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Özet
“Serebral Palside Erken Tanı ve Müdahale Çalıştayı”, riskli 
bebeklerin erken tanısı ve müdahalesine ilişkin ülkemizde 
mevcut durumun ve sorunların ortaya konmasını, çözüm 

yaratılmasını ve ülkemize uygun bir modelleme önerisi 

çalıştayda sırasıyla prenatal, natal ve postnatal dönemdeki 
sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış, özellikle postnatal 
dönemde çok sayıda disiplini ilgilendiren kritik konular 
vurgulanmıştır. Ülkemizdeki mevcut sorunların çözümü 
amacıyla interdisipliner bir yaklaşımla Riskli Bebek İzlem 
Merkezleri’nin kurulması önerilmiş, bu merkezlere ilişkin bir 
model oluşturulmuştur. Bu çalıştayda elde edilen çıkarımlar, 
riskli bebek erken tanı ve müdahalesi için ülkemize özel 
stratejik bir plan oluşturulmasına zemin oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler:  serebral palsi, riskli bebek, erken tanı

 
Summary
“Workshop on Early Diagnosis and Intervention in Cerebral 
Palsy” aims to document the current practice for the 
management of high-risk babies in Turkey, to describe the 
problems regarding the early diagnosis and intervention 
of babies with cerebral palsy, to determine the measures to 
increase the awareness among the interested parties, and 
to propose a clinical and population-based model for early 
diagnosis and timely management of high-risk babies in 
Turkey. In this workshop, the problems encountered during 
the management of high-risk babies in prenatal, natal, and 
postnatal period and solutions were discussed. In particular, 
critical issues related to the high number of disciplines involved 
in the postnatal period were emphasized. In order to solve the 
existing problems on the management of high-risk babies in 
Turkey, an the establishment of “High-Risk Baby Monitoring 
Centers” with an interdisciplinary approach and a model for 
these centers was proposed. The outputs of this workshop will 

to Turkey for the early diagnosis and management of high-risk 
babies.
Keywords: cerebral palsy, high-risk babies, early diagnosis
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Sorumlu Yazar:

1.  Giriş
Serebral palsi (SP) perinatal dönemde oluşan beyin hasarı 
sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla 
birlikte değişebilen, kalıcı motor fonksiyon kaybı olarak 
tanımlanmaktadır1. SP dünya genelinde çocukluk çağında 

tabanlı çalışmalar, dünya genelinde SP prevalansının her 
1000 canlı doğumda 1.5 ila 5 olduğunu göstermektedir2-4. 
Ülkemiz için SP prevalansına yönelik kapsamlı bir 
istatistik bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
2014 İstatistiklerle Çocuk Raporu’nda, çocuklarda görülen 
sağlık sorunları arasında, SP ‘diğer’ başlığı altında zeka 
geriliği, öğrenme güçlüğü, otizm ve doğuştan kalça çıkığı 
ile beraber değerlendirilmiş ve 0-6 yaş çocuklarında bu 
sorunların prevalansının %3.1 olduğu bildirilmiştir5.

SP, çocuk, aile ve toplum için önemli bir tıbbi ve 
sosyoekonomik sorundur3. SP hastalarında motor 

iletişim, algılama ve davranış bozuklukları eşlik eder. 
Erken çocukluk dönemindeki beyin plastisitesi nedeniyle, 
motor fonksiyon kaybı ve eşlik eden diğer sorunlara erken 
dönemde müdahale ile çok iyi sonuçlar alınabilmektedir4,6. 
Bu ise erken tanı ve multidisipliner müdahale için yeterli 
altyapı ile mümkün olabilmektedir. Ancak SP tanısı 
ortalama 2 yaş civarında konmaktadır7. Ülkemiz için 
bölgelere, hastanın sosyoekonomik düzeyine ve tıbbi 
hizmete erişimine bağlı olarak bu yaş çok daha ileri 
olabilmektedir. Tanıda ve erken müdahalede gecikmenin 
hastaların uzun dönem fonksiyonlarını olumsuz etkilediği, 
aile memnuniyetsizliğini ve çocukta psikiyatrik sorunları 
artırdığı gösterilmiştir8.

Son yıllarda yapılan uluslararası çalışmalar sonucu SP’nin 
erken tanı ve müdahalesine yönelik kılavuzlar yayınlanmış 
ve bu kılavuzların uygulanmasının klinik geçerliliği 
gösterilmiştir6,9.Bu kılavuzlara göre, gelişimsel olarak 
kesin tanı henüz almasa bile ‘SP riski yüksek’ kabul edilen 
bebekler tanımlanmış ve bu bebeklerin 5 aydan önce izleme 
alınması ve erken rehabilitasyona başlanması önerilmiştir9. 
SP için en önemli risk faktörünün düşük doğum ağırlığı ve 
prematür doğum olduğu dikkate alındığında, özellikle bu 
riskli bebeklerin yakın izlemi kritik önem taşımaktadır2. 
Erken tanı için tıbbi hikâye, nöro görüntüleme, standart 
nörolojik ve motor değerlendirmede elde edilen normal 
dışı bulgular SP varlığını düşündürmelidir9.
Bu hastalarda hızla erken müdahale yapılarak optimal 
motor ve kognitif fonksiyon sağlanması ve ikincil 
komplikasyonların önlenmesi mümkündür9. 

Ülkemizde riskli bebeklere ve SP hastalarına verilen 
hizmetlerin değerlendirilmesi ve bu hastalar için sistematik 
bir tanı ve müdahale yaklaşımı geliştirilmesi ilk olarak 2014 
yılında ilgili bakanlıklar, kurumlar, üniversitelerin ilgili 
bölümleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da düzenlenen 
‘Türkiye’de Erken Çocukluk Rehabilitasyon Hizmetlerinin 

Değerlendirilmesi’ çalıştayında ele alınmıştır10. Bu 
kapsamlı çalıştayda riskli bebek tanımı yapılmış, tanı ve 
değerlendirme sürecinde ülkemizdeki mevcut sorunlar 
özetlenerek bu süreçte multidisipliner-interdisipliner 
yaklaşımın önemi vugulanmış ve nasıl olması 
gerektiği belirlenmiştir. Bu çerçevede riskli bebeklerin 
değerlendirilmesi için bir yol haritası ve ulusal eylem 
planı oluşturulması için detaylı öneriler sunulmuştur10. Bu 
çalıştay ile ülkemiz için önemli bir sağlık sorununa yönelik 
önemli bir adım atılmış, ancak takibeden süreçte riskli 
bebeklerin, özel olarak SP’li bebeklerin, tanı, değerlendirme 
ve izlemine yönelik ülke genelinde bir çalışma yapılmamış 
ve ulusal bir eylem planı uygulamaya konulamamıştır. 

Bu açığı dikkate alarak 1-4 Mart 2018 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi 
kapsamında, ilgili uzmanlık gruplarının katılımıyla SP’de 
Erken Tanı ve Müdahale Çalıştayı yapılmış ve ülkemizde 
riskli bebeğe yaklaşımda güncel durum özetlenerek 
öneriler dile getirilmiştir. Bu çalıştayda elde edilen 
çıkarımlar bu konsensus raporunda sunularak, riskli bebek 
ve SP hastaları için ulusal bir eylem planı oluşturulmasına 

2.  Amaç
Bu çalıştay, riskli bebek erken tanı ve müdahalesine 

ilişkin ülkemizde mevcut durumun ve sorunların ortaya 

Bu hedef doğrultusunda üç temel amaca ulaşılması 
planlanmıştır:

Ülkemizde SP’li bebeklerin tanı ve erken müdahalesi 
ile izlem süreçlerinde yaşanan mevcut sorunların 
belirlenmesi. 
Bu sorunlara yönelik beklenti ve çözüm önerilerinin 
tanımlanması.
Riskli bebek tanı ve izlemi için ülkemize uygun 
modelleme önerisi sunulması. 
Bu amaçlar doğrultusunda sırasıyla prenatal, natal 

ve postnatal dönemdeki sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışılmış, özellikle postnatal dönemde çok sayıda disiplini 
ilgilendiren kritik konular vurgulanmıştır.

3. Tartışma
3.1. Prenatal Dönem
  

Prenatal dönem ağırlıklı olarak kadın hastalıkları ve 
doğum disiplininin kapsamındadır. Bu dönem aileler ve 
hekimler arasında özellikle hukuksal sorun riski yüksek 
dönemdir. 

Bu dönemin riskli bebek açısından en önemli sorunu 
geleneksel kadın doğum yaklaşımının maternal ağırlıklı 
olmasıdır. Fetusu anne ile eş değerlendirme yaklaşımı 
son 10 yılda gelişme göstermiştir. Fetus artık hasta olarak 

1.

2.

3.
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aile, birey ve toplumun farkındalığının artırılması ve 
eğitimini içeren bir plandır ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı başkanlığında, ilgili tüm kurumların desteği 
ile yakın zamanda uygulamaya konmuştur11. Benzer 
bir planın riskli bebekler için de oluşturulabilmesi için 
uzman dernekler biraraya gelerek planlama yapmalı ve 
ilişkili bakanlıklara başvurmalıdır. Ayrıca yurtdışındaki 
SP meslek derneklerini (örn. AACPDM—American 
Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine) 
örnek alarak riskli bebeklerle ilgili ülkemizde bir çatı 
oluşturulması ulusal strateji geliştirilmesi için gereken 
farkındalığı ve örgütlenmeyi sağlayabilir, disiplinler arası 
köprü oluşturarak interdisipliner çalışmayı teşvik edebilir.

3.2. Natal Dönem
Natal dönem riskli bebeklere doğum sonrası ilk 

değerlendirme ve müdahalenin yapıldığı dönem olması 
nedeniyle SP tanı ve erken tedavisinde kritik önem 
taşımaktadır. Yenidoğan bebeğin klinik durumuna göre 
bu ünitelerde kalış süresi değişmektedir. Riskli bebeklerin 
%85’i erken preterm, %15’i geç preterm (36 hafta ve 
sonrası) doğumla sonuçlanan bebeklerdir. Erken preterm 
bebeklerin yenidoğan ünitelerinde kalışı süresi birkaç ayı 
bulabilmektedir.

Bu dönemin önemli sorunlardan birisi bebeğin yenidoğan 
ünitesine naklidir. Doğum sonrası bebeğin nakli zor ve 
risklidir. Bu sorunun çözümü için riskli gebelikte hasta, 
özel gebe nakli ile gelmeli ve donanımlı yerde doğum 
yapmalıdır.
 

alanın sınırlı olması nedeniyle ailenin sürecin içine 
katılımının yeterince sağlanamamasıdır. Bu ünitelerde 
olması gereken anne-bebek uyum odaları ülkemizde 
henüz yaygınlaşmamıştır. Ayrıca bu süreçte aileyi 
eğitecek personel yetersizdir. Bu dönemde yeterli zaman 
ve personel olmadığı için annenin psikolojisi gözardı 
edilmektedir. Yenidoğan ünitelerinde uzun kalışları 
gereken özellikle prematür bebeklerin tedavi sürecine 
aileler dahil olamamaktadır.

Prenatal dönemde olduğu gibi natal dönemde de 
yenidoğan ve kadın doğum disiplinlerinin sağlıklı iletişimi 
büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde aileler, prenatal 
dönemde yakın ilişkide oldukları kadın doğumcunun da 
sürece entegre olmasını isterken, yenidoğan hekimleri 
sürecin tamamen kendilerine bırakılmasını tercih 
etmektedir. Bu iletişim sorunları, ailelerin doğum 
öncesinden başlayarak eğitilmesi ve kadın doğum 
eğitiminde yenidoğana daha fazla süre ayrılması ile 
çözülebilir. 

Riskli bebeklerin ilk nörolojik muayenesi genellikle 
yenidoğan ünitesinde yapılmaktadır. Bu ilk muayenenin 
SP tanısı açısından kritik önemi vardır. Hastaların bir 
kısmında SP dışında başka tıbbi sorunlar (örn. metabolik 
sorunlar) nedeniyle normal dışı nörolojik muayene bulgusu 
olabilmektedir. Bu nedenle ilk nörolojik muayenenin natal 
dönemde pediatrik nöroloji uzmanı tarafından kapsamlı 
olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca postnatal dönemde 
SP hastalarına erken müdahale edilebilmesi için, taburcu 
aşamasından önce hasta henüz yenidoğan ünitesinde 
yatarken aile pediatrik nöroloğa yönlendirilmelidir. 

3.3.Postnatal Dönem
    Postnatal dönem birçok disiplini ilgilendirmesi ve erken 
müdahaleye başlamak için kritik zamanı içermesi açısında 

değerlendirilmekte ve bu doğrultu da yeni adımlar 
atılmaktadır. Ancak geleneksel maternal odaklı kadın 
doğum yaklaşımının tamamen terk edilmesi için daha 
alınacak yol vardır. Kadın doğum hekimlerinin riskli 
bebeklerin postpartum izlemi ile ilgili bilgisi sınırlıdır, 
bu nedenle kadın doğum hekimi hastaları önceden 
yönlendirememektedir. Bu sorunların çözümü için kadın 
doğum eğitiminde, yenidoğan ve pediatrik nöroloji 
rotasyonu olmalıdır. Yenidoğan rotasyonu ile kadın 
doğum hekimlerinin, riskli bebeklerde prenatal takibin, 
detaylı risk hikayesi almanının ve erken müdahelenin 
önemini tecrübe etmesi mümkün olacak, pediatrik nöroloji 
rotasyonu ise SP’li bebeklerin ileri yaşlardaki durumunun 
görülmesini sağlayacaktır. 
 

Riskli bebeklerin büyük kısmı prenatal dönemde 
öngörülememektedir. Prenatal dönemde riskli bebeklerin 
belirlenmesi veya sonradan vakanın idiyopatik olduğunun 
ortaya konması için risk faktörlerinin kadın doğum hekimi 
tarafından detaylı sorgulanması kritik önem taşımaktadır. 
Güncel çalışmalarda SP ile ilişkili yeni bir gen bölgesi 
tanımlanmış ve hastalığın genetik kökeni olabileceği 
ortaya atılmıştır. Bu ihtimallerin değerlendirilebilmesi için 
prenatal detaylı hikaye alınması önemlidir. Hikayede SP’li 
akraba, zor doğum öyküsü, geç yürüme/konuşma öyküsü 
varlığı sorgulanmalıdır. Ailede 1. derece akrabalarda SP ya 
da nörolojik özürlü hasta varlığı bebekte SP riskini 14 kat, 
2. derece akrabalarda olması ise 7 kat arttırmaktadır. 

Kadın doğum klinikleri ve yenidoğan üniteleri 
arasındaki iletişimde sorun yaşanmaktadır. Prenatal 
dönemde belirlenen riskli bebekler için doğum öncesinden 
başlayarak yenidoğan hekimi aileleri bilgilendirmelidir, 
bu yolla ailenin natal ve postnatal döneme hazırlanması 
sağlanmalıdır. Bu bebeklerin doğumu, önceden yenidoğan 
ünitesinin bilgilendirilmesi ile ekipman ve yenidoğan 
uzmanı olan donanımlı yerlerde olmalıdır. Hipoksik 
bebekler için ilk 6 saatte yapılan müdahalenin kritik olduğu 
dikkat alınmalıdır. 
    
          SP’li bebeğin ailesi hep kadın doğumcuyu suçlamaktadır. 
Bu durum toplumun eğitimi ile en aza indirilebilir. Bu 
amaçla, orta öğretimden başlayarak okulların eğitim 
programına gebelik nedir, riskleri nelerdir eklenmeli, gebe 
eğitim merkezleri oluşturularak gebeler eğitilmeli, medyada 
kamu spotları yoluyla toplum eğitilmelidir. Gebeliğin 
belirli döneminde gebeler konseyde değerlendirilmeli 
ve bilgilendirilmelidir. Gebelik başlangıçta riskli olmasa 
da devamında risk oluşabileceği aile ile paylaşılmalıdır. 
Gebelere verilen, riskleri açıklayan bir form tüm kadın 
doğum kliniklerinde bulunmasına rağmen, acil durumlarda 
bu form okunmamaktadır ve hukuksal geçerliliği de 
yoktur. Bu nedenle prenatal dönemde gebelik riskleri aile 
ile detaylı olarak paylaşılmalıdır. Ayrıca gebelik öncesi 
ve riskli/risksiz gebelik takibi hakkında aile hekimlerinin 
eğitimi ve takibi yapılmalıdır.

 
Ülkemizde riskli bebek için standart bir tanım 

bulunmamaktadır. Ayrıca riskli bebek ve SP insidansı 
ve bölgelere göre dağılımı bilinmemektedir. Toplum ve 
hastane-tabanlı çalışmalar ile ülkenin mevcut durumu 
sayısal olarak ortaya konmalıdır. 2014 yılında yapılan 
çalıştay sonuçları da dikkate alınarak ulusal stratejik 
planlama yapılmalıdır10. Bunun için Otizm Ulusal Eylem 
Planı örnek alınabilir. Bu plan, ülkemizde önemli bir 
sağlık sorunu olan otizm spektrum bozukluğuna yönelik, 
erken tanı, tedavi ve müdahale zinciri kurulmasını; 
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SP hastaları ve aileleri için özel önem taşımaktadır. Ancak 
ülkemizde bu dönem ile ilgili, başta geç tanı ve yetersiz 
izlem olmak üzere çok sayıda sorun varlığını korumaktadır. 
Donanımlı hastanelerin olduğu merkezi yerlerde bile 
3 yaşında olup henüz tanı almamış hastalara sıklıkla 
rastlanabilmektedir. Ayrıca, SP’ye eşlik edebilen mental 
sorunlar, görme ve işitme problemlerinin tanı ve tedavisinde 
eksikler vardır. İzlem yetersizliğinin bir göstergesi olarak 
riskli bebeklerin yaklaşık %30’unun aşıları bile tam değildir. 
Diğer taraftan toplum, aileler ve hekimler SP hastalarının 
erken rehabilitasyonunun önemini bilmemektedir. Fizik 
tedavi ve rehabilitasyon için kritik pencere 1 yıldır (fırsat 
penceresi) ve bu süreden önce başlanan rehabilitasyon ile 
çok iyi sonuçlar elde edilebilecekken, çocuklar tanı alana 
kadar zaman kaybetmekte ve rehabilitasyon geciktiği için 
etkinliği azalmaktadır. Bazı durumlarda aile bebekte sorun 
olduğunu fark etse bile aile hekimi ve pediatrist tanıyı 
atlayabilmektedir. Toplum ve ailelerde olduğu kadar, 
birinci basamak hekimlerinde de yetersiz eğitim sonucu 
‘büyüyünce geçer’ algısı vardır. Bu önemli sağlık sorununun 
etkin olarak kontrol altına alınabilmesi için toplumun, 
ailelerin ve hekimlerin eğitimi kritik önem taşımaktadır. 
Eğitimin etkinliğinin artırılması için aile sağlığı merkezleri 
ve medya aktif olarak kullanılmalı, toplumun dikkatini 
çekecek eğitim programları oluşturulmalıdır. 

Ülke genelinde SP hastaları ile ilk aşamada karşılaşanlar en 
çok aile hekimleri olmaktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin 
riskli gebeliği ve SP’li bebeği doğru değerlendirecek şekilde 
eğitilmesi gerekir. Aile hekimleri normal ve patolojik 
olanın ne olduğunu anlamalı ve patolojik olanı refere 
edebilmelidir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nden 
mezun olan çocuk gelişim uzmanları, aile hekimlerinin 
yanında görev alarak riskli bebeklerin erken tanınmasına 
yardımcı olabilirler. Riskli bebeklerin ve SP hastalarının 
izleminde kritik öneme sahip olan çocuk gelişim uzmanının 
görev tanımı ülkemizde yeterince bilinmemekte ve bu 
uzmanlık dalından yararlanılamamaktadır. Çocuk gelişim 
uzmanı sayısı yeterli olmasına rağmen istihdam yetersizdir. 
Ayrıca riskli bebeklerin izleminde yaygın olarak görev 
alan pediatristlerin de özel eğitime tabi tutulması gerekir. 
Yakın geleceğin hekimlerini hazırlamak için tıp eğitim 
müfradatındaki riskli bebek izlemi gözden geçirilmeli ve 
ağırlığı artırılmalıdır. 

Postnatal dönemde hastaları sıklıkla takip eden disiplin 
pediatrik nöroloji olmasına karşın, sürece pediatrik 

disiplinleri de dahil olmalıdır. Bu dönemdeki hizmet 
açığının en önemli nedeni disiplinler arası iletişimin 
kopuk olmasıdır. Hasta üzerinden disiplinler arası iletişim 
kurulması kısa süre içinde hasta takibinde kopukluklara 
neden olmaktadır. Multidisipliner yaklaşım ise pratikte 
uygulanamamaktadır. Bunun yerine bu disiplinleri sürece 
dahil edebilmek için transdisipliner, yani bir koordinatörün 
yürüttüğü disiplinler arası iletişim düzeni uygulamaya 
konmalıdır. Bunun için ülkemizde sayı ve dağılım 
açısından yeterli olan pediatrik nöroloji disiplininin 
koordinasyonunda Riskli Bebek İzlem Merkezleri 
oluşturulmalıdır. Mevcut uygulamada SP hastaları 
pediatrik nöroloji havuzunda yer almakta ve hastaların 
özel eğitim raporları pediatrik nörologlar tarafından 
verilmektedir. Yeni bir dal olan ve uzman sayısı sınırlı olan 
gelişimsel pediatri, koordinasyonda görev almasa bile, 
sayıları elverdiği ölçüde bu merkezlerde bulunmalıdır.
   

Riskli Bebek İzlem Merkezlerinin oluşturulması 

aşamasında 2014 yılında yapılan çalıştay sonuçları dikkate 
alınmalıdır10. Bu merkezlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde 
kurulması, desteklenmesi ve denetlenmesi önemlidir. 
Ülkemizde bölgeler arasında, aynı bölgede şehir ve kırsal 
arasında sosyoekonomik ve sağlık hizmetlerine erişim 
açısında farklar vardır. Riski Bebek İzlem Merkezlerinin 
oluşturulması sırasında bu farklılıklar dikkate alınarak 
bölgelere özel çözümler üretilmelidir. Ülkemizde kurulma 
aşamasında olan Şehir Hastaneleri’nde bu merkezler 
ünite olarak, ilişkili branşların yakın olduğu, hastanın 
hastane içinde gezmek zorunda olmadığı bir yapılanma 
ile oluşturulup kısa süre içinde işlerliğe kavuşturulabilir. 
Ayrıca bölgelerin ihtiyaçlarına göre Şehir Hastanesi dışında 
bölge üniteleri oluşturularak Riskli Bebek İzlem Merkezleri 
buralarda kurulmalıdır. Bu raporun ekinde Riskli Bebek 
İzlem Merkezleri için örnek bir yapılanma sunulmuştur. 
Riskli bebeklere ilişkin bilgiler doğum öncesinden başlayarak 
Riskli Bebek İzlem Merkezlerinde toplanıp yorumlanmalı, 
multidisipliner konseylerde değerlendirilmelidir. Bu 
merkezlerde riskli gebelik aşamasında kadın doğum 
hekimi, natal dönemde yenidoğan uzmanı ve sonrasında 
aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastalar takibe 
alınmalıdır. Aile açısından tek bir merkez ve koordinasyon 
hekimi ile muhattap olmak süreci çok kolaylaştırıcı ve 
hasta takibini artırıcı bir faktördür. 

Riskli Bebek İzlem Merkezleri, birincil izlem ve 
koordinasyon görevlerinin yanında, toplum ve hastane 
tabanlı riskli bebek epidemiyolojik çalışmalarının 
planlama ve yürütülmesinde ve toplum, aile ve hekimlerin 
eğitiminde rol almalıdır. Bu kapsamda farklı uzmanlıkların 
bu merkezlerde zorunlu rotasyonu önerilir.

Fizyoterapi, SP’li bebeklerin tedavi ve izleminin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fizyoterapi 
küvez aşamasında başlamalı, zira yenidoğanda SP’li 
bebeklerin pozisyonlaması prognozları açısından kritik 

süresince gelişimsel değerlendirmesi için standart bir 
değerlendirme ölçeğine ihtiyaç vardır. Bu ölçek ile bebeğin 
geçmişteki durum ile mevcut durumunun kıyaslanması 
mümkün olabilir. Birçok merkezde izlem altında olan 
bebeklerin sadece %10’u için düzenli ve standart bir 
takip bilgisi bulunmaktadır, yıllık gelişim testleri yeterli 
değildir. Değerlendirme ölçekleri belirlendikten sonra 
Sağlık Kurulu raporlarına SP’li bebeklerin hangi ölçeklerle 
değerlendirileceğinin yazılması standardizasyonu 
sağlayabilir. 

devlet tarafından özel merkezlere geri ödemesinde 

uygulamalarının geri ödemesinde sorun yaşanmaktadır. 
SP’li bebeklerin yenidoğan döneminden başlayarak uzun 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kanununda yer alan 
seans süre ve sayı kısıtlaması bu hastalar için önemli bir 
sınırlayıcı faktör olmaktadır. Ayrıca SUT kanunu bebeğin 

Fizyoterapi süresinin uzatılması için bu sorunların çözümü 
yanında, aile eğitimiyle terapi seans dışında gün içine 
yayılmalıdır. 

Fizyoterapist sayısı yeterli olmasına rağmen, 

bulunmamaktadır. Özel hastanelerde ciro endişesiyle 

gidilmektedir. İstahdamın artırılarak yaygınlaştırılması 



6

imkan verecektir.
Postnatal izlemde yaşanan güncel bir sorun da SP hastaları 

için özel eğitim raporu çıkarmada yaşanan zorluklardır. 
Ülkemizde geçerli tanı sistemi içinde bu bebekler için 
‘riskli bebek’ tanısı SUT kodu olarak bulunmamaktadır. 
Diğer kodlar da SP ile uyuşmamaktadır. Bu sorun hastanın 

zamanında başlamasına engel teşkil etmektedir. Geçici 
bir çözüm olarak R.062 koduyla rapor çıkarılabilmekte ve 

sonra devam sorunu olabilmekte, ancak 2 seferden sonra 
tanı değişerek rapor yenilenebilmektedir. Gelişim testleri 

bu da erken müdahaleyi zorlaştırmaktadır, acil olarak 
bu sorun çözülmelidir. Kalıcı çözüm amacıyla Çocuklar 
ve Gençler İçin Özel Gereksinim Raporu için yönetmelik 
hazırlanmış ancak kullanıma henüz girmemiştir12.
Dernekler aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na başvurularak bu 
teknik sorun çözülmelidir. 
 4.  Sonuç
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Riskli bebek yenidoğan ünitesinde iken aile pediatrik 
nöroloğa yönlendirilmeli
Fizyoterapi yenidoğan aşamasında başlamalı
Fizyoterapist istihdamının artırılmalı

kısıtlamaları değiştirilmeli

SP izleminde standart değerlendirme ölçeği ve gelişim 
testleri kullanılmalı

      ilksir reltsirtaidep lesmişileg ,ıralnamzu mişileg kucoÇ
bebek izleminde daha fazla rol almalı
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Sıvı Biyopsi Örneklerinin Kanser Tanısında Kullanılması

Use of Liquid Biopsy Samples for Detection of Cancer

Pelin Telkoparan Akıllılar1, Çiğdem Çiçek2

Yrd. Doç. Dr.; Tıbbi Biyoloji Bölümü, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi1

Öğr. Gör.; Tıbbi Biyokimya Bölümü, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi2

 Özet
Tedavideki önemli gelişmelere rağmen, kanser halen dünya 
genelinde yaygın bir ölüm nedenidir. Tümör heterojenitesi, 
tümör tedavisinde mevcut terapötik yöntemlerin başarısızlığının 
ana nedenidir. Tümör dokusundan biyopsi alımı, acı verici ve 

bir şekilde göstermeyebilir. Sıvı biyopsi kullanımı, tümör 
biyopsisine alternatif minimal-invaziv bir yöntemdir. Kan 
örneği aracılığıyla hastalığa ilişkin geniş kapsamlı bilgi verir. 
Sıvı biyopsi kullanımı, tümör genomlarındaki değişiklikleri 
tespit etmek için ilaç tedavisi öncesi ve sonrası hastadan seri 
örnek alma fırsatı sunar. Ayrıca hastalığa verilen tedavi yanıtı 
ve ilaç toksisitesi, uzun süreler beklenilmesine gerek kalmadan 
sıvı biyopsi yöntemi yardımıyla hızlıca tespit edilebilir. Sıvı 
biyopsiden elde edilen dolaşımdaki serbest kanser hücreleri 
(CTC) veya serbest tümör DNA’ları (ctDNA) hastalık ilerlemesi 
ve tedavileri hakkında bilgi verebilir. Dolaşımdaki kanser 
hücreleri, genetik ve hücresel düzey hakkında bilgi sağlar, 
ancak bu hücreler çok nadir bulunur ve toplanması hassasiyet 
gerektirir. CTC’ ye alternatif olarak, ctDNA’larının eldesi ve 
analiz edilmesi çok daha kolaydır. Bu derlemede, minimal 
invaziv bir yöntem olan sıvı biyopsi kullanımının biyolojik 
ve teknik açıdan kanser teşhisindeki güncel durumunu ele 
alınmıştır.
Anahtar kelimeler: kanser, serbest dolaşan tümör DNA 
(ctDNA), dolaşımdaki serbest kanser hücreleri (CTC), sıvı 
biyopsi

 
  Summary

is still one of the most common reasons of death worldwide. 
Tumor heterogeneity is a major cause of failure of therapeutic 
methods available in tumor therapy. Tumor biopsies are 
painful, costly and may not accurately represent the molecular 

method and a practical alternative to tumor biopsy. It gives 
wide-range of information about cancer through small amounts 
of blood sample. Liquid biopsy offers opportunity to take serial 
samples before and after drug treatment to monitor changes 
in tumor genomes. Instead of waiting for longer periods, 
treatment response and unnecessary toxicity of a drug can 
be easily detected by using liquid biopsy. Circulating cancer 
cells (CTCs) or cell-free circulating tumor DNA (ctDNA) in the 
blood may give information about disease progression and 
treatments. Circulating cancer cells provide information about 
genetic and cellular level, but these cells are rare and require 
precision in the collection of samples. Alternative to CTCs, it 
is easy to collect and analyze of ctDNA. In this review, we will 
discuss current status of the use of liquid biopsy as a minimally 
invasive method in biologically and technically easy method 
for cancer detection. 

Keywords: cancer, circulating tumor DNA (ctDNA), circulating 
cancer cells (CTCs) liquid biopsy

Koru Proceedings
Şubat (2019)
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1.Giriş
Kanser, dünyadaki ölümlerin önde gelen ikinci 

nedenidir. Küresel olarak, 6 ölümün 1'i kansere bağlıdır. 
Kansere bağlı ölümlerin yaklaşık olarak % 70' i düşük ve 
orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Gelecek yirmi yılda 
yeni vakaların sayısının 22 milyon seviyesine kadar, 
% 70 oranında artması beklenmektedir1. Her ne kadar 
yapılan cerrahi müdahaleler, adjuvant tedavisi ya da 
hedefe yönelik ilaç tedavileri sonucu son 10 yılda kanser 
vakalarında belirgin iyileşmeler gözükse de, halen birçok 
hasta kanser metastazı ve ilaç direnci nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir2. Farklı tümör hücreleri; gen ekspresyonu, 
hücre morfolojisi, hücre çoğalması ve metastatik 
potansiyelleri açısından birbirinden farklı özellikler 
gösterir. Tümör içi gözlemlenen bu heterojenik özellikler 
tedavi stratejilerinin tasarlanmasında önemli zorluklar 
ortaya koymaktadır3

tedavilerinde, tümör genomik yapısının sürekli olarak 
izlenmesini gerekir. Fakat kanser dokularının histopatolojik 
analiz prosedürleri invaziv, maliyetli, zaman alıcı ve 
hastalar için potansiyel olarak riskli bir uygulamadır4. 
Bu nedenle sistemik tedavilerinin başarısız olmasını 
engellemek amacıyla tümör gelişimi sırasında tümör 
heterojenitesini yakalama yeteneği olan yeni yaklaşımların 
geliştirilmesini gerekmektedir. Son zamanlarda sadece 
hasta kan örneklerinin kullanıldığı ve doku biyopsisine 
kıyasla belirgin avantajlara sahip ‘sıvı biyopsisi’ olarak 

Serbest Dolaşan Tümör Hücreleri 
(CTC)

• Kanser hücrelerinin bütün bir şekilde 
gözlemlenmesi ve tanımlanmasına izin 
verir
• Metastatik süreç ve hastalık takibi 
sağlar 
• In vitro ve in vivo fonksiyonel 
çalışmalarda kullanılabilme potansiyeli 
vardır
• Hem hücresel hem de moleküler 
düzeyde karakterize edilebilirler
• Uygulanan tedavinin başarılı olup 
olmadığını gerçek zamanlı olarak 
gösterirler

• Hasta kanında az miktarda 
bulunur

analiz yöntemleri gerektirir
• Epitel-mezenkimal geçişten 
ötürü yanlış-negatif yanlış-pozitif 
sonuçlar verebilir

Serbest Dolaşan Tümör DNA’ları 
(ctDNA)

• Hastalık tespitinde daha hassastır 
(tümör büyüklüğüyle orantılı bir şekilde 
kandaki miktarı artar)
• Ameliyat öncesi ve sonrası kandaki 
miktarlarına bakılarak hastalık ilerlemesi 
rahatlıkla takip edilebilir
•  Tedavi süresince kazanılmış ilaç direnci 
hakkında bilgi verir

• İzolasyon sırasındaki hatalar ve 
özellikle yaşlı hastalarda gözlem-
lenen zararsız tümör DNA’ları 
nedeniyle hatalı pozitif veya negat-
if sonuçlar verebilir
• In vitro ve in vivo fonksiyonel 
çalışmalarda kullanılamazlar
• Henüz tamamlanmamış analiz 
öncesi koşullardaki standard-
izasyon eksikliği nedeniyle yanlış 
sonuçlar verebilir

Tablo 1. Serbest Dolaşan Tümör Hücreleri (CTC) ve Serbest Dolaşan Tümör DNA’larının
(ctDNA) hastalık tanısında kullanılmasının avantaj ve dezavantajları.

adlandırılan yöntem, klinik çalışmalarda sıklıkla 
kullanılmaya başlanmıştır5-7. Kanser tanısı ve tedavisinin 
takibinde sıvı biyopsi kullanımı klinisyenlere, maliyeti 
ve riski düşük gerçek zamanlı olarak tümör genomik 
değişikliklerini izlemek için seri örnekler alma fırsatı 
verir. Bu sayede belirli bir moleküler hedefe dayalı olarak 
seçilen tedavinin uygunluğu ve herhangi bir direnişin 

  ,karalo çunoS .rınalğas inisemelmelzög nınışıkıç ayatro
taramalardan bilgi beklemek yerine bir tedavinin çalışıp 
çalışmadığı sadece hastadan kan örneği alarak erken bir 
aşamada tespit edebilir ve hastaya artık yarar sağlamayan 
bir ilacın gereksiz kullanımı bu şekilde azaltılabilir. 

Hastalardan elde edilen sıvı biyopsi içerisinde, hücresiz 
dolaşan tümör DNA (circulating tumor DeoksiriboNucleic 
Acid-ctDNA) ve serbest dolaşan tümör hücreleri 
(Circulating Tumor Cells-CTC) olarak adlandırılan başlıca 
iki çeşit tümör DNA kaynağı vardır8. ctDNA, hücreler 
veya hücre parçacıkları ile ilişkili olmayan küçük nükleik 
asit fragmanlarından oluşur8. Buna karşılık CTC’ler 

özelliklerine bağlı olarak kandaki diğer hücrelerden 
arındırılabilen sağlam, çoğu kez yaşayabilir hücreleri temsil 
eder8. CTC ve ctDNA’ ların hastalık tanısı ve takibinde 
kullanımının birbirine göre avantaj ve dezavantajları 
vardır (Tablo 1).
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Sıvı biyopsi örnekleri açısından, en çok incelenenler 
CTC'lerdir7,8. Bu hücreler kanser hakkında hem genetik 
hem de hücresel düzeyde bilgi sağlar, ancak hasta kanında 
az miktarda bulunur ve hassas toplama ve zenginleştirme 
teknolojisi gerektirir. Bununla birlikte, etkili bir alternatif 
olarak ortaya çıkan ctDNA, CTC' ye göre daha kolay 
toplanıp daha kolay analiz edilebilmektedir7-9. 

Bu derlemede, kanser hastalıklarının tanı ve tedavi 
takibinde kullanılmak üzere hastadan invaziv olmayan 
bir yöntemle elde edilen gerçek zamanlı sıvı biyopsi 
kullanımının biyolojik ve teknik yönlerinin avantaj ve 
zorlukları gözden geçirilmektedir. 

2.Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC)
 

Kanda serbest halde bulunan CTC, primer ve 
metastatik kanser odaklarından kan dolaşımına salınırlar9. 
Dolaşımdaki CTC ilk olarak 1869 yılında Avusturalyalı 
doktor Thomas Ashworth tarafından meme kanserli bir 
hastanın kanında tayin edilmiştir10. Kanser hastalarının 
periferik kanından analiz edilebilen CTC’ler invazif 
kanserlerin erken teşhisi ve hastalığın ileri evre yönetimi 
için büyük umut vaat eder. Son yıllarda ileri teknolojilerin 
yardımıyla CTC izolasyon yöntemi ile ilgili geliştirilen yeni 
yöntemlere rağmen; CTC’lerin hasta kanından ayrıştırılarak 
tanımlanması halen zorlu bir tekniktir11. Çünkü, CTC’ler 
milyonlarca kan hücresinin arka planında çok düşük 
konsantrasyonlarda bulunur. Özellikle erken evre kanser 
hastalarında CTC konsantrasyonu oldukça düşüktür, bu 
nedenle daha duyarlı tahlil ve analiz için yüksek kan hacmi 
gereklidir. Hastalığın evresine göre dolaşımdaki tümör 
hücre miktarı değişkenlik göstermektedir11.

Analitik sistem için ciddi bir sorun teşkil eden birçok 
kanser hastasının periferik kanında bulunan CTC miktarı 
her 10 ml başına 1-10 hücre arasında değişiklik gösterir11-12. 
Kanser hastalarında bu kadar düşük miktarda bulunan 
CTC’nin nasıl izole edilip analiz edilebileceği konusunda 
çözüm yolları ararken aşağıdaki sorular akla gelmektedir:

   niçi kemritşelnignez CTC adnıralatsah resnaK

  raluros şimemelüzöç züneh adnıralamrıtşara CTC
nelerdir?

Son zamanlarda CTC’leri zenginleştirmek için çeşitli 
mikro-akışkan cihazlar tasarlandı13. Bu cihazlar CTC’lerin 
biyolojik özelliklerinden faydalanarak kanser hücrelerinin 
hücre zarlarında ifade edilen antijenler yardımıyla 
tanınmasını sağlar. Bu sayede kanser hücreleri antikorlar ile 
muamele edilerek antijen-antikor kompleksi oluşturulması 
sağlanır. Oluşan bu kompleks manyetik kuvvet yardımıyla 
ortamdan alınır ve CTC zenginleştirilmiş olur13.

yöntemi yardımıyla kanser hücrelerinin kendilerinden 

olarak ayrılmasıyla gerçekleştirilir11,13. Ancak bu yöntemin 

CTC’lerin de bir kısmının kaybedilmesidir. Fakat, 

işlemi ile zenginleştirilebilirler. Filtrasyon ve santrifüje 
ek olarak hücre zarlarının elektriksel yük farklılığından 
yaralanılarak bir çeşit elektroforez yardımıyla da elde 
edilmesi olasıdır. İyi bir CTC belirteci tanımlamak için, 

CTC biyolojisi ve çevresinde ki kan hücrelerinin de hesaba 
katılması gerekir. İyi bir CTC belirtecinin lokal kan hücreleri 
(lökosit, endoteliyal hücreler, hematopoetik kök hücreler 
ve mezankimal kök hücreler) tarafından değil sadece 
CTC’ler tarafından ifade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
bu belirteçlerin ifadesi sürekli olmalı, dolaşım süreci 
ve saldırı boyunca da asla bastırılmamalıdır. Genellikle 
CTC’lerin analiz süreci, CTC konsantrasyonunu artırmak 
için zenginleştirme yöntemi ile başlar. Hücre yüzey 
proteinlerine bağlanarak CTC’leri tutan kolanlar ve cihazlar 
için antikor temelli zenginleştirmeler yapılmalıdır. Tüm 
bunlara ek olarak CTC’lerin net bir şekilde belirlenebilmesi 
için, FISH (Floresan In Situ Hibridizasyon) yada Q-RT-PCR 
(kantitatif real time PCR)  gibi ek genomik analizler de 
yapılarak hücrenin genotip ve fenotipi doğrulanmalıdır11-13.

3.Dolaşımdaki hücresiz tümör DNA (ctD-
NA)

Kan plazmasında serbest dolaşan hücresiz 
deoksiribonükleik asit’lerin varlığı ilk kez 1948’de Mandel 
ve Metais tarafından keşfedilmiştir14. 1965 yılında Bendich 
ve arkadaşları, kanser kaynaklı kanda serbest dolaşan 
DNA’nın (cfDNA) metastaz ile ilişkili olabileceğini önermiş, 
ancak herhangi bir hastalıkla olan ilk bağlantıyı keşfetmek 
bir yıl daha almıştır15 .Araştırmacılar, 1966 yılında, sistemik 
lupus eritematozus (SLE) hastalarının kanında ilk kez 
yüksek seviyede cfDNA gözlemledikten on yıl sonra Leon 
ve arkadaşları, kanser hastalarının en azından yarısının 
kanında cfDNA seviyesinin normal kontrollerden daha 
yüksek olduğunu ve ayrıca metastatik kanserli hastalarının 
kanındaki cfDNA düzeylerinin önemli derecede daha 
yüksek bulunduğunu göstermişlerdir16. Neredeyse 70 yıllık 
geçmişi olmasına rağmen, cfDNA’nın biyolojik olarak 
hangi yollarla dolaşıma katıldığı konusunda tartışmalar 
halen devam etmektedir. Plazmadaki cfDNA’nın çeşitli 

koşullar altında, apopitotik ve nekrotik hücreler çeşitli 
biyolojik mekanizmalar temizlenir ve cfDNA seviyeleri 
nispeten düşük tutulur. Her ne kadar cfDNA’ların nekroz 
veya apopitoz yoluyla dolaşıma salınabileceği düşünülse 
de, cfDNA’nın bir çok özelliği apopitoz yoluyla gerçekleşen 
hücre ölümünü ana köken olarak önermektedir. Çünkü, 
dolaşımdaki cfDNA, çoğunlukla yaklaşık 150 bç 
uzunluğunda, çift zincirli ve yüksek oranda parçalanmış 
haldedir. Bu durum çekirdekteki DNA’nın paketlenmesi 
için birincil birim olan bir nükleozom tarafından 
işgal edilen DNA’nın uzunluğuyla tam uyumludur17. 
Apopitozdan farklı olarak, nekrozda genomik DNA’nın 
rastgele ve eksik sindiriminden dolayı farklı boylarda 
DNA fragmanları üretilir18. Yine de tüm hücresiz DNA’lar 
ölü hücrelerden kaynaklanmaz. Canlı hücreler spontan 
olarak yeni sentezledikleri DNA’nın bir kısmını da kan 
dolaşımına salarlar. 

Kanser hastalarında, kanda bulunan cfDNA’nın bir kısmı 
tümör kaynaklıdır ve ctDNA olarak adlandırılır. Kanser 
hastaların genellikle, sağlıklı bireylere göre daha yüksek 
ctDNA seviyesine sahiptir. Fakat ctDNA seviyesi % 0.01’den 
% 90’a kadar uzanan geniş bir yüzdeye sahiptir19. ctDNA 
seviyeleri, kanserin birden fazla türü ve aşamasında geniş 

yansır31. Yapılan çalışmalarda kısa DNA fragmanlarının, 
erken evre meme kanserine kıyasla metastatik hastaların 
plazmalarında daha sık olarak saptandığı gösterilmiştir32. 
Biyolojik farklılıkların yanı sıra metabolik etkiler nedeniyle 

-

-



10

Dolaşımda ki ctDNA seviyesinin ve parçacık boyunun 
değişkenliği kanser hastasının muhtemel tümör yükü, 
evresi, vaskülarite, hücresel döngüsü ve tedaviye yanıtını 
ile ilişkilidir19. 

4.ctDNA tayin yöntemleri
Hassas kanser tedavisi müdahalelerini belirlemek 

için tümördeki belirli moleküler sürücülerin bilinmesini 
gerekir. Geleneksel yöntem ile primer tümörün küçük bir 
biyopsisi alınarak, yalnızca anlık görüntüsü elde edilir. 
Bu yöntem, tümördeki genetik heterojenliği tanımlamak 
veya zamanla tümörün genomik yapısında ortaya 
çıkabilecek değişiklikleri yakalamak için sınırlı bir güce 
sahiptir. Tümörlerin mekansal ve zamansal karmaşıklığını 
belirlemeye yönelik yeni bir yaklaşım, ctDNA analizidir9,20. 
ctDNA’ların tümör hücrelerinden hücre ölümü yoluyla 
salındığı düşünülmektedir20. Doku biyopsisine gerek 
kalmadan sadece hasta kanından analiz kolaylığına sahip 
olması nedeniyle ctDNA’ların zaman içindeki miktar 
ve kompozisyon değişikliklerini ölçmek için seri olarak 
toplanabilmekte ve bu sayede tümör genomundaki 
değişikliklerin takibi rahat ve kolay bir şekilde 
sağlanabilmektedir20. Günümüzde, ctDNA konusunda 
araştırmalar hız kazanmış ve tayin ve teşhis yöntemleri 
konusunda özel sektör faaliyetleri hızla genişlemektedir20    .
ClinicalTrials.gov sitesinde ctDNA’ların biyobelirteç 
olarak kullanıldığı 260’ın üzerinde kayıtlı klinik çalışma 
mevcuttur. 

ctDNA analizi için farklı hassasiyetler gerektiren çok 
sayıda uygulama vardır. Bu nedenle analiz edilen hastalığa 
bağlı olarak kullanılan birçok farklı yöntem bulunmaktadır.  
ctDNA analizi ile hastalığın erken teşhisi ve tedaviye verilen 
yanıtın seri örnekleri alınarak takibi sağlanabilir. Bu sayede 
primer ve metastatik hastalığın mutasyonlarını tanımlamak 
ve tümör heterojenliğini karakterize etmek mümkündür. 
Bu uygulamaların yararlarını ve zorluklarını anlamak için 
önce cfDNA ve ctDNA’nın farklılıklarının temel biyolojisini 

açısını için kolaylık sağlar. 

Dolaşımdaki normal genomik özellikteki DNA’ların 
düşük arka plan konsantrasyonu nedeniyle, araştırmacılar 
çoğunlukla ctDNA’ları serumdan ziyade hasta 
plazmasından izole etmeyi tercih ederler21. Hasta kanından 
izole edilen ctDNA’lardaki nokta mutasyonlarını, 
kromozomal ve mikrosatellit değişiklikleri ve promotor 
dizilerinde meydana gelen metilasyon farklılıklarını tespit 
etmek için bir çok yeni yöntem geliştirilmiştir22. ctDNA 
analiz metotları; PCR temelli, dijital PCR temelli, hedefe 
yönelik derin dizileme ve tüm genom dizilemesi olarak 
özetlenebilir22.  

ctDNA klasik metot ile nicel analizi spektrofotometrik, 

temelli yaklaşımlar içerir21-24. Son zamanlarda ctDNA’daki 
genetik değişimin tanımlanması için çeşitli dijital 
genomik metotlar geliştirilmiştir. Dijital PCR özellikle 
ctDNA’lardaki nokta mutasyonlarını, genetik değişiklikleri 
(heterozigotluk kaybı, anöploidi) ve ctDNA’daki kopya 
sayısı değişikliklerini belirlemek için hassas bir araç 
olarak kullanılmaktadır24. Ayrıca bu sistem çeşitli amaçlar 

için kullanılmak üzere damlacık temelli mikroakışkan 

and Magnetics) olarak adlandırılan çeşitli yaklaşımlar 
içerir 21-26.

Düşük maliyet ve yüksek verimlilik nedeniyle yeni 
nesil dizileme (NGS) teknolojileri, plazmada bulunan 
ctDNA’daki genetik değişiklikleri tanımlamak için 
günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır27-28. EGFR, 
BRAF,KRAS gibi bilinen kanserle ilgili mutasyonları 
analiz etmek için birçok farklı teknik kullanılmaktadır27-31.
Bununla birlikte, tüm genom dizilimi sadece ctDNA 
önceden tanımlanmış veya mevcut mutasyonlar ile sınırlı 

karakterizasyonu için yeni fırsatlar da sağlamaktadır. 

5.ctDNA ve kanser
2018 kanser istatistiklerine göre 1,735,350 yeni kanser 

vakası ve 609.640 kanserden ölümün gerçekleşmesi 
beklenmektedir32. Ölüm oranının bu kadar yüksek 
olması, birçok kanser vakasına geç teşhis konmasından 
kaynaklanmaktadır. ctDNA’lar kanser hücrelerinden 
salındıkları için, ctDNA analizi kanser hücresinin 

olanak verir33. Bu sayede hızlı ve güvenilir bir şekilde kanser 
teşhis ve tedavi süreci yönetilmiş olur. ctDNA’nın hastadan 
eldesinin kolay olması ve yapılan çalışmalarda gösterildiği 
gibi tümör hücreleri ile aynı genetik değişiklikleri taşıması 
sebebiyle; belirli aralıklarla hastanın sadece hastadan kan 
örneği alınarak bu örnekler üzerinde yapılacak ctDNA 
analizleri ile tedavi boyunca tüm tümör süreci izlenebilir6,9   .

ctDNA üzerinde yapılan analizlerle nokta mutasyonu, 
sağlamlık derecesi (degree of integrity), yeniden 
düzenlenmiş genomik diziler, kopya sayısı değişimi (CNV), 
mikrosatelit kararsızlık (microsatellite instability-MSI), 
heterozigotluk kaybı (LOH) ve DNA metilasyonu gibi 
genetik değişiklikler tespit edilebilir28,34.  Son 20 yıl boyunca, 
çeşitli kanser hastalarından elde edilen ctDNA’lar analiz 
edilmiş ve birçok farklı tipte mutasyona rastlanmıştır22   .
1994 yılında iki ayrı çalışma ile pankreatik kanserli ve 
lösemili hastaların kanında KRAS (kristen rat sarcoma 
viral oncogene homolog) ve NRAS (neuroblastoma RAS 
viral oncogene homolog ) mutasyonları tanımlanmıştır35,36. 
Geliştirilen birçok yeni nesil dizileme yöntemi doğrudan 
ctDNA analizine uygulanmıştır. Dawson ve arkadaşları 
tümör örneklerinin genetik mutasyonlarını değerlendirmek 
ve ctDNA’ların kişisel analizini yapabilmek için 30 farklı 

genom dizilemesi” yöntemini kullanmış ve hastaların 
ctDNA seviyelerinin dinamik aralık ve tümör yükü ile 
ilişkili olarak yükselebildiğini göstermişlerdir37.  İlk kez 
2012 yılında Leary ve arkadaşları tarafından, kolorektal ve 
meme kanseri hastalarda ctDNA’lar üzerinde tüm genom 
dizilemesi gerçekleştirilmiştir38. Yaptıkları dizileme ile 
%1’den daha az konsantrasyonda olan ctDNA’yı %99’un 
üzerinde seçicilik ve %90’un üzerinde duyarlılık ile başarı 
şekilde tanımlamışlardır38. 

MSI ve LOH sıklıkla tümör doku DNA’larında 
bulunur34,35. ctDNA’da MSI ve LOH ‘un belirlenmesi ilk 
olarak 1996 yılında Nawroz ve arkadaşları tarafından 
rapor edilmiştir39. O tarihlerde benzer çalışmalar meme, 
beyin, kolorektal, yumurtalık ve prostat kanserinde 
tamamlanmıştır27,28,30,33. Yakın zamanda büyük grup meme 
kanseri hastalarda yapılan çalışmalarda (n=388) yüksek 
LOH seviyesi gösterilmiş ve bu seviyenin yüksekliği kanser 
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34. Tüm bunlara ek olarak, 

yapılan başka bir kapsamlı çalışmada kanser hastaları için 
potansiyel ctDNA metilasyonunun teşhis ve prognozda 
bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir33-39.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalara göre ctDNA son derece 

prognozunda tamamlayıcı bilgi sağlayan umut verici yeni 
bir biyobelirteçtir.
6.  Tartışma
Klinik onkoloji çalışmalarının farklı aşamalarında ve birçok 
hastalık türünün teşhisinde invazif yöntemlere gerek 
kalmadan sıvı biyopsi yöntemi kullanılarak geliştirilen tanı 
ve takip yöntemlerinde çok hızlı ilerlemeler görülmektedir. 
Her ne kadar çeşitli teknolojileri ve uygulamalarını optimize 
etmek, bunları farklı platformlarda standartlaştırmak ve 
kanser araştırması ve klinik onkoloji topluluklarında geniş 
yayılım sağlamak için yapılması gereken çok şey olsa da 
bu teknolojiler kanser tedavisine yönelik yaklaşımlarımızı 
kökten değiştirmeye hazırdır. Sıvı biyopsinin iki önemli 
bileşeni olan ctDNA ve CTC analizlerinin, farklı klinik 
ortamlarda sağlayacakları bilgi türlerinde tamamlayıcı 
olarak görülmektedir. CTC’ler ve ctDNA hastalıkların 
erken teşhis, tedavi rejiminin seçilmesi, hastalık 
ilerlemesinin izlenmesi ve prognozun değerlendirilmesi 
için tamamlayıcı biyolojik belirteçlerdir. Ayrıca, ctDNA 
ve CTC’lerin birlikte analizleri, etkili tedavi için tümör 
durumunun “gerçek zamanlı” izlenmesini sağlayan 
onkoloji çalışmalarının yeni döneminde yol göstericileridir. 
Bununla birlikte, ctDNA’nın mevcut dezavantajlarını 
da göz önünde bulundurulmalıdır. KRAS gibi en bilinen 
mutasyon tipleri kanser dokusunda oldukça yüksek 
olmakla birlikte, ctDNA ile tespiti hala oldukça düşüktür. 
ctDNA’nın dolaşıma salınımı ve dejenerasyon mekanizması 
halen çok iyi anlaşılmamıştır. İkincisi, ctDNA tespit işlemi 
günümüzde tamamen standartlaştırılmamıştır. Ancak, 
standartlaştırılmış örnek hazırlama, saptama teknolojisi 
ve veri analizi gerçekleştirildiğinde, ctDNA rutin klinik 
kararı kolaylaştırabilir olup olmadığı da halen tartışma 
konusudur. Üçüncü olarak, birçok kanser tipi için sadece 

sonucunda hastalığın erken tekrarı öngörüldüğünde, buna 
tekabül eden bir tedavi rejimimiz henüz bulunmamaktadır. 
Hastalığın erken tespit edilmesi hayatta kalma süresini 
uzatmayabilir ya da yaşam kalitesini arttırmayabilir. 
Aksine, bu ekstra psikolojik baskıyı getirebilir. Bazı 
dezavantajlar olmasına rağmen ctDNA, prognoz, edinilmiş 
ilaç direnci ve tedavi yanıtıyla ilgili klinik araştırmalarda 
hala kanser tanısı ve tedavisini teşvik edecek güçlü bir silah 
olarak görülebilir. CTC’ler canlı ve dokunulmamış hücreler 
olarak hem in vitro hem de in vivo invazyon, metastaz ve 
ilaç direnci gibi biyolojik çalışmaları gerçekleştirmek için 
çok titiz bir yaklaşım sergilemektedir. Ancak, hasta kanında 
az miktarda bulunur ve hassas toplama ve zenginleştirme 
teknolojisi gerektirirler. Sonuç olarak, CTC’ler tümör 
biyolojik çalışmaları için tercih edilmelidir. ctDNA’ların, tıp 
ve hassas ilaçlarda büyük potansiyelli klinik araştırmalar 
için kullanılması daha uygundur. Hastalık tanı, tedavi ve 
takibinde sıvı biyopsi kullanımının geliştirilmesiyle birlikte 
klinik çalışmalar için gerekli bilgi sağlanacak ve birçok 
kanser türünün tedavisinde ihtiyaç duyulan süre daha da 
kısalacaktır.
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Anne sütü, tamamlayıcı beslenme ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi

Evaluation of the relationship between breast milk, complementary feeding and 
anthropometric measurements
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 Özet
Amaç:  Araştırma, anne sütü alma süresi ve tamamlayıcı beslen-
meye başlama zamanları ile antropometrik ölçümler arasındaki 
ilişkiyi değerlendirmek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 
Gereç ve Yöntem: Bir üniversite hastanesi kadın doğum servisinde 
sağlıklı olarak dünyaya gelen 185 yenidoğanın hastane kayıtların-
dan doğum ağırlık ve boyları alınmış, anneler,  bebekler 1 aylık, 3 
aylık,  6 aylık ve 1 yaşında iken aranmış ve anne sütüne devam 
etme,  tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanı ve bebeklerin 1 
yaşındaki vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri sorgulanmıştır. 
Bulgular: Bebeklerin % 41.1’inin doğumdan hemen sonra anne 
sütü aldığı, ilk 1 ay sadece anne sütü alma durumu % 80 iken, 3 
ayda % 68.6’ya, 6 ayda % 34.2’ye düştüğü belirlenmiştir. Bir 
yaşında halen anne sütü alanlar ise % 70.8 olarak saptanmıştır. Tek 
başına anne sütü alma süresi ortalama olarak 3.7±2.29 ay, tamam-
layıcı beslenmeye başlama zamanı ise 5.0±1.51 ay’dır. Annelerin 
çoğunluğunun (% 27.6) ilk tamamlayıcı besin olarak yoğurdu 
tercih ettikleri belirlenmiştir. 
Sonuç: Bir yaşında % 11.1’inin kısa boylu, %  33.3’ünün ise obez 
oldukları, bu durumun doğum ağırlığı, tek başına anne sütü alma 
süresi ile ilişkili olmadığı, ancak obez bebeklerin tamamlayıcı 
beslenmeye başlama zamanın (4.5±1.01 ay), obez olmayan 
bebeklerden (5.9±1.26 ay) daha erken olduğu bulunmuştur 
(p<0.05).  Tamamlayıcı beslenmeye erken başlama obezite riski ile 
ilişkilendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, tamamlayıcı beslenme, 
büyüme-gelişme 

Summary
Aim: This study was planned for the assessment of the relation 
between the duration of breastfeeding, initiation timing for 
complementary feeding and the anthropometric measurements. 
Materials and method: Data of birth weight and height of 185 
babies born healthy in obstetrics and gynecology wards were 
gained from the hospital records. Mothers of these babies were 
contacted when the infants were 1 month, 3 months, 6 months and 
1 year old, in order to investigate the continuation of breastfeed-
ing, initiation timing for complementary feeding as well as body 
weight and height at 1 year old. Results: It was found that 41.1% of 
the babies were fed with breast milk immediately after the birth. 
While exclusive breastfeeding ratio was 80% at the first month, this 
dropped to 68.6%  at the 3rd and to 34.2% at the 6 months.  
Breast-fed infants at 1 year-old was found to be 70.8 %. The mean 
duration of exclusive breastfeeding was 3.7±2.29 months and the 
beginning of complementary feding was 5.0±1.51 months

Conclusion: It was detected that, at the age of one-year-old 
11.1% of the children presented low body height and 33.3 % 
obesity. Inştiating of the complementary feeding in obese infants 
(4.5 ± 1.01 months) was earlier than non-obese ones (5.9 ± 1.26 
months) (p <0.05). Earlier onset of complementary feeding is 
associated with the risk of obesity.

Keywords : Breastmilk, complementary feeding, growth-devel-
opment
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Giriş
Annenin gebelikteki beslenmesi kadar, bebeğin doğumundan beş 
yaşına kadar olan beslenmesi de tüm yaşamını, ileriye dönük 
sağlığını etkilemektedir1. Bu dönemde büyümede duraklama, 
bazı mikrobesin öğelerinin yetersizliği ve ishal gibi çocukluk çağı 
hastalıkları sıklıkla görülmekte, erken yaşlarda oluşmuş büyüme 
geriliğinin iki yaştan sonra düzeltilmesinin oldukça zor olduğu 
belirtilmektedir2. 

Anne sütü, içeriğinin yeni doğanın gereksinimlerine göre 
değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıması, bebeğin 
fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 6 ay tek başına 
karşılaması ve ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile bebekler 
için en uygun besindir3. Ayrıca yapılan son çalışmalarda anne 
sütü ile beslenen bebeklerin bir yaşına kadar daha yavaş ağırlık 
kazanmaya devam ettiklerine dikkat çekilerek, bu etkinin anne 
sütündeki biyoaktif bileşenlere (leptin, ghrelin, obestatin, 
adiponektin) veya anne sütüne verilen farklı endokrin yanıta bağlı 
olarak değişebildiği vurgulanmış, ileri yaşlarda gelişebilecek 
obeziteyi engelleyici etkisi ortaya konmuştur4.

Anne sütü yenidoğanın gereksinimi olan tüm besin öğelerini 
karşılayamaz duruma geldiğinde, beslenme programına eklemeler 
yapmak gerekmektedir. Anne sütü ile beslenmeden erişkin beslen-
mesine geçiş olarak tanımlanan dönem tamamlayıcı beslenme, 
tamamlayıcı beslenme döneminde anne sütü dışında bebeğe 
verilen herhangi bir besin ise tamamlayıcı besin olarak tanımlan-
maktadır. Anne sütünün teşviki kadar, uygun zamanda, doğru ve 
yeterli miktarda tamamlayıcı beslenme sürecine geçişte son derece 
önemlidir5.
 
Bu araştırmada, bir üniversite hastanesi kadın doğum servisinde 
doğum yapan annelerin emzirme durumlarını belirlemek, anne 
sütü, tamamlayıcı beslenme, antropometrik ölçümler arasındaki 
ilişkiyi değerlendirmek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem
Araştırma, 185 anne üzerinde yürütülmüş, aileye ait sosyo 
demografik özellikler, annenin çalışma ve izin durumu, doğum 
şekli, bebeği görme ve emzirme durumu, emzirme sıklığı, süresi 
gibi sorular soruşturma yöntemi ile sorgulanarak anket formuna 
kaydedilmiştir. Daha sonra anneler bebekleri 1, 3 ve 6 aylık ve 1 
yaşında iken telefon ile aranmış, anne sütüne devam etme, tamam-
layıcı beslenmeye başlama durumları öğrenilmiş, bir yaşındaki 
vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri sorgulanmıştır. 

Bebeklerin doğum ağırlıkları, doğum boyları, bir yaşlarındaki 
vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri hastane kayıtlarından 
öğrenilmiştir. Yaşa göre boyun standartların altında olması (<-2 
SS) kısa boyluluk, boya göre ağırlığın standartların altında olması 
(<-2 SS) zayıflık, yaşa göre ağırlığın standartların altında olması 
(<-2 SS) düşük kiloluluk, beden kütle indeksi (BKI) (kg/m2) 
değerinin >2 SS olması obezite olarak sınıflandırılmış, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 2006 standartlarına göre değerlendirilmiştir8.

Veriler, SPSS 15.0 paket istatistik program kullanılarak değerlendi-
rilmiş, sayı/yüzde değerleri ve pearson ki-kare, fisher exact testi 
uygulanmıştır. Sonuçların yorumlandırılmasında p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Araştırma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi, Cerrahi ve 
İlaç Araştırmaları Etik Kurulu’nun HEK 08/26-28 numaralı kararı-
na göre tıbbi etik açıdan uygun bulunmuştur.

Bulgular
Araştırma kapsamında yer alan annelerin (n=185) yaşları 18-45 
arasında değişmekte, çoğunluğu (% 37.8’i)  25.0-29.9 yaş grubunda 
yer almaktadır. Annelerin % 27’si ise okur yazar ve ilkokul 
mezunu, % 13’ü ortaokul, % 29.7’si lise, % 30.3’ü üniversite 
mezunudur. % 64.3’ünün ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Çalışan 
annelerin % 53.6’sının 3- 6 ay, % 3.6’sının ise bir yıldan daha fazla 
doğum izni kullanacakları öğrenilmiştir. 

Annelerin % 95.7’sinin gebelik dönemlerinde vitamin–mineral 
desteği kullandıkları, bunların  % 56.2’sinin demir % 20.8’inin 
multi-vitamin,  % 11.8’inin folik asit, % 10.7’sinin demir, folik asit 
ve B12 vitamin kompleksi aldıkları belirlenmiştir. Annelerin % 
78.9’unun sigara, % 97.3’ünün ise alkol kullanmadığı belirlen-
miştir. 

Annelerin beden kitle endeksine (BKİ) göre hamilelikte vücut 
ağırlığı kazanım durumları incelendiğinde, normal BKİ değerine 
sahip annelerin yarısından fazlasının  (% 53.8) gebelikleri boyunca 
15 kg ve üzerinde ağırlık kazanımına sahip oldukları belirlenirken, 
BKİ 30 ve üzerinde olan annelerin büyük bir çoğunluğunun (% 
56.3) 10 kg’ın altında ağırlık kazandıkları öğrenilmiştir.

Tablo I. Annelerin doğum şekli ve ilk emzirme zamanları arasın-
daki ilişki.

Annelerin % 41.1’inin hemen doğum sonrası, % 29.2’sinin ise 
doğumdan birkaç saat sonra bebeklerini emzirmeye başladıkları 
öğrenilmiştir. % 43.6’sının her ağladığında, % 11.6’sının saatte bir, % 
40.3’ünün iki saatte bir, % 3.9’unun 3 saatte bir, % 0.6’sının 
uyandıkça bebeklerini emzirdikleri belirlenmiştir. Annelerin 
bebeklerini emzirememe nedenleri arasında en sık görülen sorun 
bebeğin hasta olması (% 33.8) ve göğüs ucu problemleridir (% 29.6).

Anne sütü dışında başka bir besin verenler % 38.4 olarak saptanmış, 
bireylerin tamamının anne sütü dışında ilk tercihlerinin formulalar 
olduğu öğrenilmiştir. Doğumdan 1 ay sonra annelerin % 80’inin, 3 
ay sonra % 68.6’sının, 6 ay sonra ise % 36.2’sinin sadece anne sütü 
vermeye devam ettikleri öğrenilmiştir (Tablo 2). Tek başına anne 
sütü alma süresi ortalama olarak 3.7±2.29 aydır.
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Doğumdan sonra emzirme durumu
Doğum şekli

Normal

Sezaryen

TOPLAM

Hemen 1-2sa. sonra >1 gün  Diğer Toplam

53 (% 69.7) 12 (% 15.8) 9 (% 11.8) 2 (% 2.7) 76 (% 100)

23 (% 20.5) 45( % 40.2) 25 (% 21.3)  19 (% 18.0) 112 (% 100)

76 (% 41.1) 57 (% 29.2) 34 (% 18.4) 21 (% 11.4) 188 (% 100)
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Tablo 2. Annelerin doğumdan 1, 3 ve 6 ay sonra emzirme durumları.

1 ay sonra 
emzirme durumu

3 ay sonra 
emzirme durumu

6 ay sonra 
emzirme durumu

148 (% 80.0)Sadece anne sütü 127 (% 68.6) 67 (% 36.2)

2 (% 1.1)Sadece mama 2 (% 1.1) 84 /% 45.4)

12 (% 6.5)
Anne sütü + 
tamamlayıcı 
beslenme

22 (% 11.9) 10  (% 5.4)

23 (% 12.4)Anne sütü+mama 23 (% 12.4) 6 (% 3.2)

-Tamamlayıcı 
beslenme  + mama  

TOPLAM 185 (% 100.0) 185 (% 100.0) 185 (% 100.0)

- 18 (% 9.8)

Bebeklerin doğum ağırlıklarına göre bir ay sonraki emzirme 
durumları incelendiğinde normal doğum ağırlığına sahip 
bebeklerin (2500-3500 gr) % 76.3’ü sadece anne sütü alırken, 2500 
gram ve altında doğan bebeklerin % 37.5’ine anne sütü ile birlikte 
formula verildiği belirlenmiştir.

Anne sütü verme durumu ile anne eğitim düzeyi, çalışma 
durumu, doğum sonrası izin arasında bir ilişki saptanmamıştır. 

Tamamlayıcı beslenmeye geçiş zamanı ise ortalama olarak 
5.0±1.51 ay olarak belirlenmiştir. Annelerin çoğunluğunun (% 
27.6) ilk tamamlayıcı besin olarak yoğurdu tercih ettikleri, bunu 
sırası ile çorba (% 22.2), meyve suları (% 15.7), kaşık/kavanoz 
mamaları (% 10.3) ve muhallebinin (% 10.3) izlediği belirlenmiştir. 
Bir yaşındaki bireylerin % 70.8’inin hala anne sütü almaya devam 
ettikleri saptanmıştır. % 11.1’inin kısa boylu, %  33.3’ünün ise obez 
oldukları, bu durumun doğum ağırlığı, tek başına anne sütü alma 
süresi, anne eğitim düzeyi, meslek ile ilişkili bulunmadığı, ancak 
obez bireylerin tamamlayıcı beslenmeye başlama zamanın 
(4.5±1.01 ay), obez olmayan bireylerden (5.9±1.26 ay) daha erken 
olduğu bulunmuştur (p<0.05).

TARTIŞMA
Miadında sağlıklı ve iyi gelişmiş bir bebek dünyaya getirebilmesi 
için annenin beslenme durumu, vücut ağırlığı kazanımı ve 
beslenme planlarının en iyi düzeyde olması gerekmektedir. 
Gebelik anneye önemli bir yük getirmekte ve bu yükün diyetle 
veya vücut depolarından karşılanması gerekmektedir. Bu 
dönemdeki beslenme bozuklukları, anne ve bebek mortalitesinin 
en önemli nedenlerinden birisi olarak gösterilmektedir6.

Amerika Birleşik Devletleri ilaç ve gıda kullanımını düzenleyen 
resmi kurum (FDA) ve en büyük bilimsel derneklerden biri olan 
Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar birliği (ACOG)  
gebelikte vitamin kullanımı ile ilgili herhangi bir kılavuz 
yayınlamamıştır. Ancak gebeliklerin önemli bir kısmı plansız 
gerçekleştiğinde, bu dönemde vitamin-mineral desteği önerilmek-
tedir. Son olarak daha önceden bir sağlık sorunu ya da beslenme 
sorunu olanlar ya da değişik nedenler ile kısıtlı beslenme tedavisi 
alanlarda prenatal vitamin desteği şart olabilmektedir6.

Bizim çalışmamızda annelerin % 95.7’sinin gebelik dönemlerinde 
vitamin–mineral desteği kullandıkları belirlenmiştir. Farklı 
vitamin desteklerinin kullanımına dikkat çekilerek, gerekli olduğu 
takdirde, uygun zaman ve miktarda doğru vitamin desteği 
konusunda bilinçlendirmenin gerekliliği gösterilmiştir.

Bebeğin doğum ağırlığının, gebelik boyunca ağırlık kazanımına 
bağlı olması nedeni ile gebelik süresince uygun vücut ağırlığı 
kazanımı son derece önemli bir konudur. Gelişmekte olan birçok 
ülkede yapılan çalışmalar, annenin gebelik döneminde yeterli ve 
dengeli beslenme durumunun fetus üzerindeki olumlu etkisini 

göstermiştir. Gebelik süresince yetersiz ağırlık kazanımı (<6 kg) 
düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskini artırmak-
tadır7. DSÖ istatistiklerine göre, doğum ağırlığının 300 gram fazla 
olması, süt çocuğu mortalitesini % 40 azaltmaktadır8. Gebeliğin 
başlangıcında şişman olan bireyin fazla ağırlık kazanmaması 
önerilmekte, aşırı şişmanlığın özellikle doğum zorluğuna neden 
olabileceğinin belirtilmektedir. Yaşı küçük (<18 yaş) ve gebelik 
başlangıcında zayıf olan bireyler için ise, fetusun yetersiz 
beslenme riskine maruz kalabilme riski nedeni ile uygun vücut 
ağırlığı kazanmaları istenmektedir. Böylece genç yaşta gebe kalan 
kadın bir taraftan kendi, diğer taraftan da bebeğin büyümesini 
sürdürürken, vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede 
tutabilmektedir7. Çalışmamızda BKİ değerine göre gebelikte 
vücut ağırlığı kazanım durumları incelendiğinde, bulgularımızın 
gebelikte vücut ağırlığı kazanımı için yapılan önerilerle örtüştüğü 
saptanmıştır.

Annelerin % 35.7’sinin normal doğum, % 64.3’ünün sezaryen 
doğum yaptığı öğrenilmiş, annelerin doğum şekilleri ile bebeği ilk 
emzirme zamanı arasındaki ilişki istatiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05). Normal doğum yapan annelerin % 69.7’si 
hemen doğum sonrasında bebeği emzirmeye başlarken, sezaryen 
yolu ile doğum yapan annelerin % 40.2’si doğumdan birkaç saat 
sonra bebeklerini emzirmeye başladıkları saptanmıştır. Sezaryen 
doğum yapanlarda süt gelmesi gecikebilirken normal doğumda 
bebek, anne sütüyle hemen tanışabilmektedir. Normal doğum 
sonrası süt salgılanması için hormonların daha çabuk uyarıldığı 
ve annelerin bebeklerini daha çabuk emzirebildikleri bilinmekte-
dir. Doğumdan hemen sonra ilk 5 günde salgılanan süte 
kolostrum adı verilmekte, bileşim özellikleri yeni doğan bebeğin 
ilk günlerdeki gereksinimleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
Kolostrumda bulunan anti-efektif öğeler, A vitamini, sodyum ve 
çinko düzeyi olgun süte oranla daha zengin olduğundan, bebeği 
özellikle enfeksiyonlara karşı korumada daha etkin olduğu 
belirtilmektedir. Doğar doğmaz ilk anne sütü alan bebeklerin 
ağzından başlayarak gastrointestinal sistemi tümden immüno-
globulinler ile kaplanarak (mukozal bir tabaka), çocuğun dış 
ortamdan gelerek patojen mikroorganizmalara karşı korunmasını 
sağlanmaktadır9. 

Çalışmamızda, doğumdan 1 ay sonra annelerin % 80’inin, 3 ay 
sonra % 68.6’sının, 6 ay sonra ise % 36.2’sinin sadece anne sütü 
vermeye devam ettikleri öğrenilmiştir. Tek başına anne sütü alma 
süresi ortalama olarak 3.7±2.29 ay olarak saptanmıştır. Türkiye 
Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 raporuna göre, ülkemizde 
bebeklerin % 96’sı “bir süre” anne sütü almakta, ilk bir ayda 
sadece anne sütü alan bebeklerin oranı %57.9’a, ikinci aydan 
itibaren % 35.4’e, 4. ve 5. aylarda ise bu oran % 9.5’e gerilemekte-
dir10. 2008 yılı TNSA raporunda ise, 2-3 ayda % 42’sinin, 4-5 ayda 
ise % 23.6’sının sadece anne sütü aldıkları saptanmıştır11.

Bebeklerin doğum ağırlıklarına göre bir ay sonraki emzirme 
durumları incelendiğinde normal doğum ağırlığına sahip 
bebeklerin (2500-3500 gr) % 76.3’ü sadece anne sütü alırken 2500 
gram ve altında doğan bebeklerin % 37.5’ine anne sütü ile birlikte 
biberon maması verildiği belirlenmiştir. Biberon mamaları, 
bebeklerin zaman içinde değişen besin gereksinimlerine uygun 
süt bileşeni olarak, kaşık/kavanoz mamaları ise özellikle 
annelerin çalışma dönemlerinde hazırlama zorluğuna karşı bebek 
beslenmesinde önerilebilir seçenekler olarak tanımlanmaktadır1. 
Bizim bulgularımızda da, özellikle düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerde, anne sütünün yeterli miktarda olmasının sağlanama-
ması nedeni ile ayına uygun biberon maması desteği 
kullanılabildiğini göstermiştir.

Yapılan birçok çalışmada tamamlayıcı besinlere erken başlan-
masının anne sütü ile beslenme süresini kısalttığı, anne sütündeki 
demir, çinko gibi önemli besin öğelerinin alımını bozduğu, 
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yenidoğanda besinlerde veya sıvılarda bulunabilen mikrobiyal 
patojenler nedeni ile diyare ve besin alerjileri riskinin arttığı ve 
laktasyonun etkinliğinin azalacağı için anne sütünün anneyi yeni 
gebelikten koruyucu özelliğini de azaltacağı belirtilmektedir. 
Tamamlayıcı besinlere geç başlanmasının ise bebeğin büyümesini 
durdurabileceği veya yavaşlatabileceği, malnütrisyon ve mikro 
besin öğesi eksikliği oluşum riskini de artıracağı saptanmıştır5. 
Çalışmamızda tamamlayıcı beslenmeye geçiş zamanı ise ortalama 
5.0±1.51 ay olarak saptanmıştır. Annelerin çoğunluğunun (% 27.6) 
ilk tamamlayıcı besin olarak yoğurdu tercih ettikleri belirlen-
miştir. Yoğurdun rotavirüs, E.coli, candida albicans, shigella gibi 
enfeksiyon kaynaklarına karşı etkinliği, diare ve alerji riskini 
azaltması, sindirimi kolaylaştırması, ayrıca tüm bu koruyucu 
özelliklerinin yanı sıra, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olması 
nedeni ile çalışmamızdaki bireyler tarafından ilk tamamlayıcı 
besin olarak belirtmesi son derece olumlu bir bulgudur.

Yeterli bir tamamlayıcı beslenmenin enerji, protein ve mikrobesin 
öğelerinden (demir, çinko, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, folat) 
zengin, kontamine olmamış (patojen, toksik, zararlı kimyasallar 
içermeyen), tuzlu, baharatlı olmayan, gereksinim duyulan 
miktarlara rahatlıkla ulaşılabilen bir beslenme olduğu belirtilmek-
tedir13. Bulgularımızda, düşük yüzdelerde de olsa, annelerin % 
10.3’ünün muhallebi, % 5.4’ünün bisküvi ve süt, % 4.3’ünün inek 
sütünü verdikleri ilk tamamlayıcı besin olarak belirtmeleri, 
bebeklerin yanlış tamamlayıcı besin seçimi nedeni ile 
vitamin/mineral eksikliği ile karşı karşıya kalabileceklerini ortaya 
koymaktadır.

0-5 yaş çocukların büyüme-gelişme durumlarının değerlendir-
ilmesinde genellikle yaşa göre boy, yaşa göre vücut ağırlığı ve 
boya göre vücut ağırlığı ölçümleri kullanılmaktadır. Vücut 
ağırlığındaki azalmanın 3. ayda ortaya çıktığı, 12. aya kadar hızlı 
bir şekilde devam ettiği, 18-19 ayda da yavaş bir şekilde gözlen-
meye devam ettiği, bodurluğun ise sıklıkla 24-36 aylarda 
gözlendiği bilinmektedir14. Çalışmamızda bireylerin antropo-
metrik ölçümleri değerlendirildiğinde, % 11.1’inin kısa boylu, %  
33.3’ünün ise obez oldukları, bu durumun doğum ağırlığı, tek 
başına anne sütü alma süresi, anne eğitim düzeyi, meslek ile 
ilişkili bulunmadığı, ancak obez bireylerin tamamlayıcı beslen-
meye başlama zamanının  (4.5±1.01 ay), obez olmayan bireylerden 
(5.9±1.26 ay) daha erken olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Honduras ve ark. 6 ay tek başına anne sütü alanlar, 4 ay tek başına 
anne sütü alıp sonrasında yüksek kalitede tamamlayıcı besinlere 
başlayanlar (anne sütü ad libitum), 4 ay tek başına anne sütü 
sonrasında ağırlıklı tamamlayıcı besinlerle beslenen grupları 
karşılaştırmış, gruplar arasında enerji alımı, büyüme hızı 
açısından bir fark belirlenmemiştir. Sonuçta, 6. aydan önce 
tamamlayıcı besinlere başlamanın hiçbir olumlu yanı olmadığı, 
aksine erken tamamlayıcı beslenmenin yetersiz besin öğesi alımı, 
enfeksiyon, uygunsuz hijyenik kalitede besin tüketimi ile 
sonuçlanabileceğine dikkat çekilmiştir15. Bizim bulgularımızda da 
erken tamamlayıcı beslenmeye başlamanın, günümüzde global bir 
sorun olarak nitelendiren obeziteye zemin hazırladığına dikkat 
çekilmiştir.

Annelerin yaşam koşulları, sosyal çevreleri ve eğitim durumları 
ne olursa olsun uygun olmayan zamanda tamamlayıcı beslen-
meye başlama davranışlarının nedenlerinin araştırılması ve buna 
yönelik eğitim verilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Gelişmekte 
olan ülkemizde kadınların da çalışma hayatına girmesi ile birlikte,  
annelerin bebeklerine anne sütü verme oranları gittikçe düşmekte-
dir. Bizim bulgularımızda, bir yaşındaki bireylerin % 70.8’inin 
hala anne sütü almaya devam ettikleri belirlenmiştir. İşverenlerin 
halk eğitimleri ile anne sütü konusunda bilinçlendirilmesi, 
annelere doğum sonrası yeterli izin verilmesi ve tekrar çalışmaya 
başlayan anneler için süt saatlerin belirlenmesi, süt sağma odaları 
ve bunu uygun koşullarda saklayacakları dolapların bulundurul-
ması gerekmektedir. 

Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda anne sütünün aylar 
içinde azalarak kesilmesi, tamamlayıcı besinlere başlamada esas 
neden olarak gösterilmektedir. Bu dönemde hemen tamamlayıcı 
besinlere başlamak yerine anne sütünü artırıcı önlemlerin alınması 
önemlidir. Bu nedenle aile bireylerini tümü ile içine alan, 
beslenme uzmanlarının destekleri ile düzenlenmiş, ülke politikası 
olarak benimsenmiş, multidisipliner eğitim programlarının 
uygulanmasının gerekliliği kaçınılmazdır.
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Mide Küçük Kurvatur Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör: Olgu Sunumu

Gastrointestinal Stromal Tumor Localized In Gastric Lesser Curvature: A Case 
Report

Merter Gülen1, Bahadır Ege1

Genel Cerrahi Kliniği, Özel Koru Ankara Hastanesi1 

 Özet
Gastrointestinal stromal tümörler, interstisyel kajal 
hücrelerinden köken alan mezenkimal tümörlerdir. Kliniğimize 
hazımsızlık, şişkinlik, retrosternal yanma yakınmalarıyla 
başvuran 53 yaşında kadın hastada yapılan üst gastrointestinal 
sistem endoskopisinde mide küçük kurvatur yerleşimli, yüzeyi 
ülsere, yaklaşık olarak 3x2 cm boyutlarında polipoid bir kitle 
izlendi. Alınan biyopsi gastrointestinal stormal tümör olarak 
tanımlandı. Mide wedge rezeksiyon yapılan hasta post-operatif 
5. gününde sorunsuz olarak taburcu edildi. 

Anahtar sözcükler: stromal tümor, mide, endoskopi

 
  Summary

Gastrointestinal stromal tumors are mesenchymal tumors 
originating from interstitial kajal cells. A 53-year-old female 
patient admitted to our clinic with complaints of indigestion, 
bloating and retrosternal burn. Upper gastrointestinal system 
endoscopy revealed an ulcreated polypoid mass with a size 
of 3x2 cm in diameter in the lesser curvature of the stomach. 
Pathological examination of endoscopic biopsy demonstrated 
gastrointestinal stromal tumor.  We performed gastric wedge 
resection. Patient discharged without complication in the 5th 
postoperative day.

Keywords: stromal tumor, stomach, endoscopy

Giriş
Gastrointestinal stromal tümörlerin (GİST) Cajal 

hücrelerinin öncüllerinden (prekürsörlerinden) 
kaynaklanan mezenkimal tümörler olduğu 
düşünülmektedir1. İntertisyel Cajal ve GİST hücreleri 
hematopoetik progenitör hücre işaretleyicisi CD34 
ve büyüme faktör reseptörü c-KİT (CD 117) eksprese 
etmektedir2. Daha önceden düz kas hücrelerinden oluşan 
benign karakterdeki tümörler leiomyom, malign olanlar 
ise leiomyosarkom olarak değerlendirilirken, günümüzde 
immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik 
incelemeler sonrasında GİST adı altında toplanmıştır. 
Gastrointestinal kanal mezenkimal tümörlerinin çoğunun 
GİST kategorisinde olduğu ve C-kit eksprese etmeyenlerin 
ise gerçek leiomyom ya da leimyosarkom olduğu 
düşünülmüştür3,4. Gastrointestinal sistemin her yerinden 

gelişebilmekle beraber en sık olarak mide ve daha sonra 
da ince barsaklarda görülmektedir. Kolorektal,  omentum/
mezenter, özofagus, ve nadiren gastrointestinal sistem ile 
bağlantısız olarak retroperitonda veya abdomende ortaya 
çıkabilir5. Klinik prezentasyonu sıklıkla karın ağrısı, 
gastrointestinal kanama, karında kitle şeklinde olmakla 
beraber halen büyük çoğunluğu asemptomatik veya 
insidental olarak karşımıza çıkmaktadır6. GİST’de CD117 
%95, CD34 ise %60-70 oranında pozitif olarak saptanır2. 
Hastalığın primer tedavisi cerrahi rezeksiyondur. 

Olgu 
Yaklaşık olarak 3 aydır hazımsızlık, karında şişkinlik ve 

retrosternal yanma yakınmaları ile kliniğimize başvuran 
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epigastrik hassasiyet dışında herhangi bir patolojik 
bulgu saptanmadı. Rutin laboratuvar değerleri normal 
sınırlar içerisindeydi. Üst gastrointestinal sistem (GİS) 
endoskopisinde, mide küçük kurvaturda üzeri ülsere 
yaklaşık olarak 3x2 cm boyutlarındaki lezyondan yapılan 
biyopsi GİST olarak tanımlandı (Resim 1). 

Resim 1. Midenin küçük kurvaturunda yerleşimli 
kitlenin endoskopik görünümü

3x3 cm boyutlarında, etraf dokulara invazyon göstermeyen 
  .ıdnatpas eltik nayampay zatsatem adralnagro içi nıtab ev

Pre-operatif dönemde hasta tekrar endoskopiye alınarak 
mevcut lezyon metilen mavisi ile işaretlendi. Ameliyat 
sırasında işaretlenen alandaki kitle wedge tarzında 
rezeksiyon ile çıkarıldı (Resim 2-3).

Resim 2. Kitlenin intraoperatif görünümü. 

Hasta postoperatif5. gününde komplikasyonsuz olarak 
taburcu edildi. 

Histopatolojik incelemede 6x5x4,5cm ölçülerindeki mide 
wedge rezeksiyon materyali içinde;  2x2 cm boyutunda 
tümör dokusunda mitoz sayısı 5’den az (5/50 BA), CD117 
ve CD34 pozitif, S100 negatif, cerrahi sınırları temiz ve 
düşük risk gruplu GİST olarak tanımlandı.

T artışma
GİST, gastrointestinal sistem boyunca her yerde 

görülmekle beraber; en sık olarak mide (%70-90) ve 
ince bağırsaklarda izlenmektedir. Midede ise antrum ve 
korpusta daha sık olarak yerleşir5. Bizim olgumuzda da 
tümör korpusta ve küçük kurvatur yerleşimliydi. GİST 
bir kısmı insidental olarak ve erken dönemde genellikle 
asemptomatik olarak karşımıza çıkmaktadır. Semptomatik 
olduğunda en sık olarak karın ağrısı, gastrointestinal 
sistem kanaması ve karında kitle olarak bulgu verir. GİST 
tanı anında metastaz ile de ortaya çıkabilmektedir. En sık 
metastaz yeri karaciğer ve periton olmakla birlikte, lenf 
nodları, akciğer ve kemik iliğinde de görülebilmektedir6,7. 
Bizim olgumuzda pre-operatif olarak yapılan tetkiklerde 
metastaz saptanmamıştır. 

GİST malignite potansiyellerine göre düşük risk, orta 
risk ve yüksek risk olarak kategorize edilir8. Prognozu 
belirleyen en önemli faktörler, tümör çapı (cm olarak 
maksimum tümör çapı) ve mitotik orandır (mitoz sayısı/50 
büyük büyütme alanı). Anoploidi, tanıda metastaz olması, 
rezektabl olmayan tümörler ve ileri yaş kötü prognostik 
faktörler arasında yer almaktadır9. Bizim olgumuz 53 
yaşında kadın hasta olup histopatolojik incelemede tümör 
çapı 2x2 cm, mitoz sayısı 5’den az ve temiz cerrahi sınırlar 
ile düşük risk gruplu GİST olarak kabul edilmiştir.

Midenin stromal tümörlerinde çoğunlukla wedge 
rezeksiyon yeterlidir. Özellikle yerleşim yeri ve boyutu 
itibari ile, lezyonun kolay ulaşılabilir ve görülebilir olmasını 
sağlamak amacıyla, olgumuzda olduğu gibi metilen mavisi 
gibi boyama materyalleri kullanılarak işaretleme önem 
kazanmaktadır. GİST’de lenf nodu metastazı nadirdir. 
Bu sebeple lenf nodu disseksiyonuna ender olarak gerek 

Resim 3. Mide wedge rezeksiyon materyali (metilen mavi-
si ile endoskopik olarak işaretlenen lezyon).
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duyulur10,11. Bizim olgumuzda da mide wedge rezeksiyonu 
yeterli olmuştur. Cerrahi olarak çıkartılamayacak durumda 
olan nüks, metastatik veya hastanın genel durumunun 
cerrahiye uygun olmadığı durumlar ile yüksek riskli 
ameliyat gerektiren olgularda imatinib mesilat tercih 
edilecek alternatif tedavi seçeneği olarak önerilmektedir12.  
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Retrograd Intrarenal Surgery In a Patient With Partial Ureter Duplication Of 
Which Both Ureteropelvic Junction Obtructed by Stone

Taş Tarafından Her İki Üreteropelvik Bileşkesi Obstrükte Olmuş Parsiyel Üreter 
Duplikasyonlu Hastada Retrograd İntrarenal Cerrahi

Burak Kopru1, Giray Ergin1, Selahattin Bedir2

Koru Ankara Hospital, Department of Urology1

Gülhane Training and Research Hospital, Depaertment of Urology2 

 Özet
Üreteral duplikasyonlar, kısmi veya tam olabilen 
üreter tomurcuğunun gelişimsel anomalileridir. Üreter 
duplikasyonları dahil bir dizi anatomik anormallik, taş 
cerrahisinde çeşitli derecelerde zorluklara neden olabilir. 
Retrograd intrarenal cerrahi uygulaması, üreter duplikasyonun 
eşlik ettiği taş hastalığının cerrahi tedavisini kolaylaştırmıştır. 
Burada, bildiğimiz kadarıyla, her iki üreteropelvik bileşkenin 
taşlarla tıkanmış olduğu kısmi üreter duplikasyonu olan 
bir vakada retrograd intrarenal cerrahinin ilk uygulaması 
sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Üreter duplikasyonu, taş, retrograd 
intrarenal cerrahi 

 
  Summary

Ureteral duplications are developmental anomalies of ureteric 
bud, which can be partial or complete. A series of anatomic 
abnormalities, including ureter duplications, may cause 

of retrograd intrarenal surgery facilitates surgical treatment of 
stone disease with ureteral duplications. To our knowledge, 

with partial ureteral duplication in whom both ureteropelvic 
junction obstructed by stones. 

Keywords: Ureter duplication, stone; retrograd intrarenal 
surgery
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Introduction
Upper urinary tract duplication is the most common 

congenital anomaly of the urinary tract1. Duplex system 
may be partial or complete. In partial duplication, the 
kidney has two pyelocaliceal systems that may have single 

into the urinary bladder in complete duplication2-4.This 

of the cases5.
  
  Congenital urinary tract anomalies may cause serious 

Intrarenal Surgery (RIRS) is a minimally invasive surgical 
technique that increasingly used in stone surgery. To our 

ureter duplication in whom both ureteropelvic junction 
obstructed by stone. The patient was treated with RIRS.

Case Report
  

pain. There was no any previous history related to the 
urinary tract. His physical examination was normal. Blood 
analysis revealed a white blood cell count of 6600 /µl, 
hemoglobin of 17.07 g/dl, creatinine of 1.01 mg/dl, BUN 
of 30mg/dl. 9/hpf white blood cells and 12/hpf red blood 
cells with negative nitrite was found in urine analysis. 
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Intravenous pyelography (IVP) and non-contrast computed 
tomography (CT) showed partial ureter duplication and 
both ureteropelvic junction obstructed by stones (Figure 
1). The upper and lower pole stones were 20x9 mm and 
14x11 mm in diameter, respectively. RIRS was performed 
under general anesthesia in the lithotomy position. Access 
sheet was directed to the ureter draining lower pole with 

Germany) following insertion. The stone was fragmented 
with Holmium YAG laser. The same procedure was 
applied to the ureter draining upper pole. D-J catheters (6F) 
were introduced into both ureters (Figure 2). The patient 

any complication. D-J catheters were extracted at the 20th 
postoperative day. Two-cycle shock wave lithotripsy were 
performed for residual 6 mm stone in the upper pole. The 
patient was stone free after the last procedure.

Figure 1: IVP showed partial ureter duplication and both 
ureteropelvic junction obstructed by stone
 

Figure 2: 6F d-j catheters in both ureter

Discussion
Upper urinary duplication is the most common 

congenital anomaly of the urinary tract1. Ureteric bud, 
embryological origin of the ureter, is divided into two 
ureters draining a single kidney6

urolithiasis, uroterocele and collecting system obstruction 
may accompany to this anomaly frequently7. In our patient, 
IVP and CT examinations demonstrated left partial ureteral 
duplication with ureteropelvic stones.  

increased8-10. In addition, this technique has been used for 
stone disease with renal anomalies, including horseshoe 
kidney. Karakose at all reported that they concurrently 
treated unilateral complete ureteral duplication and distal 
ureter stone by using ureteroscopy4. The stone size was 
17.8±4.5 mm (12-30 mm) in 20 patients. The stone free 
rate was reported to be 70 % after a single procedure. Five 
patients experienced minor complication11. Bozkurt at all 
reported 84.7 % stone free rate for pelvic ectopic kidney by 

complication12. 

Although percutanous nephrolithotomy (PNL) is the 

it is not an option for larger stones. It is better to be treated 

these patients. In the 10-20 mm width of renal pelvis or 
upper and middle stones; one of the methods of ESWL, 
PNL, RIRS may be preferred13. Stone free rate is higher in 
patients treated with PNL other than RIRS. On the other 
hand, complication rate, blood loss, and longer length of 
stay are higher in PNL administration. There have been no 
differences in surgical time and secondary procedures in 
both groups14.   

As a conclusion, surgical procedures related to the 
stone disease in patients with urinary tract abnormalities 

technologies has been facilitating to approach such cases. 
RIRS use is gradually increasing in urology practice. To 

obstructed stones in both partial duplicated system treated 
by RIRS. We think that RIRS is a preferable method in 
duplicated ureter with stone formation.
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Kanser Tedavisinde İlaç Taşıma Sistemleri Olarak Kullanılan Nanotaşıyıcılar

Nanocarries Used as Drug Delivery Systems in Cancer Treatment
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 Özet    Summary

1

2

Nanotaşıyıcıların ilaç taşıma sistemi olarak kullanımı son yıllarda 
özellikle kanser tedavisi için çok ilgi görmüştür. Halen kullanılan 
lipozomlar, katı lipid taşıyıcılar, manyetik taşıyıcılar, albümin 
taşıyıcılar gibi iyileştirici nanotaşıyıcılar, birçoğundan geniş 
kapsamlı çeşitli yararlı özelliklere işaret etmektedir. Bu 
taşıyıcılar, hedefleme çalışmaları için, kanser hücre zarlarına, 
mikro çevreye veya sitoplazmik veya nükleer reseptör bölgeler-
ine bağlanmak için mükemmel modifikasyona izin vermektedir. 
Bu nedenle, biyoteknolojide nanotaşıyıcıların kullanılması, tedavi 
edici ilaçları etki alanına taşıma ve yan etkilerini azaltma 
konusunda önemli başarılar sağlanmıştır. İyileştirici ilaçların 
biyolojik dağılımını iyileştirmek için bazı modifiye taşıyıcılar 
uygun boyutlarda ve değiştirilmiş yüzey alanlarında tasarlan-
maktadırlar. Hedef hücrelere taşıyıcıların gönderilmesi pasif ve 
aktif hedefleme yoluyla yapılabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Nanotaşıyıcılar, ilaç dağıtım sistemi, 
iyileştirici ilaçlar, nanopartiküller.

The usage of nanocarriers as drug delivery system have received 
much interest in recent years, especially for cancer treatment. 
Currently used therapeutic nanocarriers, such as liposomes, 
solid lipid carriers, magnetic carriers, albumin carriers indicates 
a broad variety of useful properties out of many others. These 
vehicles allow for the perfect modification for binding to cancer 
cell membranes, microenvironment or cytoplasmic or nuclear 
receptor sites for targeting studies. For this reason, important 
achievements have effectively made in biotechnology for 
delivering the therapeutic agents to the site of action, and 
decrease side effects. To improve biological distribution of 
therapeutic drugs, some modified carriers have designed in 
optimal size and modified surface area. Delivery of carriers to 
target cells could be done by passive and active targeting.

Keywords: Nanocarriers, drug delivery systems, therapeutics, 
nanoparticles

Nanoteknoloji, her geçen gün gelişen, yeni ve yenilikçi bir 
araştırma alanlarından birisidir. Yapısal olarak, bireysel atomları 
ve molekülleri görme ve denetleme kabiliyeti içerir. Kanser teşhis 
ve tedavisi amacıyla kullanılan farklı türdeki nanomateryallerden 
oluşan nanotaşıyıcılar, hidrofobik ve hidrofilik ilaçların vücuda 
dağıtılmasını sağlamaktadır¹. Bu amaçla, lipozomlar, dendrimer, 
karbon nanotüp, kuantum noktalar (Q-Dots), polimerik 
nanoparçacıklar, manyetik nanoparçacıklar gibi pek çok çeşitli 
nanotaşıyıcılar kullanılmaktadır (Şekil 1). Nanotaşıyıcıların 
kullanımı sayesinde, ilacın iletim hızının artırabilir olduğu 
görülmüştür. İlacın vücutta belirli bir bölgeye taşınması, kullanan 
kişiye iki yaşamsal yarar sağlar. İlk yararı, ilacın etki bölgesi 
istenilen hızda ve en uygun şekilde etkinliğini sağlar. İkinci yararı 
ise, daha az etken madde ile hedef organa özgü taşıma ile daha 
yararlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede ilaçları 
başka organlara bırakmadan belirli organlara taşıyabilirler ve 
oluşabilecek herhangi bir yan etki minimuma indirgeyerek ilacın 
terapötik indeksini belirgin bir oranda iyileştirmesi sağlanmak-
tadır2. 

Bazı kolay kontrol edilemeyen hücre içi immün sistem 
hastalıkları, merkezi sinir hastalıkları, AIDS ve kanser gibi 
hastalıklar ilaç hedefleme yöntemi ile tedavi edilebilmesi 
planlanmaktadır. İlaç hedefleme gibi taşıma sistemleri içerisinde-
ki etkin ilacın geliştirilmesi seçiciliği arttırır ve buna uygun 
mekanizmaların anlaşılmasıyla sağlanır. Bu gibi mekanizmalar 
fizyolojik, biyokimyasal ve immünolojik olabilirler. Bu nedenle 
ilaç hedefleme sistemlerini geliştirmek için çeşitli alanları biraraya 
getirerek çalışmaları geliştirmektedir. Nanotaşıyıcıların ilaç 
taşıyabileceği dört yöntem pasif hedefleme, aktif hedefleme, pH 
özgüllüğü ve sıcaklık özgüllüğü’dür. Nanotaşıyıcılar ilacın pasif 
hedefleme yoluyla bir tümörün vasküler sisteminden aşağıya 
iner, tuzağa düşürür ve tümörde birikir3,4. Aktif hedefleme, 
ligandlar veya vücudun çevresindeki belirli hücre türlerine özgü 
nanotaşıyıcılar yüzeyinde antikorlar gibi hedefleme molekülleri-
nin birleşmesini içerir.Nanotaşıyıcılar, yüzeye çoklu ligandların 
dahil edilmesine olanak tanıyan yüksek bir yüzey alanı/hacim 
oranına sahiptir. Bu hedefleme molekülleri, nanotaşıyıcıların 
doğrudan hücrenin içine girmesine izin verirken, 
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ancak bazı dezavantajlarının olduğu tespit edilmiştir5. Bazı 
nanotaşıyıcılar, içerdikleri ilaçları sadece belirli pH aralıklarında 
serbest bırakmaktadırlar. Nanotaşıyıcılar, ilaçları direkt olarak 
pH'a özgü bir şekilde bir tümör bölgesine iletirler. Tümörler 
genellikle normal insan hücrelerinden daha asidiktir (yaklaşık pH 
6.8) 6. Normal doku, yaklaşık 7.4'lük bir pH değerine sahiptir. 
Sadece belirli pH aralıklarında salınan ilaç salınımlı 
nanotaşıyıcılar, ilacı asidik tümör ortamlarında serbest bırakmak 
için kullanılabilir4. Yüksek asidik ortamlar, nanotaşıyıcının 
yapısını bozan asidik çevre nedeniyle ilacın serbest bırakılmasına 
neden olur7. Bazı nanotaşıyıcıların belirli sıcaklıklarda ilaçları 
daha etkin bir şekilde ilettiği gösterilmiştir. Tümör hücrelerinin 
sıcaklığı genellikle vücudun geri kalanından daha yüksek olduğu 
için yaklaşık 40°C civarındadır. Nanotaşıyıcılar üzerine yapılan 
araştırmaların neredeyse tamamı, özellikle kemoterapide ilaç 
taşınımında potansiyel kullanımlarına uygulanmaktadır. 
Nanotaşıyıcılar spesifik olarak küçük gözenekleri, düşük pH'ları 
ve tümörlerin daha yüksek sıcaklıklarını hedef alabilmek için 
kullanılabileceğinden birçok kemoterapi ilacının toksisitesini 
düşürebilirler. Ayrıca özel reseptör ile ilaç moleküllerinin 
etkileşmesi, farmakolojik cevabi yükseltebilen ve bazı durumlarda 
da klinik yararı yönüyle ümit verici olabilmektedir. Normal yol ile 
(oral veya enjeksiyon) ilaç verildiğinde, ilaç bütün vücuda 
yayılabilir. Bu nedenle ilaç sadece o bölgede kalmayacaktır; diğer 
bölgelere de yayılabilir, istenmeyen reaksiyonlar gerçekleşebilir ve 
bunun yanı sıra olası yan etkiler de oluşabilir. İlaçtan beklenen en 
büyük yarar ancak, ilaç molekülleri istenen bölgeye 
hedeflendiğinde elde edilebilecektir.

2.İlaç Taşıyıcı Sistemler

Farmasötik ve biyoteknolojik endüstrilerde etkin ilacın hedeflenen 
bölgeye taşınması başlıca problemlerden biri haline gelmiştir. 
İlaçlarda artan problemlerin minimuma indirgenmesi ve yeni 
yöntemleri klinik araştırmalara dönüştürmek amaçlı birçok bilim 
dallarından çeşitli araştırmacılar özellikli ilaç taşıyıcı sistemleri 
geliştirmek ve tasarlamak amacıyla çalışmalarda yer almaktadır. 
“Hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemi”, biyoaktif yapıdaki ilacın 
belli hızda belli bir yapıya özellikli olarak ilacı serbest bırakması 
olarak tanımlanır5. Bu tarz taşıyıcı sistemleri etkin ilacı daha etkili 
bir şekilde, günümüzdeki ilaç sistemlerine nispeten daha pratik 
olarak iletirler, ilaçtan yararlanma ömrünü uzatır, hasta uyumunu 
artırır ve sağlık harcamalarını minimuma indirger. Bu nedenle, 
patolojik hücrelere, organ veya dokulara ilaçları selektif olarak 
taşıyabilen tekniklerin geliştirilmesi, ilaç sistemleri üzerine yapılan 
araştırmaları en önemli alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle 
klinikte birçok uygulamaları bulunan nanopartiküller (NP), 
nanoteknoloji alanındaki gelişmelerde ve ilaç üretimi alanında 
önemli bir etkiye sahiptir. Bu teknoloji sayesinde hastalık yapıcı 
bölgeye özel olarak formülasyonla tasarlanan hedeflendirilmiş 
ilaçların taşınmasında büyük rol oynamaktadır. Birçok hastalığın 
tanı ve tedavisinde kullanılan nanopartiküller, hastayı daha kısa 
sürede iyileştirme potansiyeline sahiptirler6. Zararlı yan etkilerin 
önlemesi, etkin maddelerin parçalanması ve kaybının en aza 
indirgemesi, çeşitli etken madde salım sistemleri ve hedefleme 
sistemlerini geliştirmiştir. Bu sistemlerden bazıları lipozom, 
nanopartikül, etkin madde polimer konjugatı ve polimerik miselle-
rden oluşmaktadır (Şekil 1).

3.Polimerik Nanopartiküller
Sahip olduğu birçok avantajlar nedeniyle etkin ilaç 
enkapsülasyonu sonucunda kontrollü salınım için nanopar-
tiküllerin üretim aşamasında en bilindik olarak kullanılan biyobo-
zunur polimerler, alifatik poliester sınıfinda yer alan poliglikolik 
asit (PGA), polilaktik asit (PLA) ve bunların kopolimeri 
niteliğindeki poli(d,laktik-ko-glikolit asit) dir. Etkin maddelerin 
hedeflendirilmesi, salınımın kontrolü ve sürdürülmesi gibi 
özellikleri, nanopartiküllerin polimerik yapıları sağlar. Hedeflenen 
bölgedeki enjeksiyonların, uzun süren etkin madde salınımına 
olanak verir. Ayriyeten, sahip oldukları çeşitli fonksiyonel gruplar 
sayesinde, çeşitli hedeflendirme avantajları ile birlikte, etkin ilacın 
hedeflenen bölgeye salınımını sağladıkları için, diğer doku ve 
organlar üzerinde sistemik olarak oluşan toksisiteleri düşürmekte-
dirler. Literatürdeki çalışmalarında, polimerik nanopartiküllerin 
diğer koloidal taşıyıcı sistemlere kıyasla, biyolojik sıvılarda çok 
daha yüksek kararlılığa sahip oldukları gözlenmiştir. Böylelikle, 
polimerik partikülerin yapısal olarak, katı matriks içerisinde 
hapsedilmiş olan aktif maddeyi parçalanmaktan korudukları, 
böylelikle etkin ilacın hedeflenen bölgeye ulaşma olasılığını 
artırdıkları saplanmıştır5. 
Polihidroksialkanoatlar (PHA), doğal, termoplastik poliesterlerdir 
ve biyolojik olarak uyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir 
özelliklerinden dolayı, mühendislik dokuları için iskeleler veya 
ilaç dağıtımı için nanoparçacıkların üretimi için iyi alternatifle-
rdir8. Polihidroksibutiratlar (PHB), polihidroksialkanoat ailesinin 
bir üyesi olarak, mekanik özellikleri geleneksel plastiklere çok 
benzer olduğu için, in vitro ve in vivo çalışmalar için bir biyo 
materyal olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kılıçay ve 
arkadaşları farmakokinetik problemlerin üstesinden gelmek için 
kurkumin (curcumin) yüklü PHBHHx NP'ler (CUR-NPs) 
geliştirmiştir. Yapılan in vitro salım çalışmaları yoluyla, serbest 
bırakma çalışması, ilk patlamış serbest bırakmayı ve daha sonra 19 
günlük bir süre boyunca CUR-NP'lerinden ve ConA-CUR-NP'le-
rden kurkümin salınımını göstermiştir. Geliştirilen nanopar-
tiküller ConA-CUR nanopartikülat sistemi, sürekli ve kontrollü 
salınım için uygun ve etkili bir yaklaşımdır. Elde edilen sonuçlar, 
ConA-CUR-NP'lerin meme kanseri hücresinin tedavisi için iyi 
terapötik taşıyıcı araçlarda kullanılmak üzere umut verici ilaç 
taşıyıcı sistem olduğunu göstermiştir. 
Birleştirilmiş ilaç taşınım sistemlerinin geliştirilmesi, metastatik 
meme kanserinde antikanser tedavisinin etkililiğini artırarak 
hâlihazırda kullanılan tedavilerinin toksisitesini önlemek amacıyla 
gerçekleştirilen önemli bir adımdır9. Tek tek ya da iki ilacın birleşi-
mini kapsayan polistiren-polisoyoil-dietanol amin 
nanoparçacıklar çift emülsiyonlu çözücü buharlaştırma yöntemi 
ile hazırlanmış ve bu şekilde parçacık boyutu 250 nm'den daha 
küçük, yüzey negatif yükü -30 ile -40 mV arasında oluşturulmuş-
tur. Çalışmada, Epigallocatechin gallate-konjuge dual ilaç yüklü 
nanopartiküllerdeki kurkumin ve α-tokoferil süksinatın tutma 
verimi sırasıyla % 68 ve % 80 olarak bulunmuştur. 
Nanoparçacıklardan kurkumin ve α-tocopheryl succinate'nin 
serbest bırakılma kinetiği, aşamalı ve kesintisiz bir profil 
sergilemiş ve bunun ardından, in vitro olarak 20 gün zarfında bir 
serbest bırakma davranışı izlemiştir. In vitro sitotoksisite çalışma-
ları, kombinasyonlu anti kanser ilaç iletim sistemlerini içeren 
nanoparçacıkların tekli ilaç kemoterapi sinerjik sistemlere kıyasla 
tümör büyümesini etkili bir şekilde inhibe ettiği ve toksisiteyi 
düşürdüğü kaydedilmiştir.
Zayıflatılmış canlı organizma Mycobacterium bovis türü olan 
Cillus Calmette-Guérin (BCG), şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi 
tarafından mesanenin in situ yerinde primer kanser tedavisi için 
onaylanmış tek kemotrapetik ajandır. Yüzeysel mesane kanseri 
tedavisinde kullanılan BCG (Bacille-Calmette Guerin) çok yüksek 
yan etkisi olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir10. Kavaz ve 
arkadaşları yaptıkları çalışmada, bu ilaç yerine mitomisin-C 
kullanılabilileceğini göstermişlerdir. 
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İntravezikal  kontrollü ilaç dağıtım sistemleri için iyonik jelasyon 
tekniği kullanarak Mitomisin-C yüklenmiş kitosan nanopartikül 
sentezi ile ilaç taşıyıcı sistem geliştirilmiştir. Çalışmada, farklı pH 
değerleri ve farklı ilaç konsantrasyonları için Mitomycin-C salım 
çalışmaları incelenmiştir. Biyo yapışkan nanoparçacıklar vücuda 
intravezikal olarak katılır, böylelikle kaplanmış ve biyo yapışkan 
nanoparçacıklar mesanenin duvarlarına yapışarak, tutunmasını 
mümkün kılması bu özellikte polimerik parçaçıkların tercih 
edilmesini sağlamıştır. Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda 
sentezlenen kitosan nanopartiküllerin, pH'ya duyarlı bir ilaç iletim 
sistemi olarak kabul edilme kabiliyeti yüksek olduğu ve böylelikle 
intravezikal yerleştirme için büyük bir vaat gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. 

4.Lipozomlar

Sessa Wiessman tarafından 1968 yılında biyolojik model 
membran çalışmaları esnasında geliştirilen lipozomlar, doğal, 
toksik olmayan, yapı ve içerik olarak hücre zarına benzeyen, 
fosfolipitlerden üretilebilen küre şekildeki küçük sentetik 
veziküllerdir. Bu veziküller, suda çözünen ilaçları sulu alanların-
da, lipit çözünebilir ilaçları membranın kendisinde kapsüller 
halinde kapsülleyebilir. Lipozomlar, büyüklükleri, hidrofobik ve 
hidrofilik özellikleri bir arada bulundurmalarından dolayı, ilaç 
taşıma için umut verici sistemlerdir. Hedefe yönelik taşıma, daha 
az yan etki, yavaş ve uzun süreli ilaç salınımı lipozomların 
kullanımının başlıca avantajlarıdır. Lipozomların farklı doku ve 
hücrelere etki etmelerini sağlamak, lipozom yüzeylerindeki farklı 
özellikli molekülleri taşıyabilecek şekilde hazırlanmasına bağlıdır. 
Mevcut lipozom alanları hem klinik hem de tanı uygulamaları 
üzerine odaklanmaktadır.  

İlaç taşınım sistemleri alanındaki son gelişmeler, lipozomların 
aynı anda veya ardışık olarak kandaki uzun ömür, spesifik olarak 
tümör bölgesini hedefleme ve gizli işlevleri ortaya çıkarmak için 
yükseltilmiş sıcaklık veya pH gibi tümör alanının yerel uyarıları-
na cevap verme gibi özellikler sergiler. Mazur ve arkadaşları, 
yaptıkları çalışmada, lipozomların biyolojik sensörler gibi 
avantajlı fiziksel ve kimyasal özellikler sunduğunu, sinyal 
işaretleyicilerinin kapsüllenmesi için büyük iç boşlukları, yüksek 
yüzey alanı ve çok çeşitli biyomoleküler analitlerin saptanmasına 
olanak tanıyan bir dizi tanıma elementleri ile lipozom yüzeylerini 
eşlenebilme özelliğine sahip olduğunu kanıtlamışlardır11. 
Gelişmiş kavramların bolluğu olsa da, lipozom ve lipid çift 
katmanlı sensörlerin tam potansiyelinin karmaşık fizyolojik 
ortamda analitlerin saptanması için uygulanabilir bir biyoçip 
haline getirilebileceğini göstermişlerdir.

Elgart A., suda çözünemeyen bileşiklerin taşınımı için liposferler 
ve pro-nano liposferler isimli bir çalışma yapmıştır12. Bu 
çalısmada liposferler ve PNL (pro-nano liposfer) için mevcut ve 
potansiyel bazı uygulamaları incelenmiştir. Ağız yollu ile alınan 
ilaç, geniş reseptötik bağırsak metabolizması geçiren yüksek 
oranda lipofilik ve az çözünür suda çözünür bileşikler, artmış ve 
az değişken biyoyararlanım elde etmek için liposferlere katılmak 
için nihai adaylar olduğunu keşfettiler. Lenfotik absorpsiyon 
biyoyararlanım artışı için olası mekanizmalardan biri olarak 
önerilmiştir.

5.Katı Lipid Nanopartiküller

Katı lipid nanopartiküller (SLNs), aynı zamanda lipoküreler veya 
katı lipid nanosferleri olarak da adlandırılan, insan fizyolojik 
sıcaklığında katı ve boyutları 50-100nm çapındadır. Liposferler 
1990'lı yılların başında tanıtıldığından çeşitli ilaç yollarıyla çeşitli 
ilaç türlerinin verilmesinde kullanılmıştır.

Katı lipid nanopartiküllerin toksikolojik olarak kabul edilebilir 
olmaları, etkin maddelerin kontrollü salınımı, ilaç hedeflemesinin 
mümkün olması ve endüstriyel ortamda üretilebilmeleri gibi 
birçok avantaja sahip oldukları için, hem farmasötik hem de 
kozmetik alanlarda oldukça fazla ilgi gören kolloidal ilaç taşıyıcı 
sistemdir. Bu nanopartiküller, emülsiyonların, lipozomların ve 
katı partiküllerin sağladığı avantajların kombinasyonundan 
oluşmaktadır. Katı polimerik nanopartiküller, katı lipid matrisleri 
sayesinde kimyasal bozunmaya karşı etkin maddelerin korunması 
gibi özelliklere sahiptir. Hazırlama esnasında kullanılan fizyolojik 
bileşiklerin düşük toksisiteye sahiptirler. Alternatif olarak dondu-
rulabilir veya püskürterek kurutma uygulanabilir ve sulu dispersi-
yonlari uzun süre kararlılıklarını korumaktadırlar. Fakat diğer 
taşıyıcı sistemlere nazaran daha düşük etkin madde yükleme 
kapasiteleri vardır ve saklama esnasında yüklenen etkin madde 
taşıyıcıdan dışarı sızabilmektedir. Üretimde organik çözücü 
kullanılmadığı için organik çözücü kalıntısı içermezler ve yüzey 
özelliklerinin geliştirilmesiyle belirli doku ve organlara ilaç 
hedeflemesi kolaylıkla yapılabilmektedir.
Cavalli R., paclitaxel içeren katı lipit nanosferleri sentezlemiştir13. 
Yapılan çalışmada, taşıyıcıya paklitaksel yerleştirmek için, 
tripalmitin adında lipid matrisi olarak trigliserid ve aktif madde 
olarak fosfatidilkolin kullanılarak intravenöz uygulama için bir 
SLN formülasyonu geliştirilmiştir. Kolloidal boyut aralığındaki 
ortalama çapları, uygulama için uygun ve yavaş bir ilaç salımı 
sergilemiştir. Farklı hücre kültürlerinde paklitaksel yüklü SLN'ler-
in sitotoksisitesini incelemek için çalışmalar devam etmektedir.
Yine benzer bir araştırmada, antineoplastik etkin madde içeren 
katı lipit nanosferlerin (SLN) hücresel alımı ve sitotoksisitesine 
bakılmıştır14. Paklitaksel yüklü SLN'ler, sentetik yüzey aktif 
madde içermeyen sıcak mikroemülsiyonundan, yanlızca fosfati-
dilkolin gibi doğal moleküllerden hazırlanmıştır. SLN 
formülasyonunun diğer bileşenleri biyolojik olarak uyumlu ve 
biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır. Dahası, SLN dispersiyon-
larında bulunan kosürürantların miktarı, diafiltrasyon yıkamaları 
ile çok azaltılabilir, böylece saflaştırılmış bir nihai ürün elde edilir. 
Sonuç olarak, biyolojik olarak kabul edilebilir lipidlerden oluşan 
gizli hareket etmeyen ve gizli hareket eden SLN'ler hazırlanmış ve 
paklitaksel taşıyıcılar olarak önerilebilir oldukları bulunmuştur. 
Kolloidal boyut aralığında ortalama çap, dördüncü uygulama için 
uygun bir paklitaksel birleşimi ve yavaş bir ilaç salınımı göster-
diklerini keşfetmiştirler.

6.Manyetik Nanopartiküller

Manyetik nanopartiküller, nano boyuttan mikron boyuta kadar 
değişen boyutlarda metal ve metal oksitlerden oluşmaktadır. 
Sentezlenebilen manyetik parçaçıkların kullanım alanları çok geniş 
olup, çoklu uygulama alanları nedeniyle manyetik 
nanoparçacıklar araştırma yönü ile ilgi çekmektedir. Manyetik 
nanoparçacıklar, manyetik kaydedici araçlar, katalizör, 
ferrosıvılar, manyetik rezonans görüntülemede kullanılan 
kontrast maddeler, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için 
taşıyıcı gibi çok geniş uygulama alanına sahiptirler. Bu uygulama-
lar nanopartiküllerin, boyut, şekil, yüzey karakteristik özellikleri 
ve manyetik özelliklerine dayanmaktadır. Manyetik nanopar-
tiküller, uygulanan manyetik alana karşı cevap vererek mıknatıs 
veya elektromanyetik alana doğru hareket ettiklerinden dolayı 
birçok uygulamada kullanım açısından tercih edilirler. Manyetik 
nanoparçacıklar, çoğunlukla ilaç sektöründe ilaç taşıyıcısı olarak 
kullanılırlar15. Nanoparçacıklar tarafından tutturulmuş ilaç 
dokuya enjekte edilirler ve bu parçacıkların yardımıyla dışardan 
manyetik alan uygulanarak istenilen bölgeye taşınırlar. Uygulanan 
terapi sonlanana kadar parçacıklar burada tutulur ve terapi 
sonlanınca uzaklaştırılırlar. Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser 
tedavilerine ek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadırlar. Manye-
tik nanopartiküller, değişken bir manyetik alana maruz 
bırakıldığında manyetik histerezis kayıpları ile ısıtılır. 

25



Tıpta manyetik nanopartiküller, dış manyetik alan uyarılarak 
belirlenen tümör hücresini ısıtmak için kullanılır.   
Kontrollü ilaç salınımında kullanılan en yaygın yöntemlerden 
birisi, manyetik kontrollü sistemlerdir5. Bu sistemlerde ilaç ve 
manyetik nano partiküller genellikle bir polimer matris içine 
düzgün olarak dağıtılır. Matriks sulu bir ortamla temas ettiğinde, 
ilaç difüzyon kontrollü matriks sistemlere benzer şekilde salınma-
ya başlar, ancak manyetik alanın uygulanması ile çok daha hızlı 
salınır. Manyetik kontrollü sistemler, ilacın salım hızının dışarıdan 
kontrol edilmesine imkan sağlar. Dış manyetik alanın yardımı ile 
birlikte kullanılan yüzeyi tasarlanmış manyetik demir oksit nano 
partikülleri arzu edilen bölgeye ilacın bırakılmasında, partikülleri 
tanıtmak için kullanılan modern bir teknoloji olarak tanımlanır 
(Şekil 2). Böyle bir sistem gerekli ilaç dozajının verilmesine olanak 
sağlarken, yan etkileri minimize etme potansiyeline sahiptir. İlaç 
salınım sistemlerinde yüzeyi tasarlanmış demir oksit nanopar-
tiküllerin süper paramanyetik özellikleri ile beraber, salınım yeri 
için uygun olan, spesifik bir boyutta ve çok iyi biyofizikokimyasal 
özelliklere sahip olmak için dar bir boyut dağılımına sahip 
olmaları gerekmektedir.
Kavaz ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, demir oksit (Fe3O4) 
içeren manyetik kitosan nanopartikülleri birlikte çökelme tekniği-
yle, Concanavalin-A hedefleme molekülü ve Bleomisin model ilaç 
yüklenmiş şeklide hedefli kanser tedavisi için çok fonksiyonlu 
taşıyıcılar olarak önermiştir16. Manyetik olarak yönlendirilmiş ilaç 
sistemleri, ilacın alınması gereken, istenen bir bölgeye 
nanoparçacıkları iletmek için harici bir manyetik alan içermekte-
dir. Model ilaç olarak tercih edilen Bleomisinin serbest ilaç salım 
profili, hazırlama koşullarının değiştirilmesiyle kolaylıkla 
ayarlandığı vurgulanmıştır. Buna ek olarak, Bleomisin yüklü 
manyetik kitosan nanopartiküllerin kanser çalışmaları üzerindeki 
etkinliği, sitotoksisite testleri ve nanoparçacıklar-hücre etkileşimi 
çalışmaları ile değerlendirilmiştir. 
Bir başka çalışmada, kanser hücrelerinin tanı ve tedavisi için çok 
fonksiyonlu Fe3O4 @ PCA-PEG-FA nanopartiküller geliştirdiler17. 
Manyetik nanopartiküllerin ilk kapsama alanı için PCA 
dendrimeri ilk kez bu çalısmada kullanılmıştır. İnşa edilen 
nanotaşıyıcılar, FA-reseptörleri aracılı endositoz yoluyla tümör 
hücrelerine seçici olarak alınabilir ve böylece hücre içi ilaç salımını 
geliştirir ve antitümör etkinliğini arttırabilir. Dahası, sitotoksisite 
çalışmaları, kuersetin yüklü nanocarrier için hem HeLa hem de 
MDA-MB-231 hücreleri üzerinde belirgin sitotoksisite gösterirken, 
nanotaşıyıcıların kanserli hücre hatlarına karşı belirgin bir sitotok-
sisite göstermediğini keşfedildi. Ayrıca, MRI çalışmaları, Fe3O4 @ 
PCA-PEG-FA nanoparçacıklarının bir negatif kontrast maddesi 
olarak kullanılabileceğini ve hazırlanan nanoparçacıkların r2 / r1 
oranının değerinin ticari olarak temin edilebilen MRI kontrast 
maddesinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu gözlem, 
Fe3O4 @PCA-PEG-FA'nın, insan kanserlerini ve diğer hastalıkları 
tedavi etmek için gelecekteki nanotıp’ta hedefe yönelik ilaç verme 
tedavisi ve diagnostik görüntüleme için potansiyel değere sahip 
olduğuna inanmaktadirlar.

7.Albumin Nanopartiküller

Proteinler, biyolojik olarak parçalanabilin, kolaylıkla metabolize 
edilebilin, toksik olmayan ve biyolojik olarak uyumludur. 
Hedeflendirme çalışmalarında sahip oldukları birçok fonksiyonel 
grupları göz önünde bulundurulduğunda, hedeflenen ilaç için 
yüzeylerini modifiye etmek oldukça kolaydır. Bu özellikleri onları 
ilaç iletim açısından en uygun adaylar yapmaktadır. İnsan serum 
albümini, vücuttaki en bol proteindir, karaciğer tarafından üretilir 
ve yaklaşık 19 gün yarı ömrüne sahiptir. Sıcaklık, pH ve organik 
çözücülere karşı son derece sağlam olan yapısı nedeniyle, standart 
bir protein değildir. Son on yılda albümin, terapötik ve diagnostik 
faktörler, romatizmal artrit ve bulaşıcı hastalıklar için çok yönlü bir 
taşıyıcı olarak ortaya çıkmıştır.Toksisitesi ve hazır değiştirilebil-
irliği nedeniyle tercih edilir. HSA'dan hazırlanan nanoparçacıklar 
kanser tedavisinde kullanım açısından birçok avantaja sahiptirler. 
Bunlar ucuz ve kolayca temin edilebilirdirler.

Albümin nanopartiküler’in ilaç iletim sistemlerindeki en önemli 
avantajlardan biri, fizyolojik strese, gelişmiş biyolojik kararlılığa ve 
oral gönderim imkânına dayanabilmesidir. Bu da onları lipozom-
dan daha fazla ilaç verme stratejisi olarak daha çekici hale getirir. 
Tanımlanmış albümin primer yapısı ve yüklü amino asidin yüksek 
içeriğinden dolayı, albümin esaslı nanoparçacıklar, elektrostatik 
adsorpsiyonun pozitif veya negatif yüklü molekülleri gibi diğer 
bileşiklere gerek duymadan kullanılmaktadır. 

Akbal ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada, sitotoksisite ve 
hücresel alım çalışmaları, ConA'ya bağlı etoposit yüklü HSA 
nanoparçacıklarının kanserli hücrelere karşı oldukça etkili 
olduğunu göstermiştir18. Ayrıca, ön incelemeler, parçacık 
büyüklüğünün ve zeta potansiyelinin hücresel alım etkinliği 
üzerinde çok etkili olduğunu göstermektedir. Bir diğer çalısmada, 
albümin bazlı nanopartiküller kullanarak kontrollü ilaç salım 
sistemleri geliştirilmeye çalışılmıştır19. Albümin nanopartiküller-
in, biyolojik olarak parçalanabildiği, biyouyumluluk ve ilaç 
hedefleme ligandları ile kovalent türevlendirme olasılığı ile 
birlikte yüksek ilaç yükleme kapasitesine sahip olduğu gözlen-
miştir. Bu nanopartiküllerin etki mekanizmalarının daha iyi 
anlaşılması için daha fazla optimizasyon gerektiği, böylecelikle 
ilaç iletim alanında daha da gelişebilecek duruma gelecekleri 
sonucuna varılmıştır.

8. Sonuç

1990’li yıllardan bu yana gelişen ve yenilikçi bir araştırma alanı 
haline gelen nanoteknoloji ve onun ürünü olan nanotaşıyıcılar, ilaç 
taşınımı alanında gelecek vaat etmektedir. Nanotaşıyıcılar, sahip 
olduğu birçok özellikten dolayı ilaç kapsülasyonu ve taşınım 
alanında en çok tercih edilen materyaller haline gelmişlerdir. 
Özellikle kanser tedavilerinde kullanılan nanotaşıyıcıların, etkin 
maddelerin kontrollü salımı, ilaç hedeflemesine mümkün kılması 
ve maliyetlerinin düşük olması gibi etkenler barındırması, çok 
tercih edilmelerini sağlamaktadır. Bu taşıyıcılar, kanser hücre 
zarlarına, mikro çevreye veya sitoplazmik veya nükleer reseptör 
sitelerine bağlanma için mükemmel modifikasyona izin vermekte-
dir. Bu nedenle, biyoteknolojide tedavi edici ilaçları etki alanına 
aktarma ve yan etkileri azaltma konusunda önemli başarılar 
sağlanmıştır. Bu derlemede özetlenen çalışmalara dayanarak, 
hedeflenen ilaç uygulaması, hastalıkların tanı ve tedavisinde 
nanoteknoloji alanında ileri tekniklerden biri olarak öne çıkmak-
tadır. Nanoteknoloji alanındaki ilerlemeler artıkça, eşzamanlı 
görüntüleme ve tedaviye izin veren çok işlevli taşıyıcılar geliştiri-
leceği düşünülmektedir. Gelecekte, nanotaşıyıcılardan en yüksek 
sistemik salım ile hassas dozda ilaç yönetimi ve minimum toksik 
etkiler sadece antitümör ilaç dağıtımı için nanotaşıyıcı sistemleri-
nin kullanımını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda hasta 
uyumunu da geliştirecektir.

Şekil2. Manyetik nanopartikül ilaç salınımı.  : Taşıyıcıya yüklenen ilacı 
temsil eder.
 
Sağ üstteki kısım; ilaç yavaşça serbest kalırken, sağalttaki kısımda ise 
manyetik alana fazla maruz kalan ilaç taşıma sisteminde yapısal bozumun 
yaşamakta ve ilaç salımı oldukça hızlı olmaktadır. 
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Giriş Olgu

Depressör anguli oris kasının konjenital hipoplazisi ender 
görülen bir anomalidir. Hastalardaki asimetrik yüz görünümü, 
fasiyal kas sisteminin ya da yüz innervasyonun anormalliğinden 
kaynaklanabilir. Depressör anguli oris kasının konjenital tek 
taraflı hipoplazisine baş, boyun, iskelet, genitoüriner, gastroin-
testinal, kalp ve merkezi sinir sistemi anomalileri eşlik edebilir. 
Asimetrik yüz görümü olan yenidoğanlarda ayırıcı tanıda akılda 
tutulması amacıyla bu olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler:
Depressör anguli oris kası hipoplazisi, asimetrik yüz

Asimetrik yüz görünümü, fasiyal kas sisteminin ya ad yüz 
inervasyonun anormalliğinden kaynaklanabilir. Depressör 
anguli oris kasının konjenital hipoplazisi ender görülen bir 
anomalidir. Depressör anguli oris kasının konjenital tek taraflı 
hipoplazisi ile ilgili ilk olgu 1931'de Parmalee tarafından 
bildirilmiştir1. Asimetrik yüzün, bebeklerin % 0,2-0,6'sında 
olduğu tahmin edilmektedir2,3. Tanı, klinik tablo ya/ya da 
elektromiyografik çalışma ile konabilir4. Depressör anguli oris 
kasının konjenital hipoplazisi olan çocuklarda kardiyovasküler, 
gastrointestinal, genitoüriner, iskelet ve santral sinir sistemlerini 
içeren çok çeşitli anomaliler görülebilir3,5,6. Bu nedenle bu 
vakaların eşlik edebilecek bulgular açısından değerlendirilmesi 
gerekir. Asimetrik yüz görümü olan yenidoğanlarda ayırıcı 
tanıda akılda tutulması amacıyla bu olgu sunulmuştur.

29 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden, ilk yaşayan olarak 40. 
gebelik haftasında 3190 gram, normal vajinal yol ile doğan 
hastanın ilk fizik muayenesinde alt dudağın asimetrik olduğu 
saptandı. Asimetri, bebek gülümsediğinde ve ağladığında daha 
belirgindi (Resim 1). Yüz hareketlerinin geri kalanı ise simetrikti. 
Göz kapanması ve nazolabial kat derinliği normaldi. Ayrıntılı 
nörolojik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Otoakustik 
emisyonda her iki kulak ses iletimi normaldi. Ekokardiyograf-
isinde küçük bir atrial septal defekt görüldü. Kalça ultraso-
nografisinde her iki kalça eklem alfa açısında azalma, sol 
asetabular kemik köşesinde küntleşme ve sol asetabular çatının 
femur başını kapsama oranında azalma (Tip 2 A kalça ) saptandı. 
Aile öyküsünde annede gülümseme ile sağ alt dudağın içe doğru 
kayma olduğu öğrenildi.

Depressor angular oris muscle hypoplasia is a rare anomaly. 
Asymmetrical facial appearance may be caused by an abnormal-
ity of the facial muscular system or facial innervation. Congeni-
tal unilateral hypoplasia of the depressor angular oris muscle 
may be accompanied by head, neck, skeletal, genitourinary, 
gastrointestinal, cardiac, and central nervous system anomalies. 
This phenomenon should be kept in mind in the differential 
diagnosis of newborns with asymmetric facial appearance.

Keywords:
Depressor angular oris muscle hypoplasia, asymmetric face
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Tartışma

Asimetrik yüz görünümü, fasiyal kas sisteminin ya ad yüz 
inervasyonun anormalliğinden kaynaklanabilir. Periferik fasiyal 
sinir felci, yenidoğan döneminde forseps kullanımına ya da 
doğum sırasında ve sonrasında travmaya bağlı olarak gelişebilir. 
Bu hastalarda yüz kaslarında güçsüzlük ve yüz ifadesinde azalma 
beklenir. Periferik tipte felçte fasiyal sinirin sadece mandibular dalı 
etkilenir ve yüzün etkilenen tarafında hareket azalır. Nazolabial 
kat kaybı, gözün kısmi kapanması ile birlikte etkilenen taraftaki alt 
fasiyal kasların büzülemez. Böylece sarkık bir ağız ortaya çıkar. 
Ağlarken ağız etkilenmemiş tarafa çekilir. Yüz felci birkaç gün 
veya birkaç hafta içinde tamamen iyileşir, etkilenen gözde yapay 
gözyaşı kullanımı haricinde tedavi gerekmez7.
Depressör anguli oris kasının konjenital tek taraflı hipoplazisi ise, 
doğuştan asimetrik ağlayan yüz görünümüne neden olur. 
Depressör anguli oris kasının konjenital tek taraflı hipoplazisi; 
çocuklarda ağlama sırasında alt dudak asimetrisi, nazal büzülme 
derinliği, göz kapağının sağlam kalması ve her iki tarafa eşit 
olması gibi tipik bir klinik tabloya sahiptir4. Depressör anguli oris 
kasının konjenital hipoplazisi sadece alt dudakları etkiler. Tanı 
klinik tablo ve/veya elektromiyografik  çalışma ile belirlenebilir4.
Ağlama sırasında yüzde asimetri olan çocukların % 20-70'inde 
değişik konjenital anomaliler eşlik edebilir8,9. Kardiyovasküler 
sistem ve baş/boyun anomalileri en sık görülen anomalilerdir. 
Ventriküler septal defekt, fallot tetralojisi, patent duktus arteriy-
ozis, aort koarktasyonu ve atriyal septal defektler dahil çok çeşitli 
kardiyak anomaliler ortaya çıkabilir. Kardiyak anomaliler 
mortalite ve morbiditeyi artırır. Cayler kardiyofasiyal sendrom, 
velokardiofasiyal sendrom, CATCH 22 (kardiyak defekt, anormal 
yüz görünümü, timik hipoplazi, yarık damak ve hipokalsemi), 
VACTERL (vertebral anomaliler, anal atrezi, kardiyak malfor-
masyonlar, trakeoözofageal fistül, renal anomaliler,ekstremite 
anormallikleri) ve Trisomi 18 görülebilir. Asimetrik yüzle ilişkili 
başlıca baş ve boyun anomalileri auriküler malformasyon, maksill-
er ve mandibular hipoplazi, düşük  kulak ve işitsel disfonksiyon-
lardır9. İskelet, genitoüriner, santral sinir sistemi, gastrointestinal 
anomaliler ise daha az görülür.
Depressör anguli oris kasının konjenital tek taraflı hipoplazisinin 
patogenezi belli değildir. Bugüne kadar gebelik sırasında 
intrauterin kalıplama, subklinik viral enfeksiyon ve kalıtımın 
nedensel faktör olduğu öne sürülmüştür5,10.  Sonuç olarak, 
depressör anguli oris kasının konjenital hipoplazisi ender görülen 
bir anomalidir. Olguların, eşlik edebilecek baş, boyun, iskelet, 
genitoüriner, gastrointestinal, kalp ve merkezi sinir sistemi 
anomalileri açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Klinik kuşku ve diğer sistemlerde anormalliklerin araştırılması, 
asimetrik olarak ağlayan çocuklarda erken tanı, uygun tedavi ve 
komplikasyonların önlenmesini sağlar. Bu hastalarda aileye 
gerekli danışmanlık verilmesi önem taşımaktadır.
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Resim 1.  Bebek ağlarken ortaya çıkan alt dudak asimetrisi.  
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