 

kahve çekirdekleri olduğu anlaşılmıştır (Neglih, 1999).  

Kahve Afrika’da, uzun yıllar kaynatıldıktan sonra suyu içilerek tıbbi amaçlı kullanılmış ya da 

besinlere eklenmiş. Kahvenin günümüzdeki şekliyle tüketilmeye (kavrulduktan sonra pişirilerek 

içilmeye) başlanması, 11. yüzyılda, Arap Yarım Adası’na ulaşmasından sonraya rastlar 

(Garipaağaoğlu, ve Kuyrukçu, 2009).  

Besinlerin kafein içerikleri, tüketilen içeceğin ya da yiyeceğin çeşidine, miktarına ve hazırlama 

yöntemine bağlı olarak değişmektedir. Kafein aynı zamanda yiyeceklere, içeceklere, bitkisel 

suplementlere ve bazı ilaçlara eklenmektedir (Frary, Johnson, Wang, 2005).  

Günlük 3 mg/kg kafein alımı; yani 70 kg’lık bir yetişkinde ortalama 200 mg kafein vücutta kan 

basıncı ya da hidrasyon gibi bir değişikliğe neden olmamaktadır. Yetişkinlerde günlük 400 mg’a 

kadar kafein alımı güvenli olarak kabul edilmektedir. Hamileler için ise 200 mg/gün kafein 

tüketimi güvenli bildirilmiştir. Çocuklar ve adolesanlar için ise belirlenmiş bir limit olmamakla 

beraber; Kanada rehberleri; 4-6 yaş çocuklarda: 45 mg; 7-9 yaş çocuklarda: 62 mg; 10-12 yaş 

çocuklarda: 85 mg üzerine çıkılmamasını önermektedir (Barone, Roberts, 1996).  

Yetişkinlerin kafeini daha çok çay kahveden, çocuklar ve adolesanların ise kolalı içecekler ve 

buzlu çaydan aldıkları bilinmektedir. Son yıllarda büyüyen içecek sektörüyle birlikte, enerji 

içeceklerinin, özellikle gençlerin kafein tüketiminde etkili olduğu bildirilmektedir (Garipaağaoğlu, 

ve Kuyrukçu, 2009). 

Dünya genelinde en fazla kahve, dolayısıyla kafein İskandinav ülkelerinde tüketilmektedir. İsveç, 

Norveç, Danimarka ve Hollanda’da kişi başına günde yaklaşık 400 mg kafein tüketilirken, Doğu 

Avrupa ülkeleri ile ABD’de 200-250 mg arasında tüketilmektedir (Garipaağaoğlu, ve Kuyrukçu, 

2009). 

Kafein ağızdan alındıktan kısa bir sure sonra, gastrointestinal sistemden hızlı bir şekilde emilir, 15-

120 dakika içinde de kanda en yüksek düzeye ulaşır. Kafein karaciğerde metabolize olur. 

Metabolizma sonucunda paraksantin (%80), teobromin (%15) ve teofilin (%4) gibi pek çok 

metabolit açığa çıkar. Basit difüzyonla taşınır. Hücrelere geçişi sırasında herhangi bir bariyer 

olmadığı için kafein beyin, testis ve fetüs dahil vücuttaki tüm hücrelere ve dokulara hızlı bir şekilde 

yayılır. Plazmada albumine bağlı olarak taşınan kafeinin % 80’i beyinde bulunur (Garipaağaoğlu, 

ve Kuyrukçu, 2009).  
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Kafeinin düşük düzey (100 mg’dan az) ya da orta düzey (200-300 mg arasında) alınması, keyif 

verme, enerjik hissetme, sosyalitenin artması gibi olumlu etkilere neden olurken; yüksek düzey 

(500 mg’dan fazla) alınması tedirginlik, huzursuzluk gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır 

(Garipaağaoğlu, ve Kuyrukçu, 2009). 

Çocuklar ve adolesanlar kafeini yetişkinlerden daha hızlı metabolize eder. Çocuklarda yüksek 

kafein tüketimi uyku problemlerine yol açmakta, bu da öğrenmeyi güçleştirmektedir. Okul çağı 

çocuklarında yapılan bir çalışmada; günde 50 mg ve üzerinde kafein alan çocukların, 10 mg ve 

altında alanlara göre düşünmede güçlük ve sinirlilik benzeri olumsuz bulgular gösterdikleri 

saptanmıştır (Bernstein, Carroll, Thuras, Cosgrove, Roth, 2002). Yüksek kafein alımı çocuklarda 

uykusuzluk, uykuya dalmada zorluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü/ bozukluğu, mide sorunları, 

kalp hızında ve kan basıncında artış gibi sorunlara da neden olabilmektedir  (Garipaağaoğlu, ve 

Kuyrukçu, 2009). 

Kafeinin uykuyu olumsuz etkilediği, uykuya dalış süresini geciktirdiği, toplam uyku süresini 

azalttığı, uykunun normal seyrinde değişikliğe yol açtığı ve böylece uykunun kalitesinin düştüğü 

bilinmektedir. Kafein ile uykunun süresi ve kalitesi konusunda yapılan bir çalışmada; yedi gün 

boyunca, öğlenden sonra ve akşam saatlerinde düzenli olarak alınan kafeinin (130 mg/gün) uyku-

uyanıklık mekanizmasını düzenleyen melatonin hormonunun sekresyonu azalttığı, bu nedenle 

uykunun kalitesinin düştüğü belirlenmiştir (Fredholm, Battig, Holmen, Nehlig, Zvartau, 1999). 

Kafeinin uzun dönem hafızayı koruduğu ve öğrenme hızını artırdığına ilişkin bulgular çok açık 

değildir. Buna karşın yaşlı (>80 yaş) kadınlarda, kafeinin alımı ile belleğin korunması arasında 

olumlu bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir (Costa, Bottton, Mioranzza, Souza, Porciuncula, 2008). 

Kafein hiperaktif hastalarda hiperaktivite bulgularını değiştirebilirken, anksiyeteye yatkın olan 

bireylerde anksiyeteye neden olan bulguları tetiklemektedir. Kafeinin kaygı oluşturucu etkisini 

adenozin reseptörlerini bloke ederek oluşturdukları bilinmektedir. Kafein, enerji verici etkisini 

mutluluk hormonu olarak da bilinen dopamin, asetilkolin gibi beyin kimyasallarının etkisini 

artırarak sağlamaktadır. Ayrıca sakinleşmemizi sağlayan GABA reseptörlerinin etkisini 

azaltmaktadır. Son dönemde yapılan araştırmalar özellikle düşük GABA seviyelerinin anksiyete ve 

panik ataklara neden olabildiğini göstermektedir (Fawaz, 2020).  

Düzenli bir şekilde tüketilen kafeinin bırakılması halinde, istenmeyen bazı semptomlar ortaya 

çıkabilmektedir. Yoksunluk belirtileri olarak tanımlanan bu semptomlar arasında en sık 

gözlenenleri baş ağrısı, alınganlık, uyuşukluk, uykusuzluk, anksiyete, huzursuzluk, konsantrasyon 

eksikliği, depresyon ve sinirliliktir (Garipaağaoğlu, ve Kuyrukçu, 2009). 

Sonuç  

Sonuç olarak şeker ve kafein tüketiminde önerilen miktarların üzerine çıkılmaması olası 

istenmeyen etkilerinin önlenmesine yardımcı olacaktır.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alasmari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32273803
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Introduction 

High consumption of free sugars; poor dietary quality is a cause for concern, as it is linked to an 

increased risk of obesity and noncommunicable diseases (NCD). NCD are the leading cause of 

death and are responsible for 38 million (68%) of 56 million deaths worldwide in 2012 (WHO, 

2015). 

Making sugar from sugar cane for the first time in world history started in India in the 4th century 

BC, and this technique reached Egypt and Cyprus in the 11th century. The island first reached 

continental Europe via the Sicily Island, which served as a power plant in the spread of sugar to the 

West, and then followed the Canary Islands route to the American continent. In the 16th century, 

sugar became a commodity subject to international trade, and sugar obtained from sugar cane was 

produced and consumed from India to Cyprus, Portugal to Brazil (Eyüpoğlu, 1967). 

Free sugars contribute to the total energy density from the diet and can develop a positive energy 

balance. In particular, free sugars consumed through sugar-sweetened beverage forms; Concerns 

are increasing that it may increase total energy consumption and reduce the consumption of foods 

containing more energy in terms of nutrients, thereby causing unhealthy diets, increased body 

weight and increased risk of NCD. Another concern is the relationship between free sugar 

consumption and dental caries (WHO, 2015).  

The term "sugar" includes intrinsic sugars in the structure of fruits and vegetables, sugars in milk 

(lactose and galactose), monosaccharides and disaccharides added to foods and beverages by the 

producer or consumer, and sugars naturally found in honey, syrup, fruit juice and fruit juice 

concentrates. Since there is no evidence that the consumption of intrinsic sugars and sugars found 

naturally in milk has a negative effect, the recommendations focused on the consumption of free 

sugars (WHO, 2015). 

The biggest change in dietary composition in the last century has been the increase in sugar 

consumption, which was 5 kg in the 1800s and increased up to 70 kg in the 2000s (Kendig, 2014). 

When the sugar consumption of the countries is evaluated; It is seen that the highest sugar 

consumption was in India in 2016/2017, followed by China and Brazil, respectively. Turkey shows 

a similar average of European countries. Sugar consumption in the world increased by nearly 

20,000 tons between 2009/10 and 2016/17 (FAO, 2019). 

Little is known about how high sugar intake affects behavior and cognitive functions. The general 

view is that sugar consumption causes the development of hyperactivity and aggressive behavior, 

especially in children (Kendig, 2014). However, the negative effect of sugar on mental functions 

has not been proven yet (Lien, Lien, Heyerdahl, Thoresen, Bjertness, 2006). 

In a study conducted with 5498 high school students adolescents in Norway, the mental distress, 

behavioral problems and mental health problems scores were found to be higher in children who 

consumed 4 glasses or more of sugary drinks per day compared to children who did not consume 

soft drinks. Norway is the country with the highest consumption of soft drinks in the world. The 

main ingredient in soft drinks is sugar, and they contain an average of 100 g/L of sugar (Lien, Lien, 

Heyerdahl, Thoresen, Bjertness., 2006). Westover et al. analyzed the per capita sugar consumption 
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of six countries, evaluated its relationship with the annual depression rate, and found a high 

correlation between sugar consumption and major depression (Westover, Marangell, 2002). In a 

cohort study conducted with 15000 women in England; An inverse relationship was found between 

insulin resistance and depression and suicide rate. Insulin resistance is a determinant of free fatty 

acids (FFAs) in the blood. FFA is important in tryptophan metabolism and brain serotonin 

concentration. This relationship may be due to high serotonin concentrations (Lawlor, Smith, 

Ebrahim, 2003). In the study of Lenoir et al., Rats that did not consume sugar before were given 

saccharin water and then narcotics. It was observed that the rats preferred saccharine water when 

they were left to choose later, and when the experiment was repeated with sucrose water, the 

preference of the rats did not change (Lenoir, Serre, Cantin, Ahmed, 2007). 

Caffeine 

Caffeine is found naturally in coffee beans, tea leaves, cola nuts (bissy nut), cocoa beans, and mate 

(Frary, Johnson, Wang, 2005). Various forms of caffeine consumption continue since the 

Paleolithic age. Researchers have found that more than 60 plant varieties in nature contain caffeine 

(Barone, Roberts, 1996). 

The real introduction of caffeine into human life was when the Ethiopian shepherd Kaldi 

discovered the coffee plant in the middle of the 8th century (575 AD). Kaldi observed that when 

the goats he grazed ate the red fruits on the shrub-like tree with bright dark leaves, they were more 

enthusiastic and active than normal and he ate the same fruits himself to satisfy his curiosity and 

shared his feelings with those around him. In those years, it was understood that this fruit, whose 

fame spread day by day, were coffee beans (Neglih, 1999). 

In Africa, after boiling for many years, coffee was used for medicinal purposes or added to food by 

drinking its water. The beginning of the consumption of coffee in its current form (after roasting to 

be cooked and drunk) coincides with the arrival of the Arabian Peninsula in the 11th century 

(Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 2009). 

The caffeine content of foods varies depending on the type, amount and preparation method of the 

beverage or food consumed. Caffeine is also added to foods, beverages, herbal supplements, and 

some medications (Frary, Johnson, Wang, 2005). 

3 mg / kg caffeine daily intake; In other words, an average of 200 mg of caffeine in a 70 kg adult 

does not cause a change in the body such as blood pressure or hydration. Caffeine intake of up to 

400 mg per day in adults is considered safe. Caffeine consumption of 200 mg / day has been 

reported to be safe for pregnant women. Although there is no limit determined for children and 

adolescents; Canadian guides; Children 4-6 years: 45 mg; Children 7-9 years: 62 mg; For 10-12 

years old children: It is recommended not to exceed 85 mg (Barone, Roberts, 1996). 

It is known that adults get more caffeine from tea and coffee, children and adolescents from cola 

drinks and iced tea. With the growing beverage industry in recent years, energy drinks are reported 

to be effective in caffeine consumption, especially by young people (Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 

2009). 
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Worldwide, the most coffee, therefore caffeine, is consumed in Scandinavian countries. While 

approximately 400 mg of caffeine is consumed per person per day in Sweden, Norway, Denmark 

and the Netherlands, it is consumed between 200-250 mg in Eastern European countries and the 

USA (Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 2009). 

Caffeine is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract shortly after ingestion, reaching its 

highest level in the blood within 15-120 minutes. Caffeine is metabolized in the liver. As a result of 

metabolism, many metabolites such as paraxanthin (80%), theobromine (15%) and theophylline 

(4%) are released. It is carried by simple diffusion. Caffeine spreads rapidly to all cells and tissues 

in the body, including the brain, testicles and fetus, as there is no barrier during its passage into 

cells. 80% of the caffeine transported in plasma based on albumin is found in the brain 

(Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 2009). 

While low levels of caffeine (less than 100 mg) or moderate levels (between 200-300 mg) cause 

positive effects such as pleasure, feeling energetic, increased sociality; Taking high levels (more 

than 500 mg) causes negative effects such as anxiety and restlessness (Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 

2009). 

Children and adolescents metabolize caffeine faster than adults. High caffeine consumption in 

children causes sleep problems, which makes learning difficult. In a study conducted with school-

age children; It has been found that children who take 50 mg and more caffeine per day show 

negative symptoms such as difficulty in thinking and irritability compared to those who take 10 mg 

or less (Bernstein, Carroll, Thuras, Cosgrove, Roth, 2002). 

High caffeine intake may also cause problems such as insomnia, difficulty falling asleep, headache, 

concentration difficulties / impairment, stomach problems, and increased heart rate and blood 

pressure (Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 2009). 

It is known that caffeine negatively affects sleep, delays the time to fall asleep, decreases the total 

sleep time, causes a change in the normal course of sleep and thus the quality of sleep decreases. In 

a study on the duration and quality of sleep with caffeine; It has been determined that caffeine (130 

mg / day) taken regularly for seven days, in the afternoon and in the evening, decreases the 

secretion of the melatonin hormone, which regulates the sleep-wake mechanism, thus decreasing 

the quality of sleep (Fredholm, Battig, Holmen, Nehlig, Zvartau, 1999). 

Findings that caffeine preserves long-term memory and increases learning speed are not clear. On 

the other hand, in elderly women (> 80 years old), it has been shown that there is a positive 

relationship between caffeine intake and preservation of memory (Costa, Bottton, Mioranzza, 

Souza, Porciuncula, 2008). 

While caffeine can alter hyperactivity findings in hyperactive patients, it triggers symptoms that 

cause anxiety in individuals who are prone to anxiety. It is known that caffeine creates anxiety-

inducing effect by blocking adenosine receptors. Caffeine provides its energizing effect by 

increasing the effect of brain chemicals such as dopamine and acetylcholine, also known as 

happiness hormones. It also reduces the effect of GABA receptors that help us calm down. Recent 

studies show that especially low GABA levels can cause anxiety and panic attacks (Fawaz, 2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alasmari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32273803
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If caffeine is consumed regularly, some undesirable symptoms may occur. Among these symptoms, 

which are defined as withdrawal symptoms, the most common symptoms are headache, irritability, 

lethargy, insomnia, anxiety, restlessness, lack of concentration, depression and nervousness 

(Garipaağaoğlu, Kuyrukçu, 2009). 

Conclusion  

As a result, not exceeding the recommended amounts in sugar and caffeine consumption will help 

prevent possible unwanted effects. 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: İnsüline hedef dokuların (kas, karaciğer ve yağ dokusu) biyolojik yanıtının 

azalması olarak tanımlanan insülin direncinin risk faktörleri arasında vücut ağırlığı, vücut yağ oranı 

ve dağılımı yer almaktadır (Marcovecchio, Mohn, & Chiarelli, 2010; Mather, Steinberg, & Baron, 

2013). Vücut bileşiminin ve yağ dağılımının belirlenmesinde, antropometrik ölçümler iyi 

belirteçlerdir. Bu çalışma, insülin direnci olan ve olmayan çocukların vücut yağ yüzdesinin ve 

antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

 

Yöntem: Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Çocuk Endokrinolojisi Polikliniğine başvuran 6-17 yaş arasındaki fazla kilolu, obez ve vücut 

ağırlığı normal olan toplam 174 çocuk ve adölesan [Erkek (%35,6), Kız (%64,4)] ile çalışma 

tamamlanmıştır. Gönüllü olmayanlar, son üç ayda düzenli olarak herhangi bir besin desteği 

kullananlar, beden kütle indeksi (BKİ) <-1 SD (zayıf), büyüme geriliği, kronik hastalığı olanlar 

çalışma kapsamına alınmamıştır. Antropometrik ölçümlerden vücut ağırlıkları, boy uzunlukları, bel 

çevresi ölçümleri araştırmacılar tarafından alınmıştır. Ayrıca bireylerin biyoimpedans ölçümü 

yapmak üzere özelleşmiş standardize bir tartı aracılığıyla vücut yağ yüzdeleri belirlenmiştir. 

Bireylerin vücut ağırlığını ve bel çevresini değerlendirirken Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi’nin yaşa göre sınıflandırdığı persentiller kullanılmıştır (Fryar, Gu, Ogden, & Flegal, 

2016). Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri ile BKİ değerleri hesaplanmıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün Antroplus programı kullanılarak çocuk ve adölesanların z-skorlarına göre boy 

uzunlukları ve BKİ’leri değerlendirilmiştir (World Health Organization, 2009). Katılımcıların 

vücut yağ yüzdeleri Türk çocuk ve adölesanlar için geliştirilen vücut yağı referans eğrilerine göre 

değerlendirilmiştir (Kurtoglu, Mazicioglu, et al., 2010). Bel çevresi boy uzunluğu oranının <0.5 

olması “normal”, ≥0.5 olması ise “müdahale edilmeli” olarak kabul edilmiştir (Ashwell & Hsieh, 

2005). Katılımcıların insülin direnci durumu, pediatrik endokrinolog tarafından HOMA-IR=[açlık 

insulin (uIU/mL)×açlık glukoz (mg/dL)/405] formülü kullanılarak saptanmıştır (Keskin, Kurtoglu, 

Kendirci, Atabek, & Yazici, 2005). Türk çocuk ve adölesanlar için belirlenen HOMA-IR referans 

mailto:dytesra17@gmail.com
mailto:akeser@ankara.edu.tr
mailto:nuketbuyukgenc@hotmail.com
mailto:sevincodabasi@yahoo.com
mailto:onur3034@hotmail.com
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değerlerine göre prepubertal dönemdeki erkeklerde ≥2.67; kızlarda ≥2.22 ve pubertal dönem 

erkeklerde ≥5.22; kızlarda ≥3.82 değerleri insülin direnci olarak yorumlanmıştır (Kurtoglu, 

Hatipoglu, et al., 2010). Verilerin analizi Windows için SPSS 15.0 (sosyal bilimler için istatistik 

programı) paket programı kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan çocuk ve adölesanların ortalama açlık kan glukoz düzeyi 88.2±7.79 

mg/dL, açlık insülin değeri 11.2±7.45 uIU/mL olup, %21.3’ünde insülin direnci saptanmıştır. 

İnsülin direnci olanların ortalama BKİ’si (27.0±5.88 kg/m2), olmayanlara (23.4±6.25 kg/m2) 

kıyasla yüksektir (p<0.05). Ayrıca, insülin direnci olanların ortalama bel çevresi boy uzunluğu 

oranının (0.58±0.08), olmayanlara (0.52±0.07) kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

İnsülin direnci olanların vücut yağ yüzdesi (33.7±7.17), olmayanlardan (27.7±7.81) daha yüksektir 

(p<0.05). Beden kütle indeksi sınıflamasına göre insülin direnci olan çocukların çoğunluğu 

(%81.1) obez iken insülin direnci olmayanların %35.8’i normal ağırlıklı, %27.0’si fazla kilolu, 

%37.2’si obezdir (p<0.05). Bel çevresi sınıflamasına göre insülin direnci olanların %48.7’sinin 

sağlık riski normal, %24.3’ünün sağlık riski yüksek, %27.0’sinin sağlık riski çok yüksek iken, 

insülin direnci olmayanların dağılımı sırasıyla %73.7’sinin sağlık riski normal, %17.5’inin sağlık 

riski yüksek, %8.8’inin sağlık riski çok yüksektir (p<0.05). Bel çevresi boy uzunluğu oranına göre 

insülin direnci olanların %83.8’i, insülin direnci olmayanlarının %56.9’u “müdahale edilmeli” 

grubunda yer almaktadır (p<0.05). Vücut yağ yüzdesi sınıflamasına göre insülin direnci olanların 

%62.2’si obez, insülin direnci olmayanların %45.3’ü normal ağırlıklıdır (p<0.05).  

 

Sonuç: İnsülin direnci olan ve olmayan katılımcılar arasında BKİ, bel çevresi/boy uzunluğu ve 

vücut yağ yüzdesi sınıflaması açısından anlamlı farklılık vardır. Obezite ile insülin direnci 

arasındaki ilişki bu çalışma sonuçları ile de desteklenmektedir. İnsülin direncinin önlenmesinde ve 

tedavisinde özellikle abdominal yağ kütlesinin azaltılması önemli rol oynar. Bu nedenle dengeli 

yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesi ve sağlıklı vücut ağırlığını korunması önemli bir 

gerekliliktir. 

 

Anahtar Kelimeler: bel çevresi, beden kütle indeksi, insülin direnci, obezite, vücut yağ yüzdesi 
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The Comparison Of Anthropometric Measurements Of Children With And Without Insulin 

Resistance 

ABSTRACT 

Introduction and Aim: Insulin resistance defines as the reduction of the biological response of the 

target tissues (muscle, liver and adipose tissue) to insulin and the risk factors of insulin resistance 

include body weight, body fat ratio and distribution (Marcovecchio et al., 2010; Mather et al., 

2013). Anthropometric measurements are useful markers in determining body composition and fat 

distribution. This study was planned and conducted to compare the body fat percentage and 

anthropometric measurements of children with and without insulin resistance. 

 

Methods: Between August and December 2019, the study was completed with 174 [Boys (35.6%), 

Girls (64.4%)] normal weight, overweight and obese children between the age of 6-17 years who 

applied to the Child Endocrine Polyclinic of the Gulhane Training and Research Hospital. Children 

who are non-volunteers, using any nutritional support regularly in the last three months, body mass 

index (BMI)<-1 SD (weak), growth retardation and chronic disease were not included in the study. 

Body weight, height, waist circumference measurements from anthropometric measurements were 

taken by the researchers. Also, individuals' body fat percentages were determined by a standardized 

scale which is become special to measure bioimpedance. When evaluating the body weight and 

waist circumference of individuals, the Centers for Disease Control and Prevention percentiles 

classified by age were used (Fryar et al., 2016). BMI values were calculated by using height and 

body weight measurements. The height and BMI of children and adolescents were evaluated 

according to their z-scores by using the Anthroplus program of the World Health Organization 

(World Health Organization, 2009). Body fat percentages of the participants were evaluated 

according to the body fat reference curves developed for Turkish children and adolescents 

(Kurtoglu, Mazicioglu, et al., 2010). Waist circumference height ratio of <0.5 was considered to be 

“normal” and ≥0.5 to be considered “take care (and action)” (Ashwell & Hsieh, 2005). The insulin 

resistance status of the participants was determined by the pediatric endocrinologist using the 

formula HOMA-IR = [fasting insulin (uIU/mL) × fasting glucose (mg/dL)/405] (Keskin et al., 

2005). According to determined HOMA-IR reference values for Turkish children and adolescents, 

in the prepubertal period, ≥2.67 in boys and ≥2.22 in girls; and in the pubertal period, ≥5.22 in boys 

and ≥3.82 in girls were defined as insulin resistance (Kurtoglu, Hatipoglu, et al., 2010). The 

research data was evaluated using SPSS 15.0 (statistical program for social sciences) package 

program for Windows. The statistical significance level was accepted as p<0.05. 

 

Results: The mean fasting blood glucose level of 88.2±7.79 mg/dL, mean fasting insulin value of 

11.2±7.45 uIU/mL, and insulin resistance percentage of 21.3% was found in the children and 

adolescents participating to the study. The mean BMI of those with insulin resistance (27.0±5.88 

kg/m2) was higher than those without (23.4±6.25 kg/m2) (p<0.05). Besides, the mean waist 

circumference height ratio (0.58±0.08) of those with insulin resistance was found to be higher than 

those without (0.52±0.07) (p<0.05). The body fat percentage of those with insulin resistance 

(33.7±7.17) was higher than those without (27.7±7.81) (p<0.05). According to the body mass index 

classification, the majority of children with insulin resistance (81.1%) are obese, while 35.8% of 

those without insulin resistance are normal weight, 27.0% are overweight and 37.2% are obese 

(p<0.05). According to the classification of waist circumference, 48.7% of those with insulin 

resistance have normal health risk, 24.3% have high health risk, 27.0% have very high health risk, 

while the distribution of those without insulin resistance is 73.7% have normal health risk, 17.5% 
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have high health risk, 8.8% very high health risk (p<0.05). According to the waist circumference 

height ratio, 83.8% of those with insulin resistance and 56.9% of those without insulin resistance 

are in the “take care (and action)” group (p<0.05). According to the body fat percentage 

classification, 62.2% of those with insulin resistance are obese and 45.3% of those without insulin 

resistance are normal weight (p<0.05). 

 

Conclusion: There is a significant difference between the participants with and without insulin 

resistance in terms of BMI, waist circumference/height, and body fat percentage classification. This 

study results support the relationship between obesity and insulin resistance. Reducing abdominal 

fat mass plays an important role in the prevention and treatment of insulin resistance. Therefore, 

adopting balanced lifestyle habits and maintaining healthy body weight is an important 

requirement. 

 

Keywords: waist circumference, body mass index, insulin resistance, obesity, body fat percentage 

 

Giriş 

 

İnsülin, pankreasın ekzokrin bölümünde bulunan Langerhans adacıklarının beta hücrelerinde 

üretilen polipeptid yapısında bir hormondur. İnsülin hormonun metabolik etkileri anabolik 

özelliktedir ve yakıtların dokular tarafından kullanımını düzenler, besinlerin depolanmasında görev 

alır (Zeybek, 2019).  

 

İnsülin direnci, insülin hormonuna hedef dokuların (kas, karaciğer ve yağ dokusu) biyolojik 

yanıtının azalması şeklinde tanımlanmaktadır (Marcovecchio et al., 2010; Mather et al., 2013). 

İnsülin direncinin etki ettiği dokuya göre vücutta çeşitli etkileri bulunmaktadır. Hepatik insülin 

direncinde, glukojen fosforilazın inhibisyonu azalır, hepatik glukoz çıkışı artar ve keton üretiminin 

inhibisyonu azalır (Carnagarin, Dharmarajan, & Dass, 2015; Chen & Hannon, 2020). Adipoz 

dokudaki insülin direncinde, lipogenez için önemli genlerin insülin aracılı ekspresyonunun 

azalması ve hormona duyarlı lipaz ve lipoprotein lipazın baskılanmaması sonucunda dolaşımdaki 

lipitlerde artış görülür. Bu enzimlerin trigliserit mobilizasyonunu kontrol altına almaması, 

adipositlerden uygun olmayan yağ asidi salgılanmasına yol açar ve bu durum insülin direnci ile 

birlikte görülen dislipidemiye neden olur (Chen & Hannon, 2020; Meshkani & Adeli, 2009). 

 

İnsülin direncinin risk faktörlerini değiştirilemeyen (puberte, genetik, epigenetik, etnik köken gibi) 

ve değiştirilebilen risk faktörleri (obezite, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve fiziksel aktivite 

gibi) olarak iki grup altında incelenmek mümkündür (Chen & Hannon, 2020). 

 

Obezite çok çeşitli mekanizmalar ile insülin direnci gelişme riskine etki eder. Obezite durumunda, 

serbest yağ asitlerinin üretiminin artar (Castro, Kolka, Kim, & Bergman, 2014). Serbest yağ 

asitlerinin artması, periferal ve hepatik insülin direncine neden olur (Proietto, 2010). Obezitede 

adipokinlerin salınımında bozulma (leptin ve resistin düzeyinde artış; adiponektin düzeyinde 

azalma) meydana gelir (Castro et al., 2014). Bu durum, insülin direncine ve pankreasta β hücre 

disfonksiyonuna neden olabilmektedir (Szablewski, 2011). Obez bireylerde ayrıca tümör nekroz 

faktör alfa (TNF- α), interlökin (IL)-6, IL-8 gibi inflamatuvar sitokinlerin plazma düzeyi artar 

(Szablewski, 2011). İnflamasyon obezite ile ilişkili insülin direncinin patogenezinde rol alır 

(Wellen, 2005). 
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Vücut bileşiminin ve yağ dağılımının belirlenmesinde, antropometrik ölçümler iyi belirteçlerdir. 

Bu kapsamda çalışmada, insülin direnci olan ve olmayan çocukların vücut yağ yüzdesinin ve 

antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

 

Kesitsel olarak planlanan çalışma, Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Gülhane Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Polikliniğine başvuran 6-17 yaş arasındaki fazla 

kilolu, obez ve vücut ağırlığı normal olan toplam 174 çocuk ve adölesan yürütülmüştür. Gönüllü 

olmayanlar, son üç ayda düzenli olarak herhangi bir besin desteği kullananlar, beden kütle indeksi 

(BKİ) <-1 SD (zayıf), büyüme geriliği, kronik hastalığı olanlar çalışma kapsamına alınmamıştır. 

Antropometrik ölçümlerden vücut ağırlıkları, boy uzunlukları, bel çevresi ölçümleri araştırmacılar 

tarafından alınmıştır. Ayrıca bireylerin biyoimpedans ölçümü yapmak üzere özelleşmiş standardize 

bir tartı aracılığıyla vücut yağ yüzdeleri belirlenmiştir. Bireylerin vücut ağırlığını ve bel çevresini 

değerlendirirken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yaşa göre sınıflandırdığı persentiller 

kullanılmıştır (Fryar et al., 2016). Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri ile BKİ değerleri 

hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Antroplus programı kullanılarak çocuk ve adölesanların 

z-skorlarına göre boy uzunlukları ve BKİ’leri değerlendirilmiştir (World Health Organization, 

2009). Katılımcıların vücut yağ yüzdeleri Türk çocuk ve adölesanlar için geliştirilen vücut yağı 

referans eğrilerine göre değerlendirilmiştir (Kurtoglu, Mazicioglu, et al., 2010). Bel çevresi boy 

uzunluğu oranının <0.5 olması “normal”, ≥0.5 olması ise “müdahale edilmeli” olarak kabul 

edilmiştir (Ashwell & Hsieh, 2005). Katılımcıların insülin direnci durumu, pediatrik endokrinolog 

tarafından HOMA-IR=[açlık insulin (uIU/mL)×açlık glukoz (mg/dL)/405] formülü kullanılarak 

saptanmıştır (Keskin et al., 2005).Türk çocuk ve adölesanlar için belirlenen HOMA-IR referans 

değerlerine göre prepubertal dönemdeki erkeklerde ≥2.67; kızlarda ≥2.22 ve pubertal dönem 

erkeklerde ≥5.22; kızlarda ≥3.82 değerleri insülin direnci olarak yorumlanmıştır (Kurtoglu, 

Hatipoglu, et al., 2010). 

 

Verilerin analizi Windows için SPSS 15.0 (sosyal bilimler için istatistik programı) paket 

programında yapılmıştır. Dağılımı normal olan tanımlayıcı değişkenler ortalama (X̄) ± standart 

sapma (SS), alt-üst değerler, dağılımı normal olmayan değişkenler ise ortanca ve çeyrekler açıklığı 

(IQR) olarak gösterilmiştir. Nominal değişkenler vaka sayısı ve yüzde (%) olarak verilmiştir. 

Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ki-kare testi kullanılmıştır. Nicel 

verilerin normal dağılıp dağılmadığı “Shapiro Wilk testi” ile incelenmiştir. 

Araştırmada ikili grupların ortalamalarının karşılaştırılmasında, normal dağılım varsayımları 

sağlanıyorsa “Bağımsız gruplarda t testi” ve normal dağılım varsayımları sağlanmıyorsa “Mann-

Whitney U testi” kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

 

Çalışma, 62’si erkek (%35.6), 112’si kız (%64.4) olmak üzere, yaş ortalamaları 11.6±3.17 yıl olan 

6-17 yaş aralığındaki toplam 174 çocuk ve adölesan ile tamamlanmıştır. Katılımcıların %29.9’u 

normal ağırlıklı, %23.6’sı fazla kilolu ve %46.5’i obezdir. 

 

Araştırmaya katılan çocuk ve adölesanların ortalama açlık kan glukoz düzeyi 88.2±7.79 mg/dL, 

açlık insülin değeri 11.2±7.45 uIU/mL olup, %21.3’ünde insülin direnci saptanmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların açlık glukoz, açlık insülin ve HOMA-IR Değerleri 

Biyokimyasal Bulgular IR (+) 

(n: 37) 

IR (-) 

(n: 137) 

Toplam 

(n:174) 

z pa 

X̄±SS 

(Alt-Üst) 

X̄±SS 

(Alt-Üst) 

X̄±SS 

(Alt-Üst) 

Glukoz (mg/dL) 91.7±8.12 

(78-111) 

87.3±7.46 

(63-115) 

88.2±7.79 

(63-115) 
-2.565 0.010* 

Ortanca (IQR) 91.0 (11.50) 87.0 (7.00) 87.0 (9.00)   

İnsülin (uIU/mL) 19.7±9.58 

(10.2-48.0) 

8.9±4.61 

(1.3-23.1) 

11.2±7.45 

(1.3-48.0) 
-7.402 0.000* 

Ortanca (IQR) 16.5 (11.58) 8.1 (5.87) 9.5 (8.50)   

HOMA-IR 4.5±2.33 

(2.2-11.3) 

1.9±1.08 

(0.3-5.1) 

2.5±1.77 

(0,3-11,3) 
-7.369 0.00* 

Ortanca (IQR) 3.7 (2.59) 1.7 (1.32) 2.1 (1.85)   

IR: İnsülin Direnci. aMann Whitney U testi *p<0.05 

 

İnsülin direnci olan çocukların ortalama vücut ağırlığı 63.1±24.27 kg, olmayanların 56.0±25.49 kg 

olup, aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0.05). İnsülin direnci olanların ortalama 

boy uzunluğu 150.1±15.42 cm, olmayanların ise 150.6±18.07 cm’dir ve aralarında anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). İnsülin direnci olanların ortalama BKİ’si (27.0±5.88 kg/m2), 

olmayanlardan (23.4±6.25 kg/m2) daha yüksektir (p<0.05). Ayrıca, insülin direnci olanların 

ortalama bel çevresi ve bel boy oranı (sırasıyla 87.4±16.95 cm; 0.58±0.08), olmayanlara (sırasıyla 

78.2±16.67 cm; 0.52±0.07) kıyasla daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İnsülin direnci olanların 

vücut yağ yüzdesi (33.7±7.17), olmayanlardan (27.7±7.81) daha yüksektir (p<0.05) (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Katılımcıların Antropometrik Ölçüm Değerleri ve Vücut Yağ Yüzdeleri 

Antropometik Ölçümler IR (+) (n:37) IR (-) (n:137) Toplam (n:174) 

t/z p X̄ ± SS 

(Alt-Üst) 

X̄ ± SS 

(Alt-Üst) 

X̄ ± SS 

(Alt-Üst) 

Vücut ağırlığı (kg) 
63.1±24.27 

(19.2-125.1) 

56.0±25.49 

(18.0-126.1) 

57.5±25.33 

(18.0-126.1) 1.521 0.130 a 

Ortanca (IQR) 58.5 (35.35) 52.8 (36.85) 53.5 (37.35) 

Boy uzunluğu (cm) 
150.1±15.42 

(111-175.5) 

150.6±18.07 

(109.0-187.9) 

150.5±17.49 

(109.0-187.9) -0.162 0.872 a 

Ortanca (IQR) 151.4 (23.50) 152 (29.50) 152.0 (26.25) 

BKİ (kg/m2) 
27.0±5.88 

(15.6-42.8) 

23.4±6.25 

(14.5-44.2) 

24.1±6.33 

(14.5-44.2) -3.147 0.002b* 

Ortanca (IQR) 25.7 (6.85) 23.1 (9.60) 23.6 (9.78) 

Bel çevresi (cm) 
87.4±16.95 

(54-128.0) 

78.2±16.67 

(50.0-123.0) 

80.2±17.10 

(50.0-128.0) 2.955 

 

0.004 a* 

Ortanca (IQR) 86 (21.50) 75 (25.50) 79.0 (24.2) 

Bel çevresi/Boy Uzunluğu 
0.58±0.08 

(0.39-0.74) 

0.52±0.07 

(0.38-0.71) 

0.53±0.08 

(0.38-0.74) 

 

4.529 

 

0.000a* 

Ortanca (IQR) 0.58 (0.11) 0.51 (0.12) 0.52 (0.13) 

Vücut yağı (%) 33.7±7.17 27.7±7.81 28.9±8.04   
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(21.2-51.6) (10.8-49.1) (10.8-51.6) 4.223 0.000a* 

Ortanca (IQR) 34.5 (10.25) 27.4 (10.35) 29.1 (11.8) 

IR: İnsülin Direnci  aStudent’s t testi bMann Whitney U testi *p<0.05 

 

İnsülin direnci olan ve olmayan çocukların vücut ağırlığı ve boy uzunluğu sınıflaması dağılımları 

arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Beden kütle indeksi sınıflamasına göre insülin 

direnci olan çocukların çoğunluğu (%81.1) obez iken insülin direnci olmayanların %35.8’i normal 

ağırlıklı, %27.0’si fazla kilolu, %37.2’si obezdir. Beden kütle indeksine göre insülin direnci olan 

ve olmayan katılımcıların arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bel çevresi 

sınıflamasına göre insülin direnci olanların %48.7’sinin sağlık riski normal, %24.3’ünün sağlık 

riski yüksek, %27.0’sinin sağlık riski çok yüksek iken, insülin direnci olmayanların dağılımı 

sırasıyla %73.7’sinin sağlık riski normal, %17.5’inin sağlık riski yüksek, %8.8’inin sağlık riski çok 

yüksektir (p<0.05). Bel çevresi boy uzunluğu oranına göre insülin direnci olanların %83.8’i, insülin 

direnci olmayanlarının %56.9’u “müdahale edilmeli” grubunda yer almaktadır ve bel çevresi boy 

uzunluğu oranı dağılımları insülin direnci olan ve olmayan çocuklar arasında anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0.05). Vücut yağ yüzdesine göre insülin direnci olanların %62.2’si obez, insülin 

direnci olmayanların %45.3’ü normal ağırlıklıdır. İnsülin direnci olan ve olmayan katılımcılar 

arasında vücut yağ yüzdesi dağılımları açısından anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Katılımcıların Antropometrik Ölçümlerinin Sınıflamasının Dağılımı 

 IR (+) 

(n:37) 

IR (-) 

(n:137) 

Toplam 

(n:174) χ2 p 

S % S % S % 

Vücut ağırlığı (kg)  

Zayıf 1 2.7 16 11.6 17 9.8 

7.097 0.069a 
Normal 17 46.0 80 58.4 97 55.7 

Fazla kilolu 10 27.0 22 16.1 32 18.4 

Obez 9 24.3 19 13.9 28 16.1 

Boy uzunluğu (cm)  

Çok kısa/ Kısa 2 5.4 18 13.1 20 11.5 

7.607 0.055a 
Normal 20 54.1 84 61.3 104 59.8 

Uzun 8 21.6 27 19.7 35 20.1 

Çok uzun 7 18.9 8 5.9 15 8.6 

BKİ (kg/m2)  

Normal 3 8.1 49 35.8 52 29.9 

22.736 0.000a* Fazla kilolu 4 10.8 37 27.0 41 23.6 

Obez 30 81.1 51 37.2 81 46.5 

Bel çevresi (cm)  

Sağlık riski normal 18 48.7 101 73.7 119 68.4 

11.079 0.004a* Sağlık riski yüksek 9 24.3 24 17.5 33 19.0 

Sağlık riski çok yüksek 10 27.0 12 8.8 22 12.6 

Bel çevresi boy uzunluğu oranı  

Normal 6 16.2 59 43.1 65 37.4 
8.974 0.003a* 

Müdahale edilmeli 31 83.8 78 56.9 109 62.6 

Vücut yağ yüzdesi (%)  
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Zayıf - - 2 1.5 2 1.1 

14.196 0.003a* 
Normal 5 13.5 62 45.3 67 38.5 

Fazla kilolu 9 24.3 26 18.9 35 20.1 

Obez 23 62.2 47 34.3 70 40.3 
aPearson ki-kare testi *p<0.05 

 

Tartışma 

 

Obezite, insülin direnci gelişiminde önemli bir risk faktörüdür (Chen & Hannon, 2020). Çalışma 

sonucunda, insülin direnci olan çocukların ortalama BKİ’si (27.0±5.88 kg/m2), olmayanlara 

(23.4±6.25 kg/m2) kıyasla daha yüksek bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2).  

 

Viseral adipoz dokunun göstergesi olan bel çevresinin artışı insülin direnci riskini artırmaktadır 

(Ibrahim, 2010). İnsülin direnci olanların ortalama bel çevresi (87.4±16.95 cm), olmayanlara 

(78.2±16.67 cm) kıyasla daha yüksek bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Adipoz doku ve salgıladığı 

adipokinler insülin direnci patogenezinde rol alır. Dolaşımda artan serbest yağ asitlerine yanıt 

olarak insülin direnci görülmektedir. Artan serbest yağ asitleri karaciğer, kas ve diğer dokuların 

yağ depolama, oksidasyon, glukoneogenez ve glikoliz metabolizmasını değiştirir. Glukoz kullanım 

kapasitesindeki azalmayı telafi etmek için insülin salınımı artar. Buna rağmen, insülin-reseptör 

düzeylerinin ekspresyonunun ve insülin reseptörünün bağlanmasına yanıtta hücre içi insülin 

sinyalinin azalması görülür. Subkutan yağ dokusu serbest yağ asitlerini alır ve fazla enerjiyi viseral 

yağ dokusuna kıyasla daha kolay depolar. Subkutan yağ dokusunda insülinin anti-lipolitik etkisinin 

artması nedeniyle, viseral adipositlerde lipoliz oranı daha yüksektir. Bunun için, insülin direnci 

gelişme riski viseral yağ depolarıyla ilişkilidir  (Donohoe, Doyle, & Reynolds, 2011; Janochova, 

Haluzik, & Buzga, 2019; Moon, Ha, Han, Kim, & Kim, 2019). 

 

Çocuk ve adölesanlarda insülin direnci taramasında bel çevresi boy uzunluğu oranının 

kullanılabileceği belirlenmiştir (Alvim et al., 2019). Bu çalışmada da, insülin direnci olanların 

ortalama bel çevresi boy uzunluğu oranı (0.58±0.08), olmayanlardan (0.52±0.07) daha yüksek 

bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Ayrıca, bel çevresi boy uzunluğu oranına göre insülin direnci olan 

çocukların çoğunluğu (%83.8) sağlık riski açısından müdahale edilmesi gereken gruptadır (Tablo 

3). 

 

Bu çalışmada, insülin direnci olanların vücut yağ yüzdesi (33.7±7.17), olmayanlara (27.7±7.81) 

kıyasla daha yüksek bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Yağ dokusunun artışı insülin duyarlılığının 

azalmasına neden olur (Fairchild, Klakk, Heidemann, Grontved, & Wedderkopp, 2018). Bu 

nedenle, vücut ağırlığı ve BKİ değeri normal aralıklarda olan ancak vücut yağ yüzdesi fazla olan 

bireylerin insülin direnci riski açısından değerlendirilmesi önerilir. Artan yağ dokusu sadece insülin 

direnci ile değil tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, 

dislipidemi gibi birçok hastalık ile de ilişkilidir (Gurnani, Birken, & Hamilton, 2015; Neeland et 

al., 2019). Bu kapsamda, ağırlık kaybı hedefi yağ dokusunun azaltılması yönünde olmalıdır.   

 

Sonuç 

 

İnsülin direnci olan ve olmayan katılımcılar arasında BKİ, bel çevresi, bel çevresi/boy uzunluğu ve 

vücut yağ yüzdesi sınıflaması açısından anlamlı farklılık vardır. Obezite ile insülin direnci 

arasındaki ilişki bu çalışma sonuçları ile de desteklenmektedir. İnsülin direncinin önlenmesinde ve 
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tedavisinde özellikle abdominal yağ kütlesinin azaltılması önemli rol oynar. Bu nedenle sağlıklı 

yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesi ve sağlıklı vücut ağırlığını korunması önemli bir 

gerekliliktir. 

 

Yazar Notu: Bu çalışma, yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. Bkz. “Esra TUNÇER 

(2020). Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda İnsülin Direnci ile D Vitamini Düzeyi ve Akdeniz Diyeti 

Kalite İndeksi Arasındaki İlişki. Danışman: Doç. Dr. Alev KESER. Ankara Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.”  
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Gıda Sanayinde Alerjen Kontrolü 
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Özet  

Gıda alerjisi, “gıda veya gıda katkı maddelerinin oral yolla vücuda alımından sonra immünolojik 

mekanizmalar tarafından tetiklenen vücutta meydana gelen beklenmedik etkiler” olarak 

tanımlanmaktadır. Gıda alerji reaksiyonları önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilmektedir ve bu nedenle; güvenli gıda arzı, gıda endüstrisinin karşılaması gereken bir tüketici 

beklentisidir. Gıda sanayinde alerjen kontrolü üretici firmanın hammadde tedarikçisinden başlayıp, 

üretimin her aşamasında devam etmeli, dağıtımı içeren süreç de dahil tüketiciye varana kadar 

kontrol edilmelidir. Alerjen kontrol programları; İyi Üretim Uygulamaları (GMP), ön gereksinim 

programı (ÖGP) ve HACCP sisteminde ele alınmalı, üretici firmalar HACCP sistemlerine "Alerjen 

Kontrol Programı" eklemeli ve alerjen risklerinin yönetimini sağlamalıdırlar. Gıda üretiminde 

alerjenlerin tanımlamasında ve kontrol edilmesinde kapsamlı bir tehlike analizi yapılması 

önemlidir. Alerjen girişinin üretim süreci boyunca herhangi bir aşamada olabilmesi nedeniyle, 

hammadde temininden, paketleme ve sevkiyat sürecine kadar üretimin her bir adımında alerjen 

kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, üretim yerine özel HACCP planı oluşturulmalı 

ve uygulanması sırasında alerjen kontrolüyle ilgili temel hususlara yer verilmelidir. HACCP 

çalışması; kritik kontrol noktalarının (KKN) tanımlanması, olası tehlikenin tanımının yapılması, 

kontrol yöntemlerinin yerinin ve detayının belirlenmesi, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, 

problem oluşması durumunda düzeltici faaliyetlerin saptanması şeklinde gerçekleştirilmelidir. Her 

uygulama uygun dökümanlarla belgelendirilmelidir. Aylık iç denetimler ve HACCP toplantıları 

planlanmalı, iç denetimler sırasında, alerjen politikası kapsamında yazılan tüm uygulamaların 

gerçekleştirildiğinden emin olmak için dökümanlar incelenmelidir. Denetimlerdeki başlıklar, belirli 

alerjen politikalarını (çizelgeleme, ekipman kullanımı, temizlik, hammadde ayrımı ve renk 

kodlaması) içermelidir. Alerjen planları yıllık HACCP doğrulaması sırasında da gözden 

geçirilmelidir. Sonuç olarak, etkin bir alerjen kontrol planının; üretim ve temizlik personeller, 

yöneticiler, kalite kontrol birimi, satın alma dahil işletmenin bütünü ile sağlanabildiği ve herkesin 

sorumluluk taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: alerji, gıda, gıda sanayi 
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Allergen Management In The Food Industry 

 

ABSTRACT  

Food allergy is defined as “unexpected effects that occur in the body triggered by immunological 

mechanisms after oral intake of food or food additives”. Food allergy reactions are considered to be 

one of the major health problems and therefore safe food supply is a consumer expectation that the 

food industry must meet. Allergen control in the food industry should be controlled from the raw 

material supplier of the producer company to the consumer, including the process of continuing 

production and distribution. Allergen control programs; should be handled in the Good 

Manufacturing Practices (GMP) and HACCP system, manufacturers should add an "Allergen 

Control Program" to their HACCP systems and ensure the management of allergen risks. A 

comprehensive hazard analysis is important in identifying and controlling allergens in food 

production. Since allergen entry can occur at any stage during the production process, it is 

necessary to ensure allergen control at every step of the production, from raw material procurement 

to packaging and shipping. For this purpose, a special HACCP plan should be created for the 

production site and the basic issues related to allergen control should be included during its 

implementation. HACCP plan should contain determination of critical control points (CCP), 

determination of possible hazards, determination of the location and details of control methods, 

determination of preventive actions, and corrective actions in case of problems. Every 

implementation should be documented with appropriate documents. Monthly internal audits and 

HACCP meetings should be planned, and documents should be reviewed during internal audits to 

ensure that all practices written within the scope of the allergen policy are carried out. Headings in 

inspections should include specific allergen policies (scheduling, equipment use, cleanliness, raw 

material separation and color coding). Allergen plans should also be reviewed during the annual 

HACCP verification. As a result, an effective allergen control plan; It should be taken into 

consideration that production and cleaning personnel, managers, quality control unit can be 

provided with the whole enterprise including purchasing and everyone has responsibility. 

 

Keywords:  allergy, food, food industry 

 

Giriş  

Gıda alerjisi, “gıda veya gıda katkı maddelerinin oral yolla vücuda alımından sonra immünolojik 

mekanizmalar tarafından tetiklenen, “IgE aracılı” ve “IgE aracılı olmayan” olmak üzere iki farklı 

reaksiyonun gerçekleştiği, vücutta meydana gelen beklenmedik etkiler” olarak tanımlanmaktadır. 

Vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olan antijenlere ise “alerjen” adı verilmektedir (Karakılıç, 

Suna, Tamer, Çopur, 2015).  

Gıdaların neden olduğu alerjilerin belirtileri vücudun farklı sistemleri üzerinde gözlenir. Yaygın 

olan belirtiler; deride kaşıntı, yanma, kızartı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı, boğazda 

ağrı, öksürük; kulaklarda çınlama, baş dönmesi, gözlerde kaşıntı, kızarma; nefes darlığı, nabız 

hızının artması, düzensiz nabız, ateş, ağızda kuruluk, bulantı, kusma, yutmada zorluk, karında ağrı, 

kramplar, ishal, yorgunluk, eklem ve kaslarda ağrı, baş ağrısı, migren, anksiyete, huzursuzluk, 

sinirlilik, konsantrasyon bozukluğudur. Besin alerjisi reaksiyonları daha ciddi vakalarda anaflaktik 

şok ve ölüme kadar gidebilir. Duyarlı bir kişi, alerjen ile karşılaştığında vücudunda kızarıklık, 

şişlik, kaşıntı, nefes almada zorluk ve tansiyon düşüklüğü ortaya çıkar buna anaflaksi denir. 
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Anaflaksiye yol açan maddenin çok az miktarına maruziyet bile ciddi sonuçlara yol açabilir 

(Öztürk, Besler, 2015; Karaali, 2006).  

Gıda alerjisi genel olarak her çeşit gıda maddesinde görülebilmekle birlikte, özellikle bazı gıdalar 

alerjik reaksiyonların yaklaşık %90’ından sorumludur. Sekiz büyük alerjen olarak bilinen bu 

gıdalar; yer fıstığı, kabuklu yemişler, süt, yumurta, buğday, soya fasülyesi, balık ve kabuklu deniz 

ürünleridir (Karakılıç, Suna, Tamer, Çopur, 2015; FSIS, 2015). 

Alerjenler sağlığı ve gıda güvenliğini tehdit eden önemli risklerden biridir ve gıda alerji 

reaksiyonları önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda güvenli bir 

gıda arzı, gıda endüstrisinin karşılaması gereken bir tüketici beklentisidir (Crevel, 2001).  

Gıda Sanayinde Alerjenler ve Alerjen Risk Yönetimi 

Alerjen Kontrol Programları (AKP) 

Alerjen girişinin, üretim süreci boyunca herhangi bir aşamada olabileceği göz önünde 

bulundurularak, üretimin her bir adımında alerjen kontrolü sağlanmalı, hammadde temininden, 

paketleme ve sevkiyat süreci dahil tüketiciye varana kadar devam etmelidir. Alerjen kontrol 

programları; İyi Üretim Uygulamaları (GMP), Ön Gereksinim Programı (ÖGP) ve Tehlike 

Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

sisteminde ele alınmalı, üretici firmalar HACCP sistemlerine "Alerjen Kontrol Programı"nı 

eklemeli ve alerjen risklerinin yönetimini sağlamalıdırlar (FSIS, 2015; Crevel, 2001). Bu amaçla, 

işletmeye özel HACCP planının oluşturulması ve uygulanması sırasında alerjen kontrolüyle ilgili 

temel hususlara mutlaka yer verilmelidir. HACCP çalışması; kritik kontrol noktalarının (KKN) 

tanımlanması (kontaminasyon riski taşıyan ve bu riskin belirli bir kontrol yöntemiyle minimize 

edilmesini gerektiren kritik noktalar), olası tehlikenin tanımının yapılması, kontrol yöntemlerinin 

yerinin ve detayının belirlenmesi, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, problem oluşması durumunda 

düzeltici faaliyetlerin saptanması şeklinde gerçekleştirilir (FSIS, 2015). 

Alerjen risk yönetimi bakımından HACCP çalışmasının mutlaka kapsaması gereken temel esaslar, 

hammadde tedariği ve depolama, ürün formülasyon ve ingradiyentleri, üretim, ambalajlama ve 

etiketleme, iade ürün ve eğitim başlıkları ile özetlenebilir: (FSIS, 2015) 

Hammadde (tedarik ve depolama):  

Gıda üreticileri tüm hammaddelerin alerjen durumlarını değerlendirmelidir. Tedarikçi seçim ve 

kabulü prosesinde tedarikçinin alerjen kontrol programının olup olmadığı tespit edilmeli ve teknik 

özellik belgelerinin ya da analiz belgelerinin kopyaları edinilmelidir. Hammadde tedarikçileri gıda 

zincirinde alerjen çapraz kontaminasyon riski taşıyan her basamakta kontrol yapmalıdır. Tedarikçi 

değişikliği olması durumunda ise uygun kontroller yeniden yapılmalıdır (FSIS, 2015; Crevel, 2001; 

Middleton-Gell, 2006; FDE, 2013).  

Depolamada alerjenlerin tanımlanarak alerjen olan tüm hammaddeler, "alerjen" ibaresi bulunan bir 

etiketle etiketlenmelidir (Middleton-Gell, 2006). Tedarik ve depolama aşamalarında alerjenlerin 

izlenebilmesi için özel bir renk kodlaması seçimi kullanışlı bir yöntemdir (FSIS, 2015). Ya da 

üretici alerjen uyarısı olarak kendi etiketleme sistemini geliştirebilir (IANR, 2017).  Belirli bir 

alerjeni içeren ürün için seçilecek standart bir renk, o ürünün üretiminde kullanılan tüm 
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ekipmanlarda (bant, kalıp, kap fırçalar vb.) ve üretim zincirinin her aşamasında uygulanmalıdır. 

Alerjen hammaddeler, diğerlerinden ayrı, kilitli, sadece sorumlu görevlinin gerekli olduğu 

durumlarda girebileceği bir bölümde depolanmalıdır (FSIS, 2015). 

Formülasyon ve ingradiyenler:  

Gıda üreten işletmenin HACCP planına, ingradiyentler tehlike analizine alerjenler dahil 

edilmelidir. Alerjen olan bileşenin baskısında dikkat çekici renk kodlaması ve/veya göze çarpan 

şekilde yer alacak bir cümle, alerjen bileşenleri tanımlamada en sık kullanılan iki yöntemdir (FSIS, 

2015). 

Üretim planlama ve üretim:  

Üretimde alerjenlerin çapraz kontaminasyon riski oldukça yüksektir. Potansiyel çapraz 

kontaminasyon genellikle ortak ekipman ve üretim hattı kullanımı nedeniyle alerjen içeren ürün 

kalıntılarının ekipmana bulaşı, işleme bölgesinde alerjen ürün kalıntısı ve hava yoluyla taşınan gıda 

parçacıkları ile gerçekleşir. Ortak ekipman kullanımı en büyük çapraz kontaminasyon kaynağıdır 

(FALCPA, 2004). Alerjen gıdaların üretiminde üretim hattını ayırmak çapraz kontaminasyon 

riskini azaltır (Hefle, Taylor, 2004). Farklı ürünlerin üretildiği işletmelerde önceden belirlenecek 

üretim programlarıyla alerjen riski taşıyan ve taşımayan gıdaların üretimi ayrı zamanlara 

programlanarak, alerjenlerle yapılan her üretimden sonra üretim alanlarına ve ekipmanlara ÖGP 

kapsamında etkin bir sanitasyon uygulanmalıdır. Alerjen kalıntılarının uzaklaştırılması için yapılan 

temizliğin etkinliği izlenirken, bir testle doğrulama yapılmalıdır. ELISA alerjen tespitinde oldukça 

güvenilir bir immunolojik tekniktir (FSIS, 2015; FDA, 2006). Doğrulamada alerjen kalıntısı 

miktarı (mg) = referans doz x (1000/ referans miktarı / porsiyon) formülü ile hesaplanır. Her 

alerjen besin için referans doz miktarı ve aksiyon limiti belirlenmiştir. Limitin üzerinde alerjen 

tespitinde uyarı yapılmalıdır (Brooke-Taylor, 2013). Gluten için bu formül kullanılmaz, ürün 

ambalajında ‘gluten içermez’ ibaresi için ürünün gramajına bakılmaksızın FDA <20 ppm sınırı 

belirlemiştir (FDA, 2014).  

Ambalaj ve etiketleme:  

Alerjen risk yönetiminde en önemli konulardan biri tüketiciyle risk iletişimini sağlayan ambalaj ve 

etiketlemedir. Etiket üzerinde alerjen olan ingradiyentlerin yanı sıra, özellikle tüketicilerin ismiyle 

tanıyamayacağı bazı katkı ve bileşenler için, hangi hammaddelerden elde edildiği açıkça 

belirtilmelidir. Örneğin kazein içeren üründe "süt ürünü", "süt içerebilir" veya "süt türevi" gibi 

ifadeler yer almalıdır. Etiketleme bir kritik kontrol noktasıdır ve etiketleme karar ağacı ile ürün 

ambalajında alerjen uyarısı yapılmasına karar verilmelidir (FSIS, 2015). Yeni ürün 

formülasyonunda, yeni alerjenler ürün içeriğine eklendiğinde, üretim hattı değişikliğinde, yeni 

ekipman kullanımında etiketleme ve ambalajlama yeniden planlanmalıdır (Stone, 2016). 

Ülkemizde alerjen bildirimine yönelik ilk yasal uygulama 2006 yılında "Gıda Maddelerinin Genel 

Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ" ile gündeme gelmiştir ve bu tebliğde ilk kez ürün etiketinde belirtilmesi zorunlu 

alerjen bileşenlerin bir listesi yer almıştır. Son olarak 2017 yılında revize edilen "Gıda Etiketleme 

ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" ile alerjen bildirimi ile ilgili son düzenlemeler 

yapılmıştır. Yönetmelikte ürün etiketinde belirtilmesi zorunlu alerjen bileşenlerin bir listesi yer 

almakta olup bu bileşenlerin, son üründe değişik bir formda olsalar bile, tüketicilere risk iletişimi 
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sağlamak amacıyla ürün etiketinde isimlerinin açıkça belirtilmesi zorunlu kılınmaktadır (TGK, 

2017). 

İlgili AB mevzuatında da aynı şekilde "gıda ürün etiketinde belirtilmesi zorunlu alerjen bileşenler" 

olarak yer almaktadır. Bu bileşenler son üründe değişik bir formda olsalar bile, isimlerinin ürün 

etiketinde açıkça belirtilmesi zorunludur (FSIS, 2015). 

İade ürün ve yeniden işleme: 

Gıda üretiminde "iade ürün-rework" uygulaması, çok az hatalı olan veya fazla üretilmiş, ancak son 

ürün olarak paketlemeye uygun olmayan ürünlerin, yeni ürünün üretimine katılmasıdır. Alerjen 

kontrolü için uyulması gereken önemli bir kural, iade ürün kullanılırken "benzerin benzere ilavesi 

(like into like)"dir; alerjen içeren bir iade ürün, sadece aynı alerjeni içeren ürün için kullanılmalıdır. 

İade ürün üretime girerken dökümantasyonun tam ve doğru olarak yapılması izlenebilirlik 

açısından zorunludur. Alerjik içerikli yeniden işlenmiş ürünler alerjen içermeyen ürünlerden ayrı 

alanlarda depolanmalıdır (FSIS, 2015; FDE, 2013; FDA, 2006; FSA, 2015).  

Eğitim 

Alerjen kontrol programının etkin işlemesi için üretimin en önemli unsuru olan çalışanlara, standart 

bir eğitim programı dâhilinde gıda alerjileri ve alerjen ingradiyenlerin riskleri, çapraz 

kontaminasyonu önleme konusunda yapmaları ve yapmamaları gerekenler, alerjenlere uygulanacak 

renk kodlamaları hakkında mutlaka eğitim verilmeli ve eğitimin etkinliği değerlendirilmelidir 

(FSIS, 2015). 

Sonuç  

Alerjen planları yıllık HACCP doğrulaması sırasında gözden geçirilmelidir. Denetimlerdeki 

başlıklar, belirli alerjen politikalarını (çizelgeleme, ekipman kullanımı, temizlik, hammadde ayrımı 

ve renk kodlaması) içermelidir. Aylık iç denetimler ve HACCP toplantıları planlanmalı, iç 

denetimler sırasında, alerjen politikası kapsamında yazılan tüm uygulamaların 

gerçekleştirildiğinden emin olmak için dökümanlar incelenmelidir. Belgelendirilmemiş faaliyetler 

yapılmış kabul edilemeyeceğinden, her uygulama uygun dökümanlarla belgelendirilmelidir.  

Sonuç olarak, etkin bir alerjen kontrol planı; üretim ve temizlik personelleri, yöneticiler, kalite 

kontrol birimi, satın alma dahil işletmenin bütünü ile sağlanabilir ve herkes sorumluluk 

taşımaktadır.  
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Introduction  

Food allergy is defined as "unexpected effects that occur in the body after oral intake of food or 

food additives, triggered by immunological mechanisms, where two different reactions," IgE-

mediated "and" non-IgE-mediated "occur. Antigens that cause allergic reactions in the body are 

called "allergens" (Karakılıç, Suna, Tamer, Çopur, 2015). 

Symptoms of food allergies are observed on different systems of the body. Common symptoms; 

skin itching, burning, redness, nasal congestion, sneezing, itchy nose, sore throat, cough; ringing in 

the ears, dizziness, itchy eyes, redness; shortness of breath, increased pulse rate, irregular pulse, 

fever, dry mouth, nausea, vomiting, difficulty swallowing, abdominal pain, cramps, diarrhea, 

fatigue, joint and muscle pain, headache, migraine, anxiety, restlessness, irritability, concentration 

disorder. Food allergy reactions can lead to anaphylactic shock and death in more severe cases. 

When a sensitive person encounters an allergen, redness, swelling, itching, difficulty in breathing 

and low blood pressure occur in the body. This is called anaphylaxis. Exposure to even a small 

amount of the substance that causes anaphylaxis can have serious consequences (Öztürk, Besler, 

2015; Karaali, 2006).  

Although food allergy can generally be seen in all kinds of foodstuffs, some foods are responsible 

for approximately 90% of allergic reactions. These foods, known as the eight major allergens; 

peanuts, nuts, milk, eggs, wheat, soybeans, fish and shellfish (Karakılıç, Suna, Tamer, Çopur, 

2015; FSIS, 2015). 

Allergens are one of the major health and food safety risks and food allergy reactions are 

considered a major public health problem. In this context, a safe food supply is a consumer 

expectation that the food industry must meet (Crevel, 2001).  

Allergens and Allergen Risk Management in the Food Industry 

Allergen Control Programs (ACP) 

Considering that allergen entry may occur at any stage during the production process, allergen 

control should be ensured at every step of the production, and it should continue from raw material 

supply to the consumer, including the packaging and shipment process. Allergen control programs; 

Good Manufacturing Practices (GMP), Pre-Requirement Program and Hazard Analysis and Critical 

Control Points (HACCP) should be handled in the system, manufacturers should add the "Allergen 

Control Program" to HACCP systems and ensure the management of allergen risks. (FSIS, 2015; 

Crevel, 2001). For this purpose, basic issues related to allergen control must be included in the 

creation and implementation of the enterprise-specific HACCP plan. HACCP plan; identification 

of critical control points (CCN) (critical points that carry a risk of contamination and require 

minimization of this risk with a specific control method), identification of possible hazards, 

determination of the location and detail of control methods, determination of preventive actions, 

and corrective actions in case of problems (FSIS, 2015). 

The basic principles that must be covered by the HACCP plan in terms of allergen risk 

management can be summarized with the titles of raw material procurement and storage, product 

formulation and ingredients, production, packaging and labeling, return products and training: 

(FSIS, 2015) 

Raw material (supply and storage): 

Food manufacturers should evaluate the allergen status of all raw materials. In the supplier 

selection and acceptance process, it should be determined whether the supplier has an allergen 

control program or not, and copies of technical specification documents or analysis documents 
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should be obtained. Raw material suppliers must check every step in the food chain that poses a 

risk of allergen cross-contamination. In case of a change in supplier, appropriate controls should be 

made again (FSIS, 2015; Crevel, 2001; Middleton-Gell, 2006; FDE, 2013).  

By identifying allergens in storage, all raw materials that are allergenic should be labeled with a 

label with the phrase "allergen" (Middleton-Gell, 2006). Choosing a special color coding is a useful 

method in order to monitor allergens during the supply and storage stages (FSIS, 2015). Or, the 

manufacturer may develop its own labeling system as an allergen warning (IANR, 2017).  A 

standard color to be selected for a product containing a certain allergen should be applied in all 

equipment used in the production of that product (band, mold, container brushes, etc.) and at every 

stage of the production chain. Allergenic raw materials should be stored in a separate, locked 

section, where only the responsible officer can enter it when necessary (FSIS, 2015). 

Formulation and ingredients: 

Allergens should be included in the HACCP plan of the food producing enterprise, in the 

ingredients hazard analysis. Remarkable color coding and / or a prominent sentence in the print of 

the allergenic component are the two most frequently used methods for identifying allergen 

components (FSIS, 2015). 

Production planning and production: 

Cross contamination risk of allergens in production is quite high. Potential cross-contamination 

often occurs due to the use of common equipment and production lines, with the contamination of 

allergen-containing product residues to the equipment, allergen product residue in the processing 

zone, and airborne food particles. Common equipment use is the largest source of cross 

contamination (FALCPA, 2004). Separating the production line in the production of allergen foods 

reduces the risk of cross-contamination (Hefle, Taylor, 2004). In the enterprises where different 

products are produced, the production of foods that have allergen risk and not carrying allergens 

should be scheduled in separate times with the production programs to be determined, and effective 

sanitation should be applied to the production areas and equipment within the scope of the ÖGP 

after each production with allergens. When monitoring the effectiveness of cleaning to remove 

allergen residues, verification must be made with a test. ELISA is a very reliable immunological 

technique in allergen detection (FSIS, 2015; FDA, 2006). In verification, the allergen residue 

amount is calculated with the formula (mg) = reference dose x (1000 / reference amount / portion). 

Reference dose amount and action limit are determined for each allergenic food. Warning should 

be given in the detection of allergens above the limit (Brooke-Taylor, 2013). This formula is not 

used for gluten, the FDA has set a limit of <20 ppm for the phrase "gluten-free" on the product 

packaging, regardless of the weight of the product (FDA, 2014). 

Packaging and labeling:  

One of the most important issues in allergen risk management is packaging and labeling that 

provides risk communication with the consumer. In addition to the allergen ingredients on the 

label, it should be clearly stated which raw materials are obtained, especially for some additives 

and ingredients that consumers cannot recognize by name. For example, the casein-containing 

product should include expressions such as "dairy", "may contain milk" or "milk derivative". 

Labeling is a critical control point, and the labeling decision tree and allergen warning should be 

made on the product packaging (FSIS, 2015). In the new product formulation, labeling and 

packaging should be rescheduled when new allergens are added to the product content, production 

line change, and new equipment usage (Stone, 2016). 

The first legal practice for allergen notification in our country came to the agenda in 2006 with the 

"Communiqué on the Amendment of the General Labeling of Foodstuffs and Labeling Rules in 
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Terms of Nutrition", and this communique included a list of allergen ingredients that must be 

specified on the product label for the first time. Finally, with the "Food Labeling and Consumer 

Information Regulation" revised in 2017, the latest regulations on allergen notification were made. 

The regulation includes a list of allergen ingredients that must be specified on the product label, 

and the names of these ingredients must be clearly stated on the product label in order to provide 

risk communication to consumers, even if they are in a different form in the final product (TGK, 

2017). 

In the relevant EU legislation, it is likewise included as "mandatory allergen ingredients to be 

specified on the food product label". Even if these ingredients are in a different form in the final 

product, their names must be clearly indicated on the product label (FSIS, 2015). 

Return items and rework: 

The practice of "return product-rework" in food production is the participation of products that are 

slightly defective or overproduced, but not suitable for packaging as the final product, into the 

production of the new product. An important rule to follow for allergen control is "like into like" 

when using the returned product; A return product containing an allergen must be used only for the 

product containing the same allergen. While the returned product is entering production, it is 

imperative that the documentation is complete and accurate in terms of traceability. Reprocessed 

products with allergen content should be stored in areas separate from allergen-free products (FSIS, 

2015; FDE, 2013; FDA, 2006; FSA, 2015). 

Education 

Employees, who are the most important elements of production for the effective functioning of the 

allergen control program, should be given training on the risks of food allergies and allergen 

ingredients, their do's and don'ts to prevent cross contamination, and the color coding to be applied 

to allergens within a standard training program, and the effectiveness of the training should be 

evaluated (FSIS, 2015). 

 

Conclusion 
Allergen plans should be reviewed during the annual HACCP verification. Headings in inspections 

should include specific allergen policies (scheduling, equipment use, cleanliness, raw material 

separation and color coding). Monthly internal audits and HACCP meetings should be planned, and 

documents should be reviewed during internal audits to ensure that all practices written within the 

scope of the allergen policy are carried out. Since undocumented activities cannot be deemed to 

have been performed, each application must be documented with appropriate documents. 

As a result, an effective allergen control plan; production and cleaning personnel, managers, 

quality control unit can be provided by the whole enterprise including purchasing and everyone 

bears responsibility. 
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ÖZET  

Dünyada yaklaşık 2.5 milyon multiple sklerozis (MS) hastasının varlığına dikkat çekilmekte, MS 

20. yüzyılın başlarından itibaren en sık görülen nörolojik hastalık olarak tanımlanmaktadır. MS, 

nedeni kesin olarak bilinmeyen ve kesin tedavisi olmayan kronik bir hastalıktır. Hastalığın  

etiyolojisi  net  olarak  bilinmemekle  birlikte, patolojik  otoimmunitenin  hastalığın  oluşmasında  

etkin olduğu  ve  otoimmüniteyi  enfeksiyonlar,  genetik  ve çevresel etmenlerin etkilediği 

gösterilmektedir. Son  dönemde  de,  MS  ile ilintili durumları iyileştirmede, yeni  bir  tedavi  

seçeneği  olarak  yüksek  doz  biyotin kullanımı konusunda hipotezler öne sürülmüş, bu konuda 

çalışmalar  yapılmıştır. Vücudumuzda  intestinal  bakteriler  tarafından sentezlenen,   suda   

çözünen   kompleks   bir   B   vitamini   olarak  tanımlanan biyotin seviyesinin MS’li hastalarda 

seviyesinin düşük olduğunu gösteren çalışmalar sonucu yüksek doz biyotin tedavisinin MS ile 

ilintili durumları iyileştirmede, yeni  bir  tedavi  seçeneği  olabileceği hipotezleri öne sürülmüştür. 

Fakat progresif  MS’te  yüksek  doz  biyotinin  potansiyel  etki  mekanizması  tam  olarak  

belirlenememiş,  ön  klinik verilerin yetersizliğinin olduğu gösterilmiştir. Yüksek doz biyotin  

desteğinin  güvenilirliğini  ve  etkinliğini  değerlendiren uzun dönemli, geniş örneklem sayısına 

sahip çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Multiple sklerozis; biyotin; hastalık 
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ABSTRACT  

It is pointed out that there are approximately 2.5 million patients with multiple sclerosis (MS) in 

the world, ms has been defined as the most common neurological disease since the beginning of the 

20th century. MS is a disease with an unknown cause and no cure. Although the etiology of the 

disease is not known clearly, it has been shown that it is effective in the formation of pathological 

autoimmunity and that infections, genetic and environmental factors affect the autoimmunity. In 

the last edition, hypotheses about the use of high-dose biotin as a new treatment option in 

improving conditions associated with MS have been put forward and studies have been conducted 

on this subject. As a soluble complex B vitamin that is synthesized by intestinal bacteria in our 

body, a new treatment option hypothesis has been proposed for high-dose biotin therapy to improve 

conditions associated with MS. However, the potential mechanism of action of high-dose biotin in 

progressive ms has not been fully determined and advocates that it has a pre-clinical failure. It is 

stated that long-term studies with large samples are needed to evaluate the safety and efficacy of 

high-dose biotin supplementation. 

Keywords: Multiple sklerozis; biotin; disease 

 

Giriş  

Multipl Skleroz (MS) inflamasyon, demyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir 

merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Myelin kılıflar, oligodendrositler ve daha az oranda akson ve 

sinir hücresinin kendisi hasarlanır. Hastalığın etiolojisi tam olarak bilinmemektedir. MS’te hem 

otoimmün, hem de infeksiyöz mekanizmaların rol oynayabileceği düşünülmektedir. Genetik ve 

çevresel faktörlerin de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu çalışmaların verileri ile 

desteklenmiştir. Hastalık sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıkar. Prevalansı coğrafi özelliklere 

bağlı olarak 100.000’de 2 ile 200 arasında değişmektedir (Türk Nöroloji Derneği, 2016; Tavşanlı, 

Altıntaş; 2012).  

Biyotin ve Multiple Sklerozis 

Biyotin suda çözünen bir B kompleks vitamindir. Vücutta intestinal bakteriler tarafından sentez 

edilir (Expert Group on Vitamins and Minerals,2003). Uzun süre total parenteral beslenenlerde, 

kısa barsak sendromunda ve malabsropsiyon hastalıklarında yetersizliği görülebilir. Doğal olarak 

yetersizliğine rastlanmamaktadır (FAO/WHO, 2001). 

Biyotin beş elzem karboksilaz enzimi için elzem bir koenzimdir. Biyotine bağlı karboksilaz 

enzimleri; pürivat karboksilaz (PC), 3-metilkrotonil-coA karboksilaz (MCC), propionil coA 

karboksilaz (PCC) ve asetil coA karboksilazın iki izoformudur (ACC1 ve ACC2). Biyotin 

karboksilasyon tepkimelerinde karboksil grubu taşıyıcısıdır. Biyotin bağımlı karboksilazların, yağ 

asitleri, amino asitler ve karbonhidratların metabolizmasında önemli rolleri vardır.  Bu enzimler 

yağ asitleri sentezinde, dallı zincirli aminoasitlerin katabolizmasında ve glukoneojenik 

tepkimelerde görev alırlar. Bazı mikroorganizmalarda, bu enzimler aynı zamanda CO2 fiksasyonu, 

metanol asimilasyonu, asetil-CoA asimilasyonu, 3-hidroksipropionat asimilasyonu, mikolik asit ve 

metil-dallı yağ asitleri biyosentezi poliketid biyosentezi, terpenoidlerin metabolizmasında ve ürenin 

nitrojen kaynağı olarak kullanımında önemli işlevlere sahiptir ((Expert Group on Vitamins and 

Minerals,2003; FAO/WHO, 2001; Tong, 2013). 
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İlk kez 1999 yılında Anagnostouli ve arkadaşları nörolojik hastalarda serum ve beyin omurilik 

beyin sıvısındaki (BOS) biyotin konsantrasyonlarını analiz etmişler ve özellikle multiple skleroz 

(MS) hastalarında hem BOS’da hem de serumda biyotin seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı 

derecede düşük olduğunu saptamışlardır. Biyotin düzeyindeki düşüklüğün, MS hastalarında 

intestinal bozuklukların sıklıkla görülmesine bağlı olarak; vitaminin intestinal malabsorpsiyonuna 

ya da intestinal flora tarafından yetersiz biyotin sentezine bağlı olabileceği düşünülmüştür. Bir 

diğer olası sebep; otoimmün bir hastalık olan MS’te serum ve BOS’ta biyotin seviyesinin 

düşüklüğü biyotin bağlayıcı immunoglobulin (BBI)’e bağlı olabilir şeklinde yorumlanmıştır 

(Anagnostouli, vd. 1999). BBI ilk kez 1993 yılında tanımlanmıştır ve atopik dermatitli hastalarda, 

alerjik hastalıklarda ve otoimmün hastalıklarda BBI seviyesinin yüksek olduğu saptanmıştır 

(Anagnostouli, vd, 1999; Muratsugu, Kumasaka, Tanaka, Okushima, ve Fukui, 2001). BBI, birkaç 

immünoglobulin sınıfının bağlanmasına ilişkin alt tiplerden oluşur; IgG bağlayan BBI, IgM 

bağlayan BBI gibi. MS’te yüksek düzeylerde BOS-IgG varlığı bilindiğinden, MS patogenezinde 

immünolojik durumun biyotin metabolizması bozukluğuna yol açabileceği düşünülmüştür 

(Anagnostouli, vd. 1999).  

Anagnostouli’nin verilerinden yola çıkarak Majer-Janson ve arkadaşları; 146 MS hastası ve 82 

kişiden oluşan kontrol grubu hastasının serum biotin seviyesini kontrol etmişlerdir ve serumdaki 

düzeyi; 100-200 ng/L optimal seviyenin altı, 100 ng/L’nin altını takviyeye gereksinim olan seviye 

olarak belirlemişlerdir. Çalışmanın sonucunda MS hastalarının biyotin düzeyi kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuç; MS hastalarında biyotin 

düzeyinin düşük olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ve düşük biyotin seviyesinin MS için bir 

risk faktörü olabileceği olarak yorumlanmıştır (Maier-Janson, Roth, ve Scholz, 2017). 

Yüksek Doz Biyotinin Progresif MS Tedavisinde Kullanılması 

Yüksek doz biyotinin bazı özellikleri, progresif MS'te biyotini çekici bir tedavi seçeneği olarak 

düşündürmüştür. Biyotin yüksek (~%100) biyoyararlılık gösterir ve kan beyin bariyerini geçebilir. 

Oral olarak alınabilmesi tedaviye uyumluluğu artırır. Yüksek doz biyotin için klinik toksikoloji 

verileri sınırlı olsa da mevcut veriler, yüzlerce miligramda biyotin dozlarıyla tedavi edilen 

hayvanlarda sadece marjinal olumsuz etkilerin gözlemlendiğini göstermektedir (Sedel, Bernard, 

Mock, ve Tourbah, 2016). 

Yüksek doz biyotinin olası mekanizmaları 

Yüksek doz biyotinin, progresif MS'te terapötik etkisinin iki ana mekanizması olduğu 

varsayılmaktadır: 1) Oligodendrositlerde artmış miyelin oluşumu ile remiyelinizasyonun 

desteklenmesi, ve 2) beyin enerji üretiminin arttırılması, böylece demiyelinize aksonların 

dejenerasyondan korunması (Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016). 

1.Çıplak aksonların remiyelinasyonu, progresif MS tedavisi için mantıklı ve çekici bir stratejidir. 

Yüksek doz biyotin, ACC1 ve ACC2 için temel bir kofaktör olarak, miyelin membran sentezi için 

gerekli temel yapı bloklarının mevcudiyetini arttırarak remiyelinasyonu teşvik edebilir. ACC1, 

lipid sentezini başlatır, yağ asidi biyosentezinde hız sınırlayıcı, kararlı adımı katalize eder: (asetil-

CoA'dan malonil-CoA sentezi) (Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016). ACC miyelin 

sentezinde önemli rol oynayan oligodentrositlerde yüksek oranda eksprese edilir ve yağ asidi 
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sentezi için kritik bir yapı bloğu olan malonil-CoA sentezinde hız sınırlayıcı faktördür. ACC 

tarafından katalize edilen reaksiyonun ürünü olan malonil CoA, yağ asidi sentezi için iki-karbon 

yapı bloğu olarak kullanılır. Malonyl-CoA yağ asidi sentezi ve yağ asidi oksidasyonu arasındaki 

dengeyi koordine eder. Sitozolik malonil-CoA seviyeleri arttıkça, yağ asidi sentezi oranı artar. 

Lipitler ve kolesterol myelinin temel bileşenleri olduğundan mevcut teori, yüksek doz biyotinin bu 

mekanizma ile miyelin onarımını belirgin şekilde artırabileceğidir (Sedel, Bernard, Mock, ve 

Tourbah, 2016; Jacobs, 2012; Witte, Mahad, Lassmann, ve Horssen, 2014).  

2. ACC enzimi için bir kofaktör olan biyotin; remyelinizasyonu kolaylaştırmasının yanı sıra, 

hücresel enerji seviyelerini de hedef alabilir. Sağlıklı nöronlarda Na/K+ATPazlar tarafından 

membran potansiyellerinin korunması, bir nöronun enerji tüketiminin önemli bir bölümünü 

oluştururken bu inflamasyon ve demyelinizasyon ile değişebilir. Myelinsiz liflerde, iyon 

pompalanması için çok daha fazla ATP gereklidir. Myelinsiz bir aksonun myelinli bir aksondan 

5000 kat daha fazla enerji kullanabileceği tahmin edilmektedir. MS'de, demiyelinize liflerin enerji 

talebini artırmasının yanı sıra, mitokondriyal hasar nedeniyle enerji üretimi tehlikeye girebilir. 

Ortaya çıkan uyumsuzluk “virtual hipoksi” olarak bilinmektedir. Ve bu da aksonal dejenerasyon ve 

nöronal disfonksiyona veya dejenerasyon ile sonuçlanan olaylara yol açabilir (Heidker, Emerson, 

ve LeVine, 2017; Witte, Mahad, Lassmann, ve Horssen, 2014; Mock, 2017; Quarles, Wendy, ve 

Macklin, 2006). Kanıtlar, progresif MS'te gözlenen progresif geri dönüşsüz nöronal dejenerasyona 

ve demiyelinizasyona sekonder hücresel enerji yoksunluğunun neden olduğunu göstermektedir 

(Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016).  

Karboksilaz enzimleri için (PC, MCC ve PCC) kofaktör olan biyotinin; TCA siklusu ile ATP 

oluşumunu artırabileceği ve böylece virtual hipoksi durumunu tersine çevirebileceği 

düşünülmektedir. Bu üç enzimin nöronlarda eksprese olduğu bilinmektedir ve enerji üretiminin 

merkezinde görev alırlar; trikarboksilik asit (TCA) döngüsü için ara ürünler oluştururlar 

(oksaloasetat, süksinat ve asetil-CoA) (Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016). 

Progresif MS tedavisinde etkinliği araştırılan yüksek biyotin dozu (300 mg), biyotinin diyetle 

günlük yeterli alım düzeyinden 10.000 kat daha fazladır. İlaç Enstitüsü (IOM) yetişkinler için 30 

mcg/gün biyotin alımını önermektedir (Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016; NIH, 2018). 

Oral olarak alınan biyotin tamamen emilir, intravenöz ve oral uygulamadan sonra biotin ve 

metabolitlerinin idrarla atılımı benzerdir. Biyotin kan-beyin bariyerinden taşınır. Buna göre, oral 

olarak uygulanan yüksek dozda biyotinin, iyi bir şekilde apokarboksilazlara dahil edilmek üzere 

beyne ulaşması beklenmektedir (Sedel vd., 2015). 

Günde 300 mg biyotin suplementasyonu, düzenleyiciler (regulators) tarafından aktif bir farmasötik 

ajan olarak kabul edilir. Bu nedenle, yüksek doz biyotinin MS'te terapötik bir seçenek olarak 

etkinliği ve güvenilirliği, klinik kullanımda önerilmeden önce dikkatli bir araştırmayı 

gerektirmektedir (Sedel, Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016). 

2011 yılında Sedel ve arkadaşları optik nöropatiler ve lökoensefalopatiden şikayetçi olan 5 hastanın 

klinik olarak yüksek dozda biyotine cevap verdiklerini keşfetmiştir. Daha sonra bu 5 hastadan 

birinin MS hastası olduğunu fark etmişler ve bu başlangıç noktasından yola çıkarak, yüksek dozda 

biyotinin MS tedavisinde test edilmesini önermişlerdir (Sedel, Challe, Vignal, Assouad, Bellanger, 

ve Galanaud, 2011). 
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Sedel ve arkadaşlarının açık etiketli pilot çalışmasında primer ve sekonder progresif MS'li 23 

hastaya, 2-36 aylık süreçte (ortalama = 9.2 ay) yüksek doz biyotin (100-300 mg/gün) takviyesi 

yapılmıştır. Tedavinin sonucunda optik sinir yaralanmasına bağlı belirgin görme bozukluğu olan 

dört hastada görme keskinliği anlamlı derecede iyileştiği, iki hastada görsel uyarılmış 

potansiyellerin ilerlediği saptanmıştır (Sedel, vd. 2015). 

Sedel ve arkadaşlarının çalışmasından elde edilen umut verici sonuçlar üzerine Tourbah ve 

arkadaşları tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini doğrulamak için; çift kör, plasebo kontrollü bir 

çalışma planlamışlardır. 154 MS hastası ile yapılan çalışmada 12 ay boyunca 91 hastaya yüksek 

doz (100 mg x 3 / gün) ve 42 hastaya placebo biyotin takviyesi yapılmıştır. Sonuç olarak yüksek 

doz biyotinin MS ile ilişkili disabiliteyi hastaların %12.6'sında tersine çevirebileceği, bunun ise 

plasebo hastalarının hiçbirinde görülmediğini gösterilmiştir (p=0.005). Genişletilmiş Engellilik 

Durum Ölçeği’nde ise değişme gözlenmemiştir. Ve yüksek doz biyotin ile nöron veya 

oligodendrosit metabolizmasının hedeflenmesinin, progresif MS'li hastalar için etkili ve güvenli bir 

tedaviyi temsil edebileceği düşünülmüştür (Tourbah, vd. 2016).  

 

Birnbaum ve arkadaşları progresif MS’li 43 hastaya, günlük 300 mg (tek kapsül) farmasötik 

dereceli biyotin takviyesi yapmışlardır. Yüksek doz biyotin hastalar tarafından iyi tolere edilmiştir. 

Hastaların Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği skorlarında değişme saptanmamıştır. Hastaların 

üçte biri tedavi sırasında (% 38-43) kötüleşmiş (alt ekstremite güçsüzlüğü, kötüleşen denge ve daha 

fazla düşme) ve bu hastaların biyotin alımı durdurduktan sonra tabloları düzelmiştir. 24 hasta 1 yıl, 

4 hasta 9 ay, 8 hasta 6 ay, 7 hasta 3 ay biyotin takviyesine devam edebilmiştir. Sonuç olarak yüksek 

doz biyotin güvenli bulunmuş ve iyi tolere edilmiştir, ancak kanıtlanabilir uzun vadeli bir yararı 

saptanmamıştır. Hastaların tedavi sırasında kötüleşme nedeni büyük olasılıkla hastalıkları ile 

ilişkilendirilmiştir. Fakat bazı hastalarda kötüleşme nedeni zarar görmüş merkezi sinir sistemin; 

biyotin tarafından uyarılarak artan metabolik taleplere yanıt verememesi nedeniyle olduğu 

düşünülmüştür (Birnbaum, Stulc, 2017). 

Sonuç 

Yüksek doz biyotinin etkinliği ve güvenilirliği, progresif MS'li hastalarda faz III plasebo kontrollü 

çalışmalarla araştırılmaktadır. Progresif MS'te yüksek doz biyotinin potansiyel etki mekanizması 

hala kısmen spekülatiftir ve tam etki mekanizması ön-klinik verilerden yoksundur.  

(1) Kronik MS lezyonlarında remyeliinizasyon için biyotin veya malonil-CoA sınırlayıcı faktörler 

midir?  

(2) Biyotinin in vivo myelinasyon veya remiyelinizasyon üzerinde bir etkisi var mıdır 

(3) Kronik MS lezyonlarında yüksek doz biyotin mitokondri ile ATP üretimini artırır mı? (Sedel, 

Bernard, Mock, ve Tourbah, 2016). 

Yüksek doz biyotin tedavisi alan bazı hastalarda anormal tiroid fonksiyon testleri tespit edilmiş 

olup TSH reseptör antikorları, Graves hipertiroidizmine işaret edecek düzeyde, belirgin şekilde 

yüksek bulunmuştur. Tedavinin kesilmesi ile tiroid fonksiyonlarının hızlı bir şekilde normale 

döndüğü görülmüştür. Yüksek dozda biyotin, spinal progresif MS'li bazı hastalarda etkinlik 
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göstermiştir, ancak latent inflamatuar durumu ortaya çıkarabilmektedir (Cusini, Sassi, De Paola, 

Piantanida, 2017; Lebrun, Cohen, Mondot, Ayrignac, Labauge, 2017; Al-Salameh, Becquemont, 

Brailly-Tabard, Aubourg, ve Chanson, 2017; De Roeck, Philipse, Twickler, ve Van Gaal, 2017).  

 

 

Introduction 

Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune central nervous system disease characterized by 

inflammation, demyelination and axonal damage. Myelin sheaths, oligodendrocytes and to a lesser 

extent the axon and nerve cell itself are damaged. The etiology of the disease is not fully known. It 

is thought that both autoimmune and infectious mechanisms may play a role in MS. It is supported 

by the data of studies that genetic and environmental factors are also effective in the emergence of 

the disease. The disease often occurs in young adults. Its prevalence varies between 2 and 200 per 

100,000 depending on geographical features (Türk Nöroloji Derneği, 2016; Tavşanlı, Altıntaş; 

2012). 

Bıotıne and Multıple Sclerosıs 

Biotin is a water-soluble B complex vitamin. It is synthesized by intestinal bacteria in the body 

(Expert Group on Vitamins and Minerals,2003). Its insufficiency can be seen in patients who are 

fed total parenteral nutrition for a long time, short bowel syndrome and malabsroption diseases. 

Naturally, its insufficiency is not encountered (FAO/WHO, 2001). 

Biotin is an essential coenzyme for the five essential carboxylase enzymes. Biotin-bound 

carboxylase enzymes; pyruvate carboxylase (PC) are two isoforms of 3-methylchrotonyl-coA 

carboxylase (MCC), propionyl coA carboxylase (PCC) and acetyl coA carboxylase (ACC1 and 

ACC2). Biotin is the carboxyl group carrier in carboxylation reactions. Biotin dependent 

carboxylases have important roles in the metabolism of fatty acids, amino acids and carbohydrates. 

These enzymes are involved in the synthesis of fatty acids, the catabolism of branched-chain amino 

acids and gluconeogenic reactions. In some microorganisms, these enzymes also have important 

functions in CO2 fixation, methanol assimilation, acetyl-CoA assimilation, 3-hydroxypropionate 

assimilation, mycolic acid and methyl-branched fatty acids biosynthesis, polyketide biosynthesis, 

the metabolism of terpenoids and the use of urea as a nitrogen source (Expert Group on Vitamins 

and Minerals,2003; FAO/WHO, 2001; Tong, 2013). 

For the first time in 1999, Anagnostouli et al analyzed the serum and cerebrospinal cerebrospinal 

fluid (CSF) biotin concentrations in neurological patients and found that biotin levels in both CSF 

and serum were significantly lower in patients with multiple sclerosis (MS) compared to the 

control group . Due to the low biotin level and intestinal disorders in MS patients; It is thought that 

the vitamin may be due to intestinal malabsorption or insufficient biotin synthesis by intestinal 

flora. Another possible reason; The low level of biotin in the serum and CSF in MS, which is an 

autoimmune disease, has been interpreted as may be due to biotin binding immunoglobulin (BBI) 

(Anagnostouli, vd. 1999). BBI was defined for the first time in 1993 and it was found that the BBI 

level is high in patients with atopic dermatitis, allergic diseases and autoimmune diseases 

(Anagnostouli, vd, 1999; Muratsugu, Kumasaka, Tanaka, Okushima, ve Fukui, 2001). BBI consists 

of subtypes related to the binding of several immunoglobulin classes; Like IgG binding BBI, IgM 

binding BBI. Since the presence of high levels of CSF-IgG in MS is known, it was thought that the 

immunological condition in the pathogenesis of MS may lead to biotin metabolism disorder 

(Anagnostouli, et al. 1999). 

Based on the data of Anagnostouli, Majer-Janson et al; They controlled the serum biotin level of 

146 MS patients and a control group of 82 patients. They determined that 100-200 ng / L is below 
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the optimal level and below 100 ng / L is the level that needs supplementation. At the end of the 

study, the biotin level of MS patients was found to be significantly lower than the control group. 

The result obtained from the study; It has been interpreted as a higher probability of low biotin 

levels in MS patients and a low biotin level may be a risk factor for MS (Maier-Janson, Roth, and 

Scholz, 2017). 

The Use of High Dose Biotin in the Treatment of Progressive MS 

Some properties of high-dose biotin have made biotin an attractive treatment option in progressive 

MS. Biotin has high (~ 100%) bioavailability and can cross the blood brain barrier. Its ability to be 

taken orally increases compliance with the treatment. Although clinical toxicology data for high-

dose biotin are limited, available data suggest that only marginal adverse effects are observed in 

animals treated with biotin doses per hundreds of milligrams (Sedel, Bernard, Mock, and Tourbah, 

2016). 

Possible mechanisms of high-dose biotin 

It is assumed that high-dose biotin has two main mechanisms of its therapeutic effect in progressive 

MS: 1) promoting remyelination by increased myelin formation in oligodendrocytes, and 2) 

increasing brain energy production, thus protecting demyelinated axons from degeneration (Sedel, 

Bernard, Mock, and Tourbah, 2016). 

1.Remyelination of bare axons is a logical and attractive strategy for the treatment of progressive 

MS. High-dose biotin, as an essential cofactor for ACC1 and ACC2, can promote remyelination by 

increasing the availability of essential building blocks for myelin membrane synthesis. ACC1 

initiates lipid synthesis, catalyzing the rate-limiting, stable step in fatty acid biosynthesis: (malonyl-

CoA synthesis from acetyl-CoA) (Sedel, Bernard, Mock, and Tourbah, 2016). ACC is highly 

expressed in oligodendrocytes, which plays an important role in myelin synthesis, and is a rate 

limiting factor in malonyl-CoA synthesis, a critical building block for fatty acid synthesis. Malonyl 

CoA, the product of the reaction catalyzed by ACC, is used as a two-carbon building block for fatty 

acid synthesis. Malonyl-CoA coordinates the balance between fatty acid synthesis and fatty acid 

oxidation. As cytosolic malonyl-CoA levels increase, the rate of fatty acid synthesis increases. 

Since lipids and cholesterol are essential components of myelin, the current theory is that high-dose 

biotin can significantly increase myelin repair by this mechanism (Sedel, Bernard, Mock, and 

Tourbah, 2016; Jacobs, 2012; Witte, Mahad, Lassmann, and Horssen, 2014). 

2. Biotin, a cofactor for the ACC enzyme; In addition to facilitating remyelination, it can also target 

cellular energy levels. While preservation of membrane potentials by Na / K + ATPases in healthy 

neurons constitutes a significant part of a neuron's energy expenditure, this can be altered by 

inflammation and demyelination. In fibers without myelin, much more ATP is required for ion 

pumping. It is estimated that a non-myelinated axon can use 5000 times more energy than a 

myelinated axon. In MS, in addition to increasing the energy demand of demyelinated fibers, 

energy production can be compromised due to mitochondrial damage. The resulting 

incompatibility is known as "virtual hypoxia". And this can lead to events that result in axonal 

degeneration and neuronal dysfunction or degeneration (Heidker, Emerson, and LeVine, 2017; 

Witte, Mahad, Lassmann, ve Horssen, 2014; Mock, 2017; Quarles, Wendy, and Macklin, 2006). 

Evidence suggests that the progressive irreversible neuronal degeneration and demyelination 

observed in progressive MS are caused by cellular energy deprivation secondary to demyelination 

(Sedel, Bernard, Mock, and Tourbah, 2016). 

Biotin, which is a cofactor for carboxylase enzymes (PC, MCC and PCC); It is thought that it can 

increase ATP formation with the TCA cycle and thus reverse the virtual hypoxia state. These three 

enzymes are known to be expressed in neurons and are central to energy production; They form 
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intermediates for the tricarboxylic acid (TCA) cycle (oxaloacetate, succinate, and acetyl-CoA) 

(Sedel, Bernard, Mock, and Tourbah, 2016). 

The high biotin dose (300 mg), whose effectiveness has been investigated in the treatment of 

progressive MS, is 10,000 times higher than the daily adequate intake level of biotin with the diet. 

The Pharmaceutical Institute (IOM) recommends 30 mg / day biotin intake for adults (Sedel, 

Bernard, Mock, and Tourbah, 2016; NIH, 2018). 

Orally taken biotin is completely absorbed, and urinary excretion of biotin and its metabolites after 

intravenous and oral administration is similar. Biotin is transported across the blood-brain barrier. 

Accordingly, high doses of orally administered biotin are expected to reach the brain to be well 

incorporated into apocarboxylase (Sedel vd., 2015). 

Supplementing 300 mg of biotin per day is considered an active pharmaceutical agent by 

regulators. Therefore, the efficacy and safety of high-dose biotin as a therapeutic option in MS 

requires careful investigation before it can be recommended for clinical use (Sedel, Bernard, Mock, 

and Tourbah, 2016). 

In 2011, Sedel et al. discovered that 5 patients suffering from optic neuropathies and 

leukoencephalopathy clinically responded to high doses of biotin. Later, they noticed that one of 

these 5 patients had MS and based on this starting point, they recommended testing of high-dose 

biotin in the treatment of MS (Sedel, Challe, Vignal, Assouad, Bellanger, and Galanaud, 2011). 

The first study; 

In an open-label pilot study by Sedel et al., 23 patients with primary and secondary progressive MS 

were supplemented with high-dose biotin (100-300 mg / day) for a period of 2-36 months (mean = 

9.2 months). As a result of the treatment, it was found that visual acuity improved significantly in 

four patients with marked visual impairment due to optic nerve injury, and visual evoked potentials 

improved in two patients (Sedel, et al. 2015). 

Second study; 

On the promising results obtained from the study of Sedel et al., Tourbah et al. To verify the 

efficacy and safety of the treatment; They planned a double-blind, placebo-controlled study. In a 

study with 154 MS patients, 91 patients received high-dose (100 mg x 3 / day) and 42 patients 

received placebo biotin for 12 months. As a result, it was shown that high-dose biotin can reverse 

MS-related disability in 12.6% of patients, which was not seen in any placebo patients (p = 0.005). 

No change was observed in the Expanded Disability Status Scale. And it was thought that targeting 

neuron or oligodendrocyte metabolism with high-dose biotin could represent an effective and safe 

treatment for patients with progressive MS (Tourbah, et al. 2016). 

Third study; 

Birnbaum et al. Administered 300 mg (one capsule) daily pharmaceutical grade biotin supplement 

to 43 patients with progressive MS. High dose biotin was well tolerated by patients. No change was 

found in the Expanded Disability Status Scale scores of the patients. One third of the patients (38-

43%) worsened during the treatment (lower extremity weakness, worsening balance and more falls) 

and these patients' symptoms improved after stopping biotin intake. 24 patients were able to 

continue biotin supplementation for 1 year, 4 patients for 9 months, 8 patients for 6 months, 7 

patients for 3 months. As a result, high dose biotin was found to be safe and well tolerated, but no 

demonstrable long-term benefit was found. The reason patients worsened during treatment was 

most likely associated with their illness. But in some patients, the reason for deterioration is the 

damaged central nervous system; It was thought to be because of its inability to respond to 

metabolic demands stimulated by biotin (Birnbaum, Stulc, 2017). 

Conclusion  
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The efficacy and safety of high-dose biotin is being investigated in phase III placebo-controlled 

studies in patients with progressive MS. The potential mechanism of action of high-dose biotin in 

progressive MS is still partly speculative, and the exact mechanism of action lacks pre-clinical 

data. 

(1) Are biotin or malonyl-CoA limiting factors for remyelination in chronic MS lesions? 

(2) Does biotin have an effect on in vivo myelination or remyelination 

(3) Does high dose biotin increase ATP production by mitochondria in chronic MS lesions? (Sedel, 

Bernard, Mock, and Tourbah, 2016). 

Abnormal thyroid function tests were detected in some patients receiving high-dose biotin therapy, 

and TSH receptor antibodies were found to be significantly higher, indicating Graves' 

hyperthyroidism. It has been observed that thyroid functions rapidly return to normal after 

cessation of treatment. High doses of biotin have shown efficacy in some patients with spinal 

progressive MS, but may reveal the latent inflammatory state (Cusini, Sassi, De Paola, Piantanida, 

2017; Lebrun, Cohen, Mondot, Ayrignac, Labauge, 2017; Al-Salameh, Becquemont, Brailly-

Tabard, Aubourg, and Chanson, 2017; De Roeck, Philipse, Twickler, and Van Gaal, 2017). 
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ÖZET 

Zeaksantin, yağda çözünen ve antioksidan özellik taşıyan bir karotenoid türüdür. Zeaksantin, 

izomeri olan mezo-zeaksantin ve lutein ile birlikte maküler pigmentlerin ana bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Bu üç bileşik topluca maküler pigmentler olarak adlandırılmaktadır. Maküler 

pigmentlerin anatomik, biyokimyasal ve optik özellikleri, görme ve maküler sağlık konusunda bu 

bileşenlerin rolüne ilgi duyulmasına neden olmuştur. Kanıt temelli gelişen veriler, maküler 

pigmentlerin mavi ışığı filtreleme ve parlaklığı-solukluğu algılama özellikleri sayesinde bu 

bileşenlerin optimum görsel performansta önemli rolü olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, 

antioksidan kapasiteye sahip olmaları, oksidatif stres ile ilişkili birçok hastalıkta maküler 

pigmentlerin rolünün olabileceğini düşündürmektedir. Karotenoid terimi, yaşam için birçok açıdan 

önemli izo-prenoid bileşenlerinden oluşan doğal organik bileşikleri tarif etmek için 

kullanılmaktadır. Bütün karotenoidler karakteristik olarak doğrusal konjuge polien zinciri 

içermektedir ve karotenler ve oksikarotenoidler olarak iki alt grupta sınıflandırılmaktadır. Işığı 

filtreleme yeteneğine sahip konjuge bağ sistemi, karotenoidlere karakteristik özelliklerini 

vermektedir. Günümüze kadar yaklaşık 700 karotenoid çeşidi doğal olarak izole edilmiş ve 

tanımlanmıştır. Fakat yalnızca 14 karotenoid çeşidi insan vücudu tarafından emilim ve 

modifikasyona uğrayabilmekte, kullanılabilmektedir. Mevcut veriler, lutein ve zeaksantinin batı 

diyetine özgü birçok besin maddesinde bol bulunduğunu göstermektedir. Besinler ile alınan lutein 

ve zeaksantin miktarı ve dağılımı kadar, bu bileşenlerin emilim ve biyoyararlanımını etkileyen 

faktörleri de bilmek önemlidir. Örneğin, karotenoid tüketimi ile eş zamanlı yağ tüketiminin, pektin 

ve guar gum gibi bitkisel diyet liflerinin karotenoid emilimini etkilediği bilinmektedir. FAO (Food 

and Agriculture Organization) ve JECFA (WHO Expert Committee on Food Additives), lutein ve 

zeaksantinin günlük kabul edilebilir alım miktarının 0-2 mg/ kg/ gün olduğunu bildirmiştir. 

İnsanlar günlük yeterli miktar ve çeşitte sebze-meyve tüketimi ile lutein ve zeaksantin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektedir. Zeaksantin üzerine gerçekleştirilecek ileri çalışmalar; zeaksantinin hastalıklar 

üzerindeki etkisinin, advers etkiye sebep olan düzeyinin, emilimi ve biyoyararlanımı gibi birçok 

faktörün aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.  

Anahtar kelimeler: Karotenoid, lutein, maküler pigment, zeaksantin 
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ABSTRACT 

Zeaxanthin is a fat-soluble carotenoid type with antioxidant properties. Zeaxanthine, together with 

meso-zeaxanthin (isomer of zeaxanthin) and lutein are the main components of macular pigments. 

These three compounds are called macular pigments. The anatomical, biochemical and optical 

properties of macular pigments have caused an interest in the role of these components in vision 

and macular health. Evidence-based evolving data show that these components play an important 

role in optimum visual performance, thanks to the macular pigments' blue light filtering and 

brightness-pale detection capabilities. In addition, ıt suggests that macular pigments may play a 

role in many diseases associated with oxidative stress, as they have antioxidant capacity. The term 

carotenoid is used to describe natural organic compounds that consist of iso-prenoid components 

which are important in many respects for life. All carotenoids characteristically contain a linear 

conjugated polyene chain and are basically classified into two subgroups as carotenes and 

oxycarotenoids. The conjugate bond system, which has the ability to filter light, gives carotenoids 

their characteristic properties. To date, approximately 700 carotenoid varieties have been naturally 

isolated and identified. However, only 14 carotenoid varieties can be absorbed and used by the 

human body. Current data show that lutein and zeaxanthin are abundant in many western dietary 

nutrients. It is important to know the factors affecting the absorption and bioavailability of these 

components, as well as the amount and distribution of lutein and zeaxanthin taken with nutrients. It 

is known that concomitant consumption of oil with carotenoids and dietary fibers such as pectin 

and guar gum affect the absorption of carotenoids. FAO (Food and Agriculture Organization) and 

JECFA (WHO Expert Committee on Food Additives) reported that the daily acceptable intake of 

lutein and zeaxanthin is 0-2 mg / kg / day. People can get enough lutein and zeaxanthin by 

consuming enough amount and variety of vegetables and fruits daily. Further studies on zeaxanthin 

will contribute to elucidating many factors such as the effect of zeaxanthin on diseases, the level 

that causes adverse effects, absorption and bioavailability. 

Key words: Carotenoids, lutein, macular pigment, zeaxanthin 

 

Zeaksantin 

Zeaksantin, yağda çözünen ve antioksidan özellik taşıyan bir karotenoid türüdür (Eisanhauer et al, 

2017). Zeaksantinin molekül formülü: C40H56O2 ‘dir (Eisanhauer et al, 2017). Zeaksantin; 3R,3'R 

zeaksantin, beta karoten 3,3' diol ve zeaksantins olarak da adlandırılmaktadır (Eisanhauer et al, 

2017). Zeaksantin, Mariogold (Aynısefa-Sarı Kadife Çiçeği) isimli çiçekten “Yüksek Performanslı 

Sıvı Kromatografisi” (High Performance Liquid Chromatography -HPLC) yöntemiyle ekstrakte 

edilmektedir.  

Zeaksantin, izomeri olan mezo-zeaksantin ve lutein ile birlikte maküler pigmentlerin ana 

bileşenlerini oluşturmaktadır (Eisanhauer et al, 2017). Bu üç bileşik topluca maküler pigmentler 

(MP) olarak adlandırılmaktadır (Volan et al, 2013). Üç bileşiğin her biri gözün belirli bölgelerinde 

yoğunlaşmıştır (Volan et al, 2013). Lutein, görme ile ilgili dokularda (beyin-göz) en çok bulunan 

izomerdir (Mares, 2016). Vitreus, kornea ve sklera dışındaki tüm göz yapıları lutein, zeaksantin ve 

bu bileşenlerin metabolitlerini içermektedir (Mares, 2016). Maküla ise lutein ve zeaksantin 
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konsantrasyonunun en yüksek değere ulaştığı yerdir (Mares, 2016). Sadece insanlar merkezi bir 

fovea içeren bir makulaya sahiptir ve merkez foveadaki lutein ve zeaksantin konsantrasyonu gözün 

herhangi bir bölgesindeki lutein ve zeaksantin konsantrasyondan 100 kat daha fazladır (Mares, 

2016).  

Maküla olarak bilinen merkezî retina, optimal mekânsal görüşten sorumludur (Volan et al, 2013). 

Maküler pigmentlerin anatomik (merkezî retina), biyokimyasal (antioksidan) ve optik (kısa dalga 

boylu ışığı filtreleme) özellikleri, görme ve maküler sağlık konusunda bu bileşenlerin rolüne ilgi 

duyulmasına neden olmuştur (Volan et al, 2013). Kanıt temelli gelişen veriler, maküler 

pigmentlerin mavi ışığı filtreleme ve parlaklığı-solukluğu algılama özellikleri sayesinde bu 

bileşenlerin optimum görsel performansta önemli rolü olduğunu göstermektedir (Volan et al, 

2013). Aynı zamanda, antioksidan kapasiteye sahip olmaları nedeniyle yaş ile ilişkili maküler 

dejenerasyonu önlemede de rolleri olduğu düşünülmektedir (Volan et al, 2013). Yaş ile ilişkili 

maküler dejenerasyon dünya genelinde yaş artışı ile birlikte görülen körlüğün temel nedenidir 

(Volan et al, 2013). 

Maküler Karotenoidlerin Kimyasal Yapısı, Işık Filtreleyici ve Anti-Oksidan Özellikleri 

Karotenoid terimi, yaşam için birçok açıdan önemli izo-prenoid bileşenlerinden oluşan doğal 

organik bileşikleri tarif etmek için kullanılmaktadır (Mares, 2016). Renkli yapılarından ve görünür 

ışığı emme yeteneklerinden dolayı karotenoidler çoğunlukla ‘’pigment’’ veya ‘’kromosfor’’ olarak 

da adlandırılmaktadır (Mares, 2016). 

Bütün karotenoidler karakteristik olarak doğrusal konjuge polien zinciri içerir ve temel olarak iki 

alt grupta sınıflandırılmaktadır. β-karoten ve likopen gibi hidrokarbon türevi karotenoidler 

“karoten”; mezo-zeaksantin, zeaksantin ve lutein gibi oksijen türevi karotenoidler ise 

“oksikarotenoidler” veya “ksantofiller” olarak adlandırılmaktadır (Mares, 2016). Ksantofil maküler 

karotenoidler, tipik olarak 40 karbonlu karotenoid yapıdan ve 3. ve 30. karbon pozisyonlarındaki 

hidroksil gruplarından oluşmaktadır (Mares, 2016). 

Karotenoidlerin doğal olarak sahip oldukları konjuge çift bağ sistemi, ışığı filtreleme özelliğine 

sahiptir (Volan et al, 2013). Bu durum, karotenoidlere karakteristik özelliklerini vermektedir 

(Volan et al, 2013). Maküler karotenoidlerin UV absorpsiyon spektrumları, karotenoidlerin 

tanımlanması ve karakterizasyonuna yardımcı olmak için rutin olarak kullanılmaktadır ve maküler 

karotenoidlerin bu özellikleri üzerinde duran oldukça çok çalışma mevcuttur (Volan et al, 2013). 

Maküler karotenoidlerin polien zinciri kolaylıkla indirgenerek reaktif oksijen türlerine karşı 

koruyucu, membran fosfolipit peroksidasyonunu sınırlayıcı ve oksidatif hasarı azaltıcı etki 

göstermektedir (Volan et al, 2013). 

Maküler Karotenoidlerin Kökeni 

Günümüze kadar yaklaşık 700 karotenoid çeşidi doğal olarak izole edilmiş ve tanımlanmıştır 

(Volan et al, 2013). Fakat yalnızca 14 karotenoid çeşidi insan vücudu tarafından emilim ve 

modifikasyona uğrayabilmekte, kullanılabilmektedir (Volan et al, 2013). 
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Mevcut veriler, lutein ve zeaksantinin ıspanak, lahana, mısır, yumurta sarısı ve yumurta ürünleri 

gibi batı diyetine özgü birçok besin maddesinde bol bulunduğunu göstermektedir (Volan et al, 

2013).  

Diyetin lutein : zeaksantin miktarı genellikle 5:1 oranında seyretmektedir (Edwards, 2016). 

Besinsel kaynaklara ek olarak maküler karotenoidler piyasada satılan birçok preparatta mevcuttur 

ve şu ana kadar maküler karotenoid kullanımından kaynaklanan advers olay raporu 

bulunmamaktadır (Mares, 2016). Fakat, lutein / zeaksantin içeren suplementlerin kullanımı 

yalnızca geçtiğimiz 5 yılı kapsadığı ve ilgili suplementlerin kullanımı henüz çok yaygın olmadığı 

için suplementlerden yüksek miktarda alınan luteinin veya zeaksantinin uzun dönem risklerini 

değerlendiren veriler henüz yetersizdir (Mares, 2016). 

Diyetsel Karotenoidlerin Emilimi ve Biyoyararlanımı 

Besinler ile alınan lutein ve zeaksantin miktarı ve dağılımı kadar, bu bileşenlerin emilim ve 

biyoyararlanımını etkileyen faktörleri bilmek de önemlidir (Mares, 2016). Örneğin, karotenoid 

tüketimi ile eş zamanlı yağ tüketimi bazı karotenoid türlerinin emilimini arttırmaktadır (Mares, 

2016).  

Zeaksantin biyoyararlanımı salatada sos olarak yağ kullanıldığında çiğ sebze tüketimine kıyasla 

daha fazladır benzer şekilde tüm yumurta tüketildiğindeki zeaksantin biyoyararlanımı yumurtanın 

sadece akı veya beyazı tüketildiğindeki biyoyararlanımdan daha fazladır (Mares, 2016). 

Pektin ve guar gum gibi bitkisel diyet liflerinin ise karotenoid absorbsiyonunu azalttığı 

bilinmektedir (Mares, 2016). Kloroplast ve kromoplastlardaki karotenoid lokalizasyonunun da 

karotenoid biyoyararlanımı etkileyebileceği öngörülmektedir (Mares, 2016).   

Zeaksantinin Güvenilir Dozu ve Toksikolojisi  

FAO (Food and Agriculture Organization) ve JECFA (WHO Expert Committee on Food 

Additives), lutein ve zeaksantinin günlük kabul edilebilir alım miktarının 0-2 mg/ kg/ gün 

olduğunu bildirmiştir (Eisanhauer et al, 2017).  

İnsan çalışmalarından elde edilen veriler, günlük 2 mg’dan fazla zeaksantin alımında advers olay 

gözlemlenmediği bildirmiştir (Edwards, 2016). 

İnsanlar günlük yeterli miktar ve çeşitte sebze - meyve tüketimi ile lutein ve zeaksantin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir (Edwards, 2016). 

Sonuç ve Öneriler 

- Lutein ve zeaksantin, optimal görsel performansta önemli rol oynar ve lutein / zeaksantin 

alımı yaygın görülen görme bozukluğu risklerini azaltır. Günlük işlevi etkileyen görüş 

yönleriyle ilişkili optimal düzeylerin belirlenmesi için daha güçlü ve uzun dönemli 

prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Advers etkilere neden olan suplementasyon düzeyi, uzun dönemli ve geniş kapsamlı 

çalışmalarla belirlenmelidir.  
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- Günlük sebze ve meyve tüketimi yeterli olan bireyler genellikle yeterli miktarda lutein ve 

zeaksantin almaktadır. Diyette günlük sebze ve meyve tüketiminin yeterli ve çeşitli 

olmasına özen gösterilmelidir. 

- Lutein ve zeaksantin ile ilişkili çalışmalar çoğunlukla göz hastalıkları (yaş ile ilişkili 

maküler dejenerasyon, katarakt, glokom) üzerinedir. Bu bileşenlerin antioksidan etkisi göz 

önünde bulundurularak lutein ve zeaksantinin farklı hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, 

obezite, diyabet, alzheimar vb.) üzerine etkileri gelecek çalışmalar ile değerlendirilmelidir. 
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Zeaxanthin 

Zeaxanthin is a fat-soluble carotenoid type with antioxidant properties (Eisanhauer et al, 2017). 

Molecular formula of zeaxanthin is: C40H56O2 (Eisanhauer et al, 2017). Zeaxanthin also called; 3R, 

3'R zeaxanthin, beta carotene 3,3 'diol and zeaxanthins (Eisanhauer et al, 2017). Zeaxanthin is 

extracted from Marigold flower by "High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" method 

(Eisanhauer et al, 2017). 

Zeaxanthine, together with meso-zeaxanthin (isomer of zeaxanthin) and lutein are the main 

components of macular pigments (Eisanhauer et al, 2017). These three compounds are called 

macular pigments (MP) (Volan et al, 2013). Each of the three compounds is concentrated in certain 

areas of the eye (Volan et al, 2013). Lutein is the most common isomer in visual tissues (brain-eye) 

(Mares, 2016). All eye structures except vitreous, cornea and sclera include lutein, zeaxanthin and 

metabolites of these components (Mares, 2016). The macula contains the highest concentration of 

lutein and zeaxanthin (Mares, 2016). Only humans have a macula which containing a central fovea 

and lutein and zeaxanthin concentration in the central fovea is 100 times higher than the 

concentration of lutein and zeaxanthin in any area of the eye (Mares, 2016). 

The central retina, known as macula, is responsible for optimal spatial vision (Volan et al, 2013). 

The anatomical (central retina), biochemical (antioxidant) and optical (short wavelength light 
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filtering) properties of macular pigments have caused an interest in the role of these components in 

vision and macular Health (Volan et al, 2013). Evidence-based evolving data show that these 

components play an important role in optimum visual performance, thanks to the macular 

pigments' blue light filtering and brightness-pale detection capabilities (Volan et al, 2013). In 

addition, because of their antioxidant capacity, they are thought to have a role in preventing age-

related macular degeneration (Volan et al, 2013). Age-related macular degeneration with increasing 

age is the main cause of blindness, worldwide (Volan et al, 2013). 

Chemical Structure, Light Filtering and Antioxidant Properties of Macular Carotenoids 

The term carotenoid is used to describe natural organic compounds that consist of iso-prenoid 

components which are important in many respects for life (Mares, 2016). Carotenoids are often 

referred to as "pigment" or "chromosphere" due to their colorful structure and their ability to 

absorb visible light (Mares, 2016). 

All carotenoids characteristically contain a linear conjugated polyene chain and are basically 

classified into two subgroups (Mares, 2016). Hydrocarbon-derived carotenoids such as β-carotene 

and lycopene are called “Carotene”; oxygen-derived carotenoids, such as meso-zeaxanthin, 

zeaxanthin and lutein, are called "Oxicarotenoids" or "Xanthophylls" (Mares, 2016). Xanthophyll 

macular carotenoids typically consist of a 40-carbon carotenoid structure and hydroxyl groups at 

the 3rd and 30th carbon positions (Mares, 2016). 

Conjugated double bond system naturally possessed by carotenoids has light filtering feature and 

this gives characteristic features to carotenoids (Volan et al, 2013). UV absorption spectrum of 

macular carotenoids are routinely used to the identification and characterization of carotenoids, and 

there is a lot of study focusing on these properties of macular carotenoids (Volan et al, 2013). 

Thanks to the easy reduction of the polyene chain of macular carotenoids, it has a protective effect 

against reactive oxygen species, limiting membrane phospholipid peroxidation and reducing 

oxidative damage (Volan et al, 2013). 

The Origin of Macular Carotenoıds 

To date, approximately 700 carotenoid varieties have been naturally isolated and identified (Volan 

et al, 2013). However, only 14 carotenoid varieties can be absorbed and used by the human body 

(Volan et al, 2013). 

Current data show that lutein and zeaxanthin are abundant in many western dietary nutrients, such 

as spinach, cabbage, corn, egg yolk, and egg products (Volan et al, 2013).  

The diet's lutein: zeaxanthin ratio is usually 5:1 (Edwards, 2016). 

In addition to nutritional sources, macular carotenoids are available in many commercially 

available preparations and to date, there are no adverse event reports from macular carotenoid use 

(Mares, 2016). However, data evaluating the long-term risks of taking large amounts of lutein or 

zeaxanthin from supplements are still insufficient, because using lutein / zeaxanthin containing 

supplements only covers the past 5 years and the use of these supplements is not yet very common 

(Mares, 2016). 
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Absorption and Bioavailability of Dietary Carotenoids 

It is important to know the factors affecting the absorption and bioavailability of these components, 

as well as the amount and distribution of lutein and zeaxanthin taken with nutrients (Mares, 2016).  

The zeaxanthin bioavailability is higher compared to the consumption of raw vegetables when 

using oil as a sauce in a salad similarly, zeaxanthin bioavailability is higher when the whole egg is 

consumed than the bioavailability of the egg when only the flux or yolk is consumed (Mares, 

2016). 

Herbal dietary fibers such as pectin and guar gum are known to reduce carotenoid absorption 

(Mares, 2016). It is thought that carotenoid localization in chloroplasts and chromoplasts may also 

affect carotenoid bioavailability (Mares, 2016). 

Acceptable Intake and Toxicology of Zeaxanthin 

FAO (Food and Agriculture Organization) and JECFA (WHO Expert Committee on Food 

Additives) reported that the daily acceptable intake of lutein and zeaxanthin is 0-2 mg / kg / day 

(Eisanhauer et al, 2017). 

Data from human studies reported that no adverse event occurred in the intake of more than 2 mg 

of zeaxanthin daily (Eisanhauer et al, 2017). 

People can get enough lutein and zeaxanthin by consuming enough amount and variety of 

vegetables and fruits daily (Edwards, 2016). 

Conclusion and Suggestions 

- Lutein and zeaxanthin play an important role in optimal visual performance, and intake of 

lutein / zeaxanthin reduces common visual impairment risks. Strong and long-term 

prospective studies are needed to determine the optimal levels associated with the aspects of 

opinion affecting daily function. 

 

- The level of supplementation that causes adverse effects should be determined by long-term 

and comprehensive studies. 

 

- Individuals who have sufficient daily consumption of vegetables and fruits usually get 

enough lutein and zeaxanthin. 

 

- It should be noted that daily consumption of vegetables and fruits is sufficient and diverse. 

 

- Studies related to lutein and zeaxanthin are mostly on eye diseases (age-related macular 

degeneration, cataracts, glaucoma). Considering the antioxidant effect of these components, 

the effects of lutein and zeaxanthin on different diseases (cardiovascular diseases, obesity, 

diabetes, alzheimar etc.) should be evaluated with future studies. 

Key words: Carotenoids, lutein, macular pigment, zeaxanthin 
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ABSTRACT:  

     The first guidelines on the physical activity of the Ministry of Health and the Global action Plan On 

Physical Activity 2018-2030, reports that we need more active people for a healthier World (1). ‘’ global 

Strategy on Diet, Physical Activity and Health’’ that proposed by WHO in 2017, involving public and privare 

institutions to promote healthy lifestyles, to increase risks of false nutrition snd physical inactivity. It’s very 

necessary and essential to cover the total Daily energy expenditure in order to achieve an optimal 

performanc (with reference to carbonhydrates): that’s way the intake of food supplements, in the absence 

of specific deficiencies, is inappropriate. International literature has been showing how the unequal 

cosumption of food supplements exposes young people to series of disadvantagous effects, without 

evidence on the real performace improvement: it also be considered as a sort of doping antechamber (2).  

Athletes usually use dietary supplements to earn advantage over thier opponents. The aim of using dietary 

supplements (DS) is to allow athletes train tough, develop performance, and recover very fast (3). The 

literature shows widespread use of DS among young athletes (4-8). And most frequent the elite. 

Depending on age, sex and kind of sport, the proportion of DS use i elite adolesescent athletes varies 

between %48 and %80 (6, 9). The preferences for a specific DC have differed between studies (6). The fact 

that many adolescent athletes use DS alarming notably since many substances have not yet been 

evaluated and adequately tested for use by adolescents. Moreover, as different supplements may conflict 

with each other or have negative effects there is a need for long- term might further contain prohibited 

anabolic androgenic steroids that are not declared on the label (3, 8). A article shows that about %25 of all 

DS has been contaminated, with anabolic steroids being the most common contaminant (11). For instance, 

other contaminants are ephedrine and caffeine (12).   

Result: The information about the usage of DS are usually obtained from coaches therefore Professional 

education of coaches is urgently needed for the health of athletes.          

Keywords: Supplemants, Sports, Ditary 
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Giriş 

Ergojenik yardımcıların besin destekleri şeklinde kullanılması tüm spor dallarında yaygındır. 

Sporcular tarafından kullanılan bu ürünlerin çoğunun etkinliği ve güvenilirliği ilgili bilgiler sınırlıdır. 

Bu nedenle çok sayda sorun ile karşılaşılabilmektedir (13).  

İlk sorun besin takviyesinin düzenlenmesi ile ilgili olarak karşımıza çıkmakta, bilinen bir ürün 

kategorisi olmamakla birlikte ülkeler arasında herhangi bir fikir birliğinin de bulunmadığı dikkat 

çekmektedir. Diğer bir ifade ile her ne kadar kültür yakınlığı olsa bile bir ürün bir ülkede besin 

olarak tanımlanmışken diğer ülkede supplement olarak bilinmektedir. Örneğin Melatonin ABD’de 

bir supplement olarak ve Kanada’da Doğal Sağlık ürünleri (Natural Health Products-NHP) olarak 

düzenlenirken, Avustralya’da reçeteli bir ilaç olarak kabul edilmiştir (14- 16).  

İkinci sorun doğal sağlık ürünleridir. Bu ürünler alternatif tıpta Çin ve Hindistan gibi ülkeler 

tarafından daha çok kullanılmakta ve ihraç edilmektedir. Bu ürünlerin çok fazla oldukları, 

deneyimin az ve yetersiz olduğu ve verilen isimlerin hatalara neden olabildi bilinmektedir (17). 

Sporcularda şifalı otların kullanımı toplum geneline göre daha yaygındır ve sporcuların antrenman 

programlarına göre besin desteklerinin kullanımı yıl içerisinde değişebilmektedir. Sporcular bu 

bitkileri performansın artırılması, bağışıklık fonksiyonlarının iyileştirmesi, hastalığın önlenmesi ya 

da yaraların iyileştirilmesi gibi pek çok nedenden dolayı kullanmaktadır. Bitkilerin performans 

üzerindeki farmakolojik etkilerini inceleyen pek çok çalışma kötü tasarlanmış olup sadece 

hayvanlarda uygulanmıştır veya bitkilerin hazırlamasındaki tutarlılıklar eksiktir (13).  

Üçüncü sorunsa ticaret söz konusu olduğu zaman kötü niyetli insanların bu sektöre dahil olması ile 

birlikte kendi başına kaynağı belli olmayan sorunlara yol açabilir (17). Amerika’nın FINR şirketinde 

sadece vitamin ve mineral supplementlerin satışından gelen gelir 2000 yılından 2017 yılına kadar 

nerdeyse 8 katına çıkmıştır. 2016 yılında yapılan çalışmalar göre ABD piyasasında 85.000'den fazla 

ek ürün olduğu tahmin edilmiştir. Bu derece yüksek miktarda ürün olması doğal olarak, 

bileşenlerin yanlış tanımlanması, güvenlik endişesi, kalite güvencesi ve kontrol sorunları 

yaratmaktadır (18-19).  

Yapılan araştırmalara göre profesyonel sporcularda supplement kullanma oranı %40.0 - %80.0 

arasında değişmektedir. Tüm sporcular gözönünde bulundurulduğunda ise bu oran %40-%100 

olarak daha geniş bir alanı kapsamaktadır (20-21). Yunanistan’da yapılan bir çalışmada Yunan 

sporcuların %41.0 oranında supplemet kullandıkları saptanmıştır. Bu kişilerin %17.0’si besin 

desteği almak için doktor veya diyetisyenden yardım istemişlerdir. Beyrut ketinde 512 sporcu 

%36.3’ü supplement aldıklarını beyan etmişlerdir. Bu supplemetlerin büyük oranı protein ve 

keratin tozu olarak saptanmıştır. Protein kullanma nedenleri daha çok kas hacminin artırması, 

performansın iyileştirilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirmesi ve sağlığın korunması olarak 

belirtilmiştir. İngiltere milli atletizm takımındaki 32 sporcunun katıldığı bir araştırmada %68.0’inin 

supplement kullandıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu sporcularda supplementler hakkında 

bilgi seviyesi çok düşük olarak saptanmıştır. Londra olimpiyatlarında bulunan İranlı sporcuların 

üzerinde yapılan bir çalışmada %43’ü takviye için beslenme uzmanlarından, %16’sı kitaplar, 
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dergiler ve sosyal medyadan, %14’ü ise takım arkadaşlarından öneriler almışlardır. Bu sporcuların 

%88’inin besin desteği aldıkları saptanmıştır (22).  

Yapılan bir çalışmada BMB (Bang pre- Workout Master Blaster) supplementin tüketiminin kas 

kütlesi ve maksimal gücün artırılması üzere etkileri araştırılmıştır. 4 hafta boyunca antrenmanla 

birlikte BMB tüketen ve plasebo (PLA) tüketen sporcuları karşılaştırılmış, sonuç olarak BMB 

tüketen gurupta yağsız vücut kütlesi ve total vücut kütlesinde diğer gruba göre daha çok artış 

gözlenmiştir. Yağ kütlesi açısından bakıldığında iki grubun arasında anlamlı fark bulunamamıştır 

(23). Batı Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde orta yaşlı sağlıklı erkek bisikletçilerde 

yapılan bir araştırmada, MPH (Marine Protein Hydrolysate) içeren ve MPH içermeyen protein 

takviyesi kıyaslandığında recovery süresi üzerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir (24).  

Glisemik indeksi düşük ve yüksek olan karbonhidrat kaynaklı besinlerin futbolcuların metabolizma 

ve performans üzerindeki etkisini inceleyen bir diğer araştırmada, düşük glisemik indeksi (Gİ=45) 

olan mercimekten yapılan ve yüksek glisemik indeksi (Gİ= 101) olan piyasada Clif Bar adıyla 

bulunan bar kıyaslanmıştır. Simüle edilmiş bir futbol maçından iki saat önce 1.5 g/kg ve 15 

dakikalık dinlenme zamanı sırasında 0.38 g/kg, araştırmaya katılan 8 kişiye verilmiştir. Bu 

araştırmada ne sporcu ve ne barları dağıtan kişi barın ne olduğunu bilmiyordu. Bu araştırmada 

plazmada glikoz ve insülin seviyesini, serum esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve laktat 

konsantrasyonunu, egzersizden önce, sırasında ve sonrasında analiz etmişlerdir. Araştırmada 

karbonhidrat ve yağ oksidasyonu hesaplanmıştır. Sonuç olarak düşük glisemik indeksi olan 

karbonhidrat kullanıldığı zaman plazmada glikoz ve insülinin yavaş yavaş arttığı ve yine yavaş 

yavaş azaldığı gözlenmiş, yüksek gliseemik indeksi olan karbonhidratta yükselmiş ve hızlı bir düşüş 

olduğu görünmüştür. Laktat ve NEFA konsantrasyonu egzersizden önce aynı iken egzersiz 

sırasında ve sonrasında yüksek Gİ olan karbonhidrat kullanıldığı zaman daha çok yükselmiştir. 

düşük Gİ’likarbonhidrat kullanıldığı zaman karbonhidrat oksidasyonunun daha az, yağ 

oksidasyonunun daha çok olduğu saptanmıştır (25).  

Karbonhidratlar sporcu beslenme programında, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında geniş bir 

zaman diliminde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte tüketilen karbonhidrat daha çok kompleks 

ve düşük glisemik indeksi olan karbonhidratlar olarak önerilmektedir (13).  

Yapılan bir araştırmada 7 hafta boyunca kas gelişimi için antrenman yaptırılan iki farklı gruptan 

birincisine 4 hafta boyunca antrenman yanında plasebo verilmiş, diğer gruba ise sadece 

antrenman yaptırılmıştır. Sonuç olarak plasebo alan grupta kas gelişiminin diğer gruba göre daha 

fazla olduğu gözlenmiş ve iki grubun arasındaki farklılık anlamlı olarak saptanmıştır (26). 

Ergojenik yardımcıların (sporcu ürünleri, vitaminler, kreatin, ginseng vb.) sağlığa ve performansa 

etkisi çoğu zaman detaylı olarak değerlendirilmemekte ve sporcuların para harcamasına neden 

olup, sağlıklarını da riske atmaktadır. Bazı besinsel ergojenik yardımcıların içerdiği uyarıcı doping 

listesine giren öğeler, gelişigüzel ürün kullanımından uzak durulmasının önemini artırmaktadır. 

Üreticiler, yapı ve işlev beyanlarında besin takviyelerinin yararları ile ilgili destekleyici ifadeler 

şeklinde sınırlı bilgi yayınlamaya izinlidirler. Bu durumda beslenme ürünlerinin satışı noktasında 
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sporcuların kafasını karıştıracak çok sayıda doküman ortaya çıkmaktadır (13). Bazı besinsel 

ergojenik yardımcılar uyarıcı ve doping listesinde yer alan öğeleri içermektedir. Ergojenik yardım 

ürünleri performans artışına neden olabilir ancak doğru zaman ve doğru miktara karar verilmeli ve 

bu konuda profesyonel yardım alınmalıdır.  

Ergojenik yardımcıların bir kısmı sporcular arasındaki eşit yarışma şartlarını ortadan kaldırdığı veya 

doğrudan sporcu sağlığını tehdit ettiği için Uluslararası Olimpiyat komitesi (IOC), Dünya Anti- 

Doping Ajansı (WADA) ve Uluslararası Spor Federasyonları (IF) tarafından doping olarak kabul 

edilmiş ve yasaklanmıştır (26).  

Doping tarihçesine bakılırrken çok önemli olaylarla karşılaşabiliriz. İlk sporcu ölüm vakası 1896 

yılında Arthur Vincent Linton adlı bir bisikletçidir. Bu sporcunun aşırı Trimetil içeren ilacı kullanma 

nedeni ile hayatını kaybettiği belirlenmiştir. 1904 olimpiyatında, Thomas John Hicks Amerikalı bir 

maraton koşucusuna Striknin (fare zehiri) şampiyonluğu elde edebilmesi için verilmiştir. Bu 

Thomas’ın az daha ölümüne neden olacaktı. 1950 yılında Ruslar sporcuların güçlerini artırmak için 

erkek hormonları ve Amerikalılar da aynı amaç için steroid kullanmışlardır. 1960 Roma 

olimpiyatlarında Danimarkalı bir bisikletçi aşırı doz amfetamin alma nedeniyle hayatını 

kaybetmiştir. 1964 olimpiyatında sporcuların görünüşü ilaç kullanma şüphesine neden olmuş ve 

1967 Uluslararası Olimpiyat Komitesi Tommy Simpson’ın ölümünün ardından amfetamin 

kullanımına tepki göstermiştir. 1968 yılında bu komite, dopingi yasadışı uyuşturucular listesini 

tanımlamış ve olimpiyatlarda doping testi yapılması başlamıştır. 1988 Seul olimpiyatlarında Ben 

Johnson’ın anabolik steroid aldığı tespit edildi ve bu sporcu spor müsabakalarıa katılması 

yasaklandı. Aynı yılda iki Bulgar halterciye de doping cezası verildi. 1994 yılında Arjantinli futbol 

süper starı Diego Maradona, uyarıcı ilaçlar aldığı için ABD’deki 1994 Dünya Kupası’nda takımına 

eşlik etmekten menedildi ve Arjantin’i Maradona’sız bıraktı (27).  

Spor ve egzersiz evrensel bir faaliyettir. Başarılı sporcular hızlı bir şekilde ünlü, zengin ve önemli 

hale gelmektedirler. Maalesef şampiyon olmak için yasak maddelerden de kullanan sporcular 

vardır. Amerika’da yapılan bir incelemede olimpiyat şampiyonlarından ve diğer katılımcı 

sporculardan oluşan bir gruba ilki “Başarınızı garanti eden ve ortaya çıkarsa başarınızı ortadan 

kaldırmayacak yasaklanmış maddeleri almaya istekli misiniz? İkincisi “Beş yıl sonra ölümünüze 

neden olabilecek fakat aynı zamanda her yıl başarınızı garanti eden bir maddeyi kullanmayı kabul 

eder misiniz? olmak üzere iki soru sorulmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde sporcuların %98’i ilk soruya, 

%50’den fazlası da ikinci soruya pozitif cevap vermişlerdir (27).  

Sonuç 

Sporcuların beslenmesi için stratejik bir kılavuz sunulurken, amaçlanan spor dalının baskın enerji 

sistemi, amaçlanan sporda sporcunun belli ağırlık olması koşulu, sporcunun özel ihtiyaçları, 

beslenme alışkanlıkları, muhtemel yaralanmalar gibi konular dikkate alınması gereken önemli 

noktalardır.  

Sporcu besin desteği kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak yeterli ve dengeli beslenmesi 

olan bir sporcunun supplement ihtiyacına çok gerek kalmamaktadır. Yetersiz alımları olan 
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sporcuda supplement alımı yardım edebilmektedir ancak uygun ve doğru supplemetin alınması 

için; Sporcunun amacı, yaşı, cinsiyeti ve fizyolojik ihtiyacı, yaptığı spor türü, ağırlığı, süresi ve enerji 

sistemi, maliyeti, önerilen supplementin doz miktarı, kullanma zamanı gibi değişkenler kesin ve 

doğru şekilde belirlenmelidir (28).   
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ÖZET 

 

Endoskopik transsfenoidal yaklaşım, gelişmiş teknoloji ve artan deneyimin getirisi olarak daha az komplikasyonla 

geleneksel mikrocerrahi yaklaşımlardan daha az travmatik hale gelmiştir..Ancak ciddi komplikasyonlar hala ortaya 

çıkmakta ve bunları mümkün olduğunca azaltmak için çabalamaktayız. Cerrahi deneyimde anahtar faktör olarak 

anatominin yeniden değerlendirilmesinin bu sorun için önemli bir çözüm yolu olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle 

daha detaylı bir preoperatif radyolojik değerlendirme gereklidir. Bilgisayarlı tomografi (BT), paranazal sinüsleri 

görüntülemek için en iyi araçtır. Bu nedenle, BT taramaları, karmaşık olmayan sfenoid sinüs patolojisi için ilk 

görüntüleme yöntemi seçeneği olarak geleneksel olarak kullanılır. Transsfenoidal hipofiz cerrahisinde, bilgisayarlı 

tomografi (BT) taramasıyla ameliyat öncesi değerlendirme kabul edilen 'altın standarttır'. Sfenoid sinüs genellikle 

asimetrik olarak bir veya daha fazla dikey septa ile birkaç parçaya bölünür. Septum genellikle sağ veya sol tarafa sapar 

ve nadiren orta hatta bulunur. Bu, septumun endoskopik sinüs cerrahisinde orta hatta yaklaşmak için tam olarak 

güvenilir bir kılavuz olmayabileceği anlamına gelir. Düzensiz yönelimli intersfenoidseptum, bazen n.opticus’u (ON) ve 

/ veya a.carotisinterna’yı (ICA) örten kemik duvarına yapışıyor olabilir ve sinüs cerrahisi sırasında septum koptuğunda 

yaralanabilir. Bu nedenle, septanın yerinin, glandüler ve nörovasküler yapılarla ilişkisinin, özellikle ICA veya ON'u 

örten duvara tutunmuş durumda olup olmamasının değerlendirilmesi, cerrahi komplikasyonları önlemek için cerrahiye 

başlamadan önce önemlidir. Canalisopticus’unsinussphenoidalis’e yakınlığı nedeniyle, optik sinir, özellikle duvar çok 

ince ise cerrahi ile duvar açıldığında doğrudan travma yoluyla yaralanmaya en duyarlı haldedir. 

Herhangi bir nedenle sinussphenoidalis anatomisini etkilemeyen ve başka nedenlerden dolayı sinüs BT protokolüne 

tabi tutulan 50 erkek ve kadın hastadan oluşan bir örneklemi inceledik. Bilgisayarlı tomografi çalışması için direkt 

kontrastsız 1 mm Aksiyal BT taraması ve 0,6 mm kesit kalınlığında koronal rekonstrüksiyon kullanıldı. 

Sonuçlar, örneklemimizdeki hastaların % 10'unda septumsphenoidale ile canalisopticus arasında iki taraflı ve % 

40'ında tek taraflı olarak bağlantıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu varyantın genel yüzdesi% 50'dir. 

Bu önemli bağlantı ameliyat öncesi görüntüleme raporlarında değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım, bu raporların cerrahı 

yönlendirmek için daha kapsamlı ve klinik olarak uygun hale getirilmesi ile büyük ölçüde klinik önemini arttıracak ve 

cerrahi komplikasyon riskini azaltmaya, kritik anatomik varyantların tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini ve 

belgelenmesini sağlayan nitelikte bir rapora ulaşılmasına yardımcı olacaktır. Radyolojik verilerin ayrıntılı analizi, 

cerrahi müdahalenin güvenliğini ve etkililiğini ve doktorların öğrenme eğrisini artırmak için mevcut bilgileri 

geliştirmeye hizmet edecektir. 
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ABSTRACT  

 

The endoscopic transsphenoidal approach has appeared to be less traumatic than the traditional microsurgical 

approaches with less complications by advanced technology and increased experience. But serious complications still 

occur and we must work to reduce them as much as possible.we think that reintroduction of anatomy as key factor in 

surgical experience is an important solution for this problem.  Therefore, more detailed preoperative radiological 

assessment is required. The computed tomography (CT) is the best tool to demonstrate paranasal sinuses. Therefore , 

CT scans are conventionally used as the first choice of imaging modality for uncomplicated sphenoid sinus pathology. 

In transsphenoidal pituitary surgery, pre-operative assessment by computed tomography (CT) scanning is the accepted 

‘gold standard’.The sphenoidal sinus is usually divided asymmetrically into several parts by one or more vertical septa. 

The septum is often deviated to the right or left side, and only occasionally be found in the midline. This implies that 

the septum may not exactly be a reliable guide for approaching the midline in endoscopic sinus surgery.The deflected 

intersphenoid septum may occasionally be attaching to the bony wall covering the optic nerve (ON) and/or the internal 

carotid artery (ICA), and can be injured when the septum is avulsed during sinus surgery. Hence, it is important to 

determine the location of the septa and their relationship with glandular and neurovascular structures especially if it is 

attached to the wall overlying the ICA or ON prior to embarking on surgery to avoid surgical complications.The optic 

nerve is the least nourished in its optic canal. and because of the proximity of this canal to the sphenoidal sinus, the 

optic nerve  is  most susceptible to injury via direct trauma especially when the wall is so thin or even dehiscent .  

We investigated a sample of 50 male and female patients subjected to sinus CT protocol for multiple reasons not 

interfering with the anatomy of the sphenoid sinus. We have excluded any pathology that disrupt normal anatomy of 

the sinus.For the tomographic study, direct unenhanced bone window 1mm Axial CT scan and 0.6mm slice thickness 

coronal reconstruction were used..  

The results reveal that 10 % of patients of our sample have bilateral connection between the sphenoidal septa and the 

optic canal and 40% have unilateral connection. The overall percentage of this variant is 50 %. 

This landmark should appear in the preoperative imaging report. This approach will greatly enhance the value of these 

reports by making them more comprehensive and clinically relevant for referring surgeon and help to reduce the risk of 

surgical complications and to reach upon a report that ensures critical anatomic variants are consistently evaluated and 

documented. Detailed analysis of the radiological data would serve to improve safety and efficacy of  surgical 

intervention and the knowledge available for doctors to boost their learning curve. 
 

 
Keywords: sphenoidseptum, opticcanal, transsphenoidalsurgery,computedtomography 

 

 
Introduction 

Anatomy should play more prominent role in using patients’ data to advance our ability to 

understand the clinical situation aiming at safer patients’ care and using this opportunity for 

academic excellence. 

Legal claims associated with anatomical errors, related to damaging underlying structures, are on 

the rise. Moreover, some suggests that it has fallen below a safe level. Some associate this 
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observation with a claim that anatomy education has been in decline for many years. Even the 

anatomical facts revealed in the preoperative medical imaging modalities are not used effectively 

as there is usually a concentration on the pathological anatomy ignoring the related normal one 

with its variations. In other words; In spite of the availability of the sophisticated medical 

imaging in the clinical practice, time and efforts dedicated to integrating all the relevant details 

,revealed in these images, are short and insufficient. 

The anatomist is responsible for creating the basic anatomical knowledge for the new 

generations of doctors and could play an important role as a moderator in integration anatomy in 

any level in their clinical career. Every doctor and medical student could participate in this 

activity. 

This study is aiming at shedding light on one important anatomical variant in sphenoidal and 

transsphenoidal endoscopic surgery that could lead to a disastrous complication if ignored. 

Understanding this variant in preoperative imaging would help to design a safe endoscopic 

approach, especially in the absence of intra-operative navigation technology. 

Background information: 

The endoscopic transsphenoidal approach has been expanded thanks to advanced technology, 

increased experience and knowledge to include wider range of skull base targets from foramen 

magnum to planum sphenoidale. Its lateral range also extends reaching from one optic nerve to 

the other. It has appeared to be less traumatic than the traditional microsurgical approach and 

characterized by a reduced number of complications. 

But serious complications still occur and must be reduced as much as possible. This could be 

achieved by addressing the importance of all the related anatomical details seen in the available 

medical images. Therefore, more detailed radiological assessment is required. Paranasal 

computed tomography (CT) is the best tool to demonstrate paranasal sinuses (Figure 1). 
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Figure 1: Computed tomography (CT) image of the related area 

 Why we should use the CT? 

CT scans have proven to be vital in imaging of the paranasal sinuses, because of the following: 

• It is available as well as easily accessible at many centers. 

¶ It sufficiently shows surgically important bony landmarks. 

¶ It provides excellent contrast in presenting anatomical details. 

Therefore, in transsphenoidal surgery, pre-operative assessment by computed tomography (CT) 

scanning is the accepted ‘gold standard’ for paranasal sinuses. 

  

 Sphenoidal anatomy and its variants: 

The sphenoid sinus is an air filled space which lies within the body of the sphenoid bone. The 

structures lying in a close relationship to the sinus are blood vesselsand nerves which travel 

alongside the sinus on their way to or from the cranial fossa. The sphenoid sinus ostium is 

located on the anterior wall of the sinus and opens into the spheno-ethmoidal recess in the 

posterior aspect of the nasal fossa. It is considered a natural gate passing from the nasal phase to 

the sphenoidal phase in the way toward the skull base (Figure2). 

 

 
 

Figure 2: The sphenoid sinus 

 

Surgeons should be familiar with the detailed anatomy of the sphenoidal sinus with its critical 

relation with multiple cranial nerves and major arteries. Multiple studies highlight sphenoidal 

variants, and the importance of identifying them. Routine search for such variants is highly 

recommended to reach upon a well- informed preoperative planning to overcome avoidable 

operative complications. This needs a teamwork including surgeon radiologist and may be an 

anatomist.
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Relations of the sinus: 

Postero-superiorly, the sphenoid sinus is related to the pituitary fossa and the middle cranial 

fossa, laterally to the cavernous sinus and its contents, posteriorly to the posterior cranial fossa, 

clivus, brain stem and basilar part of occipital bone, and inferiorly the roof of the nasopharynx 

The sinuses are in approximation to the optic nerve (ON) superolaterally, internal carotid 

artery (ICA) posterolaterally and maxillary and vidian nerve inferiorly (Figure 3). The carotico-

optic recess is a small depression that separates the carotid artery and the optic nerve. sinus body 

with larger aerated room shows more prominent impressions of the above adjacent structures 

including the optic nerve canals. 

 

 
 

Figure 3: The sphenoid sinus in relation with optic nerve 

Septa: 

The right and left sinuses are separated by a vertical septum which is commonly skewed to one 

side and not necessarily located in the midline. Deviation of the septum towards one side would 

lead to the inequality of the sizes of the two halves and the larger one usually being referred to as 

the ‘dominant’ sinus. This implies that the septum may not exactly be a reliable guide for 

approaching the midline in endoscopic sinus surgery. The inter-sphenoid septa may occur as a 

single septum or multiple. 

The logic behind removing the septa inside the sinus: 

Transsphenoidal approach needs all the available room for more free movement of the 

instruments. Therefore, the septa must be removed. The problem would occur when removing 

the deflected inter-sphenoid septum because it may be attaching to the bony wall covering the 

optic nerve and can be injured when the septum is avulsed during sinus surgery (Figure 4). 
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Figure 4: Sphenoid sinus septa 

 

Hence, it is important to determine the location of the septa and theirrelationship with glandular 

and neurovascular structures especially if they are attached to the wall overlying the carotid 

artery or optic nerve. This relation should be clear prior toembarking on surgery to avoid 

surgical complications. Therefore, in approaching the pituitary it is advocated to stay as medially 

and inferiorly as possible to avoid optic nerve penetration and injury. 

Optic nerve vulnerability: 

The optic nerve is the least nourished in its optic canal. Because of the proximity of this canal to 

the sphenoidal sinus, the optic nerve is most susceptible to injury via direct trauma especially 

when the wall is so thin or even dehiscent. 

Significant number of complications do occur in sinus surgery. Loss of vision has occurred in 

1.8% of operations in one study. The incidence of these complications seems to be higher, with 

statistical significance, in the hands of less experienced surgeons. 

Relation between the optic canal and the sphenoidal sinus septation is onevariant in anatomy of 

sphenoid sinus that could cause severe injury to the optic nerve during surgical intervention. The 

importance of this relation stemmed from the possibility that optic nerve could be avulsed when 

the surgeon tries to remove the sphenoidal septa to create a wider space. 
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However, these critical variants are not consistently evaluated or documented on preoperative 

imaging reports. Reaching upon better understanding and improving familiarity with the regional 

anatomy and its dangerous variations would further lower the incidence of operative death and 

morbidity and achieve the best possible outcome. 

Method 

Participants:  

We investigated a sample of patients 50 adult males and females subjected to CT for the skull as 

preoperative imaging investigation for pituitary microadenoma in Neurosurgery Department in 

the Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University in Samsun. We have excluded any pathology 

that disrupt normal anatomy of the sinus. 

For the tomographic study, direct unenhanced bone window 1 mm Axial CT scan and 0.6mm 

slice thickness coronal reconstruction were studied using radiant so\ware application. The 

examination was completed with oblique sagittal axis with perpendicular views that were vertical 

to the optic canal (Figure 5). 

 

 
 

Figure 5: CT scan analysis 

 

In all cases systematic studies of the nasal sinus region were performed in multiplanes. Taking 

the hard palate as reference axis, in the coronal study the plane of section was perpendicular to 

this structure. Axial sections were performed in a plane parallel to the hardpalate. 

Our aim is mainly to show the overall prevalence of this variant and whether it was mentioned in 

the radiological reports or no. 

Result 

The association of optic canal with sphenoidal septa insertion was examined. The overall 

percentage of this variant in this study is 26 % i.e. 13 in 50 patients. It has not been mentioned in 

the radiological reports. 
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Discussion 

This study illustrates the prevalence of having multiple septa and theirattachment to optic canal 

as an important anatomic landmark on the preoperative sinus CT that should be reported to the 

responsible physician. 

Sphenoid sinus is surrounded by significant structures as optic nerve, cavernous sinus and its 

contents with ICA. Only thin bones separate these structures from the sphenoid sinus. And the 

sphenoidal septa have many variable features regarding the number, direction, and insertion site. 

The surgical significance of this variation lies in the vulnerability of the underlying structures 

when trying to avulse the septa to create one space inside the sphenoidal body to make a corridor 

toward the sella tursica and skull base. 

During surgery, while detaching the septum is being performed, care must be taken not to crack 

the septum inserted to the wall of the ON violently as it may damage this structure. Even 

blindness may occur with this violent act. 

Using Radiant application would make it easy to examine adequately the reconstructed coronal 

slices from axial 1 mm CT scan study. 

Similarities and differences: 

In other study, the accessory sphenoidal septum originated in the optic nerve in 17.5 per cent of all 

cases. Additionally, the presence of an accessory sphenoidal septum was significantly associated 

with optic nerve protrusion (p= 0.01 for the right side, p =0.014 for the left side). Therefore, due to 

the risk of optic nerve injury during sinus surgery, the presence of an accessory sphenoidal septum 

should be considered. 

 

Conclusion 

How our study could advance the field: 

We urge our colleagues in radiology department to include this landmark into the preoperative 

imaging report. This approach will greatly enhance the value of these reports by making them 

more comprehensive and clinically relevant for referring surgeon and help reduce the risk of 

surgical complications. 

Detailed analysis of the radiological data would serve to improve safety and efficacy of surgical 

intervention and the knowledge available for doctors to boost their learning curve. It is also a 

great opportunity to create teaching materials based on local hospital real experience. 
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ÖZET 

Anatomi bilgisi, bir hastalığı teşhis etmek ve bir hastayı tedavi etmek ve multidisipliner bir tıp ekibi içinde etkileşim 
kurmak için gereklidir. 

Anatomik bilgiyi iletmenin birçok yöntemi vardır. Bu yöntemler tamamlayıcıdır. Operatif alanın benzersiz 
özellikleri vardır. Ameliyat sahasının karakteristikleri, cerrahlar tarafından vurgulanması gereken özel bir anatomi 
tipini tanımlayacaktır. Ancak müfredat, cerrahi anatomiyi gözden geçirmek için yeterli zamanı sunamamaktadır. 
Burada, beyin cerrahları için anatomi öğretisinde nispeten yeni bir yöntem önererek sınırları genişletmek istiyoruz. 
Mikroskobik ve endoskopik video kayıtları, canlı insan anatomisi diseksiyonunu gözlemlemek için muazzam bir 
fırsat sunar. Stereo görüntülemenin nöroşirürji eğitimine inkar edilemez katkısı nedeniyle, bu üç boyutlu (3D) video 
teknolojisinin tüm beyin cerrahları tarafından kullanılabilir hale getirilmesi arzu edilmektedir. 

Hastanın anatomisinin görselleştirilmesi ve ayrıntılarının eleştirel olarak değerlendirilmesi, cerrahi adımlar 
bağlamında anatomik işaretlerin tanımlanmasına izin verecektir. Bu nedenle, verimli zaman yönetimi ile cerrahi 
diseksiyonu optimize etmek ve nihayetinde cerrahi yeterliliği en üst düzeye çıkarmak için, kaydedilen bu 
operasyonlarda anatomik diseksiyonun ayrıntılı analizini belgeleyerek bu videolardan en iyi şekilde yararlanmayı 
hedefliyoruz. Mali kaygılardan uzak paylaşım, kolay bilgi akışı için önemlidir. Bu dokümantasyon, anatomistler 
dahil çok sayıda uzmana ihtiyaç duyar. Sonunda, cerrahların deneyimlerinden elde edilen uygulamalı anatomik 
gerçeklerle donanmış yardımcı eğitim materyalleri üretilecektir. 

Bu çalışmada anterior serebral arter (ACA) anevrizmasına transsilvian yaklaşımı ve sella turcica'ya transsfenoidal 
mikroskobik yaklaşımı gösteren cerrahi videolar kullanıldı. Anatomi bilgisi ve alanla ilgili anatomik yapılar 
ameliyat alanına entegre edildi. Bu sadece anatomik yapılardan bahsetmek değil, karşılaşılan yapıların anatomisine 
ve işlevine dayalı olarak her diseksiyon eyleminin gerekçesini keşfetmeye yönelik gerçek bir girişimdir. 

Operatif video kaydı, ezberleme yerine resim analizi için bir fırsat sunduğu için birçok faktör nedeniyle avantajlıdır, 
ayrıca cerrahın özel perspektifinden kaynaklanan kafa karışıklığını önleyerek güvenli navigasyon ve müzakere için 
sahanın cerrahi işaretlerini ve alanlarını tanımlar. Bu, ameliyat sırasında ilgili alana yönelimde hatayı önler ve 
eğitimdeki cerrahlara değerli geri bildirimler sağlar. Her cerrahi adım, sağlam anatomik bilgiye dayalı bir karara 
ihtiyaç duyar, bu nedenle, ameliyat alanlarının güvenli normal anatomi bilgisi eşliğinde kritik analizi ile prova 
yapmak endişeye neden olacak cerrahi hareketleri önleyecektir. 

Video tabanlı anatomi eğitimi, standart cerrahi eğitimi destekleyerek cerrahi uygulamadaki engelleri aşma 
potansiyeline sahiptir. 
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ABSTRACT 

 

The knowledge of anatomy is essential to diagnose a disease and treat a patient and to interact within a 
multidisciplinary medical team. 
There are many methods for delivering anatomical knowledge. These methods are complementory. There are unique 
characteristics of the operative field. The characteristics of the operative field would dedicate a special type of 
anatomy that should be mastered by surgeons. But curricula do not offer enough time for reviewing surgical anatomy. 
Here,we want to advance the limits by suggesting a relatively new method in teaching anatomy for neurosurgeons. 
Microscopic and endoscopic video recordings offer a tremendous first-time opportunity to observe live human 
anatomy dissection. Because of the undeniable contribution of stereo imaging to neurosurgical education, making this 
3D video technology available to all neurosurgeons is highly desired. 
Visualization of the patient’s anatomy and critical appreciation of its details would allow for identification of 
anatomical landmarks within the context of the operational steps. Therefore, to optimize surgical dissection with 
efficient time management and eventually to maximize surgical competency, we aim at getting the most from these 
videos by documenting detailed analysis of anatomical dissection in these recorded operations. Free sharing is 
important for easy flow of information. This documentation needs multiple specialists including anatomist. 
Eventually educational materials would be produced that help feeding back surgeons with applied anatomical facts 
captured from their experience. 
Free surgical videos showing transsylvian approach to anterior cerabral artery (ACA) aneurysm and another one 
showing transsphenoidal microscopic approach to sella turcica were used. We integrate anatomy into the operative 
field. It is not only a mere mentioning of anatomical structures but a genuine attempt to explore the justification of 
every dissection act based on anatomy and function of structures encountered. 
Operative video recording is advantageous because of many factors as it offers an opportunity for picture analysis 
instead of memorization moreover it identifies surgical landmarks and terrains of the filed for negotiating safe 
navigation avoiding confusion generated from the surgeon’s special perspective. This would avoid disorientation 
during surgery and provides valuable feedback to surgeons in training. Every surgical step needs a decision based up 
on sound anatomical knowledge, so, rehearsal with critical analysis of operative terrains would avoid wondering 
moves and safe guard normal anatomy. 
Video-based anatomy education has potential to overcome barriers in surgical practice, supplementing standard 
surgical education. 

 

Keywords: operative anatomy, video analysis, anatomy education 
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Introduction 

Teaching modalities 

Sound knowledge in anatomy is essential to diagnose a disease and treat a patient and to interact 

within a multidisciplinary medical team and with the patients themselves. It is the basis for 

developing the required vocabulary for an effective interaction. It also provides a platform of 

knowledge suitable to all medical careers. 

There are many methods for delivering anatomical knowledge (as cadaver, models, illustration). 

Embalmed cadaver has fallen out of favor due to unavailability and limited resources. This 

increases the chance for alternative methods. 

No single teaching tool has been found to meet all learning needs, so we should use multiple 

teaching resources to complement one another. 

We want to advance the limits by suggesting a relatively new method in teaching anatomy for 

neurosurgeons. This is derived from the fact that developing effective teaching modalities for 

anatomy is essential to accomplish safe operative interventions. Our strong commitment to this 

approach comes from the belief that visual technologies have the potential to revolutionize the 

surgical knowledge acquisition and motor skill development. 

Deficiency in Surgical Anatomy: 

Although surgeons need deep understanding of anatomy to execute operative procedures, busy 

curricula do not offer enough time for reviewing surgical anatomy.Therefore, there is a concern 

that surgical residents are ill-prepared especially in microscopic and endoscopic anatomy. 

Overcrowded curriculum is educationally unsound, as an excessive amount of seemingly 

irrelevant material in a curriculum encourages superficial learning. Tailoring theoretical learning 

to a particular specialty would reduce the amount of unnecessary theory learnt. Under old-style 

medical training, students were expected to learn details with little understanding of relevance 

with excessive memorization. 

Unique characteristics of the operative field: 

The characteristics of the operative field would dedicate a special type of anatomy that should be 

mastered by surgeons. These are the following: 

1. Limited exposure in minimally invasive surgery. This limitation is to avoid disrupting normal 

tissues unnecessarily. As a consequence, the burden of identifying the landmarks in this limited 

field would increase. 
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2.  Unique sequence of surgical dissection: The steps of surgical dissection is extremely different 

from the classical anatomical dissection, as it is dedicated by the characteristics of the pathology 

in accordance with the general role in surgery of doing no harm to the patient as much as 

possible. 

3. Using natural corridors: selecting atraumatic trajectory to reach the pathology in question as  

in Transylvanian approach to ACA aneurysms needs to consider the adjacent natural spaces. 

Deep understanding of detailed anatomy with advancement in related technologies has made it 

possible to find new approaches using anatomical spaces to navigate through. This would be 

advantageous in avoiding injury to vital neurovascular structures while reaching the target lesion 

more easily and safely. 

4. Blind corners and hidden structures: With limitations in the operative window, there would be 

a critical task for the surgeon to accomplish. He should anticipated the exact site of hidden 

structures in the field, as the cranial nerves around the body of sphenoid sinus that should be 

preserved during transsphenoidal surgery. Image Guided Microscopic Surgery System is being 

introduced to aid surgeons in identifying the exact location of the hidden structures by 

superimposing preop 3D data on the operative scene. It will be very useful while drilling a bone 

to locate the nerve embedded in that bone. Similarly, it is also helpful to visualize the position of 

blood vessels in a tumor during a resection procedure. 

5. Dealing with individual variations: These changes should be sought for preoperatively using 

neuroimaging as the association between optic canal and sphenoidal septa. It necessitates a 

preoperative plan discussing the importance of this variation and how the surgeon would deal 

with them. 

 
Video recording setting: 

 
The potential of operative video to share knowledge was initially limited by available 

technology. As earlier video recording did not have the resolution, color fidelity, and contrast 

range of live microscopic images. Further, the earlier methods to store and transfer video 

recordings were cumbersome. Finally, and most critically, available earlier video systems were 

not “stereoscopic,” and this did not provide true 3-dimensional (3D) imaging for a sense of 

depth. 

The era of microneurosurgery began with the introduction of the operating microscope into daily 

neurosurgical practice.This was a breakthrough advancement for neurosurgery that enabled 

substantial improvements in surgical techniques, which in turn lead to improved patient 

outcomes. Operating microscopes also enabled assistant surgeons to directly and simultaneously 
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observe the identical operative field as the lead surgeon, which significantly improved 

neurosurgical training. 

Microscopy and endoscopy depend on capturing scenes not visible to naked eye. The associated 

camera has made it easy to record and store the scenes. This is a tremendous first-time 

opportunity to observe live human anatomy dissection and having it recorded for later use. Now 

with the wider use of digital hardware easy video recording has been ensured. The rules of the 

game have changed by eliminating outdated analog hardware and peripherals. This shift has cut 

the large bulk of cameras and make it safer to incorporative video recording without endangering 

the sterility and the safe environment around the operative field. 

Relatively cheap and effective tools: 

Because of the undeniable contribution of stereo imaging to neurosurgical education, making this 

3D video technology available to all neurosurgeons is highly desired. There is a need to develop 

an inexpensive, reliable, and user-friendly recording system for neurosurgeons. A system for 

neurologic surgery 3D recording can be implemented on any operative microscope, that requires 

only readily available smartphones, common consumer electronic components and accessories, 

and common computer software. 

Video analysis: 

It is well documented that endoscopic and microscopic camera used for visualization of the 

patient’s anatomy allows for effortless recording of video and images during the operation. This 

improves quality of learning and the efficiency and safety of care. The recorded videos may be 

used for reasons such as analysis of the operational steps, review of the techniques employed, 

and evaluation of instrument usage. The stored digital media may also be employed for patient’s 

briefing or as educational material for cognitive training of junior surgeons. Another application 

is the assessment of surgeon’s performance during the operation. 

To optimize surgical dissection with efficient time management and eventually to maximize 

surgical competency, we aim at getting the most from these piled videos by documenting detailed 

analysis of anatomical dissection in these recorded operations. This information should be ready 

for sharing with students and doctors to boost their knowledge in this field. 

Teamwork: 

This type of documentation needs the effort of a team comprised of multiple specialties including 

anatomist. Members must be interested in integrating anatomy into real clinical practice. In 

general, the anatomist works away from the pressure other specialists usually face inside the 

hospital. So he or she has the time required to analyze the anatomical structures and to integrate 

the notes taken from other specialties as radiologists and the surgeons. 
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This analysis would produce educational materials that helps feeding back surgeons with 

applied anatomical facts captured from their experience. This would make the process of 

continuous education more vivid and interesting. 

We want to reshape Surgical Anatomy Learning into one that is produced by doctors using 

their own experience and accustomed to the clinical needs. Even with the advent of new 

technologies that immerse surgeons in depth into detailed 3D experience, the importance of 

having deep knowledge in anatomy becomes a necessity to identify the details seen during 

operative navigation. Examples of such new technologies are Video-based Augmented 

Reality System, Osirix’s 3D virtual endoscopy function and Image Guided Microscopic 

Surgery System using Mutual-Information Based Registration. These technologies 

superimpose preoperative imaging data onto the operative scene. 

 

Material and method 

Our review of literature was conducted according to the guidelines defined in PRISMA 

statement. 

The electronic data bases: is searched till October 2020. 

The Medical Subject Headings (MeSH) terms and key words used were: microscopic 

anatomy, endoscopic anatomy , 

We analyzed all full-texts studies including video-based education methods about any 

surgery. “Education” means a medical resident’s training and teaching process. 

We impose restrictions on language or publication date as only English publications that 

dated back to 2000 were chosen. 

The working team: 

Our team is orchestrated and motivated around on a goal -building unique medical tools 

that help to educate doctors faster, better and cheaper. The team consists of neurosurgeon, 

anatomists interested in surgical anatomy and a radiologist working in the field of 

neuroimaging. Other specialities could participate in this project as surgeons from other 

specialities, IT specialists and web developers. 

We have chosen MP4 video showing transsylvian approach for clipping of ACA aneurysm. 

That was an operation conducted in Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University 

Neurosurgery Department by Prof. Cengiz Çokluk, the head of this department. The video 

has recorded the microscopical view in 2D. The video has been edited using Microsoft 

video editor in Windows 10. 

The dissection steps, excuted by the surgeon which are evident in the video, have been 

taken as the skeleton on to which we added anatomical facts relevant to this operation.  

We believe that we could present anatomy in new sequence and new perspective to help 
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surgeons taking correct decisions as what to do next step. 

Discussion 

Advantages and potentials of using operative video for anatomy analysis: 

Every surgical step needs a decision based upon sound anatomical knowledge. So, rehearsal 

with critical analysis of operative terrains would avoid wondering moves and safeguard 

normal anatomy. Here we would be spending a few moments in the mind of a surgeon to 

see what his anatomical justification was for doing the successive dissection steps. 

As the operative note is considered inadequate, operative video recording is advantageous 

because of the following: 

¶ It presents real live anatomy dissection experience that could easily be watched 

from a distance. Moreover, it could be shared with others to distribute critical 

medical knowledge. Platforms for medical E-learning with edited surgical 

videos are present now on the internet as medtube.net, but we couldn’t find a 

video with analysis of anatomical structures from operating surgeon’s 

perspective. 

¶ It is available without extra cost when used for education.The availability of 

surgical microscope in hospitals has made recording surgeon’s perspective 

accessible since all these microscopes have an associated digital camera that 

records the events from that angle. This camera needs no extra work and it has 

low profile to ensure working without any interference with the operation. 

¶ It partially overcomes cadaver’s shortage and high expenses and other 

limitations of surgical simulators. Using simulators for teaching complex non-

technical skills has ambiguous results. The dominance of technology could not 

change the educational principles. Deep understanding of relevant anatomy 

should be integrated into any training program in the surgical field. In this 

regards more holistic curriculum assessing both technical and non-technical 

skills needs to be encouraged. 

¶ It offers an opportunity for picture analysis instead of memorization. With wider 

use of 3D videos, learners would have the ability to assimilate even difficult 

three- dimensional relationships.The majority of people are visual learners. So, a 

video showing the anatomy of the surgical bed would be easier to understand 

than just memorizing a text and struggling to form a mind picture to understand 

it. 

¶ It identifies surgical landmarks and terrains of the filed for negotiating safe 

navigation to reach the target safely. 

¶ It provides a perspective for anatomy within the limited view and limited time of 

the surgical operations. Surgeons are responsible for visually identifying the 

structures 
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whether vital or no within a limited widow in a restricted time frame. So 

familiarizing themselves with the actual scenes of the operative field is highly 

recommended and desirable. 

¶ Showing upside down anatomy. The position of the surgeon in relation to the 

head of the patient would make the perspective toward the anatomical structures 

more difficult to appreciate. This is because the base of the skull would be seen 

hanging above the brain. This would be a source of confusion unless the surgeon 

is well trained to anticipate the structures in this specific strange position. It 

helps avoiding disorientation during surgery and provides valuable feedback to 

surgeons in training. 

¶ Its digital archival and retrieval make it easy to be shared with others. Rapid 

development of technology eliminates traditional communication barriers 

especially the geographical and linguistic. It facilitates the exchange of 

knowledge and expertise in an unprecedented way. Overcoming these barriers, 

via broadband internet, is opening new horizons to medical practice and 

sciences. 

¶ Video based education is an opportunity to present information from the best 

practice featuring educational topics from credible authors. The advent of new 

innovative visualization in surgery improves the way of presenting relevant 

anatomical facts to enrich the depth of knowledge for every surgeon. All these 

advantages would secure profitable educational business for the academic body. 

¶ Ultimately, it would improve the reputation of the medical education hospital in 

generating knowledgeable, proficient, and safe surgeons. 

 

 
Limitations: 

This modality is limited as a stand-alone approach and needs to be incorporated with other 

learning models for achieving the required cognitive ability and motor skills. 

Ethical concerns; protecting patients’ privacy is recommended before making these videos 

accessible for academic and clinical use. Moreover, these recordings are considered 

mandatory in some countries to provide evidence for lawsuits in case of malpractice. 

Guidelines for recording and archival of surgical videos are currently under development to 

deal with the sensitive personal data of the patients. Unfortunately, these concerns are 

creating a real obstacle to reaching our goal of free flow of information. 
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In conclusion 

We think that patient’s digital data should be incorporated into the educational paradigm. 

We aim at making the most out of these surgical videos for more efficient and safe surgical 

practice and academic excellence. Anatomical analysis of surgical scenes would improve 

the practice of applying and incorporating the basic knowledge into best medical practice. 

This project has a final goal which is creating a university library platform available for all 

concerned specialties. 
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ÖZET 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, adli antropolojinin yanı sıra siber ve dijital antropoloji kavramları ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Değişen ve gelişen günümüz teknolojisi ile ortaya çıkan bu kavramlarla birlikte, gizlilik ve 

güvenlik konuları, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve bireysel kullanıcılar için önemli bir gündem 

maddesi olarak üst sıralardaki yerini alarak her zamankinden daha fazla konuşulur hale gelmiştir. Tam da bu 

noktada kurum ve kuruluşlar tarafından, iyi yapılandırılmış bir güvenlik duvarı kullanımı, ihtiyaç duyulan bu 

gizlilik ve güvenlik ihtiyacına yönelik uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik duvarı günlük 

kayıtları, saldırının tarihi ve saati, tehdit türü, kullanılan protokol türü, kaynak IP adresi ve ülke, kaynak bağlantı 

noktası numarası gibi zengin bir ağ adli veri kaynağı bilgisi içermektedir. Böylesine zengin bir bilgi kaynağı 

içeren güvenlik duvarı günlükleri doğru bir şekilde analiz edilebilirse, tehditler azaltılabilmekte ve siber 

saldırılara karşı daha etkili önlemler alınabilmektedir. Tek bir güvenlik duvarı günlük girişine bakılarak genel bir 

yorum yapılamamaktadır. Daha ayrıntılı yorumlar yapabilmek için, ilgili güvenlik duvarı günlük girişlerinin 

tamamının genel davranışının yorumlanması ve analizi gerekmektedir.  

Bu çalışma, güvenlik duvarı günlüklerinin demografik analizine ve elde edilecek sonuçların dijital ve siber 

antropoloji için ilginç olup olmadığına odaklanmıştır. Bu amaçla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

(NEVU) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki Palo Alto Networks güvenlik duvarı cihazından alınan verilerin 

mevcut durum analizine ait veri görselleştirmesi yapılarak, siber tehdit analistine mevcut tehditlerin 

yorumlanmasında yardımcı olmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analizinin, nispeten yeni bir alan olan siber 

antropolojinin de ilgi alanına girdiği görülmektedir. Bu çalışmayla birlikte mühendislik ve antropoloji alanlarının 

birlikte multidisipliner çalışmalar yapmasının gerekliliği de öne çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

With the advancement of technology, concepts such as cyber and digital anthropology concepts have started to 

emerge besides forensic anthropology. With these concepts emerging with changing and developing today's 

technology, privacy and security issues have become more talkable than ever, taking their place at the top as an 

important agenda item for public institutions, private sector organizations and individual users. At this point, 

using a well-structured firewall appears as a suitable solution for this privacy and security need. Because of the 

need for privacy and security, institutions and organizations use global solutions such as Firewalls against cyber-

attacks. Firewall log entries contain a rich source of network forensic data such as the date and time of the attack, 

type of threat, type of protocol used, source IP address and country, source port number. If firewall logs with 

such a rich source of information can be analyzed correctly, threats can be reduced and more effective measures 

can be taken against cyber-attacks. A general comment cannot be made by looking at a single firewall log entry. 

In order to make more detailed comments, the general behavior of all relevant firewall log entries needs to be 

interpreted and analyzed. 

 

This study focused on demographic analysis of firewall logs and whether the results to be achieved are 

interesting for digital and cyber anthropology. For this purpose, data visualization of the data obtained from the 

Palo Alto Networks firewall device at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University (NEVU) IT Department was tried to 

assist the cyber threat analyst in the interpretation of the current threats. It is seen that the analysis of the data 

obtained is in the area of interest of cyber anthropology, which is a relatively new field. With this study, the 

necessity of the multidisciplinary studies of the fields of engineering and anthropology has come forward. 

 

 

Keywords: Cyber antropology, digital antropology, cyber security, data visualization. 

 

 

1. Introduction 

With the advancement of technology, in terms of anthropology, concepts such as digital 

anthropology, cyber anthropology and techno-anthropology have begun to emerge and 

gradually increase importance (Horst & Miller, 2013; Libin & Libin, 2005; Ruckenstein & 

Pantzar, 2015; Sundaramurthy, McHugh, Ou, Rajagopalan, & Wesch, 2014). The 

cybersecurity issue also strengthens its place in the literature, and its influence is increasing 

day by day. 

 

In parallel with the increasing number of crimes committed through computer networks for 

certain organizations in our country and the world (Zec & Kajtazi, 2015), it has led to the 

search for effective solutions to combat these crimes. Poor network security policies make the 

campus network vulnerable to cyber-attacks. Therefore, some precautions are required. One 
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of the common solutions to this problem is to use a firewall. Firewalls are indispensable parts 

of network security. Routers have a built-in firewall mechanism (Parker, 2018). Firewalls log 

information for both incoming and outgoing connections in the audit log based on its 

configuration (Ghoniem, Shurkhovetskyy, Bahey, & Otjacques, 2014). These firewall logs 

may provide valuable information about digital attacks, external threats or traffic behavior 

(Babbin, 2006) and also can be viewed by the network security manager at any time.  

 

Application of visualisation techniques to firewall log files helps network security analysts to 

make more accurate and effective decisions about security risks. 

 

When we look at the studies in the literature, Winding et al. (Winding, Wright, & Chapple, 

2006) have shown an accurate way of identifying anomalies using various analysis techniques 

to analyze firewall log data. They have obtained promising results from the data they applied 

to different classification methods using the WEKA program. 

 

Ghoniem et al. (Ghoniem et al., 2014) have presented a useful  and straightforward 

visualization prototype (VAFLE) that facilitate anomaly detection for analysts. They have 

been successful in detecting numerous attack patterns. 

 

Zec and Kajtazi (Zec & Kajtazi, 2015) have proposed a theoretical perspective that  measures 

the psychological aspect field of cyber security and try to understand how IT professionals 

take decisions about building Cybersecurity policies. They found that IT professional experts 

are mainly interested in technological viewpoint. Also, they answered the second research 

question and they found that the lack of investment factors in the field of cyber security plays 

a crucial role in increasing the number of these attacks. Within the scope of this study, 

demographic analysis of network logs stored under the law was made and the importance of 

the results in terms of cyber or digital anthropology was discussed. 

 

2. Methodology 

In this section, firstly, the steps of the study are given (Figure-1). Then, how the data set is 

obtained and its features are explained. Finally, how the data visualization process is done is 

mentioned. In the next sections, results and discussion will be given.  

As can be seen in Figure-1, preliminary work was carried out first. Then, firewall logs for 

2019 were taken on a monthly basis. These data have been restored to the database. The logs 

that remained after the pre-processing were analyzed and the data visualization process of 

these logs was performed. These visualizations are prepared with Tableau Software 

(“Tableau”). 
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Fig. 1. The six steps of this study 

2.1.Network Structure of NEVU 

Figure-2 shows the general structure of the network topology used by the university, where 

user computers are protected by a firewall. As you can see in Figure-2, this firewall is placed 

between the Metro Switch and Backbone Switch to counter the cyber-attacks. The NEVU 

Campus Network is designed to take account of high speed and bandwidth to provide 

reliability, capacity and backup services to the daily data traffic needed by staff and students 

in academic and administrative units. 

 

With the connection speed of 600 Mbps symmetric access (equal download and upload speed) 

specific to the institution, the traffic coming from the internet via the fiber cable passes to the 

metro switch, then to the firewall, and passes to the user and DMZ block with the help of the 

backbone switch. All input and output traffic is managed and logged by the firewall. In 

addition to the wired connection, all input and output traffic on the campus network also 

includes data via the wireless connection method. 

 

 
 

Fig. 2. Network Structure of NEVU 

2.2.Data 

The data used in this study were compiled from monthly logs of Palo Alto Firewall 

including December 2018 to December 2019. To enable reliable statistical analysis and to 

improve the quality of the data, the data were pre-processed, and the data with blank or 

inappropriate content was removed. 

 

Each threat log entry includes the following information: Date and time of connection 

attempt, type of threat (such as brute force), source and destination zones and IPs, protocol 

(such as TCP/UDP/ICMP), application name (such as SMTP), alarm action (such as reset 

both) and severity level (such as high). 

 

The data were first pre-processed and informational records were pruned and then other 

records were eliminated, leaving only incoming attacks on the network. Statistics of the log 

counts are given in Table-1. The number of all logs in the first column, threat logs and 

internal requests in the second column, and the incoming threats in the third column, 

respectively. As can be seen from the table, 24 per thousand of all logs are from incoming 

attacks and this rate is not at all underestimated. 
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Table 1. Log Statistics 

Months 
(2019) 

All Logs Threats/Internal 
Requests 

Incoming 
Threats 

January 2686297 1124499 60746 

February 3315821 1157101 119126 

March 4224290 1303455 107656 

April 2916180 985876 116911 

May 3625426 235475 71957 

June 1944128 97360 26289 

July 1876531 318219 44911 

August 1706776 184735 75016 

Septembe
r 

2405829 159697 78820 

October 4224219 187650 76212 

Novembe
r 

1174995 44504 19659 

December 3535492 1251921 25197 

Total 33635984 7050492 822500 

 

 

3. Results 

When the 2019 logs were analyzed for the attacking countries, the results given in Figure-1 

and Table-2 were obtained. The most attacking 20 countries can be seen in Figure. According 

to this, 7 countries with the most attacks are United States, China, Hong Kong, Turkey, 

France, Canada and United Kingdom, respectively. The most cyber-attack countries in the 

world in 2019 are given in Table-3. When these countries and the attacks on the university 

network are evaluated together, we see that the first two countries that have attacked the most 

are changing places among the countries that attack the university network. Besides, the 

attack on the university network from Brazil, which has an essential place in the world 

rankings, came almost negligibly. It appears that the attacks came in considerable numbers 

from Turkey. 

  

 

 
Fig. 1. Top 20 Source countries of threat. 

 

An issue not to be overlooked when examining cyber-attacks is to take into account 

population density. In Table-2, cyberattacks per person are calculated for each country. 

Looking at the attacks on the university's network, Iceland is by far the most attacking country 

per person. This is followed by Hong Kong, Lithuania, the Netherlands, France, Canada and 
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Austria, respectively. It was observed that fewer attacks were coming from Russia, India and 

Japan compared to the attacks made worldwide. 

 

Table 2. Country Statistics of The Incoming Attacks 

Country Number of Incoming Attacks Attacks Per Human (x10-6) 

United States 159458 487 

China 91619 66 

Hong Kong 82924 10000 

Turkey 76930 941 

France 74351 1000 

Canada 54648 1000 

UK 48513 730 

Netherlands 44392 2000 

South Korea 22505 437  

Italy 17450 288  

Russia 12832 89 

Vietnam 12120 126  

Germany 11557 139  

Lithuania 10563 3000  

Austria 9829 1000 

Japan 9651 76 

Mexico 7619 59 

India 7544 5.63  

Greece 5921 551  

Iceland 5266 14000 

 

 

 

Table 3. Most Cyber-attacking Countries  

Most Cyber-attacking Countries* Percentage (%) 

China 21 

United States 11 

Brazil 7 

Russia 6 

India 5 

Japan 4 
(* http://www.stratozen.com/articles/top-countries-involved-in-cyber-attacks) 
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Fig. 2. World threat map against NEVU Campus Network 

 

Fig. 2 shows that the visualization of cyber-attacks on the world threat map. US ranked first 

with the number of 159458 (19%) threats while other countries followed respectively: China 

91619 (11%), Hong Kong 82924 (10%), Turkey 76930 (9%), France 74351 (9%) and Canada 

54648 (7%). Dark places on the map show attacking countries. Light coloured places on the 

map show there was no attack to NEVU. The colours used to make it easy to read the map. 

From this map, it is seen that cyberattacks do not come from places where human life is 

limited (e.g. Greenland) or less developed countries (e.g. some African countries). Cyber-

attacks increase as the development levels of countries increase. 

 

4. Conclusion 

The development of the internet and computer technology provides many positive 

developments, as well as opening up negative situations due to the use of malicious people. 

This situation is in the interest of cyber and digital anthropology, as well as forensic 

anthropology. For this purpose, in this study, the one-year (31.12.2018-31.12.2019) network 

logs of Nevsehir Haci Bektas Veli University were analyzed. The log file containing 822.500 

lines obtained from the Palo Alto Networks firewall device was analysed, visualized and 

interpreted. These different types of graphics are useful for security administrators.  

 

As a result of the logs analyzed, it is seen that there is a correct general proportion between 

the development levels of countries and cyber-attacks. It is understood that social relations 

between countries also affect cyber-attacks. Considering the per capita attacks by the country 

population, a remarkable issue emerges. Although the population of some countries are lower 

than the others, the number of cyberattacks per person is quite high. When all these situations 

are taken into account, it is revealed that cybersecurity is also of interest in cyber and digital 

anthropology. 
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ÖZET  

AMAÇ: Hipertansiyonun endotel fonksiyonu üstündeki etkisini akım bağımlı dilatasyonun Doppler US 

ile belirlenmesine dayanarak tespit etmek. 

MATERYAL ve METOD:  Çalışmaya 28 (%56) kadın ve 17 (%44) erkek hipertansif hasta katıldı. 

Hipertansif  grubu olarak kan basınçları 140/90 mmHg’nin üstünde olan olgular çalışmaya dahil edildi. 

Kontrol grubu olarak 12 (%60) kadın ve 9 (% 40) erkek normotansif kişi çalışmaya alındı. Kontrol 

grubunun kan basınçları 120/80mmHg’ nin altında olup, standart klinik ve laboratuar testleri normal 

sınırlarda idi. Yaş ve cinsiyet etkisinin minimalize edilmesi amacı ile her iki grup için benzer yaşlarda 

ve eşit sayıda cinsiyetteki olgular çalışma kapsamına alındı. Her iki gruptaki hastalarda 10 dakika (dk) 

istirahat sonrası sağ brakiyal arter gri skala US incelemesi kübital fossanın 5-10cm proksimalinden, 

brakiyal arterin en iyi şekilde görüntülendiği yerden gerçekleştirildi.  Gri skala US incelemesi ile bazal 

brakiyal arter çapı her hasta için belirlendi. Ardından hasta istirahat eder pozisyonda iken üst kola bir 

tansiyon aleti manşonu bağlanarak 5 dk  boyunca 250 mmHg üstünde kalacak şekilde şişirildi. Beş dk 

sonunda manşon çıkarılarak brakiyal arter çapı yeniden belirlendi ve akıma bağlı (endotel bağımlı) 

dilatasyon hesaplandı. Bazal değere ulaşmak için hastaların tekrar 5 dk dinlenmeleri sağladı ve dilaltı 

izosorbiddinitrat (İSDN) verildi. Beş dk sonunda brakiyal arter çapları ölçülerek endotelden bağımsız 

vazodilatasyon hesaplandı. 

BULGULAR: Akım bağımlı dilatasyon hipertansif hasta grubunda %5,5±2,9 ve kontrol grubunda 

%14,2±6,8 olarak bulundu. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p< 0.05). 

Dilaltı ISDN ile endotelden bağımsız olarak elde edilen vazodilatasyon hipertansif grubunda %13,2±5 

ve kontrol grubunda 24,4±7,8 olarak ölçüldü. Bu verilere göre her hipertansif ve kontrol gruplarında 

endotelden bağımsız vazodilatasyonda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p< 0.05). Bununla 

birlikte dilaltı ISDN ile endotelden bağımsız olarak elde edilen vazodilatasyon hipertansif grubunda ve 

kontrol grubunda endotel bağımlı vazodilatasyona göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p< 0.05). 

SONUÇ: Hipertansiyon akıma bağlı vasodilatasyonu azaltmakta olup, endotel disfonksiyonu 

oluşturmaktadır. Ateroskleroz için bir risk faktörü olan hipertansiyonun endotel fonksiyonu üstündeki 

etkisi ateroskleroz oluşmadan çok daha önce yüksek rezolüsyonlu US incelemesi ile belirlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, endotel disfonksiyonu, ultrason, brakial arter. 
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DETERMINING THE ROLE OF HYPERTENSION IN ENDOTHELIAL DYSFUNCTION USING HIGH-

RESOLUTION ULTRASOUND 

Elif Günaydın1, Levent Altın2, Semra Duran3, 
1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye, 

gunaydinelif@hotmail.com  
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye 

dr.leventaltin@gmail.com 
3Bilkent Şehir Hastaneleri, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye, 

 semraduran91@gmail.com 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To investigate the effect of hypertension on endothelial function by determining flow-

dependent dilatation using Doppler US. 

MATERIAL and METHOD: Twenty-eight (56%) female and 17 (44%) male hypertensive patients 

participated in the study. The hypertensive group included patients with a blood pressure above 

140/90 mmHg. The control group consisted of 12 (60%) female and nine (40%) male normotensive 

individuals. The blood pressure of the control group was below 120/80 mmHg, and their standard 

clinical and laboratory test results were within normal limits. In order to minimize the effect of age 

and gender, cases of similar ages and equal numbers of people from both genders were selected for 

the two groups. In patients in both groups, after 10 minutes of rest, a gray-scale US examination of 

the right brachial artery was performed 5-10 cm proximal to the cubital fossa, where the brachial 

artery could be best visualized. The basal brachial artery diameter was also determined for each 

patient during this examination. Then, while the patient was resting, a sphygmomanometer cuff was 

attached to the upper arm, and inflated and maintained above 250 mmHg for 5 minutes. At the end 

of 5 minutes, the cuff was removed and the brachial artery diameter was re-determined, and the 

flow-dependent (endothelium-dependent) dilatation was calculated. The patients were allowed to 

rest for 5 more minutes to reach the basal value, and sublingual isosorbide dinitrate (ISDN) was 

given. After 5 minutes, the diameter of the brachial artery was measured, and endothelium-

independent vasodilation was calculated. 

RESULTS: The flow-dependent dilatation was found to be 5.5±2.9% in the hypertensive patient group 

and 14.2±6.8% in the control group, with a statistically significant difference (p<0.05). Endothelium-

independent vasodilation achieved with sublingual ISDN was 13.2±5% in the hypertensive group and 

24.4±7.8 in the control group. According to these data, a statistically significant difference was 

present between the hypertensive and control groups in terms of endothelium-independent 

vasodilation (p<0.05). In addition, endothelium-independent vasodilation achieved with sublingual 

ISDN was statistically significantly differed from endothelium-dependent vasodilation in both groups 

(p<0.05). 

CONCLUSION: Hypertension reduces flow-related vasodilation and causes endothelial dysfunction. 

The effect of hypertension, which is a risk factor for atherosclerosis, on endothelial function can be 

determined by a high-resolution US examination long before atherosclerosis occurs. 

Keywords: Hypertension, endothelial dysfunction, ultrasound, brachial artery 
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     The endothelium is the largest endocrine organ of the body, weighing approximately 1800 grams 

and known to have an effect on vascular tone, blood pressure, blood flow, and coagulation system. It 

synthesizes nitric oxide (NO), prostacyclin, bradykinin, vasodilator substances known as 

hyperpolarizing factors, and vasoconstrictor factors, such as endothelin, thromboxane, and 

angiotensin activator. The predominant vasodilator factor is NO, which is responsible for the most 

important mechanism of the reduction in relaxation due to the endothelium. In case of endothelial 

dysfunction, there is a shift in the balance between the released vasodilator and vasoconstrictor 

factors. 

     In hypertension, the deterioration of endothelium-dependent vasodilatation response and 

increased sensitivity to vasoconstrictors can increase peripheral vascular resistance. Although 

hypertension has been the subject of many studies due to its high prevalence, new examination and 

treatment methods continue to be of interest to researchers.  

 In recent years, with the effect of technological developments, the number of tools that can 

be used in diagnosis and treatment has increased, and the capabilities of existing tools have been 

improved. Celermajer et al. defined a non-invasive parameter to evaluate endothelial function 

ultrasonographically on large superficial arteries [e.g., the brachial artery (BA)] (1). Since 

conventional techniques for evaluating endothelial function (e.g., strain venous occlusion 

plethysmography) have an invasive nature, there is great interest in determining the clinical 

usefulness of the ultrasonographic technique based on the investigation of the flow-induced 

dilatation of BA. 

 In this study, we aimed to determine the effect of hypertension on endothelial function using 

high frequency gray-scale ultrasonography (US) based on the determination of changes in flow-

related vasodilation rates. 

 

Methods 

 A total of 70 cases comprising 50 patients diagnosed with hypertension in the cardiology 

clinic of Ankara Numune Training and Research Hospital and 20 individuals without hypertension 

(control group) were included in the study. Written informed consent was obtained from all 

participants. The hypertensive group was formed with patients whose blood pressure was above 

140/90 mmHg based on the three separate measurements on at least three consecutive days. The 

blood pressure of the control group was below 120/80mmHg, and their standard clinical and 

laboratory test results were within normal limits. In order to minimize the effect of age and gender, 

cases of similar age and an equal number of male and female patients were included in the two 

groups.      

 The US examination was performed with a GE Logic 9 brand color Doppler ultrasonography 

device and 12 MHz surface (linear) transducers. Since vascular response due to flow is affected by 

many factors, such as temperature, nutrition, medication use, and sympathetic stimuli, the 

examination was performed in a quiet environment in temperature-controlled rooms (20-26 °C). The 

participants were asked not to exercise or consume caffeine and high-fat food for at least six hours 

before the examination (2,3). In addition, they were asked not to ingest or inhale any substance that 

could affect endothelial response, such as tobacco, vitamin C, and vitamin E (4,5). 

     The patients in both groups rested for 10 min in the supine position, and the right arm was placed 

in a comfortable position in which BA could be viewed (forearm in extension and supination 
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position). After resting, the right BA gray-scale US examination was performed 5-10 cm proximal to 

the cubital fossa, where BA was best visualized (Figure 1). 

 

 

 

Figure 1: Schematic illustration of the brachial artery and cuff 

 

 

     BA was visualized in the longitudinal plane (long axis) between the vessel wall and lumen by 

optimizing the focus and depth settings in a way that the anterior and posterior intimal echogenic 

lines were selected. During the examinations, the transverse images of BA were not preferred due to 

the inadequate visualization of the lateral walls and side wall artefacts in these images limiting the 

accurate determination of the maximum diameter (6). Diameter measurements were made from the 

intimal echogenic lines of the anterior and posterior walls at eight times magnification. Once BA was 

imaged at baseline or at rest, anatomical landmarks, such as veins and fascial planes were noted to 

assist in maintaining the same image of the artery throughout the study. The location of the 

transducer was also marked on the skin. 

     In the primary care examination, the resting BA diameter was determined for both groups using 

gray-scale and Doppler US. Then, while the participants were resting, a sphygmomanometer was 

attached to the upper arm, and the cuff was inflated to keep the pressure above 250 mmHg 

(suprasystolic level) for 5 min. At the end of 5 min, air was released from the cuff, and the BA 

diameter was calculated under stress to obtain flow-dependent (endothelial-dependent) 

vasodilation. The measurements were undertaken based on the largest diameter over 30 to 80 

seconds. Then, all participants included rested for 5 min in order to return to their resting values. 

Then, sublingual isosorbide dinitrate (ISDN) was then given, and after waiting for a further 5 min, the 

BA diameters were calculated to determine endothelium-independent vasodilation. The formulas 

used for these calculations are given below. 

 

Endothelium-dependent vasodilation rate (stress %):  

[(stress BA diameter - resting BA diameter) / resting BA diameter] x 100 
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Endothelium-independent vasodilation rate (NO %): 

[(ISDN BA diameter - resting BA diameter) / resting BA diameter] x 100 

 

 

        

 

Figure 2: High-resolution longitudinal ultrasound images of the brachial artery in a normotensive 

case. (A) resting , (B) after hyperemic stimulation (endothelium-dependent vasodilation), and (C) after 

sublingual after isosorbide dinitrate use (endothelium-independent vasodilation).  
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Figure 3: High-resolution longitudinal ultrasound images of the brachial artery in a hypertensive case. 

(A) resting, (B) endothelium-dependent vasodilation, and (C) endothelium-independent vasodilation 

 

 

 

Statistical analysis 

     The results were expressed as % mean ± standard deviation (SD) using the Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) v. 12.0 for Windows in a total of 70 cases. The comparisons of the 

measurements between the hypertensive and control groups were undertaken with the t-test. A p 

value of <0.05 was considered statistically significant. 

 

Results 

     

     Forty (57.1%) of the cases included in the study were female and 30 (42.9%) were male, and their 

ages ranged from 35-79 years (mean, 59 years). The demographic data of the hypertensive and 

control groups are summarized in Table 1. There was no statistical difference between females and 

males in terms of endothelium-dependent vasodilation induced by reactive hyperemia and NO-

dependent endothelium-independent vasodilation of BA (p > 0.05) (Table 2). 

     A significant difference was found between the hypertensive and control groups in terms of 

endothelium-independent vasodilation rate with the use of sublingual ISDN (p < 0.05); however, no 

significant difference was observed within the two groups between the rates of endothelium-

independent ISDN vasodilation and endothelium-dependent vasodilation (p< 0.05). There was also 
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no statistically significant difference in the resting BA diameters of the two groups (p > 0.05). 

However, a statistically significant difference was detected between the two groups in the 

percentage of BA endothelium-dependent vasodilation (p < 0.05) (Table 3). 

 

 

Table 1: Demographic data of the hypertensive and normotensive groups  

 

 

 

 

Table 2: Percentages of brachial vasodilation by gender and statistical data on age distribution  

 

 

Table 3: Bacterial arterial vasodilator responses and descriptive characteristics of the study groups  

 

 

Hypertensive group 

(median ± SD ) 

 

Normotensive group 

( median ± SD) 

P value 

 

       

      
  

       Gender 

       number (%) 

     Hypertensive group 

         number (%) 

   Normotensive group 

          number (%) 

Female  40 (57.1%) 28 (56%) 12 (60%) 

Male  30 (42.9%) 22 (44%) 8 (40 %) 

Total  70 (100%) 50 (71.4%) 20 (28.6%) 

 Total Female Male P value 

Number of cases       70 40 30  

Age ± 58.8 ± 11.5 61.4 ± 10.4 p > 0.05 

Stress % ± 8.6 ± 7.0 7.2 ± 3.9 p > 0.05 

NO % ± 17.1 ± 1.3 15.3 ± 1.2 p > 0.05 
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Number of cases 50 20  

 

Age 59.8 ± 10.6 56.8 ± 10.1 p > 0.05 

 

Systolic blood pressure 160.5 ± 14.68 108.7 ± 8.2 p < 0.05 

 

Diastolic blood pressure 98.4 ± 8.7 72.7 ± 5.4 p < 0.05 

 

Resting BA diameter  44.4 ± 6.4 41.8 ± 5 p > 0.05 

 

Stress BA diameter 46.8 ± 6.6 47.6 ± 4.7 p < 0.05 

 

NO BA diameter 50.1 ± 6.4 51 ± 4.9 p < 0.05 

 

Stress % 5.5 ± 2.9 14.2 ± 6.8 p < 0.05 

 

NO % 13.2 ± 5 24.4 ± 7.8 p < 0.05 

 

BA; brachial artery, stress BA diameter; mean BA values of endothelium-dependent vasodilation 

induced by reactive hyperemia, NO BA diameter; Mean BA values of endothelium-independent 

vasodilation after isosorbide dinitrate use. Stress %;  percentage value of stress BA diameter, NO %; 

Percentage value of NO BA diameter 

 

Discussion 

 

     Since Furchgott and Zawadzki first described the primary role of endothelium in the regulation of 

vascular tone in 1980, many studies have been conducted to examine the function of endothelium in 

both healthy individuals and disease states (7). Experimental and clinical studies have shown that 

secondary to shear stress, mechanoreceptors are stimulated in the vessels, and then endothelium-

dependent vasodilation response occurs with the release of NO, a powerful vasodilator (8,9). There 

are several studies in the literature suggesting that vasodilation mediated by the endothelium occurs 

primarily through NO and that vasomotor response is impaired in hypertensive patients, and 

researchers have also investigated the effect of NO synthesized from the endothelium on blood 

pressure and vascular resistance.  
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 In the 1990s, a parameter was developed to evaluate the endothelial function of the 

peripheral great vessels using high-resolution US as a non-invasive procedure. This technique was 

first used by Celermajer et al. to demonstrate endothelial dysfunction in asymptomatic young adults 

and children at high risk of atherosclerosis (1). After arterial occlusion, surface receptors stimulated 

by the mechanical force exerted by the blood flow on the vessels cause NO release from the 

endothelium, resulting in vascular dilation. With high-resolution US, this endothelium-mediated 

vasomotor function can be measured and displayed as an index. This technique appears attractive 

due to its non-invasiveness, easy applicability, and reproducibility of measurements. However, 

despite its widespread use, the greatest disadvantages are the difficulties with technical aspects and 

interpretation (10-16).      

 In a study conducted by Hata et al., BA diameter measurements were performed from two 

different regions to obtain the outer diameter (anterior adventitia - posterior adventitia echogenic 

lines) and internal diameter (anterior intima - posterior intima echogenic lines), and the technical 

error rates between the procedures (intra-observer and inter-observer differences) were 

investigated. As a result, the authors observed that the inner diameter measurements provided more 

accurate results and suggested that the reason for this might be the difficulty in determining the 

adventitial line (17). In our study, the diameter measurements were made from the intimal 

echogenic lines of the anterior and posterior walls. 

     Various studies have used both the upper arm and forearm occlusion techniques developed for 

the formation of flow-dependent vasodilation; however, there is still no consensus on which 

technique provides more accurate and precise data. When the cuff is placed on the upper arm, 

reactive hyperemia typically usually causes greater vasodilation and peak vasodilation occurs later. 

This difference in response may be due to the direct ischemia effect of the upper arm technique on 

BA or this position leading to greater flow stimulation as a result of affecting multiple resistance 

vessels. However, due to the distortion of BA and the shift in soft tissue in upper arm occlusion, it is 

more difficult to obtain accurate information (18-21). In our study, the upper arm occlusion 

technique was used for flow-related vasodilation. 

     Vessel dilation increases with the duration of cuff occlusion. In US studies on BA published in the 

literature, while the duration of forearm occlusion is between 4 and 4.5 min, different durations have 

been applied for upper arm occlusion, such as 4 min, 4.5 min or 5 min. However, changes in vessel 

diameter are similar, ranging from 5 to 10 min after occlusion. In general, to ensure standardization, 

an easily tolerated 5-min occlusion time is used in studies (12). Many studies used a single high dose 

(0.4 mg) nitroglycerin spray or sublingual tablet to achieve maximum vasodilation response and 

produce endothelium-independent vasodilation reflecting vascular smooth muscle function. In a 

study conducted by Paul Leason et al., the maximum arterial response was obtained in all cases with 

an occlusion time of 4.5 min and 200 micrograms of ISDN, and no significant difference was found in 

the use of additional time or doses. Similar findings have been shown in different studies (22,23). In 

our study, 5 min occlusion time and 5 mg sublingual ISDN were used, which is generally consistent 

with the literature. 

     Hypertension is a public health problem that causes permanent disability and death. High blood 

pressure being observed in one of five to six adults in the population and its ability to cause various 

kidney, heart and vascular diseases, paralysis and vision loss increase the importance of this 

condition. Therefore, it is very important to predict hypertension as an important cause of morbidity 

and mortality affecting a large part of the population. In our study, in order to investigate the effect 

of hypertension on endothelial function using the high-resolution US technique, we calculated flow-
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dependent dilatation caused by NO released from the endothelium and we applied sublingual ISDN 

as an exogenous NO source to calculate endothelial-independent dilation.   

    Iiyama et al. investigated the role of hypertension in endothelial dysfunction, an early indicator of 

atherosclerosis, using the B-mode US technique. They observed that endothelium-dependent 

dilatation was significantly lower in hypertensive patients compared to the control group. However, 

they found that response to ISDN, which is an indicator of endothelial-independent dilatation, was 

similar in both groups (24). Haynes et al. evaluated the effect of NO synthesized from the 

endothelium on blood pressure in healthy people. They suggested that the basal production of NO 

affected total peripheral resistance and blood pressure, and there was a decrease in NO production 

in cases with hypertension (25). In another study by Deng et al., who examined endothelial function 

in elderly hypertensive patients, the rates of flow-dependent dilatation statistically differed between 

the hypertensive group compared to the control group. However, no statistically significant 

difference was found between the two groups in terms of the rates of nitroglycerin-mediated 

endothelium-independent dilatation (26). Altun et al. investigated the effect of hypertension on the 

endothelium using the US BA technique and found a statistically significant difference between the 

flow-dependent dilatation of the hypertensive patient and normotensive control groups. In the same 

study, endothelium-independent vasodilation obtained with the use of sublingual nitrate showed a 

statistically significant difference compared to endothelium-dependent dilatation in both 

hypertensive and normotensive groups (27). 

     In the literature, the rates of vasodilation due to normal flow general show a wide variation. In 

healthy individuals without any cardiovascular risk, flow-related vasodilation values vary between 

5.1% and 21% (12). This variation between studies may be due to technical and methodological 

variables, such as arterial occlusion time, occlusion location, and post-occlusion measurement time 

(10,12, 28).  

 In the current study, we observed that endothelium-dependent dilatation was significantly 

lower in the hypertensive group compared to the control group (p < 0.05). These results are generally 

in line with the available literature data. 

     There are different data in the literature on the rate of endothelium-independent vasodilation 

response achieved through exogenous nitrate. In reports investigating patients with essential 

hypertension, there was no statistically significant difference in these values compared to the control 

group, or only a moderate decrease in vasodilation response was noted. However, there are also 

studies in which a significant difference was found in endothelium-independent vasodilation 

between the hypertensive and control groups. In our study, endothelium-independent vasodilation 

obtained with sublingual ISDN was found to be 13.20 ± 5.07% in the hypertensive group and 24.42 ± 

7.85% in the control group. There was a significant difference between the two groups (p < 0.05). 

This difference between our findings and those generally reported in the literature may be due to the 

inhomogeneity of our hypertensive patient group and the fact that hypertensive patients are usually 

in a chronic process. On the other hand, if blood pressure continues to be high, it may lead to 

atherosclerosis by causing endothelial damage, and it may affect vasomotor function by causing 

vascular smooth muscle hypertrophy (29). In addition, as in endogenous NO, decreased response to 

exogenous NO may indicate an anomaly due to the increased inactivation of NO or decreased 

reactivity of vascular smooth muscle to NO. Studies involving larger hypertensive and control groups 

and standardized populations with strict inclusion criteria are needed in order to reveal precise 

values on this subject.         
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     In our study, no statistically significant difference was observed in the resting BA diameter 

between the hypertensive and control groups, which is in agreement with the literature (26,24,30). 

     We also observed no relationship between the flow-dependent and NO-dependent dilatation of 

BA and gender. During the mid-follicular phase of the ovarian cycle, an improvement is observed in 

flow-dependent dilatation rates due to the increase in the estrogen level (31-33). The reason for not 

finding a relationship between dilatation and gender in our study may be due to majority of the 

patient population being in the postmenopausal period or the low number of females in the 

productive period, but we cannot make a definitive comment about this since we did not question 

the menstrual cycle periods of our female cases. 

     In conclusion, hypertension reduces flow-related vasodilation and causes endothelial dysfunction. 

The effect of hypertension, a risk factor for atherosclerosis, on endothelial function can be 

determined by a high-resolution US examination long before atherosclerosis occurs. 
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