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Türkiye’de	İlaç	Klinik	Araştırmaları
Dr. Saim KERMAN
Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü

İlaç klinik araştırmaları, ilaçla ilgili yeni ve hayâtî bilgilere erişmemizin yanında, yeni ilaçların 
bulunmasında da büyük bir önem arz etmektedir. Daha etkili, buna karşılık yan etkileri daha 
az olan ilaçlara sahip olmak, hem hastalar için daha kaliteli bir tedavi imkânı sunacak hem de 
yapılacak tedavinin maliyetini ve süresini azaltacaktır. Bu da hasta yönünden daha kaliteli bir 
tedavi ve sağlığına daha çabuk kavuşma, çalışma hayatı yönünden ise iş gücünün ve verimliliğin 
artması demektir. Dolayısı ile ilaç klinik araştırmalarının sonuçları itibariyle büyük bir önem arz 
ettiği görülmektedir.

Bir ülkede ilaç klinik araştırmalarının yapılabiliyor olması, o ülke için bir gelişmişlik göstergesi 
olmasının yanında, ülkeye ve bilim adamlarına prestij de kazandırmaktadır. Çünkü ilaç klinik 
araştırmaları, araştırma yerlerinin ve araştırmayı yapacak bilim adamlarının standartlarının üst 
düzeyde olmasını gerektiren araştırmalardır. Dolayısı ile o ülkedeki klinik araştırma yerlerinin 
standartları ile bilim adamlarının bilgi ve birikim seviyeleri, evrensel olarak kabul edilebilir 
bir düzeyde olmak zorundadır. Çünkü araştırma sonucunda elde edilecek bilgi, nihayetinde 
eczanelere kadar gelip hastalara ulaşacak bir ilaca dönüşebilecek, sonuçta dünyanın hemen 
her ülkesindeki insanlar tarafından kullanılabilecektir. Dolayısı ile bu ilacın keşfedilip, ayrıntılı bir 
şekilde önce deney hayvanları, ardından insanlar üzerinde denenmesi, en sonunda ilaç olarak 
insana kadar ulaştırılması süreci son derecede önemli ve ciddî bir iştir. Bu süreçte yapılacak en 
küçük bir hata, ihmâl veya araştırma kalitesinden ödün verme, milyonlarca insanın sağlığı ile 
oynamak demektir.

Bir klinik araştırmanın başlatılabilmesi, başlamış bir araştırmanın devam ettirilmesi ve 
hatta sonlandırılması süreçlerinin tümü, ancak bağımsız klinik araştırma etik kurullarının 
varlığında gerçekleştirilebilir. Bu etik kurulların standartları, üyelerinin seçimi, bu üyelerin etik 
konulardaki bilgi ve birikimleri klinik araştırmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda etik 
kurul üyelerine eğitim verme uygulaması dünyada ilk kez ülkemizde yapılmış ve 2008-2009 
yılları arasında toplam 2.008 kişi bu eğitimlere katılmıştır. Mevzuatın çeşitli sebeplerle askıya 
alınması sonucu bu eğitimler aksamış olup, mevzuat düzenlemeleri bittiğinde bu kurslara 
aynen devam edilecektir.

İlaç klinik araştırmalarının bir ülkede yukarıda sayılan standartlarda yapılabilmesinin 
şartlarından biri de bu standartları o ülkede geçerli kılacak kuralların konulması ve bunların 
gereğince denetlenmesidir. Bunu her ülkede sağlık otoritesi yapar. Sağlık otoritesi, ilaç klinik 
araştırmaları konusunda uluslar arası kabul görmüş kuralları içeren, güncel bir mevzuatı 
yürürlüğe koyduğunda, böyle bir mevzuat, tüm dünyada kabul edilir nitelikte, kaliteli ve geçerli 
araştırmaların yapılabilmesinin hem temeli, hem de bir teminatı olacaktır.

Türkiye’de	klinik	araştırmalar	ile	ilgili	mevzuata	bir	bakış
Türkiye’de ilaç klinik araştırmaları, 29.01.1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” ile ilk kez konuyu detaylı olarak ele 
alan resmi bir düzenlemeye kavuşmuştur. Ardından 1994 yılında “Farmasötik Müstahzarların 
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik”, 1995’te 

 Türkiye’de İlaç Klinik Araştırmaları Dr. Saim KERMAN  

“İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu”, 2005’te “Merkezi Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi 
Esaslarının yayımlanması” ve “Yeni Türk Ceza Kanunu”ndaki ilgili maddeler ile klinik 
araştırmalar için bazı yeni ve önemli düzenlemeler getirilmiştir. 2008’de yayımlanan “İlaçlarla 
Yapılan Gözlemsel Araştırmalar Kılavuzu” birçok gelişmiş ülkeye örnek olması yönünden 
olumlu ve önemli bir çalışmadır. Ancak, gerek Avrupa Birliği’ne uyum süreci gerekse Türkiye’de 
yaşanan hızlı gelişme ortamı 2000’lerin başından itibaren klinik araştırmalar için temel öneme 
sahip “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”te önemli değişiklikler yapılması ihtiyacını 
hissettirmiştir.

23 Aralık 2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de “Klinik Araştırmalar Hakkında 
Yönetmelik” yayımlanmıştır. Hemen ardından kısa bir sürede klinik araştırmalarla ilgili on dört 
adet Kılavuz, on beş adet form, “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları” ve “Klinik Araştırma 
Danışma Kurulu Standart İşleyiş Yöntemi Esasları” Bakanlık internet sayfasında (www.iegm.gov.
tr) yayımlanmıştır. Ayrıca Helsinki Bildirgesi daha anlaşılır bir dille hazırlanarak internet sayfasına 
konulmuştur. Ardından 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle 87 adet Yerel Etik Kurul lağvedilmiş, 
yerine Yönetmelik hükümlerine uygun, standartları belirlenmiş 54 adet Etik Kurul kurulmuştur. 
Bakanlığın internet sayfasından yayımlanan “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları, 
bundan sonra Etik Kurulların tek ve standart bir işleyiş prosedürüne kavuşturulduğunun, 
“Etik Kurul Kurmak Amacıyla Yapılacak Başvuru İçin Gereklilikler” ise Etik Kurulların 
sekreteryasına ilk defa yüksek bir standart getirildiğinin bir göstergesidir.

Bu arada etik kurul üye adaylarına yönelik “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlar Kursu” 2008 
yılında başlatılmış, Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren hızlandırılarak devam ettirilmiştir. 
Gelen yoğun istek üzerine bu kurslar, üniversiteler ve eğitim-araştırma hastaneleri gibi başka 
kurumlar tarafından Ankara dışındaki illerde de yapılmaya başlanmıştır. Ankara dışında ilk 
olarak Kayseri’de yapılan kurs İzmir, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Edirne, Trabzon, Konya, 
Elazığ, Eskişehir, Kocaeli illerinde de yapılmış, bu kurslarda toplam 2208 kişiye katılım belgesi 
verilmiştir.

Yeni Yönetmelikle birlikte “tek etik kurul - tek etik onay” ilkesi benimsenmiş, başvuru 
dosyasının Etik Kuruldan alacağı onay yeterli kabul edilmiştir. Böylece eskiden yapıldığı gibi 
Yerel Etik Kurul onayının ardından Merkezi Etik Kurul (MEK)’den de onay alma zorunluluğu 
kaldırılmış; merkeziyetçi yaklaşım terk edilerek “etik onay yetkisi” tamamıyla Etik Kurullara 
bırakılmıştır. Yani Etik Kurullar için hayati önemi olan bağımsızlık ilkesinin sağlanması için çok 
önemli bir adım atılmıştır.

2008 yılında yayımlanan Yönetmeliğin getirdiği yenilikler, uzun bir liste oluşturacağı için 
burada daha fazla değinilmeyecektir. Zaten “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı” 
ve “Başkent Üniversitesi”nin “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik”le ilgili olarak 2009 
yılı başında açtıkları dava, Danıştay 10 uncu Daire’nin 13.11.2009 tarihinde aldığı ve ilgili 
Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütülmesi ile durdurulmuştur. Bakanlık, bundan sonra 
hızla Yönetmelik değişikliğine gitmiş, klinik araştırmalar tekrar yürütülmeye başlanmış, ancak 
Danıştay’ın aldığı yeni bir kararla bu kez Yönetmeliğin tümünün yürütmesi durdurulmuştur. 
Buna göre, Etik Kurulların kurulabilmesi ve klinik araştırmalarla ilgili Yönetmelik çıkarılabilmesi 
için Kanun çıkarılması gerektiği belirtildiğinden 2011 Nisan ayında, torba yasa içerisinde klinik 
araştırmalarla ilgili kanun maddesi Meclis’ten geçirilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bakanlık, klinik araştırmalar ile ilgili Kanun yayımlandıktan hemen sonra yeni bir Yönetmelik 
taslağı hazırlamış ve ilgili tüm tarafların görüşüne sunmuş olup, buna göre şekillenecek olan 
yeni Yönetmelik kısa bir süre içerisinde yayımlanacaktır.
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Yeni	mevzuat	neler	getirecek?
Yeni mevzuatla birlikte pek çok yeniliğin olacağı daha şimdiden söylenebilir. Burada 

bunlardan birkaçına değinilmekle yetinilecektir.

Yeni Yönetmelik, ticari olmayan ilaç klinik araştırmaları için konuyla ilgili bir “Ticari 
Olmayan İlaç Klinik Araştırmaları Kılavuzu” çıkarılmasına dayanak olacaktır. Bu tür 
araştırmalar, ilaç sanayinin kârlı görmediği alanlarda yapmadığı ilaç klinik araştırmalarını 
yapılabilir kılacaktır. Böylece özellikle yetim hastalıkların ilaçla tedavi yollarının araştırılabilmesinin 
önü açılacak, yetim ilaç araştırmaları yapılabilir olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, akılcı ilaç 
kullanımı ve farmakoekonomi çalışmaları için bu mevzuattan destek alabilecektir. Bu Kılavuz, 
ayrıca tıpta uzmanlık tezlerinin karşılaştığı sorunların mümkün mertebe giderilebilmesi 
amacıyla bazı açılımlar da getirebilecektir.

Yeni Yönetmelikle birlikte gönüllülerin güvenliği, kısıtlılar konusu, çocuk, loğusa ve hamile 
gönüllülerin durumları geniş bir şekilde ele alınıp, bunlarla ilgili standartlar mümkün olabilecek 
en üst düzeyde tutulacaktır.

Yeni mevzuat, dünya çapındaki önemli ilaç klinik araştırmalarının Türkiye’de de yapılabilmesinin 
önünü açacaktır. İlaç klinik araştırmalarının önemli bir kısmı, birden çok sayıdaki ülkede ve çok 
merkezli olarak yapılmaktadır. Bu tür çalışmaların Türkiye’de de yapılıyor olması, gerek bilgi 
birikimi ve gerekse ülke prestiji açısından çok önemlidir. Böyle çalışmaları ülkeye çekebilmenin 
majör şartlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1) Aynı standartta çalışabilen, kararlarını en geç 30 gün içerisinde alabilen ve etik konularla 
ilgili gelişmeleri yakından takip edebilen, bağımsız klinik araştırma Etik Kurullarının 
olması.

2) Etik onay almış çalışmaları şekil yönünden hızla değerlendirip sonuçlandırabilen ve bu 
araştırmaları etkin bir şekilde denetleyebilen bir mercînin iş başında olması.

3) İlaç klinik araştırmalarını uluslar arası standartlarda yapabilen, çok titiz çalışabilen bilim 
adamları ve bunların çalışabileceği uluslar arası standartlarda hastaneler ve araştırma 
merkezlerinin bulunması.

4) Klinik araştırmaların kırtasiye ve bürokrasi kısmını çok iyi bilen, böylece gerek ilaç 
sanayine ve gerekse bilim adamlarına, ilgili her alanda destek vererek zaman ve emek 
hususunda önemli tasarruf sağlayacak, yüksek standartta sözleşmeli araştırma 
kuruluşları (SAK’lar veya CRO’lar)nın olması.

Yukarıdaki şartlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Bu 
konuda aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

• Etik Kurulların standartlarının belirlenip her birinin aynı standartta çalıştırılması 2009 
yılında sağlanmış, ancak mevzuatın askıya alınmasıyla bu iş akim kalmıştır.

• Etik kurul üye adaylarına eğitim verilmesi dünyada ilk kez ülkemizde gerçekleştirilmiştir.
• Araştırma yapacak bilim adamlarının ilaç klinik araştırmaları hakkında gerekli bilgilere ve 

güncel gelişmelere doğrudan ulaşmasını sağlamak amacıyla sadece ilaç firmaları (sanayi) 
tarafından yapılan eğitimler, yeniden düzenlenerek “sağlık otoritesi+üniversite+sanayi” 
şeklinde ve standart bir hale getirilerek araştırmacılara sunulmuş, çok kısa bir 
sürede yaklaşık 3.000’e yakın kişi bu eğitimlere katılmıştır. Böylece araştırmacılar, 
sanayi, üniversite ve otoritenin birlikte bulunduğu ve herkesin kendisine ait konuları 
araştırmacılara sunduğu standart eğitimlere kavuşmuşlardır.

• Sözleşmeli araştırma kuruluşlarının dernekleşmesine destek verilip, standartlarını 

yükseltmek amacıyla, bu kuruluşların denetimi dünyada ilk kez Bakanlığımızca 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bu uygulamasından hemen sonra klinik araştırmalarda 
önemli söz sahibi olan Hindistan ve ardından da İtalya kendi ülkelerinde bu kuruluşların 
denetimlerine başlamıştır.

Klinik araştırmalar pastasından alınacak pay da önemlidir. Türkiye’nin 2008 yılında dünyadaki 
klinik araştırma harcamalarından aldığı pay 38 milyon $, 2009 yılında 45 milyon $, 2010 
yılında ise yaklaşık olarak 60 milyon $’dır. Türkiye’nin klinik araştırma harcamalarından asıl 
alması gereken pay ise yaklaşık olarak 700 milyon$-1 milyar $ arasında hesaplanmaktadır. Bu 
söylenen miktarları nakit para girişi olarak değil, Türkiye’ye girecek olan AR-GE, ekipman, bilgi, 
ve hepsinden önemlisi birikim şeklinde değerlendirmek lazımdır. Yeni mevzuat ile Türkiye’ye 
girecek AR-GE’nin de önünün önemli ölçüde açılacağı umulmaktadır.

İlaç klinik araştırmalarının yeni mevzuatla birlikte büyük bir ivme kazanarak tüm Türkiye’ye 
yayılması, ayrıca üniversite ile ilaç sanayi işbirliğinin hızla artması beklenmektedir. Nitekim 
şimdiden önemli kıpırdanmalar başlamıştır; sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayında, Ege 
Üniversitesi’nde, bir “Faz I ilaç klinik araştırma merkezi”nin açılışını yapmışlardır. 

Bundan birkaç yıl sonra, Türkiye’nin klinik araştırmalar alanında almış olduğu mesafeyi ve 
yapılması gereken yeni şeyleri tartışıyor olmayı diliyorum.
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İlaç	Pazarında	Değişen	Türkiye
Dr. Ali AKYILDIZ
IMS Türkiye Genel Müdürü

“Son 10 yılda piyasayı yakından etkileyen gelişmelere rağmen Türkiye pazarı hızlı 
bir büyüme trendi göstermiş, bu trend sadece 2010’da geçici bir yavaşlamaya maruz 
kalmıştır.”

Dünyadaki dinamikler Türkiye’de ilaç sektörünü ne şekilde etkiledi ve ileriye dönük olarak 
dünyadaki gelişimin Türkiye neresinde şimdi bu sorun üzerine odaklanalım.

Geri ödemede liste ve fiyatlarda referans ülke uygulamasına geçişi 2005 yılında Türk ilaç 
sektörü açısından bir milad kabul edebiliriz. Sağıkta dönüşüm programının bir parçası olarak 
bu uygulamalarla başlayan ve kesintisiz günümüze kadar devam etmekte olan süreç sektörün 
dinamiklerini kökten bir şekilde değiştirmeye başladı. Özellikle 2009 ve 2010 yılında uygulamaya 
konan bir dizi tedbirler 2007’den beri artık tek bir merkezden ilaç alımı yapan kamunun ilaç 
harcamalarını kısıtlamaya yönelikti.

2010 yılında yürürlüğe giren fiyat tebliği ile birlikte fiyatlar aşağıya çekildi ve özellikle orijinal 
ürün pazarlayan çok uluslu firmalar bu süreçten daha fazla etkilendi. Fiyatlardaki ani düşüş 
karlılık analizini firmalar için çok önemli bir konu haline getirdi. Fiyatlardaki düşüşle birlikte ilaç 
pazarının büyümesi parasal olarak 2010 yılında sekteye uğradı. İlaç firmaları bütçe kısıtlamalarını 
hayata geçirdiler ve bu uygulamalar sahra kadrolarının daraltılmasına yol açtı.

Yeni dönemde ortaya çıkan en önemli ikinci bir dinamiğin kamunun doktora erişimini 
kısıtlaması ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yeni süreçte doktora ulaşım alışılmış modeller 
çerçevesinde giderek zorlaşıyor. Ziyaret kısıtlamaları ilaç harcamalarını kontrole yönelik 
alternatif bir yöntem olarak düşünülüyor. Buna ek olarak pratisyen hekimlere getirilen reçete 
kısıtlamaları geçmişteki pratisyen odaklı kalabalık satış ekiplerini gereksiz hale getirdi.

Üçüncü önemli dinamik olarak aile hekimliği, yeni bir paydaş olarak sektörde yer aldı ve 
firmalar satış kadrolarının açıkta kalan büyük bir bölümünü bu alana kaydırdılar. Pazardaki 
büyüme trendi birinci basamak tedaviden uzmanlık bazlı tedavi alanlarına kaymaya devam 
ediyor. Bu yapısal değişiklikler içinde belkide en önemlisi yukarıda da belirttiğim gibi SGK’nın 
tek ve en büyük ödeyici kurum olarak tüm piyasayı belirleyebilecek bir güç olarak ortaya 
çıkması oldu.

Tüm bu yeni dinamiklere ve 2005’ten bu yana gelişen sürece rağmen Türkiye pazarı çok hızlı 
bir büyüme trendi gösterdi (Bakınız Şekil-1). Son 10 yılda pazar, SSK alımlarının da serbest 
eczane pazarına akması ile birlikte 8 kat büyüdü. 2005- 2010 arasında bile toplam büyüme 
%60 oldu.
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Şekil-1 Türkiye Pazarı Büyüme Trendi 
Kaynak: IMS HealthTPI, Aralık 2010 

2010 kararları neticesinde geçen yıl büyüme 1996 yılından beri ilk defa durakladı.

Eşdeğer ürünlerin toplam ürün portföyleri içindeki oranı yüksek olan firmalar 2010 yılında 
büyümeye devam ettiler. Novartis, Sanofi-Aventis, Pfizer, GSK, MSD ve AstraZeneca gibi 
yoğunlukla orjinal ürün sahibi firmalar küçüldü (Şekil- 2).

Genel olarak bakıldığında yerli sermayeli firmalar yabancılara oranla daha hızlı büyüdüler 
(Şekil- 3). Bu firmaların ürün portföyüne baktığımızda genellikle jenerik ürünlerde yoğunlaşmış 
olsalar da aralarında orjinal ürün lisansörü olan firmalar bulunmaktadır. Bunların içinde en 
büyüğü Abdi İbrahim’in satışlarının %15’i orjinal ürünlerden gelmektedir (Şekil-6).

Büyüyen firmaları incelediğimizde asıl hızlı büyüme uzmanlık alanlarına yeni ürünleri ile 
giren daha küçük ölçekli firmalardan gelmektedir. Bunun neticesi olarak sektördeki en büyük 
20 firmanın pazar payı % 50’nin altına düşmüştür (Şekil-4).

Eşdeğer ve orjinal ürünlerin pazar içindeki oranlarına baktığımızda; eşdeğer ürünlerin kutu 
satış oranında pazarda büyük bir pay sahibi olanlarının yanında parasal olarak da satış oranlarını 
özellikle son yıllarda artırmışlardır. İleride de bu trendin devam edeceğini tahmin etmek çok zor 
olmayacak (Şekil-5).

Tedavi grupları özelinde Türkiye‘deki büyüme hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte 
olan ülkelerdeki eğilimleri yansıtmaktadır. 2010 yılı verilerine bakarsak Türkiye pazarının hem 
temel bakım alanlarında hem de uzman tedavi gerektiren alanlarda büyüdüğünü görürüz. 
Tablo 6’da göreceğiniz gibi 2010 yılında diabet ve kan sulandırıcılar en yüksek büyümeyi 
gerçekleştirmişlerdir.
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Son 2 yıldaki bu gelişmelerin tersine bu yılın ilk 2 ayında mevsimsel nedenlerden dolayı 
pazardaki antibiyotikler, ağrı kesiciler, soğuk algınlığı ilaçları gibi ‘geleneksel’ tedavi 
gruplarına ait ilaç satışlarında bir patlama yaşandığı gözlenmektedir. Bir sene öncesine oranla 
Sefalosforinlerde kutu olarak %75 oranında, soğuk algınlığı ürünlerinde ise %69 oranında 
bir satış büyümesi gerçekleşmiştir. Bu ve bunun gibi alanlardaki büyümenin toplam pazara 
yansıması Ocak 2011’de TL olarak %15 ve Şubat ayında %12 oldu. Halbuki yıla %9,5’luk yeni ek 
iskonto oranları ile girilmişti.

Şekil 2 : İlk 10’daki Firmaların Satış ve Büyüme Değerleri (TL)
(Source: IMS Health TPI, Aralık 2010 – Novartis & Sandoz ve Sanofi-Aventis & Pasteur & Zentiva olarak 

yapılandırılmıştır)

“2011 yılında ilaç pazarının TL bazında % 4-5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.”

Şekil 3 : yerli firmalar yabancı firmalara
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Bu iskontodan beklenen tasarrufun önemli bir kısmı şimdiden etkisiz hale geldiği söylenebilir. 
Böylece yılın ikinci yarısından sonra devreye sokulacağı söylenen tasarruf tedbirlerinin olasılığının 
arttığını düşünüyorum. Buna paralel olarak aile hekimliği uygulamasının genişletilmesinin, 
tam randımanla çalışmayan ITS sisteminin ilaç tüketimini kısa dönemde negatif etkileyeceği 
düşünülse bile, orta dönemde aile hekimliği uygulamasının doktora erişimi ve böylelikle tedavi 
sürecini hızlandıracağından dolayı ilaç talebinde artışa neden olacaktır.

IMS olarak 2011 yılında ilaç pazarının TL bazında %4-5 oranında büyüyeceğini tahmin 
ediyoruz. 2011 sonrası beklentilerimizi özetlersek: (Şekil-7)

• Özellikle sektörün yeniden yapılandırılmasına paralel olarak geri ödemesi yapılan ürün 
sayısının ve ilaç sektöründeki karlılığın azalmaya devam edeceği görülüyor.

• İlaç şirketlerince karlılık nedeniyle maliyet düşürmek, saha organizasyonunu yeniden 
yapılandırmak ve daha uzmanlaşmış hastane ekiplerine yönelme gerekecek.

• Buna paralel olarak eczane ekiplerine ağırlık verilecek.
• Tam gün yasasının ve diğer kısıtlamaların etkisi ile zorlaşan hekime ulaşım, firmaları 

alternatif tanıtım metodlarına yönlendirecek.

Şekil – 4 : Türkiye’deki Top 20 dinamikleri
Kaynak: IMS Health Midas, Aralık 2010

Şekil - 5: En Büyük 15 Yerel Firmanın Jenerik ve Orjinal Ürün Dağılımı
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• Sektörde azalan karlarla birlikte artan maliyet ve eczane sayısı, eczacılığı ve dağıtım 
sektörünü olumsuz olarak etkileyecek.

• Yaklaşan patent sürelerinin sona ermesi ile eşdeğer ilaç firmaları da uzman hekim tedavi 
alanları gibi alternatif büyüme sahalarına yönelecekler.

• SGK TC bazında bütçelemeye geçerken farklı tedavi alanlarında farklı tasarruf tedbirleri 
uygulayabilecek.

• Bir sonraki aşamada MEDULA verilerinin kullanımı ile birlikte doktor ve hasta bazında 
reçete kontrolünün önü açılacak.

• Yaşlanan nüfus pazarın büyümesini olumlu olarak etkileyecek.
• Küresel dinamiğin etkisi ile şirket birleşim ve satın alımları, daha az sayıda çok uluslu 

firmaların pazarda kalmasına ve pazar paylarının daha büyük bir ölçüde konsolide 
edilmesine yol açacak. Yeni çok uluslu orjinal & jenerik firmaların ve uluslararası fonların 
pazara ilgileri devam edecek.

Şekil - 6 kaynak : IMS Health TPI, December 2010

“Türkiye’deki asıl hızlı büyüme daha küçük ölçekli firmalardan gelmektedir, ilk 20’yi 
takip eden firmaların pazar payı %50’yi geçmiştir.”

Şekil- 7 : Terapötik Alan Büyüme Oranları (2010)
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İlaç	Pazarında	Değişen	Dünya
Dr. Ali AKYILDIZ
IMS Türkiye Genel Müdürü

“Küresel krizin doğrudan ya da dolaylı etkileri sonucunda dünya İlaç endüstrisi yapısal 
anlamda önemli bir değişim sürecine girdi”

Son bir kaç yıl boyunca dünya gündemine oturan global kriz, dünya ilaç pazarında yapısal 
değişimlere neden oluyor. Ülkemiz ilaç sektörünü de yakından ilgilendiren değişimi ve etkilerini 
IMSHEALTH Türkiye Genel Müdürü Dr. Ali Akyıldız’a sorduk.

Bir kaç yıldır dünya gündeminde olan küresel kriz dünya ilaç sektörünü nasıl etkiledi?

Küresel kriz dünya ilaç endüstrisi üzerinde köklü değişikliklere sebep oldu. Bir çok endüstride 
olduğu gibi ilaç endüstrisi için de en önemli gösterge büyüme rakamlarıdır. Son 3-4 yılın 
büyüme rakamlarına baktığımızda kriz etkilerini açıkça görebiliyoruz. Büyüme verilerinin ortaya 
koyduğu en belirgin etkiyi bugüne kadar ilaç endüstrisinin büyümesine öncülük rolü üstlenen 
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa’daki 5 büyük ülke; İngiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya ve İspanya üzerinde görüyoruz. Bu ülkeler artık küresel büyümenin ana oyuncuları 
değiller. Küresel krizin doğrudan ya da dolaylı etkileri sonucunda dünya İlaç endüstrisinin 
yapısal anlamda önemli bir değişim sürecine girdiğini görüyoruz. Sonuç olarak sektörün içinde 
bulunduğu köklü yapısal değişimlerin önceden gelen başka nedenlerinin de olmasına rağmen 
küresel krizin bunu hızlandırdığını söyleyebiliriz.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya ilaç endüstrisinin geleceği hakkında 
tahminleriniz var mı?

IMS olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içinde küresel olarak %5 ile %8 arasındaki büyümeyi 
öngörüyoruz. ABD, Japonya ve Avrupa’daki 5 büyük ülke verilerine baktığımızda ise bu ülkelerin 
gelecek 5 yıllık küresel verilerin gerisinde kalacağını tahmin etmekteyiz. Buna göre ABD’nin 
ortalama büyümesinin 2014 yılına kadar %5 seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bunun 
yanısıra Avrupa’daki 5 büyük ülkenin ise %1 ile %2 arasında ortalama büyüme verisi oluşturacağı 
öngörülerimiz arasında. Avrupa’nın daha durağan bir yapıya geldiğini söyleyebiliriz. Japonya’nın 
eğilimi ise %8, yani ortalamaya yakın büyüme gerçekleştirmek yönünde olacak.

Gelişmiş ülkelerin artık dünya pazarını büyütme rolünde olmadıklarını söylediniz. 
Bu durumda dünya ilaç endüstrisinin lokomotif ülkelerininde değiştiğini söylememiz 
gerekir sanırım. Peki bu ülkeler hangi ülkeler?

Bundan sonra dünya ilaç sektöründeki büyümenin belirleyici rolünü, gelişmekte olan ülkelerin 
alacağını söyleyebiliriz. Verilerde bu görüşümüzü destekliyor zaten. IMS, analizlerini yaparken 
gelişmekte olan ülkeleri 3 ayrı kategoride değerlendiriyor. Buna göre birinci kategoride sadece 
Çin yer alıyor. Çin bir çok endüstride olduğu gibi ilaç alanında da çok önemli bir konumda. 
Bu nedenle Çin’i ayrı tutup tahmin yaptığımızda IMS olarak gelişmekte olan diğer ülkelerin 
toplamında %13 ile %15 arasında yıllık büyüme bekliyoruz. Çin için yapılan gelecek beş yıllık 
büyüme tahmini ise yıl bazında %22 ile %25 arasında yer alıyor. Toplam gelişmiş ülkeler %3 ile 
%6 arasında büyürken Çin’in %25 büyüme tahmini gelecek yıllar için Çin’in ne kadar önemli bir 
ülke olacağını açıkça göstermektedir.

IMS’in ikinci grup gelişmekte olan ülkeler klasmanında ise Brezilya, Rusya ve Hindistan yer 
alıyor. Biz bu üç ülkenin toplamı için 2014 yılına kadar %9 ile %16 arasında bir yıllık büyüme 
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ön görüyoruz. Türkiye’nin de yer aldığı üçüncü grup ülkelerde ise %14 ile %17 arası bir yıllık 
büyüme beklentimiz var. Burada, birinci, ikinci ve üçüncü basamak grup ülkelerini bu şekilde 
ayrıca sınıflandırmamızın nedeni; mesela Çin başlı başına bu önümüzdeki 5 sene içinde 40 
milyar dolarlık bir ekstradan büyüme getirirken yıllık, Rusya, Brezilya ve bir anlamda ikinci 
grup ülke olarak tanımladığımız Hindistan’da 5 milyar ile 15 milyar dolar arasında bir ek 
büyüme getirecek bu yıllarda. Türkiye’nin içinde bulunduğu üçüncü grup ülkeler ki bunlar; 
Türkiye, Pakistan, Mısır, Vietnam, Tayland, Romanya, Ukrayna, Venezüella, Endonezya, Polonya, 
Arjantin, Güney Afrika ve Meksika’da 1 milyarla 5 milyar dolar arasında bir ek büyümeden 
bahsedebiliyoruz. Yani bu derece bir büyüme, bu gruptaki gelişmekte olan ülkelerde 
olmayacak. Bununla birlikte 2009 ile 2014 arasında, bu gelişmekte olan pazarların toplam 
global olarak büyümenin %46’sını sağlayacağını düşünüyoruz. Bu büyüme toplam 40 milyar 
dolarlık bir büyüme olacak. Ve bu toplam global pazarın 2014 yılında büyümeyle birlikte %24’ü 
olacak. Bu gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Daha evvelki yıllarda bu global pazarın çok 
büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri oluştururken, Amerika’nın dünya pazarındaki payı 
% 33’lere düşüyor. Avrupa’nın beş büyük ülkesi %16’ya düşüyor ama öbür taraftan gelişmekte 
olan ülkeler ayrıca bir blok olarak, yeni bir blok ülkeler grubu olarak dünyada %24’lük bir pazar 
payına erişecekler.

Kaynak: IMS Health MIDAS MAT Aralık 2009. Pharmerging (İlaç pazarının geliştiği ülkeler): Çin, Brezilya, 
Meksika, Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Rusya Avrupa beş büyük: Almanya, İtalya, UK, İspanya, Fransa

Gelişmekte olan ülkeler sınıflamasının dışında Türkiye’nin dünya pazarındaki büyümeye 
katkısı hakkında neler söylenebilir?

2009 yılına ait sabit rakamlarla, dolar rakamlarına baktığımızda Türkiye’nin payı 2009 yılında 
1.4 milyar dolar. Bu 1.4 milyar dolar Almanya ile yaklaşık, Hindistan ile eşit seviyelerde hatta; 
Kanada, Güney Kore, İtalya ve İngiltere’nin ve bir çok Avrupa ülkesinin çok çok üstünde. Yani bu 
Türkiye’nin küresel büyümeye katkısının boyutlarının önemini gösteriyor.

Sektörün içinde bulunduğu yapısal değişimin başka nedenleri olduğundan söz ettiniz. Bu 
nedenlerden de biraz söz eder misiniz?

Global kriz sonucu ortaya çıkan yavaşlayan büyüme verileri dışında, patentli ürünlerin patent 
sürelerinin sona ermesi, yeni moleküllerin aynı oranda devreye girememesi ve patent süresi 
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sona eren ürünlerin yerine jenerik ürünlerin devreye girmesi de dünya ilaç sektörünü yapısal 
değişime zorlayan önemli faktörler arasında söylenebilir. Aslında burada tekrar küresel krizin 
etkilerinden söz etmek mümkün. Zira kriz nedeniyle araştırmageliştirme şirketlerinin yeterli 
yatırımı yapamaması sonucu da yeni molekül geliştirilmesini zorlaştıran önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta orjinaller yerine ikame olan jenerik ürünler, düşük maliyet 
sonucu oluşan düşük fiyat avantajı ile pazardaki paylarını gittikçe artırmaya devam ediyorlar. 
Ancak burada yeni molekül geliştirme süreçlerinin gittikçe artan maliyetlerini de göz ardı 
etmemek gerekir. Ayrıca daha evvelki yıllarda yeni gelişen, büyüyen alan olan biyoteknoloji 
de ekonomik krizin etkisiyle ortaya çıkan fon eksilmelerinden dolayı yatırımlarda duraksama 
olduğunu tartışılıyor. Biyoteknoloji alanında ve biyoteknolojideki gelişme de bu ülkelerin kendi 
içindeki büyümelerindeki motor rolünü geriye çekti bir anlamda. Yani diğer alanlardaki kayıp 
biyoteknolojiyle de ikame edilemedi. Birde yapısal değişime neden olarak birinci basamak 
tedavi dediğimiz alandan söz etmek gerekir. Söz konusu birinci basamak tedavi alanında 
büyüme eski yıllarda çok belirginken artık büyüme birinci basamak tedavi alanından çıkıp 
daha çok uzmanlık alanlarına yönelmiş vaziyette. Bu durumda uzman hekim tarafından 
yönlendirilen tedavi orijinal ürünleri büyütüyor. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’daki 
ilk 5 büyük pazarda birinci basamak tedavi gruplarının büyümeye katkısı azalmış durumda. 
Özellikle de orijinal ürünler açısından baktığımızda… Piyasaya yeni gelen molekül sayılarında, 
moleküllerde yukardan aşağıya, geriye gidiş söz konusu. Özellikle 2009 rakamlarına bakarsak 
uzman hekim tarafından yönlendirilen tedavide kullanılmaya yönelik piyasaya verilen yeni 
moleküller 18 tane. Bunun yanında birinci basamak tedavi ve buna paralel olarak pratisyenler 
tarafından yönlendirilen tedavideki ürün sayısı 13. Artık eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Bütün 
bu faktörler bir araya geldiğinde dünya ilaç pazarının ciddi bir yapısal değişim süreci içinde 
olduğunu söylemek mümkündür.

“IMS önümüzdeki 5 yıllık süre içinde küresel olarak %5 ile %8 arasındaki büyüme 
öngörüyor.”

Kaynak: IMS Health Market Prognosis March 2010, *Germany, Spain and Greece forecasts under review; Tier 
1 = China; Tier 2 = Brazil, Russia, India; Tier 3 = Venezuela, Poland, Argentina, Turkey, Mexico, Vietnam, S. 

Africa, Thailand, Indonesia, Romania, Egypt, Pakistan, Ukraine

“kriz nedeniyle araştırma-geliştirme şirketlerinin yeterli yatırımı yapamaması sonucu da yeni 
molekül geliştirilmesini zorlaştıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. “
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Son günlerde çok konuşulan ve pazarda belirleyici hale gelen jenerikler hakkında neler 
söyleyebilirsiniz. Jenerik pazarı ile orjinal ürünler hakkında bir değerlendirme yapar 
mısınız?

Dünya pazarına genel anlamda baktığımızda jenerik ürünlerin satış hacmi ile orijinal ürünler 
eşit miktarda gidiyor. Ancak Jenerik ürünlerin ağırlığının yıllara göre gittikçe artığını görüyoruz. 
Yani daha fazla satılıyor, ünite bazında daha fazla artıyor. Fakat aynı rakamlara parasal olarak 
baktığımızda jenerik olmayan ürünlerin getirisinin toplam pazar içinde ağırlığının arttığını 
görüyoruz. Orijinal ürünlerin fiyatlarının jeneriklere oranla daha yüksek olduğunu ve hala daha 
da pazar payı kazandıklarını, yıldan yıla paylarının parasal anlamda arttığını görebiliyoruz. 
Çünkü arada bariz fiyat farkları var. Bu durum haliyle jenerikleşmeyi daha ucuz olduğu için 
tetikliyor. Burada söylemek istediğimiz fiyat avantajı nedeniyle ödeme yapan kurumların 
jeneriklere yönlendirmeleridir. Çünkü genel olarak orijinal ürünlerin, patentli ürünlerin fiyatları 
daha yüksek.Kutu olarak kullanım hacmine bakıldığında burada bir artış söz konusu jenerik 
ürünlerde. Ama aynı eğilimi dolar bazında göremiyoruz. Ancak burada başka bir kavram 
karşımıza çıkıyor. “Biyoeşdeğerlilik” artık bütün ülkelerin gündemine girmiş durumda. Bir 
de biyoeşdeğer ürünlerle ilgili ruhsatlama meselesi gündeme geliyor. Çünkü ödeme yapan 
kuruluşlar açısından da, jenerik firmaları bile biyoeşdeğerlilik konusuna yönelmiş vaziyetteler. 
Çünkü ödeme yapan kuruluşların fiyatları düşürme, ödemeleri kısma konusunda biyoeşdeğerlilik 
çok önemli hale geliyor. Aynı jenerikler gibi biyoyararlanımı aynı olan biyoteknolojik ürünlerin 
de geliştirilmesi için önünü açıyor. Avustralya bu konuda çok iyi durumda. Orjinal jenerik 
konusunda ilk başta da bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi de patent uçurumu. Toplam olarak 
dünyadaki en büyük sekiz pazarda, patent bitimi ile birlikte toplam 140 milyar dolarlık ortaya 
yeni bir fon çıkacak. Çünkü 2014’e kadar bir çok ürünün patent süresi doluyor. Patent süresinin 
dolmasıyla birlikte fiyatlar olduğu gibi geriye gidecek. Bunların içinde tanıdığımız bir sürü ürün 
var. Örneğin Nexium, 2014’te pazarında çok büyük bir rakam kaybediyor. Bu toplam 25.6 milyar 
dolar civarında, bunların yerine yeni jenerikler gelecek. Ödeme yapan kuruluşlar için aslında 
ilginç bir fon olarak düşünülebilir. Ama öbür taraftan firmalar, özellikle araştırmacı-geliştirmeci 
firmalar, buradaki kayıplarını karşılayabilecekler mi? Çok büyük bir soru işareti. Bu çok önemli 
bir faktör önümüzde.

Orjinal ve jenerik konusunda Türkiye pazarı için neler söylenebilir?

Gelişmekte olan ve içinde Türkiye’nin bulunduğu ülkelerde özellikle orijinal ve lisanslı ürünler 
de sıkı bir şekilde büyüyor. Orijinal ve lisanslı ürünlerde Türkiye büyümenin en fazla olduğu 
ülke. Yani, Çin’den ve Brezilya’dan bile daha büyük bu ürünlerde.

 İlaç Pazarında Değişen Dünya Dr. Ali AKYILDIZ  

Bu değişimden firmalar nasıl etkileniyor?

Eskiden dünyada belli başlı büyük firmaların belirli bir hakimiyeti söz konusu oldu. Gelişmiş 
pazarlarda tepedeki 10 büyük firma ile analiz yaptığımızda bu ilk 10 firmanın pazardan aldığı 
payın %40 olduğunu görüyoruz. Yani 10 firma pazarın %40’ını kontrol edebiliyor. Çok ilginç 
bir homojen yapı söz konusu. Türkiye’de ilk 10 lider firmanın pazar payı %40. Genel olarak 
Türkiye’deki rakamlara baktığımızda bu ve diğer genel eğilimleri de kontrol ettiğimizde, 
geriye dönük bir gidiş söz konusu olduğunu görüyoruz. Jenerikleşme, artan rekabet, yepyeni 
firmaların piyasaya girmesiyle birlikte bu büyük firmaların pazar payları düştü. Pazar payları 
Türkiye gibi ülkelerde de giderek geriye gidiyor. Fakat bu yeni gelişmekte olan ülkelerde 
pazar paylarının düşük olması, bir anlamda bu firmalar için rekabete daha yoğun girmelerini 
gerektiren unsurlardan biri. Çünkü bu pazarlar giderek büyüyor. Yani buralarda, bu büyük 10 
firmanın büyüme şansları hala var.

“Biyoeşdeğerlilik” ar tık bütün ülkelerin gündemine girmiş durumda.”

İleriye dönük olarak global firmaların alması gereken önlemler var mı sizce?

Şimdi tekrar bu çerçevede global firmaların durumuna geri döndüğümüzde önümüzdeki 
en önemli beklenen mevcut sorunu, geriye dönük tek basamaklı bir büyüme ve gelişmekte 
olan pazarlara daha yoğun odaklanma ihtiyacı. Bu çok önemli bir sorun. Daha evvel geleneksel 
olarak büyüdükleri pazarlarda büyüyemiyorlar. Ama yepyeni, kendileri için çok büyük soru 
işaretleri olan büyümeyi devam ettirmek istiyorlarsa, bu büyüyen pazarlara bir şekilde girmeleri 
gerekiyor. Ve bunun için de kendi organizasyonel yapılarını ve her şeyden evvel firma kültürlerini 
de bazı durumlarda değiştirmeleri gerekiyor. Bugün kalkıp bir Çin pazarına girmek, hatta bir 
Türkiye pazarına bile girmek için görüyoruz ki firmalar, özellikle yabancı firmalar ileri derecede 
zorlanıyor. Bu pazarlarda bir de artık etkin, daha farklı ve daha değişik bir rekabet yöntemi var. 
Farklı şekilde rekabet yapmak durumundalar. Şimdi bir de mali sorunları var. Çünkü bir yandan 
satışları aşağıya düşüyor öbür taraftan bu ülkelere yatırım yapmaları gerekiyor. Tam mali baskıyı 
çok yoğun bir şekilde üstelenmeden bu ülkelere nasıl girecekler, bir de öyle bir sorunları var.
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E.Ü. Eczacılık Fakültesi
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Fitoterapi:
Bitkisel droglarla bilimsel olarak yapılan tedavi şeklidir. Fitoterapide farmasötik kalitedeki bitkisel 

çaylar ile majistral ve ofisinal reçeteler dışında, Fitofarmakon (Fitofarmasötik=Fitoterapötik) 
adları verilen, bitkisel kaynaklı drogları ya da bu tıbbi droglardan hazırlanan preparatları(ekstre, 
tentür, ektre fluid, kuru ekstre gibi) ve de bazen kombinasyonda etken maddeleri de içeren 
ilaçlar kullanılarak yapılmaktadır. Konvansiyonel ilaç şekillerinde olduğu gibi, Fitoterapide de 
GMP kurallarına göre hazırlanmış fitofarmakonlar kullanılmaktadır.

31.03.2004 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde fitofarmasötik tanımı söyle yapılmaktadır: 
Bir veya daha fazla bitkisel madde veya bitkisel preparatı ya da bir veya daha fazla bitkisel 
maddeyi veya preparatı kombine halde içeren farmasötik ürün olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüz	Avrupa’sında	Fitoterapide	Türkiye’nin	Yeri	
• 1989 yılında Avrupa’daki Fitoterapi derneklerinin birleşmesiyle ESCOP( EUROPEAN 

SCİENTİFİC COOPERATİVE FOR PHYTOTHERAPHY) kurulmuştur. Bu kuruluş bitkisel 
ilaçların hazırlanmasında kullanılacak tıbbi droglar ile ilgili bilimsel çalışmaların 
sonucunda, fitoterapide  kullanılan drogların monograflarını içeren (107 monograf),  
2009 ESCOP monografları (2. baskı) adı altında bir kitap çıkarmıştır. ESCOP monografları 
, Avrupa Birliği Ülkeleri  ve Türkiye’nin dahil olduğu bir komisyon tarafından halen 
çalışmalarını, Escop  monograflarını esas alarak  bitkisel ilaçlar üzerinde sürdürmektedir.

2010/2011	ESCOP	Üyeleri	aşağıda	verilmiştir.
• AUSTRIA : Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie 
• FRANCE : Association Française pour le Médicament de Phytothérapie 
• GERMANY : Gesellschaft für Phytotherapie eV 
• ITALY : Società Italiana di Fitochimica (Fitoterapia) 
• NETHERLANDS : Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie 
• NORWAY : Norsk Selskap for Fytoterapi 
• PORTUGAL : Sociedade Portuguesa Fitoquimica e Fitoterapia (SpFito) 
• SPAIN : Sociedad Espanola de Fitoterapia (SEFIT) 
• SWITZERLAND : Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie 
• TURKEY : Turkish Society of Pharmacognosy and Phytotherapy 
• TURKEY : Türk Fitoterapi Dernegi 
• UNITED KINGDOM : British Herbal Medicine Association

ESCOP üyelerine bakıldığında Avrupa Birliği Ülkeleri dışında üye olarak Türkiye’nin yer almış 
olması, bu konuda Türkiye’nin Fitoterapi ve Farmakognozi konusunda Avrupa Birliğine kendini 
kabul ettirdiğini göstermektedir.
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Yine Avrupa Farmakopesinin bitkisel droglarla ilgili monografların hazırlanmasında da 
Türkiye’de Farmakognoziden çok değerli hocaların Türkiye’yi başarı ile temsil etmesi de  oldukça 
önemlidir.

Bu Eczacılık mesleğimiz açısından da çok önemlidir. Bilindiği üzere Farmakognozi ve Fitoterapi 
dersleri halen Türkiye’de sadece Eczacılık Fakültelerinde okutulmaktadır. Eczacılık Fakültelerinden 
A.Ü. Eczacılık Fakültesi (tezsiz), E.Ü. Eczacılık Fakültesi (Tezli), G. Ü. Eczacılık Fakültesi (Tezli), İ.Ü. 
Eczacılık Fakültesi (Tezli) ve Y.Ü. Eczacılık Fakültesi (Tezli) Yüksek Lisans programları mevcuttur. 
Bu programlara eczacı, hekim, veteriner ve diş hekimi başvurabilmektedir.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fitoterapi Yüksek Lisans Programını Güz ve Bahar 
döneminde açmaktadır. Programa başvurmak isteyen eczacı, hekim, veteriner ve diş hekimleri 
http://ens.ege.edu.tr adresinden Yüksek Lisans Programına başvurabilirler. 

Fitoterapi konusunda hekimlerinde bilgilenmesi ve bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu 
nedenle Türkiye’de de Fitoterapi derslerinin Tıp Fakültelerinde de okutulması şarttır. Ancak 
hekimler Fitoterapi konusunda bilgilendirilirse, fitoterapötiklerin hekim ve eczacı işbirliği ile 
doğru bir şekilde uygulaması da gerçekleşir.

Türkiye’de Bitkilerle Tedavi konusunda yazılan kitaplara baktığımızda da, maalesef bu konuda 
her meslek grubundan insanın, kitap yazacak kadar söz sahibi olduğunu görmekteyiz. 

Ancak Türkiye’de ki yanlış uygulamalar, Fitoterapi’nin bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
kişilerce yapılmasına yol açmaktadır. Gerek televizyon programları, gerekse basın da Fitoterapi 
hakkında konuşmalar, paneller maalesef bilimsellikle ilişkili olmayan kişilerin elinde reklam 
amacına dönüşmüştür.

Biz Farmakognozi hocaları zaman zaman bu programları izlerken, kendimizi tanıtıp telefon 
ile bağlantı kurarak bu yanlış açıklamaları çürütmek istiyoruz. Ancak reyting uğruna bazı TV 
programcılarıda çıkardıkları davetli kişilerin açıklamalarına karşı olan fikirleri savunacağımız 
için bağlantı sağlamıyorlar, ya da bağlantı kursalar dahi birkaç cümle ile konuşmaya başlarken 
bağlantıda sorun oluştu diye kesiyorlar. Bu da kamuoyunu aydınlatan yanlış kişiler (kendilerine 
herbalist, aktar, lokman hekim vs.) tarafından halkımızın zarar görmesine yol açmaktadır.

Türkiye’de eczacılarımız Fitoterapi konusunda en bilgili sağlık mensubudur.   Bu konuda 
eczacılarımız bilgilerini tazelemek için Eczacılık Fakültelerinin açtığı Fitoterapi Meslek İçi 
Kurslara    yada  Fitoterapi Yüksek Lisans programlarına katılabilirler.                                                                          
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31 Mayıs 2012 de yayınlanan 6308 sayılı Eczacılık Yasasının 28. maddesinde; tıbbi bitkisel 
ürünler ile homeopatik ilaçların eczanede satılacağı belirtilmektedir. Bu yasa uyarınca 
“Eczacılar eczanelerinde homeopatik ilaçlar satabilecektirler” diye belirtilmektedir. Ancak 
Homeopati ilaçı olarak Türkiye’de Sağlık Bakanlığından ruhsat verilmiş bir homepatik ilaç 
(Remedi)  bulunmamaktadır. Türkiye’de zaman zaman Homeopati Dernekleri, Meslektaşlarımızı 
bilgilendirmek üzere kurslar düzenlemektedirler. Bu nedenle, bu yazımda sizlerle Homeopati ile 
ilgili bilgilerimi paylaşmak istedim.

Homeopati Yunanca aynı, benzer anlama gelen “homio” ve hastalık, acı anlamına gelen 
“pathos” kelimelerinin bileşiminden oluşmuştur. Homeopati kısaca benzeri benzer ile tedavi 
etme prensibine dayanmaktadır. Benzerlikler üzerine tedavi prensibini ilk kez Hipokrat (M.Ö 
470-400) , daha sonra da Paracelsus (1493-1541)  ve Samuel Christian Hahnemann (1796-
1842)  hayata geçirmişlerdir. Dr. S. Hahnemann 1805 yılında Homeopati’nin prensiplerini 
tamamlamıştır. Bu prensiplerini daha sonra 1810 yılında Organon of Medicine adlı kitapta 
toplamış olup günümüze kadar yeni baskıları çıkarılmıştır. Dr. Hahnemann Homepati ile ilgili 
çalışmalarını kendi üzerinde deneyerek bulmuştur. 

Geçmişte bilindiği üzere tedaviler genellikle bitkiler ile gerçekleştirilmiş, kimya ve farmakoloji 
alanında gelişmeler ilerledikçe tedavi de yeri olan bitkilerden etkin olan madde izolasyonları 
gerçekleştirilmiş ve bu etkin maddelerin sentetik olarak elde edilebilmesi ile günümüz de 
kullanılan konvansiyonel ilaçlar ortaya çıkmıştır.

İlaçların doğuşunda deneme yanılma yöntemiyle o zamanın hekimleri tarafından hastalıkları 
tedavi etmek için kullanılan bitkilere verilebilecek en iyi örnek, kına kına kabuğudur. Sıtma 
tedavisinde Cinchonae Cortex geçmişte hekimler tarafından kullanılmış ve kimya bilimin 
ilerlemesi ile kinin drogtan elde edilip uzun süre sıtma tedavisinde yerini almıştır.  Dr. 
Hahnemann ise sıtma tedavisinde  kullanılan kinin’in ateş düşürücü  etkisinden dolayı bu 
hastalıkta kullanılmasını araştırmak  üzere, sağlıklı bir grub insana  kinin verdiğinde  ateş, 
titreme vb. gibi sıtmada gözlenen belirtiler gösterdiğini gözlemlemiş ve zehirli maddelerin 
kendi ve insanlar üstünde denediğinde oluşan semptomları izlemiş ve bu semptomları gösteren 
hastalara bu denediği ilaçları düşük dozlarda vererek tedavi etmeye başlamıştır. Örneğin 
kahve kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa sebep olurken, kalp çarpıntısı ve uykusuzluğa sebep olan 
hastalıklarda kahvenin yüksek sıvılaştırılmış formu ile tedaviyi benimsemiş. Aynı şekilde soğan 
doğrarken kişinin gözleri yaşarır ve burnu akar, temiz hava ve soğuk su arzuladığını izlemiş. 
Bu rahatsızlık belirtileri gösteren hastalara da belirli sıvılandırma tekniği ile hazırlanmış soğan 
tentürünün  iyi geldiğini tespit etmiştir. Böylece homeopatinin “Bölünemeyecek Kadar Küçük 
Doz”  kuralını uygulamayı hedeflemiştir..

Mevcut tedavi yöntemlerine göre bulgular/semptomlar hastalığın direkt sonuçlarıdır. Kişi 
bu bulgulardan rahatsız olmaktadır ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tedavi seçenekleri 
olarak hastalığın ortadan kaldırılması, etkenin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bu yaklaşımın 
mümkün olmaması durumunda ise bulguların ya da hastalığın baskılanması tercih edilir. 
Homeopati’de ise ana görüş insan vücudunun her türlü hastalığı yok edebileceğidir. 

Homeopati hastalığı değil, hastayı tedavi eder. Hastalık yoktur ve hasta insan vardır. Hasta 
insan ise yaşam dengesi bozulmuş kişidir. Yaşam dengesinin tekrar sağlanması durumunda 
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hastalık ortadan kalkacaktır. Homeopati “Vücutta oluşan hastalıkların en iyi tedavi edicisi yine 
kendisidir.” prensibine bağlıdır.

Homeopati tamamen bitkisel bir tedavi şekli değildir. Homeopatik ilaçların %65’i bitkisel 
kökenli olmakla beraber minarel ve hayvansal kökenli de olabilirler. 

Homeopati’de günümüzde etkileri bilimsel olarak denenmiş ve kanıtlanmış ilaçlar 
kullanılmaktadır. İlaç etkilerinin kanıtlanmaları, cinsiyet, yaş gibi faktörlerin tamamı göz önünde 
bulundurularak yapılmaktadır. İlaç denemeleri sağlam insanlar üzerinde yapılmalıdır. Çünkü 
ilacın ve hastalığın bulguları karışabilir ve ilacın hasta insan üzerindeki etkileri, sağlam insan 
üzeindeki etkilerinden oldukça farklıdır.

Homeopati uygulayan hekimlere “Homeopat “denir. İlaçlarına “Remedi” ismi verilmektedir. 
Homeopat, tedavi için gelen hastadan kaliteli bir anamnez (hastanın tıbbi hikayesi) alır. Hastanın 
psikolojik durumu, korkuları, sosyal yaşantısı,yemek alışkanlıkları ,uyku durumu ,insanlarla 
iletişimi gibi pek çok konuda bilgi alır. Bu anamnez bazen bir gün bile sürebilir. Bu nedenle 
Homepatik tedaviden psikolojik bozukluklar,  kronik nedeni belli olmayan bazı hastalıklarda 
oldukça iyi sonuç alınabilir. Cerrahi alanlar dışında tüm hastalıklarda kullanılabilir. Homeopat 
hastanın bulgularına göre uygun ilaçı verir.

Bitkisel materyalden homeopatik bir ilaç hazırlamak için:
1. Materyalden ekstre, tentür, usare gibi kullanılabilir karışımlar hazırlanır (Ana tentür). 
2. Ana tentürden seyreltme yapılır.

Hahnemann araştırmalarında, bir drogun ne kadar seyreltilirse o kadar etkisinin arttığını 
görmüştür. Bu işleme “ dinamikleşme=potensleme” denir. Seyreltme; damlalarda alkolle, 
haplarda laktoz ile olur. En seyreltik dilüsyonun en büyük potense (iç enerji) sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Potensleme, hareketsiz maddedeki aktiviteyi, maddeyi dilüe ederek iç enerjiyi ortaya 
çıkartmaktır. 

Katı madde kullanıldıysa, madde toz haline gelinceye kadar ezilip öğütüldükten sonra, laktoz 
ile seyreltilir. Bu öğütme işlemine Tritürasyon denir. Madde çözülebilir ise, öğütmek yerine 
seyreltici madde ile kuvvetlice çalkalayarak seyreltilir, bu işleme Süksüsyon denir. 

Seyreltme Dereceleri

Yüzdebirlik sistem (Sentisimal sistem):
1C,2C,3C…, Fransa’da C yerine CH ile gösterilir.

• C ölçeğinde, her bir seyreltme isleminde bir ölçü maddeye 99 ölçü distile su,

Ondabirlik sistem (Desimal sistem): 

       İngiltere’de 1X, 2X, 3X…, Fransa’da 1D, 2D, 3D…, Avrupa’da ise 10,20,30,… olarak gösterilir.
• X ölçeğinde ise, bir ölçü maddeye 9 ölçü su eklenerek hazırlanır. 

Çözeltiler daha sonra laktoz küreciklerine damlatılır. 6 X, 6 C, 12 C, 30 X ve 30 C Avrupa’daki 
eczanelerde en sık rastlanan dozlardır.

Seyreltilmiş olan materyal kuvvetlice çalkalanır. Hazırlanmış olan bu seyreltik ekstreler,  
polimerize pilül (globüli) formuna getirilerek hastaya verilir. 
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• Homeopatide kullanılan potensler şunlardır.
• D potens (Desimal) seyreltilme. 1/10 olarak hazırlanır. 1 kısıma, 9 kısım şeklinde çalışılır.
• C potens (Centimal) seyreltme. 1/100 olarak hazırlanır. 1 kısıma 99 kısım şeklinde çalışılr.
• Q potens (Quinquagiesmillesimal )seyreltme. 1/50000 olarak hazırlanır.
• İlk seyreltme çözeltisine 1 numara verilir ve en az 10 (ideali 100) kez sertçe çalkalanır. 

D1, C1 gibi.
• 1 no lu çözeltiden(D1, C1) yeni bir 1/10 , 1/100 lük çözelti hazırlanır. Bu da en az 10 kez 

çalkalanır. Buna da 2 numara verilir. D2,C22 gibi
• D2,C22 no lu çözeltiden yeni bir 1/10 , 1/100 lük çözelti hazırlanır. Bu da en az 10 kez 

çalkalanır. Buna da 3 numara verilir. D3,C33
• Ardı sıra seyreltmelere aynen devam edilir. 10 000 hatta milyona varan seyreltme sayıları 

uygulanabilmektedir.

Katı maddelerde dinamizasyon çalkalamaya karşıt olarak karıştırarak, ezerek, öğüterek 
sağlanır.

• Aconitum napellus Boğanotu (Kaplanboğan):  1 gr Aconotii Tuber toz edilip bir şişeye 
konur ve üzerine 9 ml % 38-70 lik etanol (Alkol) ilave edilir ve güneş görmeyen bir yerde 
muhafaza edilir. Şişedeki katı sıvı ekstraksiyon iki günde bir çalkalanarak devam eder ve 
4-6 hafta sonra süzülerek homeopatide Aconitum D1” isimi ile anılan tentür elde edilir. 

• Bu çok zehirli olup asla kullanılmaz.
• Bundan 1 ml alınarak 9 ml etanolla karıştırılır ve çalkalanır (çalkalanma işi firmalarda 

özel çalkalayıcı aletlerle yapılır, Böylece moleküller eşit oranda tam olarak yayılır.) 
• Bu tentüre homeopatide Aconitum D2 denir ve bundan 1 ml alınarak 9 ml etanolla 

karıştırılarak çalkalanırsa D3 dozajlı tentür elde edilir.
• Aconitumum D4’den aşağıdaki tentürlerin kullanılması  mahzurludur. Aşağıdaki Tabloda 

Aconitum napellus D4’ün gripte çocuklarda kullanıldığı görülmektedir.
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• Homeopatik ilaçların etkinliği üzerine yapılan çalışmaların, pozitif sonuçlu olanları, bu 
ilaçlarla sağlanan etkinin, plasebo etkisi olmadığını ortaya koymuştur.

• İlacın hazırlanmasında, birbirini takip eden seyreltiler sonucu, seyreltici sıvıda ilacı 
hazırlanacak maddeden tek bir molekül bile kalmayacak kadar sulandırmalar ile 
hazırlanır. 

• Homeopati bütüncül bir tedavi olması nedeniyle Homeopati Farmakopelerinde 
monograflarda bitki ismi yer alır. Ayni şekilde remediilerin (Homeopatik ilaç) üzerinde 
de latince bitki isimleri genellikle genus olarak  ve hemen yanında seyreltme derecesi 
yer alır.
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Homepatik ilaçta seyreltme oranı yükseldikçe dinamikleşme yani potens artar, yan etki ve 
toksik etki riski yok olur. Yukarıdaki Tabloda derişim yani seyreltme oranı arttıkça hazırlanan 
homeopatik ilaç ( Remedi) içinde etken madde tespit edilemiyor. Kuantum fiziği ile suyun iç 
enerji gücü sayesinde ilaçın etkili olduğu savunulmaktadır.

Homeopatik ilaçların etkinliği üzerine yapılan çalışmaların, pozitif sonuçlu olanları, bu 
ilaçlarla sağlanan etkinin, plasebo etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Avrupa Farmakopesinin 
bir bölümünde, Fransa’nın, Almanya’nın ve de Amerika Birleşik Devleti’ninde  resmi ayrı 
homeopatik farmakopeleri (HPUS) mevcuttur. 

Son yıllarda ülkemizde homeopati’nin geliştirilmesi bakımından bazı Homeopati Dernekler 
kurulmuş ve homeopati eğitimine başlanmıştır.
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Dünya	ve	Türkiye	İlaç	Pazarını	Neler	Bekliyor?
Dt. İlkay UZUN
IMSHealth Türkiye Veri Kaynakları Yöneticisi

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”

Herakleitos

Böyle diyordu Herakleitos. M.Ö 535-475 yılları arasında Efes’de yaşamıştı. “Aynı nehirde 
iki kez yıkanılamayacağını” söyleyen de oydu. Devamlı akan bir nehir, her an yeni bir nehir 
demekti onun için. Hiç bir şey aynı kalamazdı, değişim kaçınılmazdı. Doğru kararlar verenler 
başarılı olurlar, yanlış karar verenler ise başarısızlığa mahkum olurlardı. 2,500 yıl sonra dönüp 
baktığımızda felsefenin büyük düşünürlerinin ürünlerinin zaman ile sınırlı olmadığını, sonsuz 
geçmişten sonsuz geleceğe akan, sade ama bir o kadar da ileri görüşlü, hayattan damıtılmış 
fikirler olduğunu anlayabiliyoruz.

Biliyoruz, değişim kaçınılmazdır. “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” demişler. 
Aslına hepimiz değişimi hissediyor, ona değer veriyoruz. “Harekette bereket vardır” diyoruz. 
Değişimi destekliyoruz ancak biliyoruz ki insanların çoğu yeri gelince muhafazakar olmayı 
tercih ediyor. “Yeni icat çıkartma” diyoruz, eski köye yeni adet mi gerekirmiş? Otur oturduğun 
yerde. İnsanların bazı durumlarda yenilikçi, bazı durumlarda ise muhafazakar olmayı seçmesi, 
yerinde ve doğru tercihleri yapmanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunun için ise bugünü 
iyi analiz etmek ve geleceği başarıyla öngörebilmek gerekiyor.

Dünyaya baktığımızda ilaç sektörü için karmaşık bir gelecek öngörüsü var. Bir yandan 
bilimsel ilerlemeler, ilaca artan talep ve global ticaretin gelişmesi avantaj olarak görülüyor. 
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Genetik bilimindeki gelişmeler umut verici. Biyomedikal hizmetler gittikçe daha ucuzluyor. 
2001’de insan DNA’sındaki genetik bilgiyi okumak için yüz milyon dolar gerekirken, bugün 
aynı işi bin dolara yapabilecek makinalar yapılıyor1. Bazı ülkelerde 2020 yılına gelindiğinde 
genetik testler standart hale gelebilecek. Teknolojideki gelişmeler sayesinde elektronik hasta 
kayıtları artık kolayca tutulabilmekte, ilgililer ile payaşılabilmekte ve analiz edilebilmektedir. Bu 
sayede hangi tedavilerin daha başarılı olduğunu araştırmak da mümkündür. Örneğin meme 
kanserinde göreli (rölatif) hayatta kalma oranları 1960’larda %63 iken bugün %90’lardadır ve 
bu iyileşmenin büyük kısmı son yirmi yılda gerçekleşmiştir2.

Gelişmeler sadece bununla da kalmıyor. Kök hücre tedavilerini ele alalım. Bu tekniği 
kullanan ilk ilaç 2012 yılında Prochymal ismi ile Kanada’da ortaya çıktı. Kemik iliği kaynaklı kök 
hücrelerden üretilen bu ilacı diğerleri de takip edecektir. Özellikle katılımsal etkenlerin ortaya 
koyulmasında genetik araştırmaların rolü de büyük olacaktır. Tüm bu gelişmeler, yeni ilaçlara 
olan talebi arttıracaktır.

Tablo 1 - Dünya İlaç Pazarı Büyüme Tahmini

Dünya ilaç pazarı yılda yaklaşık %7.8 büyümekte olup 2011’de bir trilyon doları bulmuştur. 
Büyümenin çoğu ise büyümekte olan ekonomilerden (Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya (BRIC) 
ülkeleri ve diğer hızlı büyüyen ülkelerden) kaynaklanmaktadır3 (bkz Tablo 1).Dünya nüfusunun 
önlenemez yükselişinin bu artıştaki payı unutulmamalıdır. 2010 yılında dünyamızda 6.9 milyar 
insan vardı. 2020’de bu sayının 7.6 milyarı aşması bekleniyor4. Bu artış beraberinde daha 
fazla hasta insan da getirecektir, zira yaşam tarzımız sebebiyle artık eskisi kadar çok hareket 
etmiyoruz, kilo artışı ve obeziteye mahkumuz; bunlar da kalp hastalığı, diyabet ve kanser için 
artan risk anlamına gelmektedir. Ayrıca ileri yaşla gelen hastalıkların sayısı da yaşlı nüfusun 
artması ile orantılı olarak artacaktır. Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin tahminlerine göre altı 
sene içinde dünya üzerinde yaşayan nüfusun %13’ü altmış yaş üzerinde olacak. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre, demans gibi ilerleyen yaş ile görülme ihtimali artan hastalıkları da düşünecek 
olursak, 2020’de bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıklardan ölüm oranı 2010’a göre %15 artarak 
yılda 44 milyona ulaşacaktır5. Yani uzun lafın kısası, dünyada daha fazla insan yaşayacak, hasta 
ve yaşlıların sayısı artacak, tedaviye erişim artacak, yeni ilaçlar bulunacak ve ilaç sektörü için 
olumlu gelişmeler olacaktır. 

Ancak...

Bütün bunlar olurken dünya ilaç sektöründe alarm veren gelişmeler de yaşanıyor. Yenilikçi 
(inovatif) buluşlarda azalma var, regülasyonlar gittikçe daha sıkı hale geliyor, pazar koşulları 
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çetinleşiyor ve sağlık bakım giderleri yükseliş gösteriyor. Pazara yeni bir molekül sunmanın 
maliyeti astronomik rakamlara ulaştı. Yeni bir molekülü piyasaya vermek için duruma göre 
75 milyon ile 4 milyar dolar arasında para harcamak gerekiyor6. FDA gibi kuruluşların yan 
etki ve güvenlik konusunda artan hassasiyetlerini de unutmamak lazım. Bununla da kalmıyor, 
piyasaya verilen yeni ürünlerin tanıtımına da ciddi sınırlamalar getiriliyor. Ülkemizde de 
yansımalarını gördüğümüz bu kısıtlamalardan kaynaklanan davalarda dünya çapında yüksek 
meblağlar ödeniyor. Tüm bunlardan daha önemli bir engel ise artan sağlık harcamalarının 
devlet bütçelerine getirdiği yük. Bu sebeple jenerik ürünlere yönelen ülkelerde yenilikçiliğin 
önü tıkanıyor. 

Yine sevgili Herakleitos’a dönelim. Herakleitos’a göre iyiliğin varolması için kötülüğün, ışığın 
varolması için karanlığın, tokluğun varolması için açlığın olması gereklidir. “Adaletsizlik olmasaydı 
adaletin adı bilinmezdi” der. Herakleitos hastalığın sağlığı; açlığın tokluğu; yorgunluğun 
dinlenmeyi hoş kıldığını söyler. “Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en 
güzel uyum doğar. Her şey çatışma sonucunda meydana gelir” demişti Herakleitos. Tüm bu 
bahsettiğimiz avantajlar ve dezavantajlar Herakleitos’vari bir çözümle gelecekte şüphesiz yeni 
dengeler yaratacaktır. 

Bahsedilen bu beklentilerin Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen pazarlara ve Türkiye’ye 
nasıl bir etkisi olacağı üzerine tahminleri aktararak devam etmek isterim.

Tablo 2 - Hızlı Büyüyen Pazarlar Büyüme Tahmini

Hatırlanacağı üzere ilaç sektöründe global büyümenin BRIC ülkeleri ve diğer hızlı büyüyen 
ülkelerden geldiğini söylemiştik. Bu ülkeler arasında sosyokültürel farklılıkların olması, geniş 
coğrafyalara yayılmaları ve ortalama bireysel kazancın gelişmiş ülkelere göre düşük olması riskli 
bir durum oluşturmaktadır. Bu ülkelerde iş yapmak isteyen kişilerin riskini arttıran da budur. 
Tablo 2’de görüleceği üzere fırsat büyük, ama risk de büyüktür. Bu coğrafyalarda yaşayan 
kişilerin tedavilerinin bir kısmını ceplerinden karşılamak zorunda olmaları, pahalı tedavilerin 
önünde engeldir. Gelişmekte olan ülkelerde zengin ve fakir vatandaşlar arasında görülen 
uçurum, örneğin Avrupa’da görülmediği için, bu ülkelerde zenginlerin daha yeni ve daha iyi, 
dolayısı ile daha pahalı tedavilere ulaşma istekleri yanında alım gücü olmayan vatandaşların da 
tedavi olmak istekleri iki kutuplu bir sağlık sistemi oluşturmakta, ülke yöneticileri bu iki ucu da 
memnun edecek çözümler bulmaya çalışırken ilaç sektörünü sıkı denetimde tutma ihtiyacını 
hissetmektedirler. Örneğin Brezilya ve Meksika’da ekonomik yavaşlamayı engellemek için ilaçlar 
üzerindeki KDV indirimleri olumlu bulunmuştur, ama bununla beraber devletin fiyatları kontrol 
etme çabası dikkat çekicidir7. Bu pazarlarda rekabet edebilmek için gelişmiş pazarlardaki 
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stratejiler bir kenara bırakılmalıdır. Daha ucuz versiyonlu ürünler, katma değerli uygulamalar, 
güç birlikleri, faklı jenerik stratejileri izlenmelidir. Özetle, gelişmekte olan ülkelerdeki koşullar 
gelişmiş ülkelerdeki koşullara benzer hale gelene kadar çok uluslu şirketlerin özel stratejiler 
geliştirmeleri gerekecek, hükümetler ise yerli şirketleri desteklerken yeniliklere kapılarını 
kapatmamaya dikkat etmek zorunda kalacaklardır. Kök hücre tedavisi belki Meksika’lı bir 
çiftçi için ulaşılamaz olacaktır, ama bu tedaviye ulaşmak isteyen ve ücretini ödeyebilen bir iş 
adamının ihtiyacına da cevap verebilmek zorunda kalacaklardır.

Türkiye’ye baktığımızda 2014 yılı değerlerine göre ilaç pazarı bir önceki döneme göre %9,2 
büyümüştür. Bu büyüme hastane pazarının %19,4, eczane pazarının da %8,2 büyümesi ile 
meydana gelmiştir. 2011’de tüm pazardaki hastane harcamalarının oranı %8,4 iken 2014’te 
%10’a ulaşmıştır. Bununla beraber hem 2013 yılında hem de 2014’te pazara verilen ilaç 
sayısında artış olmuştur. Rakamlara baktığımızda aczane pazarında ilk on sırada yer alan 
firmaların yedi tanesi ortalama büyümelerin altında büyümeler gösterirken, hızlı büyüyen başka 
firmaların basamakları hızla tırmanmakta olduğunu görmekteyiz. Büyümeye bakılırsa hastane 
satışlarındaki büyüme eczane satışlarından daha hızlı olmuştur, bunun sebebi olarak de orijinal, 
yüksek fiyatlı kan plazma ve onkoloji ürünleri görülmektedir8. Yani büyümekte olan ülkelerdeki 
hareketli pazar yapısının ülkemizde de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Değişen Pazar koşulları 
kimi firmalar için zorluk yaratırken kimi firmalar için büyüme imkanı sağlamaktadır. 

Türkiye için bir başka problemli durum da eşit olmayan nüfus dağılımı, yani İstanbul’da nüfus 
yoğunlaşmış nüfustur. Bugün eczane satışlarının %21’i İstanbul’da gerçekleşmektedir. Satışların 
yarısından fazlasının da İstanbul’un da içinde olduğu ilk on büyük şehirde gerçekleştiğini 
görebiliyoruz9. 

Resim 1: Türkiye Bölgesel Büyüme Dağılımı 

Resim 2: Türkiye Bölgesel Satış Dağılımı
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Tüm bunlara ek olarak, yeni yayınlanan OECD raporuna göre Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde 
sağlık harcamasında en geride olan ülke olduğunu da belirtmek gerekli. Bu rapora göre doktor, 
hemşire ve hasta yatak sayısı göz önüne alındığında GSMH’da %5,4 sağlık harcamasına sahip 
Türkiye’nin yeri sonunculuk olarak belirleniyor. Ne var ki, pek çok başka kriterde de OECD 
ülkelerinin gerisinde olduğumuzu zaten biliyoruz10. 

Öyle görülüyor ki önümüzde uzun ve çetrefilli bir yol var. Sevgili Herakleitos bugün yaşasa 
bize ne öğüt verirdi acaba?

Referanslar:
1. www.genome.gov/sequencingcosts
2. American Cancer Society, ‘Cancer Facts & Figures 2012’ (2012), p. 11.
3. Business Monitor International.
4. http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
5. World Health Organisation, Global status report on noncommunicable diseases 2010 

(April 2011), p. 9.
6. http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/02/10/the-truly-staggeringcost-of-

inventing-new-drugs
7.http://www.brasil.gov.br/para/press/press-releases/september-2012/brazilian-

government-extendspayroll-tax-exemptions-to-40-industrial-sectors/view;http://
www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/09/05/weak-economy-pushes-brazil-
to-protectionism/;http://www.reuters.com/article/2012/09/13/mexico-taxes-
idUSL1E8KDFIU20120913

8. Turkish Pharmaceutical Market Report, May 2014. IMS Consulting Group.
9. IMS Sales Analyzer raporu, Mayıs 2014.
10. http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/ 
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ve Turkish Pharmaceutical Market Report, May 2014 (http://www.imsconsultinggroup.
com/portal/site/consulting) adlı raporlardan faydanılmıştır.
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80’li yılların başında Amerikan ilaç endüstrisinde çalışan profesyonellerin %70’i büyük ilaç 
firmalarında görev almaktaydı. 2013’ün sonlarında bu oran %27 oldu. İlaç endüstrisi dramatik 
değişiklikler yaşıyor. Eskiden büyük ilaç firmaları tarafından önderlik edilen “blockbuster” 
ilaç keşif ve pazarlama faaliyetleri günler geçtikçe evrimleşiyor. Bu durum yeni ilaçların keşfi, 
geliştirilmesi ve pazarlanması alanlarında ilaç endüstrisinde çalışan kişilerin eskisine oranla 
çok farklı yetkinliklere sahip olmasını gerektiriyor. Sektörde bu yetkinliklere sahip kişilerin 
bulunabilir olması, uzun dönemdeki başarı için büyük önem taşımaktadır. 

Hastalıkların ilaç ile tedavisindeki yaklaşımlardaki değişikliğin başlıca sebebi teknoloji 
alanındaki önlenemez baş döndürücü gelişmeler ve hastalık patogenezinin moleküler seviyede 
araştırılabilir hale gelmesi olmuştur. Nanoteknoloji ve hedefe yönelik tedavilerdeki ilerlemeler 
sayesinde kanser ve diğer hastalık gruplarında yakın zamanda büyük tedavi atılımları olması 
beklenmektedir. Kişiselleştirilmiş, hatta o kişi için üretilmiş ilaçlar artık hayal değildir. Bu amaçla 
moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında eczacılık ve tıp fakültelerinde verilen eğitimlerde 
de değişiklikler olması gereklidir, bunun sonucunda da ilaç sektörünün bundan sonra ihtiyaç 
duyacağı yeni donanıma sahip bireyler de yetişebilecektir.

İlaç AR-GE çalışmaları eskiden tek bir firma içinde baştan sona yürütülebilmekte ve bitmiş 
ürün aynı firma tarafından pazara sunulabilmekteydi. Şu anda endüstride görülen değişiklik 
bir evrimden ziyade bir devrim niteliğindedir. İlaç firmaları artık tek başlarına AR-GE’nin 
altından kalkamadıkları için biyoloji ve teknoloji firmaları ile dış stratejik ortaklıklar kurmak 
zorunda kalmaktadırlar. Elbette bunun kaçınılmaz sonucu olarak ilaç endüstrisinde görev 
yapan profesyoneller değişen dünyada kendilerine yer bulabilmek için kendilerini yenilemek ve 
alanlarındaki gelişmeleri takip etmek zorundadırlar. Eğer bu olmazsa bir tarafta karşılanamayan 
bir teknik eleman ihtiyacı oluşacak, diğer tarafta ise işini kaybetme tehlikesi yaşayan teknik 
personel stoğundan söz edilmeye başlanacaktır. Anlatılan bu sebeplerden ötürü ilaç 
sektöründeki teknik profesyonellerin ufak teknoloji firmalarının ilaç AR-GE çalışmalarına nasıl 
katkıda bulunduklarını takip etmeleri ve gerektiğinde kendilerini yetkinliklerine uygun şekilde 
bu stratejik firmalarda da çalışabilecek şekilde donanımlı tutmaları uygun olacaktır.

Büyük markaların başarısı devri geride kaldıkça daha küçük fakat özel tedavi alanlarına hitap 
eden ilaçlar firmaların AR-GE çalışmalarına konu olmaktadır. Elbette bu değişimden, ilaçların 
keşif ve geliştirmesinden sorumlu teknik personel kadar, ilacın pazarlamasını yapmak zorunda 
olan kişiler de etkilenmektedir. Artık ilaçların pazarlama stratejileri, ilaç henüz geliştirme 
aşamasındayken konuşulmaya başlanıyor. Bundan on yıl önce, ilaç geliştirmesi tamamlanmaya 
yakınken işlemeye başlayan pazarlama faaliyetleri bugün neredeyse ilacın geliştirme 
aşamalarının ortalarında işe koyuluyor. Gelişen teknolojik iletişim imkanları da konu ile ilgili 
diğer profesyonellerin bu gelişmeleri takip etmesini kolaylaştırıyor. Gittikçe kalabalıklaşan 
pazarlar sebebiyle artık Faz 2 verileri elde edildiğinde hemen çalışmalara başlamak gerekiyor. 
Bu sayede firmalar yıllar öncesinden pazarı yeni ilaç için şekillendirip hazırlayacak vakti 
bulabiliyorlar.

Tüm bunun yanı sıra iletişimde kullanılan dilde de gelişme yaşanıyor. İlaçların etkinliği ve 
güvenilirliği üzerine geliştirilen eski “soğuk” söylemler, yerini insanların duygusal tepkilerine 
de hitap eden yeni iletişimlere bırakıyor. Bu paradigma değişikliği, ilaç pazarlaması ile diğer 
ürünlerin pazarlaması arasındaki belirgin farkların yavaş yavaş yok olduğunu da gösteriyor. 
Artık ilaçlara geliştirme aşamasında sadece harfler ve kodlarla değil isimlerle hitap edilmeye 
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başlanıyor, zira markanın önemi bu alanda da kendisini ortaya koyuyor. Marka yönetimi, ilaç 
sektöründe daha önce olmadığı kadar değişik şekillerde hayatımıza girmeye başladı.

İlaç firmaları kendilerini güvende hissetmek ister. İlacın her zaman piyasadan çekilme veya 
kötü ün kazanma riski vardır. Bunu bilen ilaç firmaları bugüne kadar firma adı ile ürün adını 
çok fazla bir arada geçirmemeye dikkat ederlerdi. Firma ismi ayrı, ürün ismi ayrı güce sahip 
olsun, hatta ürünün ismi çok önde olsun istenirdi. Bu sebeple pek çok ilacın ismini biliriz ama 
onu üreten firma aklımızda değildir. Oysa gelecekte göreceğiz ki akıllı firmalar firma isimlerinin 
marka gücünü arttırmak için sosyal medyayı ve şirket bloglarını çok daha fazla kullanıyor 
olacaklar.

Önümüzdeki günlerde ilaç firmalarını zorlayacak altı ana alanı listeleyerek yazımıza son 
verelim:

1) Gelişen pazarlarda yeni müşteri kazanma zorluğu
2) Özelleşmiş / kişiselleştirilmiş ilaçlara yöneliş
3) Hastaların artan gücü, ilaç ve tıbba duyulan şüphe nedeniyle alternatif ve sözde bilimsel 

tedavilerin güç kazanması
4) Başarıya ulaşan ürün sayısında azalma, düşen bütçeler, artan maliyetler
5) Doktorlarla ileşimin değişimi
6) Dijital dünyaya ayak uydurmak

Sağlık dolu günler dileklerimle,
İlkay UZUN

Referanslar:
-http://blogs.wsj.com/health/2009/07/20/the-changing-landscape-of-pharmaceutical-

marketing/
- http://aapsblog.aaps.org/2012/12/03/the-changing-landscape-of-pharma/
-http://www.wileyjobnetwork.com/content/pharmaceuticalnews/165038/pharma-

communications-challenges
- Data: IMSHealth TPI Database
- Fotoğraflar: Wikimedia commons
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Türkiye	İlaç	Sektörünün	Büyüme	Kaynakları
Kürşat BİRSEN / Cem BAYDAR

Türkiye ilaç pazarı geçtiğimiz 10 yılda 1 milyar TL’den 16 milyar TL’ye yakın bir düzeye yükseldi 
(Grafik 1). Bu hızlı büyümede pek çok faktör etken oldu. 2005’te SSK eczanelerinin perakende 
pazarına açılması önemli bir basamak olarak hatırlansa da, büyük resim içinde başka faktörlerde 
büyümeyi tetikledi. En büyük etkiyi son yıllarda daha da yoğun olarak gözlemlediğimiz sağlık 
hizmetlerine erişimin kolaylaşması sonucu oluşan tüketim artışı tetiklediği kanaati yaygın.

Son yıllarda fiyatlardaki aşağı yönlü baskı bile bu büyümeyi ancak şimdilik kaydı ile 
durdurabilmiş görünüyor.

Türk pazarındaki bu büyümeyi ve kaynaklarını analiz etmek amacıyla hazırladığımız bu 
çalışmamızda, başka bir deyişle şu sorulara yanıt arıyoruz:

• Türkiye pazarında özellikle son yıllardaki hızlı büyüme nereden kaynaklanıyor? Bu 
büyümenin daha nereye kadar devam edebileceğini öngörüyoruz?

• Diğer gelişmekte olan ya da benzer galişmiş pazarlardan Türkiye olarak büyüme 
dinamikleri açısından benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

• Ne kadar yenilikçi, ne kadar tekrarcıyız?
• Sürdürülebilir büyüme için temel stratejilerimiz ne olmalı?

“Büyümenin olası bileşenlerini teorik olarak analiz ettiğimizde, Pazara ürün sunan 
ilaç firmalarının en büyük etkiyi yeni ürün kaynaklı büyümede gösterebileceğinizi 
görüyoruz.”

Grafik 2’de de görülebileceği gibi, fiya, hacim ve yeni ürün kaynaklı büyüme unsurlarının, 
etkileyen taraf olarak ilaç şirketleri, ödeme kurumları ve toplumun bu değişimdeki etkisi 
başlıkları altında inceledik. Önde gelen etkenin pazara ilaç sağlayan şirketler eliyle sağlanacak 
yeni ürünler kaynaklı büyüme olduğunu gözlemlemekteyiz Bunu tetikleyen taraflardan biri ilaç 
şirketleri olurken, diğeri de ödeme kurumlarının piyasaya yeni sunulan ürünlere gösterdikleri 
olumlu ilginin olacağı şeklinde yorumluyoruz.

Kaynak: IMS Health TPI, Ocak 2011 / Grafik 1: Türkiye ilaç pazarı son 1999-2010 satış ve büyüm trendi

Bu teorik çıkarım, şu sorunları da beraberinde getiriyor:
• Yeni ürünlerin pazara girişini neler etkilemektedir?
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• Türkiye büyüme dinamikleri ne kadar “gelir seviyesine” bağlı bir pazardır?
• Gelecekte nasıl bir Pazar olmayı (yenilikçi, hacim odaklı…) hedefliyoruz?
• Bu sorularla, şimdi de piyasa gerçeklerini karşılaştıralım.

“Türkiye pazarının özellikle son 5 yıllık büyümesinin alt bileşenlerini incelediğimizde, son 
yıllardaki büyümenin büyük bir kısmının hacim – yani mevcut ürünlerin tüketimlerindeki 
artıştan kaynaklandığını gözlemliyoruz.”

Grafik 2: Pazar büyümesine bileşenleri karşılaştırmalı matriks analizi.

Grafik 3: Türkiye pazarı büyümesinin kırılımı: Tüketim miktarı kaynaklı büyüme en büyük katkıyı yaratıyor.

Bu trendi diğer etken parametrelerdeki tüm dalgalanmalara rağmen (örnek fiyattaki artış veya 
düşüşler, yeni ürünlerde artış miktarı) hemen hemen yıllık benzer değerlerde devam ettiğini 
gözlemlemekteyiz. Buradan hareketle, önümüzdeki 3 ila 5 yıllık dönemde de pazarda mevcut 
ürünlerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan büyüme trendinin devam etmesini öngörüyoruz.

“Gelişmiş ülkelerin büyüme dinamikleri de Türkiye ile benzerlikler gösteriyor.”

Gelişmiş ülkelerin büyüme kırılımlarını incelediğimizde de Türkiye ile benzerlikler 
gözlemlemekteyiz (Grafik 4).  Örneğin Akdeniz çanağında yer alan yakın coğrafyamızdaki ülkeler 
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olan İtalya ve İspanya’yı incelediğimizde, son yıllarda yavaşlamakta olan büyüme oranlarına 

karşın, hacimsel yani piyasada mevcut ürünlerin tüketimlerindeki artıştan kaynaklanan büyüme 

etkisi göreceli olarak büyük bir oranı kapsamakta. Son yıllarda bu ülkelerin içine girdikleri 

ekonomik zorluklardan kaynaklandığını tahmin ettiğimiz toplam büyüme oranlarındaki göreceli 

düşüş ise, hacimsel büyümeyi de bir miktar baskılamış görünüyor. Buradan kısmi bir çıkarım 

alırsak, Türkiye içinde ekonomik gelişimin devamı söz konusu olduğu müddetçe, hacimsel 

büyüme kaçınılmaz olacaktır.

“Gelişmekte olan pazarlarda ise hacimsel büyüme, göreceli olarak daha da büyük 
oranlarda ön plana çıkıyor.”

IMS Health gelişme olan pazarlar sınıflandırmasında, yine Türkiye gibi “Pharmerging” pazarlar 

arasında yer alan Güney Kore ve Brezilya ilaç pazarını incelediğimizde yine benzer bir tablo ile 

karşılaşıyoruz (Grafik 5). Tek fark hacimsel, yani piyasada mevcut ürünlerin tüketimlerindeki 

artıştan kaynaklanan büyümenin toplam büyüme içinde, gelişmiş pazarlara kıyasla daha da 

büyük bir pay alıyor. Bu bağlamda Türkiye’nin büyüme analizinde ortaya çıkan kırılım, incelenen 

pazarlar arasında, gelişmiş pazarlara daha çok benzerlik gösteriyor.

Grafik 4: Gelişmiş pazarlara örnek olarak İtalya ve İspanya ilaç pazarlarında büyümesinin kırılımı: Yine 

hacim, yani piyasada mevcut ürünlerin tüketimlerindeki artıştan kaynaklanan büyüme, toplam büyümeye 

büyük katkı sağlıyor.

Bugünkü gibi yoğun rekabetçi Pazar şartlarında yer alan oyuncular, rekabet ettikleri 

pazarlarda büyümenin lokomotifi olan alt segmentleri önceden doğru belirleyerek bu alanlarda 

pay alabilmek için yatırımlarını yoğunlaştırırlar. Benzer yaklaşımı izleyen firmalar, mevcut hacim 

kaynaklı büyüyen kategorilerden faydalanmak ve kayda değer büyümeyi yakalamak istiyorlarsa 

ne yapmalı?
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Grafik 5: Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlara örenek olarak Güney Kore ve Brezilya ilaç pazarlarında 
büyümesinin kırılımı: Hacim, yani piyasada mevcut ürünlerin tüketimlerindeki artıştan kaynaklanan 

büyüme, toplam büyüme içinde daha da büyük bir pay alıyor.

Hacim ağırlıklı pazarlara odaklanan firmalar, öncelikle taktiksel hamlelerle diğer rakiplerinden 
ayrılabilirler. Bunun dışında hacim ağırlıklı büyüyen bu pazarlarda yer alan oyuncuları birbirinden 
ayrıştıracak büyük stratejik bir faktör gözlemlemiyoruz.

Geçmiş tecrübelerimiz ışığında olası taktiksel yaklaşımları irdelediğimizde;
1) En önemli katkıyı satış gücü verimliliğine ulaşılması sağlıyor. Bu amaçla ilk aşama 

başarılı bir müşteri hedefleme ve segmentasyonun yapılması gerekiyor. Müşterilerin, 
hedeflediğimiz ürün grupları açısından Pazar potansiyellerinin doğru ve objektif 
kriterlerle değerlendirilmesi, mümkünse bu değerlendirme çalışmasında mevcut satış 
gücünün yer alması, ama validasyon amaçlı tecrübeli dış kaynaklardan da faydalanması 
toplam başarıya ulaşılması açısından büyük önem taşıyor.

2) Hedefleme ve Segmentasyon çalışmasını ardından en büyük katkıyı satış gücü takım 
yapısının optimize edilmesi sağlıyor. Satış gücünün hangi ürünleri neden bir arada 
tanıtımını yapması gerektiği, gruplamanın müşteri açısından anlamlılık taşıması kadar, 
verimlilik ve maliyet açısından şirket açısından karlı bir yapı oluşturması gerekiyor.

3) Mevcut satış kanallarının yanı sıra, yenilikçi, alternatif promosyon kanallarının da son 
dönemde Türkiye’de artan bir ilgi ile karşılandığını gözlemliyoruz. Dijital, web tabanlı 
kanallar, çağrı merkezi bazlı tanıtım faaliyetleri de dikkatimizi çeken yeni uygulamalar.

4) Bunların yanı sıra, tanıtımı yapılacak ürün tanıtılmalı mı? Bu pazardaki oyuncuların 
sürekli irdeledikleri bir soru. Ama en önemli parametrelerden biri de konu olan 
ürünlerin, özellikle karlılıklarının doğru değerlendirilmesi. Her ürünün “carry-over” 
olarak ta tabir edilen, “ürünün pazardaki bilinirliği sayesinde aktif tanıtımı yapılmasa 
bile sağlayacağı satış miktarının” doğru hesaplanması gerekmekte. Bu sayede yapılacak 
tanıtımın yatırımının, ister geleneksel satış kanalı ile isterse alternatif kanallarla olsun, 
maliyet ve yaratacağı ek satışla sağlanacak karlılığının, kapsamlı ve doğru bir şekilde 
hesaplanmasını sağlayacaktır. Tanıtım ile sağlanacak gerçek satış katkısı, bunun için 
yapılacak yatırım ve sonucunda sağlanacak karlılık doğru hesaplanmalı. Doğru “carry 
over”, carry over üstü satış, maliyet ve karlılık hesaplaması, gerçekten karlı olacak 
ürünlerin tanıtımının önceliklendirilmesi ve tanıtıma gerçekten duyarlı ürünlerin 
ayrıştırılarak toplam portföy karlılığın yükseltilmesini sağlayacaktır.
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Jenerik	Ürünler	ve	Pazar	Büyümesine	Katkıları
Son 5 yıllık dönemi incelediğimizde büyümenin %58 ile %85 arasında oldukça büyük bir 

bölümünün jenerik (eşdeğer) ürünlerden kaynaklandığını görmekteyiz. Ve bu oran son yıllarda 
izlenen politikalar paralelinde bir artış trendine girmiş görülür.

Grafik 6: Türkiye’de Yeni ürün kaynaklı büyümenin son 5 yıllık kırılımı: Jenerik ürünler büyümenin ortalama 
üçte ikisini sağlıyor.

“Türkiye’de pazara sunulan yeni ürünler içerisinde jenerik ürünlerin payı gederek 
artmakta”

Jenerik ürünler ağırlıklı büyümenin getirdiği hem avantajlar ve hem de dezavantajlar söz 
konusu: Jenerik ürünler sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına, maliyetleri düşürerek katkı 
sağlamaktadır. Daha hesaplı ve maliyetli daha düşük bir Pazar yaratılmasına yönelik hizmet 
ediyor.

Diğer taraftan, jeneriklerin ağırlıklı olduğu pazar şartları Türkiye’nin yenilikçi ve ArGe odaklı 
bir pazardan ziyade, tekrarlayıcı bir Pazar konumuna gelmesini hızlandırıyor. Farklılaştırıcı 
yönleri ortadan kaldırıyor. Burada devletin bir yandan maliyet unsurunu göz önünde tutarken 
diğer taraftan yenilikçi ürünlere fırsat tanıyacak politikalar izlemesi ve bu sayede topluma en 
yeni ilaçlara erişim imkanı sunması tüm paydaşların dile getirdiği bir husus.

Bir de Türkiye pazarının büyümesini, orijinal ve jenerik ürünler için ayrı ayrı analiz edelim.

“Son 5 yılda pazara sunulan orijinal yeni ürünlerin, %80’nden fazlası Türkiye pazarı için 
gerçekten yenilikçi ürünlerden geliyor.”

Grafik 7: Orijinal ürünlerin Alt Kırılımı: Türkiye Pazar büyümesine katkı sağlayan orijinal ürünlerin analizi. 
“İnovatif Ürün” Molekül olarak pazara ilk defa sunulan ürünleri, “2. Nesil Yeni Ürün” Pazarda aynı molekülü 
içeren ürün bulunan yeni ürünler olarak kabul edilmiştir. Örnek İnovatif Ürün: Tasigna (Novartis), Nexavar 

(Bayer).
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Yenilikçi ürünleri molekül olarak pazara ilk defa sunulan ürünleri ifade ediyoruz. Diğer ürünler 
ise, patentli olmakla birlikte pazarda zaten mevcut molekülleri içeren ürünleri ifade ediyor.

Grafik 8: Türkiye Pazar büyümesine katkı sağlayan jenerik ürünlerin analizi. “İnovatif Ürün” Molekül olarak 
pazara ilk defa sunulan ürünleri, “2. Nesil Yeni Ürün” Pazarda aynı molekülü içeren ürün bulunan yeni 

ürünler olarak kabul edilmiştir. Örnek İnovatif Ürün: Ceftinex (Bilim), Infex (Celtis)

“Türkiye’de orijinal ürünlerin yalnızca %10’u uluslar arası lansmanı ile aynı yıl, %50’den 
fazlası ise 3 yıldan daha fazla gecikme ile pazara sunulmaktadır.”

Son 5 yıllık dönemi incelediğimizde 275 kadar yeni ürün ve form patentli ürün Türkiye ilaç 
pazarına yeni sunulmuştur. Bu ürünlerin, dünyadaki ilk lansmanlarında ortalama 5 ila 6 yıl 
sonrasında Türkiye’de pazara sunulduğunu görüyoruz. Sadece %9 ile %16’lık kısmının aynı yıl 
içerisinde ülkemizde piyasaya verilmiş. Her ne kadar henüz ciddi bir süre artış göze çarpmasa 
da, bu gecikme süresinin son yıllarda devreye alınan fiyat politikaları ile daha da uzayabileceği 
yorumları piyasa oyuncuları tarafından dile getiriliyor.

Grafik 9: Türkiye pazarında lanse edilen yeni ürünlerin, dünya pazarlarından kaç yıl sonra Türkiye’de pazara 
sunulduğu analizi.

Yine son 5 yılda piyasaya sunulan ürünlerin akut / kronik hastalıklara odaklanması ve Pazar 
büyümesine sağladıkları katkı dikkate alındığında, son 2 yılda yaşanan yönelimsel değişim 
dikkat çekiyor. Artık yeni ürünlerden elde edilen gelirde kronik hastalıkları hedef alan ürünler 
daha çok öne çıkıyor.
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Grafik 10: Türkiye Pazar büyümesine Yeni Ürün Kaynaklı Pazar Büyümesine Tedavi tipi Alt Kırılımı.

Grafik 11: Türkiye Pazar büyümesine Yeni Ürün Kaynaklı Büyümesine İlaç şirketleri* sıralaması 
bazında Kırılımı (*İlk 10 şirket, alfabetik sıra ile: Abdi İbrahim, Astrazeneca, Bayer, Bilim, Eastpharma, 

GloxoSmithKline, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi Aventis)

Dikkat çeken bir başka hususta, pazarda büyümeyi sağlayan ürünlerin oldukça büyük bir 
kısmının ilk 10’da yer alan büyük ilaç şirketleri tarafından sağlanıyor olması.

Pazarda yeni ürün ağırlıklı stratejileri izleyen şirketlerin portföylerini güçlendirmeleri 
açısından izleyebilecekleri üç aksiyon adımı var:

• Şirket dışında bir ürünün lisanslama yoluyla portföye dahil edilmesi, ortak promosyon 
ve pazarlama uygulamaları,

• Uluslar arası firmalar için, büyüyen tedavi sınıflarından yeni ve doğru ürünlerin Türkiye’ye 
getirilmesi.

• Portföydeki orijinal / jenerik dağılımının lokal oyuncularla yapılacak ortak anlaşmalar 
yada şirket birleşmeleriyle dengelenmesi.

Bu adımların hangisinin ya da hangilerinin izleneceği şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. 
Zira şirket iç dinamikleri, iş stratejisi, üretim ve satış kapasitesi gibi önemli kriterlere detaylı 
bakılması lazım.
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Sonuç olarak şirketimizi ve pazarımızı büyütmek istiyorsak, bunun için her türlü fırsat var 
ama risk iştahımızın iyi belirlenmesi gerek.

IMS Danışmanlık Grubu olarak Türkiye İlaç Sektörü hakkındaki beklentilerimizi ve 
tavsiyelerimiz aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

• Rekabet mevcut pazarlarda giderek devam edecek,
• Yeni ürünler ile yeni pazarlar yaratılmaktan ziyade mevcut pazarlarda rekabete ortak 

olunuyor bu durumda kar marjlarının daha da azalması kaçınılmaz olacak,
• Türkiye pazarı için yeni olan moleküllerin pazara sunumu ile pazarın büyümesine 

odaklanılmasının önemi artmaya devam edecek,
• Yurt dışı pazarlarda mevcut olan Türkiye pazarı için yenilikçi (inovatif) ürünlere yönelme 

sektörü destekleyecek,
• Devlet desteği ile Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarının güçlendirilmesi gerekecek,
• Verimlilik artışı ve sağlayacağı karlılık, her zamankinden daha da artan oranda önem 

kazanacaktır. 
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Denetim	ve	Takiplerimizle	Güvenilir,	Kaliteli	
İlaç	Sunumu
Dr. Akif AKBULAT
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Mevzuat Fiyat ve 
Araştırmalar Daire Başkanı

Dünya Sağlık Örgütüne göre internette illegal sitelerden satın alınan ürünlerin %50’den 
fazlasının sahte olduğu ve bir yıl içinde bir milyondan fazla insanın sahte ilaç kullanımından 
dolayı hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede İlk defa 2008 yılında dünya çapında başlatılan ve İnterpol, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), Uluslararası Farmasotik Suç Daimi Formu ve DSÖ-Uluslararası Tıbbi Ürün Sahteciliğine 
Karşı Görev Gücü (Impact) işbirliği ile internet üzerinden halka yasal olmayan ilaç satışını 
hedef alan PANGEA adlı operasyonlara ülkemizde kurumumuz koordinasyonunda Emniyet ile 
katılmaktadır.

Operasyonun başlıca amacı ilaçların online olarak satın alınmasından kaynaklanan tehlikeler 
hakkında hasta farkındalığının en üst düzeye ulaşmasını sağlamak ve sahte ve ruhsatsız ilaçların 
online olarak direk veya SPAM yoluyla satılmasında organize suçlar ağını engellemektir.

Öncelikle bu işleri yapan illegal yapıların örgütsel hareket ettiği ve eczacı olmadıkları yerel ve 
uluslararası operasyonlarla bir çok defa emniyetçe de teyit edildiği bilinmelidir.

Ülkemizde güçlendirdiğimiz denetim kanalları, şikayetler, web kanalı takipleri ile bu tip illegal 
yapılar tespit edilerek gerekli işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Yasal olmayan yoldan ilaç temini yapan web sitelerini işletmek için 3 temel bileşene 
gereksinim vardır:

• İnternet altyapısı
• Elektronik ödeme sistemi
• Mail yollama sistemleri

Bu bileşenlerin bertarafı için üye ülkelerin belirlenmesi, yasal olmayan web sitelerinin 
belirlenmesi, halk farkındalığının arttırılması, ödeme sağlayıcılar, özel sektörle ilişkiler,ülkeler 
arasında etkili işbirliğine odaklanılmıştır.

• Sahte/kaçak/yasadışı ürünlerin satışlarıyla ilgili konunun uluslararası bağlantısı olan 
organize yapıda  çıkar amaçlı suç örgütü mevcut olduğu değerlendirilmektedir.Bu 
nedenle ülkemiz de heryıl yapılan  PANGEA uluslararası sahte ilaç operasyonlarına 
katılım sağlıyarak yüksek başarı elde etmiştir.

• Pangea operasyonlarında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB) alınan 
şifrelerle online sahte/kaçak ilaç satışı yapan 1000 internet sitesi kapatılmış ve bu veri 
İnterpol’e iletilmiştir.

• Sadece 2012 yılı verilerine bakıldığında Legitscript, Visa, Mastercard ve PayPal gibi 
firmalar tarafından desteklenen operasyonda 18.000’den fazla yasadışı eczane satışı 
yapan web sitesi tanımlanmış ve kapatılmıştır. Dolandırıcı internet eczanelerine ödeme 
işlemleri durdurulmuş ve çok sayıda virüslü e-mail ve network mesajı yok edilmiştir.
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• Yasadışı internet eczanelerine karşı doğrudan eyleme geçmek çözümün sadece bir 
parçası olup, halkın yasadışı internet eczanelerinden ilaç almanın riskine karşı uyanık 
olmaları da aynı derecede önemlidir. Bu farkındalığı ve ülkeler arasında bilgi paylaşımını 
arttırmak amacıyla “PangeaOperasyonu”ile sahte ilaçla ilgili gelişmelerin izlenmesine de 
sağlanmaktadır.

• Sahte kanser ilaçlarını piyasaya süren Suç Örgütüne yönelik 01.08.2013 tarihinde 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce teknik ve 
fiziki takip destekli projeli çalışma başlatılmış; soruşturma kapsamında İHÇ isimli şahsın 
liderliğindeki suç örgütünün,  yüklü miktarda sahte kanser ilaçları piyasasını tekelinde 
bulundurduğu ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların satışını yaptıkları, ayrıca sahte 
kanser ilaçlarının yurt içi ve yurt dışına da dağıtımını yaptıkları tespit edilmiştir.

• Yapılan bu soruşturma ile ülkemizde sahte kanser ilacı imalatının bulunmadığı, 
son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçlara yeni tarihli ilaç kutularının ve 
prospektuslarının basımının yapıldığı, sahte kanser ilaçlarının ise ülkemize Mısır,  
Azerbeycan, Libya, Tunus, Ürdün, Suriye bölgelerinden getirildiği, ağırlıklı olarak Suriye 
uyruklu şahısların ülkemizde sahte kanser ilacı pazarlaması yaptıkları tespit edilmiştir.

Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasada(eczanelerimizde) rahatlıkla bulunabilen ve geri 
ödeme kapsamında olan ancak yüksek satış hacmi ve fiyatı nedeniyle işgüzarların iştahını 
kabartan ve yurtdışına satışı amaçlı ürünler olduğu emniyet raporları ile tespit edilmiştir.

Ülkemizde ilacın piyasaya arzı iki şekilde olmaktadır. Ruhsatlandırılmış ilaçların eczaneler 
kanalıyla temini veya ruhsatlı/ruhsatsız ilaçların TEB aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılması.

Yeni Yurt dışı ilaç kılavuzuna göre 01 01 2015 tarihinden itibaren e belge sistemine 
geçiliyor.

Hayata geçirilecek yeni uygulamayla hastanın hekimi yurtdışından gelmesi gereken ilacı 
sistemden doldurduğu formları anında kuruma iletecek kurum komisyonu mümkün olan en 
kısa sürede geri dönüş yaparak gerekli belgeleri sadece TEB e değil onaylı tedarikçilere iletecek. 
Bu sayede hasta elinde belge ile dolaşıp zaman kaybetmeyecek ve fiziksel kağıtta oluşan 
hataları düzelttirmek zorunda kalmayacak.

Yine halkımıza ucuz ve güvenli ilaç sağlayan bakanlığımızın geliştirdiği İlaç Takip Sisteminin 
2010 yılında devreye alındığı süreçten itibaren her türlü kalite ve teknik sıkıntılarda sistemi 
anında bloke ederek güvenli ilaca ulaşımını sağlamaktayız.

Geldiğimiz gün itibarıyla sahte ilacın tespiti ve güvenli ilaca ulaşımın en kontrollü yolu İlaç 
Takip Sistemi kontrolünde satılan ve birçoğu geri ödeme ile vatandaşa ücretsiz ulaştırılan 
ilaçların yalnızca Eczanelerimizden alınması gerekmektedir.

Bilinmelidir ki ülkemizde hiçbir şekilde internet ve sosyal medya üzerinden veya eczane 
dışında başka hiçbir kanaldan ilaç satışı yapılmamaktadır. Bu tür yankesicilerin tuzaklarına 
karşı vatandaşlarımızın uyanık olması ve kendilerine yaklaşan bu tarz yapıları emniyet ve ilgili 
birimlerimize bildirmeleri önem arz etmektedir.

Ülkemizde ilaçların tek yasal satış yeri eczaneler olduğundan ilaçların hekim görüşleri 
doğrultusunda eczanelerden alınması gerektiği, ambalajların üzerinde mutlaka Sağlık 
Bakanlığı ruhsat tarih ve numarasının ve kare barkodunun olması, ürünlerde tarih ve 
numara olmaması durumunda konunun İl Sağlık Müdürlüklerine    ya da sahteilac@titck.
gov.tr e-posta adresine bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.
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Sahte ilaç hususunda herhangi bir kuşku hâlinde, alakalı kolluk birimleri, ruhsat sahibi firma, 
İlaç Takip Sistemi (İTS), sahte ilaçların tespit edildiği illerin sıhhat müdürlükleri, sahte ürünün 
yer aldığı ya da bulunabileceği olası eczaneler, ecza depoları, hastaneler ile irtibata geçilerek 
konu ile alakalı tetkik yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır. Öncelikle sahte ürünlerin hakikat 
ürünler ile beraber piyasaya girmesine mani olunmakta, buna mani olunamamışsa İlaç Takip 
Sistemi üzerinden sahtelik kuşkusu taşıyan ürünlerin hastaya ulaşmaması amacıyla bloke 
uygulanmaktadır. Sahte ilaç ticaretinin suç teşkil etmesi sebebiyle hususun ivedilikle yargıya 
intikali sağlanmaktadır. Ayrıca somut olaya göre Türk Eczacıları Birliğine ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna veri (bilgi) verilmektedir.

Sahte ilaçla mücadelede dünyaya örnek uygulamam İlaç Takip Sistemi:

İlaç Takip Sistemi Türkiye’de kullanıma sunulan ilaçların üretim/ithalat safhasından başlayıp 
hastaya ulaşana kadar olan bütün süreçlerini takip ve denetim altına alan bir sistemdir.

Bu sistemle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konumu belirlemek 
mümkün olmaktadır. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde, ürünlerin yani ilaçların, üretim 
veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkündür.

İlaç Takip Sistemi, Türkiye sınırlarının içine giren her ilacın üretiminden, satışına kadar her 
süreçte takip ettiği için sahte, kaçak, daha önce geri ödeme kurumuna satılmış ilaçların satışı, 
küpür sahteciliği gibi yasadışı faaliyetlere karşı koruma sağlar.

ITS	Mobil	Uygulama
İTS Mobil İlaç Takip Sistemi’nin vatandaşların kullanımı için geliştirilmiş mobil versiyonudur.

Bu uygulama sayesinde vatandaş artık aldığı ilacı istediği an sorgulayarak ilacın durumu 
hakkında bilgi edinebilecektir. Ayrıca ilacın güncel fiyat bilgisine de ulaşabilecektir.

Uygulama ile vatandaş sahte, piyasadan toplatılmış veya son kullanma tarihi geçmiş 
ilaçlardan haberdar olacaktır.

Bu iki uygulama nasıl işliyor? Sahte ilaçlarla mücadeledeki önemleri konusunda nasıl bir 
önemleri var?

İlaçların takibinin yapılması, gerek ilaç güvenilirliğinin sağlanması gerekse ilaç sahteciliğinin 
ana kaynaklarının ortaya çıkarılması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, ilaçların tüm 
aşamalarda hangi durumda oldukları sürekli kontrol edilmelidir, yani üretim yerleri, depolar ve 
eczanelerin tümü izlenmelidir. Bu uygulamalar vasıtasıyla ilaçlar takip edildiği için sahte, kaçak 
ve her türlü yasadışı ilacın satışının önüne geçmek mümkün olmaktadır.
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Alternatif	Tedavi	Metodlarına	Alternatif	Bir	
Bakış
Dt. İlkay UZUN
IMSHealth Veri Kaynakları Sorumlusu

Devlet tarafından ödenen sağlık harcamalarına getirilen kontrollerin sıkılaştırılması ve 
alınan tasarruf tedbirleri sonucu kar marjlarında görülen azalma, ister istemez ilaç firmaları 
ve eczanelerin fiyat serbestliği olan ve ilaç kategorisinde yer almayan (non-ethical) ürünler 
ve tedavi yöntemlerine olan ilgisini arttırmıştır. Artan ilgi ile birlikte halka yönelik reklam 
çalışmaları da hızlanmış, ancak bu konuda hassasiyet gösteren devlet kurumlarının olaya dahil 
olması ile yanıltıcı içerikteki reklamlara cezai işlemler uygulanmaya da başlanmıştır. Genellikle 
alternatif tıp uygulamaları olarak adlandırılan bu tedavi yöntemleri üzerinde biraz durmak ve 
bu kavramı iredelemek bu sebeple yerinde olabilir.

Alternatif	Tıp	Nedir?
Alternatif tıp terimi, aslında kendi içinde bir tezat içermektedir. Tıbbı “temel tıp” ve “alternatif 

tıp” olarak ayrıştırmak doğru olmayacaktır, zira tanımı gereği “tıp” tektir; alternatifi olamaz. 
İşimizi kolaylaştırmak adına “alternatif tedavi” metodlarını incelerken bunları üç gruba ayırmak 
faydalı olabilir:

1) Gerçek alternatifler, yani güvenilirlik ve etkinlik açısından bilimsel kriterlere uygun olan 
metod ve ilaçlar;

2) Deneysel alternatifler, yani etkinliği ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamış, ancak prensip 
olarak mevcut bilgilerimizle uyumlu, mantıklı bir tedavi yaklaşımı içeren ve tıbbi/bilimsel 
araştırmaları devam eden metod ve ilaçlar;

3) Şüpheli alternatifler, yani temelsiz ve bilimsel olmayan yaklaşımlar içeren, çeşitli mucizeler 
vadeden metod ve ilaçlar.
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Bu cins ürün ve tedavi metodlarını şu şekilde sınıflandırmak da mümkündür:
1) Tedavi edici olan ürünler ve metodlar,
2) Tedavi edici etkisi henüz kesinleşmemiş olan ürünler ve metodlar,
3) Tedavi edici etkisi olmayan ürünler ve metodlar.

Amerikan Tıp Birliği’nin resmi yayın organında yayınlanan bir editör mektubunda şu ifadeler 
yer almaktadır:

“Alternatif tıp” diye bir şey yoktur. Sadece bilimsel olarak geçerli, veri ile desteklenmiş ve 
kanıta dayalı tıp ile, kanıtlanmamış tıp vardır. Tedavinin doğu ya da batı kaynaklı olması, ana 
akım ya da marjinal olması, moleküler genetik gibi somut kavramlar ya da ruh-beden uyumu 
gibi soyut kavramlarla açıklanan etki mekanizmasına sahip olması anlamlı sayılamaz. Amerikan 
Tıp Birliği olarak, çok değişik tedavi metodlarını inanarak uygulayan doktorlar ve hastalar 
olduğunun, bu kişilerin bilgi, yetenek, inanç olarak birbirlerinden çok farklı olduklarının ve bu 
konuda fikir beyan eden kişilerin gerçek mesleklerinin çok çeşitlilik gösterdiğinin farkındayız. 
Ayrıca bu sahada ekonomik ve politik oyuncuların çok güçlü olduğunu da biliyoruz. Ancak, 
bilim ve kanıta inanan kişiler olarak hastaya ve hastalığa önerilen veya uygulanan tedavilerde 
güvenilirlik ile etkinlik hakkında sağlam veri bulunması gerektiğini vurgulamak istiyoruz [1].

Bir başka dergide ise şu görüşlere yer verilmektedir:

“Standart tıp” ve “alternatif tıp” diye iki farklı tıp cinsi düşünülemez. Bu iki cins tedaviyi bir 
arada kullanarak bu sayede daha kapsayıcı (entegratif) tıp yapıldığı da iddia edilemez. Hangi 
tedavinin işe yarayıp hangisinin yaramadığını anlamak için farklı farklı yöntemler izlenemez. 
İyi tıp uygulamasında tüm önerilen tedavi şekilleri tarafsız olarak ve aynı yöntemler/kriterlerle 
test edilmelidir. Bunun sonucunda bir tedavi ya testi geçer, ya da geçemez [2]. (Yani ya etkili ve 
güvenilirdir, ya da değildir.)

Şu anda eczanelerimizde halka sunulan bazı ürün ve tedavi metodları, haklarındaki iddialara 
göre yukarıdaki kategorilerden birden fazlasına girebilirler. Mevcut gri alanlardan faydalanarak 
haksız kazanç sağlamak isteyen kişi ve kuruluşlar, zaman zaman insanlara ciddi bir tedavi 
alternatifi sunduklarını ilan ederek insanları yanıltabilmektedirler. Buna karşılık alternatif tedavi 
adı altında yer alan çoğu tedavinin plasebo etkisi ile sadece psikolojik destek sağladığı, bazılarının 
ise yerine göre etkisiz, hatta belli hasta gruplarında zararlı olabildiği bilinmektedir. Bunun 
sonucu olarak halka tedavi ürünleri öneren/satan kişilerin, bu ürünlerin etki mekanizmaları, 
olası yan etkileri ve etkinlik seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ne yazık 
ki reçeteli ürünlerde mevcut olan bilimsel veriler ve kontrol mekanizmaları, bu cins “alternatif” 
metodlar için ya hiç yoktur, ya da çok sınırlıdır.
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Etkinlik	ve	Güvenilirliği	Ortaya	Koymak	İçin:	Bilimsel	Metod
Ne yazık ki sağlıkçılar olarak halk arasında yavaş yavaş doğruları ortaya çıkartmak için bilimsel 

metodların kullanımını adeta reddeden postmodern bir doktrinin kabul görmeye başladığını 
farkediyoruz. Bu düşünceye göre “bilimsel” tıp sadece tedavi için alternatifler üretmekte, oysa 
“alternatif” tıp insanların hasta olmaması için çalışmaktadır. Oysa doğruları ortaya çıkarmak 
için en geçerli metod, yine bilimsel metoddur. Bu sebeple tıbbi etkisi olduğu iddiasındaki tüm 
ürün ve uygulamalar bilimsel metodlarla test edilmelidir. Peki, bilimsel metod bize ne anlatır?

Bilimsel metodda iddia sahibi kişi, iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu iddiaları kanıtlamak 
için gerekli çalışmaları yapmak, bunları uygun şekilde raporlamak, bulduğu sonuçların, 
kullandığı metodların ve izlediği yolun başkaları tarafından değerlendirilmesine izin vermek 
ve onaylanmasını sağlamak onun görevidir. Bu yüksek standartlar kullanılmadığında ise 
bunların yerine kolayca kişisel tecrübe ve anektodlar, subjektif fikirler ve duygusal tatmin 
geçebilmektedir. 

Alternatif tedavilerin reklamı yapılırken tedavi ile ilgili biyolojik mekanizmaların dikkate 
alınmadığı, modern bilimin dışlandığı, kadim bilgi ve doğallık temalı tedavilerin önerildiği bir 
noktaya gelmek çok kolaydır. Örneğin “doğal” ya da “organik” olan bir ürünün daha az toksik 
ve daha güçlü olduğu iddia edilebilir. Bu sayede bitkisel otlar ve karışımlar içeren ürünlerin, 
laboratuvarda sentezlenen moleküllerden daha üstün olduğu şeklinde bir yanlış anlaşılmaya 
da sebep olunabilir. Bizler biliyoruz ki laboratuvarda sentezlenmiş olsun olmasın pek çok ilacın 
mevcudiyetini doğaya borçluyuz, ancak doğal ürün ile ilaç arasındaki fark birisinin “natürel” 
diğerinin “sentetik” olması değil, bir ilacın hangi hastalık için hangi hasta grubunda ne kadar 
süre ve miktarda kullanılması gerektiğinin biliniyor olmasıdır. Doğal olan ürünler daha az toksik 
değildir. Bilindiği üzere toksisitenin ana kuralı “doza bağlı” olmasıdır. Yüksek dozda toksik olan 
bir madde, düşük dozda zararsız, hatta faydalı da olabilir. Farmakolojide bunun pek çok örneği 
vardır. Örneğin hayat kurtarıcı bir ilaç olan Coumadin (warfarin) aslında bir fare zehiridir. Düşük 
dozlarda kullanıldığında zararlı değil, faydalıdır. Kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin, her 
bölümü zehirli olan digitalis bitkisinden elde edilmektedir. Kalp krizinde kullanılan atropin, 
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zehirli Datura stramonium bitkisinden elde edilir. Çavdar mahmuzu (ergot) deyince aklımıza 
ambarlarda kalmış küflü çavdarları yiyerek hastalanan tayfaları konu eden deniz hikayeleri gelir, 
oysa bu küften elde edilen ergot alkaloidleri, migren tedavisinde çok önemli ilaçlardır [3].

Bir ilacın ya da tedavinin işe yaradığının göstergesi, ilacı alınca kendisini iyi hisseden kişiler 
olamaz. Kanıta dayalı tıbbın kabul ettiği tedavilere alternatif olarak önerilen uygulamaların 
arkasında nasıl bir bilimsel dayanak olduğunu öğrenmek ve bu hususta hastaları doğru 
yönlendirmek sağlık çalışanlarının sorumluluğudur. Örneğin depresyon, anksiyete ve uyku 
bozuklukları için üretilmiş olan ürünlerin bazılarında sarı kantaron (Hypericum perforatum) 
bulunmaktadır. Bu bitki genel olarak güvenilir bir preparattır ancak yüksek dozlarda alınmaması 
gerektiği, hamilelere önerilmemesi gerektiği, bazı ilaçlar ile etkileşime girebileceği bilinmeli ve 
hastalar bu yönde uyarılmalıdır. Keza kanser gibi ciddi bir sağlık problemi bulunan, profesyonel 
tıbbi yardım alması gereken, ancak kendi tedavisini bu konuda etkisi belirsiz bazı “alternatif” 
yöntemlerle yapmaya çalışan bir kişiyi de uyarmak ve bu tedaviyi mutlaka doktor kontrolünde 
sürdürmesi gerektiğini bildirmek de gereklidir.

Resim Alt yazı: Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum)

Alternatif	/	Destekleyici	Tıp	Ürünleri,	Ticari	Bir	Perspektif
Ticari olarak bakıldığında alternatif ve destekleyici tıbbi ürünler dünyada yüksek cirolar 

elde etmektedirler. Amerika’da yapılan araştırmalara göre Amerikan nüfusunun %50’si bu cins 
ürünleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu ülkede bu cins ürünlerin yıllık cirosunun 34 milyar 
dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir [4]. Türkiye’de bu konuda yapılmış çalışmalar 
çok azdır. IMS’in elindeki verilere göre Türkiye’de bu cins ürünlerde öne çıkan kategoriler saç 
bakım ürünleri (bioksin, çinko, biotin vb), soğuk algınlığı ürünleri (okyanus suları, SF, ekinezya 
ekstraktları, burun bantları vb), deri bakım ürünleri (aft ve siğillere karşı ürünler, sivilce giderici 
ürünler vb), ağrıya yönelik ürünler (glukozamin, ağrı giderme bantları vb), vitamin mineral ve 
gıda takviyeleri (balık yağları, multivitaminler, spirulina, üzüm çekirdeği vb), üriner sistem ve 
üreme sistemi ürünleri (kadın genital sistem kozmetikleri, meme küçültücüler/büyütücüler, 
androjenikler, saw palmetto vb), kilo verme/alma amaçlı ürünler (yağ tutucular, iştah azaltıcı/
arttırıcı bitkisel ürünler, altın çilek, yeşil çay vb), sindirim sistemi ürünleri (kabızlığa karşı ürünler, 
kantaron, enginar yaprağı, deve dikeni tohumu vb), ağız bakım ürünleri (dut ürünleri, aft 
ürünleri, çay ağacı yağı vb) ve dolaşım sistemi ürünleridir (at kestanesi, sarımsaklı preparatlar 
vs). Bu gruplardaki ürünler için Türkiye’de tahminen yıllık 300 milyon TL civarında harcama 
yapılmaktadır. Sadece isminde “bioxin” geçen ürünler için bile yıllık toplam harcama miktarı 80 
milyon lira civarında tahmin edilmektedir. Yine isminde “zinc” kelimesi geçen çinko ürünlerinin 
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yıllık tüketim adetleri 600 bin kutuyu bulmaktadır. Sağlık sektöründeki stratejik karar alma 
süreçlerinde kullanılmak üzere sektörel veri kaynağı temini konusunda çalışmalarını devam 
ettiren IMSHealth, ilaç dışı ürünler ile ilgili veri toplama ve bu verinin kalitesini iyileştirme 
yönünde çalışmalarına halen devam etmektedir.

Mühendislik ya da mimarlık mesleğini yapmak isteyen kişiler bunu yaparken belirli objektif 
standartları yakalamak zorundadır, sağlıkçıların da benzer sorumluluk altında olması gereklidir. 
İlaç ve tedavileri hastalara önerirken bunların etkinlikleri ve güvenilirlikleri konusunda yanıltıcı 
ifadelere yer verilmemelidir. Aksi takdirde hastaları yanlış yönlendirmek sözkonusu olabilecek, 
bunun karşılığında çeşitli cezalar ile karşılaşmak da mümkün olacaktır.

Kaynakça:
[1] Fontanarosa PB, Lundberg GD. Alternative medicine meets science. JAMA 280:1618-

1619, 1998
[2] Relman AS. A trip to Stonesville. The New Republic, Dec 14, 1998.
[3] Yalansavar Blog http://tinyurl.com/qb9afst
[4] Do You Believe in Magic?: The Sense and Nonsense of Alternative Medicine. Paul Offit, 

http://www.amazon.com/books/dp/0062222961
Resimler: Wikimedia Commons
Not: Bu yazının hazırlanmasında IMSHealth Turkey NEC ve TPI veritabanları ve aşağıdaki 
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web sitelerinden de faydalanılmıştır.
- http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/altwary.html
-http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/alternative-medicine-is-a-34-

billion-dollar-industry-but-only-one-third-of-the-treatments-have-been-tested-for-
safety-and-efficacy/
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İlaç	Sektöründe	Mobil	Uygulamalar
Ayşe ATEŞ – IMS Health Türkiye
Müşteri Hizmetleri Direktörü

Türkiye’ deki internet kullanımının yaygınlaşması ve mobil uygulamaların hayatımıza hızla 
girmesi ile yiyecek & içecek, eğitim, otelcilik gibi birçok sektörde uzun bir süredir kullanılan 
mobil uygulamalar ilaç sektöründe de yoğunlukla hayata geçirilmeye başladı. Amaç, teknolojiyi 
bir araç olarak kullanarak beraber iş yapılan ortaklarla daha verimli yollardan çalışmanın 
yollarını bulmak, doğrudan  iletişim kurmak ve yeni iş modelleri geliştirmek. Bu hedefle çıkılan 
yolda, konularında uzman uluslararası ve yerel medya ajansları; yazılım, CRM ve GSM firmaları 
ilaç sektörüne farklı uygulamalar hazırlayarak, yeni dijital iş modelleri geliştirip çeşitli fırsatlar 
yarattılar ve yaratmaya da devam ediyorlar.

Uluslararası ilaç şirketleri önce test amacı ile bazı ülkeleri seçip mobil uygulamalara bu 
şekilde başlangıç yapıyor. Seçilen bu ülkelerdeki geçişin başarı durumuna göre uygulamaya 
devam ediliyor ve diğer ülkelere de plan dahilinde geçiş yapılıyor. Yakın gelecekte tüm ilaç 
tanıtım çalışmalarının mobil cihazlar üzerinden yapılacağı düşünülürse, basılı malzeme 
maliyetlerini düşüren ve “e-tanıtım” yapılmasını sağlayan bu uygulamaların ilaç sektörünün 
çoğu alanında kullanılması ve sektördeki tüm iş ortaklarının bu değişime uyum sağlamaları 
kaçınılmaz hale geliyor. Bu konuda hala muhafazakar düşünen firmalar da mevcut, ama değişen 
teknolojik uygulamaların rakiplerini bir adım öne geçiriyor olması bu firmaların da görüşlerini 
değiştireceğe benziyor.

BlackBerry, iPhone, iPad ve Android tabanlı mobil cihazların yaygın kullanıma geçmesi ile 
bu cihazların kullanıcı dostu arayüzleri ve birçok uygulamayı kolayca kullanabilme imkanı 
sağlaması, ilaç firmalarının da bu mobil cihazlara ilgi duymasına neden oldu. Mobil cihazların 
üzerinde çalışan ve ilaç sektörü için gerçekleştirilen uygulamalar saha kadrosunun, özellikle 
tıbbi satış temsilcilerinin, tüm günlük işlerini mobil cihazlar  üzerinden yapmalarına olanak 
sağlıyor. Mobil cihazlar kolay taşınabilmeleri ve  yenilikçi özelliklerinin yanı sıra ajanda, not 
defteri, ürün tanıtım broşürleri, anket formları, sunumlar gibi uygulamaları kapsaması ile tıbbi 
satış temsilcilerinin günlük programlarını daha  rahat organize etmelerine olanak tanımakta.
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Firmaların saha kadrolarının mobil cihazlara geçişi ile birlikte ihtiyaç duyulan tüm bilgilere 
her an kolaylıkla ulaşılabilmeleri, saha çalışanlarının merkez ofisleri ile sürekli iletişim içerisinde 
olmalarına imkan vermiş olup bu sayede doktor ve eczacılara etkin sunumlar yapılarak, gelen 
her türlü soru ve talep “online” olarak yönlendirilip hızlı bir biçimde yanıtlanabilmektedir. 
Bu sürecin doğal sonucu olarak saha kadrolarının daha verimli ve konuya odaklı bir şekilde 
çalışmaya başladıkları görülmektedir. Saha çalışanları, seyahate ihtiyaç duymadan bulundukları 
yerden merkez ofislerine “online” bağlanarak bütün işlerini gerçekleştirebilmektedirler. Saha 
kadrolarının motivasyonlarının artması, firmaların kağıt, zaman gibi birçok şeyden tasarruf 
etmesi de bu uygulamaların pozitif sonuçları arasında yer alıyor.

Türkiye’de ilaç sektöründe şu an 5.000’in üzerinde mobil cihaz kullanıcısı mevcut, bunların bir 
kısmı henüz deneme uygulamalarında rol alıyor, ama bir kısmı mobil cihazları iş yaşamlarının 
önemli bir parçası haline getirdiler bile. Sağlık sektörüne uygun reklam ve tanıtım olanaklarını 
geliştirmek için başlayan bu değişim, ilaç sektörü ve iş ortaklarının karşılıklı teknolojik iletişimi 
ile gelişip şekillenerek kendi kendini besleyen güzel bir döngüye dönüşmüş durumda. 

Mobil	Uygulamaların	kısaca	kullanım	alanlarını	gözden	
geçirecek	olursak;

“Closed Loop Marketing” olarak tanınan ve kapalı devre tanıtımı olarak adlandırılan sistemde 
doktor, eczacı ve diğer iş ortaklarına yapılan ürün pazarlama çalışmaları çevreci olmanın yanı 
sıra kısıtlı imkanları olan firmalara daha çok dinleyiciye ulaşma imkanı sağlıyor. İlaç firmalarının 
doktor ve eczacılara yaptıkları ziyaretlerin sonucunda sağlanan geribildirimler, anında sisteme 
aktarılmak suretiyle analiz edilebiliyor. Analiz edilen bu veriler firmaların pazarlama startejilerini  
hızlı bir şekilde değiştirmelerini ve daha müşteri odaklı çalışmalarını sağlıyor.

Mobil cihazların kullanılmaya başlanması ile birlikte basılı döküman konusunda da farklı bir 
boyuta geçildi. Bunların yerini dijital dökümanlar almaya başladı. “e-broşür” diye adlandırılan 
bu uygulama sayesinde basılı döküman oluşturulurken yaşanan iş ve zaman kaybından elde 
edilen tasarruf,  farklı alanlarda kullanılabilecek ek kaynak oldu. Sevindirici bir diğer nokta ise 
bu sayede kağıt tüketiminin azalması.

Mobil cihazların ilaç sektörüne getirdiği en önemli yenilik ise “e-tanıtım”. Doktor ziyaretleri 
konusunda mevcut tanıtım kuralları ilaç firmalarının tanıtımlarını doğru kişiye, doğru zamanda, 
doğru mesajı aktaracak şekilde yapmayı hedeflemelerini zorunlu hale getirdi. Doktor ihtiyaç 
ve görüşleri hakkında toplanacak verilerin çok önemli olduğu düşünülürse mobil cihazlar 
üzerinden yapılan sunumlar sayesinde zaman en etkin şekilde kullanılabilmektedir. Bu ise 
doktora özel, akılda kalıcı bir tanıtım gerçekleştirme imkanı yaratmaktadır. Yapılan tanıtımlarla 
doktorların tıptaki en son gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanarak “online” anketlerle 
doktorların bilgi ihtiyaçları ve ilgi alanları anında tespit edilip kayıt altına alınabilmektedir.

Ayrıca bu teknolojinin sağladığı avantajlardan biri de hiç şüphesiz ki e-kongreler oldu. 
E-kongreler sayesinde doktorların yoğun iş tempoları nedeniyle katılamadıkları bilimsel 
kongrelere “online” olarak katılabilme ve kongrelere katılma konusunda yaşadıkları tüm zorluk 
ve sıkıntıları yaşamaksızın zamanlarını ayarlayabilme olanakları doğdu. Firmalar da daha yüksek 
katılımcı sayısına ulaşarak, doktorların  kontak bilgilerinin yanı sıra geribildirimlerin toplanması 
açısından değerli bilgilere ulaşmış oluyor ve kongre maliyetleri açısından da büyük tasarruflar 
yapmış oluyor.

Mobil cihazların ve uygulamalarının ilaç firmaları tarafından kullanılmaya başlanması ile 
sistemi ve kullanımı yürütmek için yeni kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ise firmalarda 
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yeni iş pozisyonlarının oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu gelişmelerle ilaç firmalarında dijital 
teknoloji ile ilgili yeni bölümler oluşmuştur. Mobil uygulamaların kullanımının artması daha 
başka iş alanlarını da oluşturacak ve bu konudaki kaliteli kaynak arayışlarının çoğalmasına 
sebep olacaktır. 

IMS	Mobil	uygulamalar	ilgili	neler	yapıyor?
İlaç sektöründeki bu gelişmeler, IMS’in geliştirmiş olduğu mobil cihaz  uygulamalarını 

Türkiye’de de uygulamasına fırsat yarattı. IMS, ilaç firmalarının merkez ve saha kadrolarına 
kendi portföylerine özel olarak hazırlanabilen günlük, haftalık ve aylık verileri mobil cihazlar 
üzerinde de sunmaya başladı.

“IMS Mobile Insights App”, IMS’in sunduğu verilerin ilaç sektörünün merkez ve saha 
kadroları tarafından kolaylıkla incelenebileceği ve basit dokunuşlarla satış grafiklerini 
görüntülüyebilecekleri bir uygulama. Firmalar ile içerik belirlemek suretiyle, saha kadrosunun 
kendi verilerine mobil cihazlar üzerinden IMS verileri ile birleştirilmiş olarak ulaşabilmesi 
mümkün olabiliyor.

IMS, mobil cihazlar üzerinden saha çalışanlarının sorumluluk alanlarının IMS Brick haritaları 
üzerinde görüntüleyebilecekleri bir uygulama da sunuyor. Bu uygulamada saha kadroları ilgili 
sorumluluk alanlarındaki müşterilerine ait güncel detay bilgilerini ve lokasyonlarını, hedeflerine 
ulaşmada ne durumda olduklarını görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca bölge değişikliklerini IMS Brick 
haritası üzerinde yeniden oluşturup en güncel yapıya göre analiz yapabiliyorlar.
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Müşterilere doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmanın daha da önem kazandığı günümüz 
şartlarında dijital teknolojinin yaşamımıza ve ilaç sektörüne daha ne gibi yenilikler sunacağını 
hep birlikte göreceğiz.
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İlaç	Sektöründe	Evrimin	Ayak	Sesleri
Tuğhan DEMİRBİLEK
IMS Health Türkiye, Satış Müdürü

Sağlıkta	Hedefler	Net
Geçen yıl Ekim ayında yayınlanarak yürürlüğe giren 2012 Yılı Programı’nda yönetimin sağlık 

konusundaki amaçları ve hedefleri net olarak tanımlanıyor. Buna göre, sağlık hizmetleri ve 
harcamalarında etkinliğin sağlanması amaçlanırken; sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün 
verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamalarının 
daha akılcı hale getirilmesi hedefleniyor. 

Sağlık	Hizmetlerine	Erişim	ve	Hizmet	Kalitesi	Artarken	
Maliyet	Kontrolünün	Önemi	de	Artıyor

Türkiye’de sağlık sigortası kapsamına giren nüfüs oranının son yıllarda ulaştığı %95 
seviyesinin, önümüzdeki bir iki yıl içinde daha da yükselerek nüfusun neredeyse tamamını 
kapsayacak şekilde geliştirileceği öngörülmektedir. Bu oran ile Türkiye’nin BRIC ülkeleri dahil 
gelişmekte olan ülkelerden ayrışıp, gelişmiş ülkelerle benzeşmeye başladığı söylenebilir.

Sağlık hizmetlerine erişim açısından bakıldığında ise 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerine 
başvuru sayısının son on yılda 3 katından fazla arttığı görülüyor. Bu artışın arkasında kayıtların 
daha dikkatlı tutulması bir faktör olarak gözükmekle beraber, sağlık sigortası kapsamının 
genişlemesi, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un tek çatı altında toplanması, özel hastanelerin 
sisteme entegrasyonu, aile hekimliği sistemine geçiş, yaygın bilinçlendirme kampanyaları ve 
genel olarak verilen hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaların da etkili olduğunu 
tahmin edilebilir. 

Ancak Türkiye’de hastalıklarla ilgili epidemiyoloji çalışmalarının yetersizliğine rağmen çeşitli 
farklı parameterlerle değerlendirildiğinde halen hastalıkların teşhis ve tedavi oranlarının oldukça 
düşük olduğu çıkarımı yapılabilir. Ayrıca sağlık sistemimiz henüz önleyici tedavi uygulamalarını 
tam olarak hayata geçirebilmiş değil. Özellikle demografik olarak yaş ortalaması yükselen bir 
nüfüsa sahip olduğumuz düşünüldüğünde, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkma ihtimali yükselen 
birçok yaygın ve tedavi maliyetlerini önemli derecede arttıran hastalılkların önümzüdeki 
dönemde sağlık sistemine getirdiği yükün artacağı öngörülebilir. 

Bu gelişmeler ile beraber son on yılda gayri safi milli hasıladan sağlığa ayrılan oran %4.5’e 
kadar yükselmiş olsa da, halen sağlık standartlarımız OECD ortalamalarının altında kalmaya 
devam ediyor. Türkiye’nin pozitif nüfüs artış oranı ve ortalama yaşı yükselen demografik yapı 
değişimi beraber düşünüldüğünde sağlık sistemininin her yıl 1 milyona yakın yeni katılımı, sağlık 
hizmetlerine daha fazla başvuruyu ve daha yüksek kaliteli hizmet beklentisini karşılayabilmesi 
gerekiyor. 

Sağlık konusunda en önemli unsur da bu ihtiyaç ve beklentileri karşılarken maliyetlerin 

imkanlar dahilinde yönetimi olarak ortaya çıkıyor.

İlaç	Maliyetleri	Mercek	Altında	Olmaya	Devam	Ediyor
İlaç maliyetleri sağlık sistemi içerisinde önemli bir pay sahibi, dolayısıyla sağlık sistemi 

yönetimi tarafında ilaç maliyetlerini mercek altında tutma ve azaltma istekliliği diğer katkı 
yapan faktörlerle de beslenerek kuvvetleniyor. 
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İlaç fiyatları, son yıllarda daha öncelikli olmak üzere, 10 yıldır ilaç sektörünün en önemli 
gündem maddelerinden biri. Sonuncusu 2011 Kasım’da açıklanan, sonra Aralık’ta ve takip 
eden aylarda itirazlar üzerine bazı kısımları değiştirilen tebliğ gibi 2008’den bu yana yayınlanan 
tebliğlerle ilaç fiyatları ortalamada %35’i geçen oranda aşağı çekildi. Aşağıdaki grafikte 
tebliğler ile ilaç fiyatlarına yapılan önemli müdaheleleri ve bunların sonucunda ilaç fiyatlarına 
getirilen indirimler gösteriliyor. IMS’in hesaplamalarına göre 2011 Aralık tebliği ile yapılan 
düzenlemelerin ilaç pazarına olası negatif etkisi 1,7 Milyar TL seviyesinde gözüküyor. 

Ancak yine son on yılda Türkiye ilaç pazarına bakacak olursak toplam Pazar boyutunun 4 
Milyar TL’den 16 Milyar TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bu büyümenin önemli bir bölümü mevcut 
firmaların mevcut ve genişleyen ürün portföyleri büyümesi yoluyla meydana gelirken daha az 
bir kısımı ise yeni firmaların pazara girmesinden kaynaklandığını gözlemliyoruz. 

Türk ilaç pazarı gibi dünya ile yüksek derecede entegre bir sektörün dünyada son on yıldır 
yaşanan gelişmelerden gitgide daha fazla etkileniyor olması şaşırtıcı değil. Sağlık sisteminin 
maliyetlerinin yükselişi, dolayısıyla maliyetlerin kontrol edilmesi çabalarının artması tüm 
dünyada ve özellikle Türkiye’nin daha fazla entegre oduğu Avrupa ülkelerinde son on senedir 
öncelikli bir konu olarak gündemde olmaya devam ediyor. 

Bu baş döndürücü büyüme döneminde başlayan Global Bütçe uygulaması birçok ülkede 
örneklerini gördüğümüz maliyet kontrol yöntemlerinden bir tanesi. Fakat Global Bütçe 
uygulamasının getirdiği en kritik değişiklik, ilaç pazarının büyümesinin bütçe doğrultusunda 
sınırlanması oldu. Şimdiye kadar stratejilerini yüksek büyümeye göre kurgulamış ilaç sektörü ve 
paydaşları için yeni bir döneme geçişin en önemli tetikleyicisi de bu değişiklik oluyor.

İlaç	Sektöründe	Evrimin	Ayak	Sesleri	Duyuluyor
Türkiye’de ilaç sektörü bugüne kadar pazar dinamiklerinde yaşanan gelişmelere reaksiyon 

vermek ve gelişimini sürdürmek konusunda başarılı bir geçmişe sahip. Bu hem sektör 
temsilcilerinin beyanlarından, hem pazara yeni girişlerin sayısı ve sıklığından hem de pazarın 
büyüme ve gelişim rakamlarından görülebiliyor.

Yeni döneme geçişin iyice hissedilmeye başlandığı bugünlerde şimdiye kadar gösterilen 
başarının devam ettirilmesi bazı kritik noktaların gözden geçirilerek yeniden tanımlanması ile 
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mümkün gözüküyor. Bu doğrultuda gözden geçirilerek yeniden tanımlanması gerekli kritik 
noktalar:

• Gelecek Öngörüleri – özellikle hedef pazarlar, pazar boyutları, yapısı ve dinamikleri ve 
büyüme kaynakları

• Hedefler ve Öncelikler- özellikle ciro ve karlılık, ürün portföyleri ve kadro yapı ve 
boyutları

• Rakipler ve Rekabet – özellikle satınalma ve birleşmelerle değişen rakipler, yeni 
işbirlikleri, yeni pazarlar

• Firma İçi ve Dışı Paydaşlar – özellikle değişime uygun paydaşlarla çalışmak ve çalışmaları 
doğru temellere oturtmak

İlaç sektöründe birçok firmada yukarıdaki konularda arayışlar sürerken, bazı firmaların 
daha erken hareket etme avantajını yakalamaya çalıştığını gözlemliyoruz. Erken kalkanın yol 
alacağı deyişinden yola çıkarak, daha aktif olarak konuyla ilgilenen firmaların en azından 
düşünce seviyesinde tecrübe kazanacağını, büyük olasılıkla bazılarının da tecrübelerini avantaja 
çevirebileceğini öngörüyoruz. 

İlaç	Sektörünün	Yeni	Dönem	Ortak	Hedefleri
İlaç sektörünün yeni dönem hedeflerinin özellikleri yukarıda belirtilen kritik noktaları 

ne şekilde değerlendirdiklerine göre farklılaşacak olsa da bazı ortak ana temalar etrafında 
benzeşeceğini öngörüyoruz. 

Bu ana temalar ve ortak hedefler: 
• Sınırlı büyümeyi yönetmek
• Yeni pazarlar ve yeni ürünler bulmak ve geliştirmek
• Maliyetleri azaltarak ya da sabit tutarak karlılığı arttırmak
• Rekabette farklılaşacak yenilikçi (innovatif) girişimler, yöntemler ve çözümler geliştirmek

Sonuç
Sonuç olarak, sağlıkta hedefler net, maliyet kontrolünün kaçınılmaz bir şekilde gündemde 

gitgide daha öncelikli yer almaya devam edeceğini görüyoruz, bu kapsamda ilacın devlete 
maliyetinin mercek altında tutulmaya devam edeceği ve hissedilen baskının azalmayacağı 
bir gerçek. Ancak Türkiye’de ilaç pazarının büyüme dinamiklerinin gücü ve öngörülebilir 
gelecekteki sürekliliği, sektörün birikimi ve oyuncuların becerilerini göz önüne aldığımızda 
Türkiye ilaç pazarının gelecekte de zorlu olduğu kadar cazip olmaya devam edeceği de yine 
gerçek. 

Yaşanan değişikliğin gerçek anlamada bir evrimi tetikleyip tetiklemediğini tam olarak ancak 
retrospektifte söyleyebileceğiz ama bu yeni dönemde de her yeni döneme geçişte olduğu gibi 
değişimi erken yakalayanlar, geç yakalayanlar ve yakalayamayanlar olması kaçınılmaz. Önemli 
olan kim hangi grupta olacak.
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Nadir	Hastalıklar	ve	Yetim	İlaçlar
Ebru OĞRAŞ
IMS HEALTH TÜRKİYE, Üretim Direktörü

Nadir hastalık bir toplumda genel nüfusa oranla az sayıda insanı etkileyen ve nadirliklerine 
bağlı spesifik sorunların görüldüğü hastalıklardır. Avrupa’da her 2000 kişiden birini etkileyen 
hastalık nadir hastalık olarak kabul edilirken pek çok ülkede 10.000 kişiden az sayıda görülen 
hastalıklar bu grupta tanımlanmıştır. Nadir hastalık bir bölgede yaygınken, bir başka bölgede 
hiç görülmeyebilir. Örneğin genetik kökenli Akdeniz anemisi Kuzey Avrupa’da nadir görülürken 
Akdeniz bölgesinde daha yaygındır. 

Günümüzde bilinen yaklaşık 6000-8000 arası nadir hastalık vardır ve her yıl yaklaşık 250 
yeni nadir hastalık tanımlanmaktadır.  Nadir hastalıkların %80’i genetik kökenli olmakla birlikte, 
tüm nadir hastalıklar genetik kökenli değildir. Bazı otoimmün hastalıklar ve nadir kanser 
türleri de bu gruba girmektedir. Nadir hastalıklar genellikle kronik , yaşamı tehdit eden ve 
ilerleyen hastalıklardır. Pek çok nadir hastalığın belirtileri doğumda veya çocukluk çağında 
gözlemlenebilir ve 0-5 yaş arası çocukları etkilerken, nadir hastalıkların %50’den fazlası 
yetişkinlikte ortaya çıkar. Bu hastalıklar aynı zamanda yaşamın ilk 18 yılındaki ölüm oranlarını 
yüksek oranda etkilemektedir.

Ortalama 7000 farklı nadir hastalığın limitli sayıda insana ulaştığı düşünüldüğünde, hepsinin 
bir arada toplamı dünya nüfusunun %6 ile %8 arasındaki bir oranı,diğer bir deyişle 420-
560 milyon arası insanı etkilemektedir. Ülkemizde ise 5-7 milyon kişinin nadir hastalıklardan 
etkilendiği düşünülmektedir. 

Nadir hastalıklar alanında halen tıbbi ve bilimsel içerikli bilgilerin yetersizliği sorunu vardır.
Bu durum, hastaların doğru teşhisi alabilmeleri için uzun yıllar boyunca uğraşıp farklı uzmanlık 
alanlarındaki doktorları ziyaret etmelerine yol açmaktadır. Nadir hastalıklardan etkilenen 
hastalar doğru teşhisin yapılması, kendilerine uygun bilgi verilmesi ve sağlık profesyonelleri 
tarafından düzgün yönlendirilmeleri alanlarında zorluk yaşamakta ve gerek psikolojik, gerekse 
sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmektedirler.Yetersiz bilimsel ve tıbbi bilgi nedeniyle 
nadir hastalıklardan etkilenen pek çok hastaya teşhis konulamamakta ve hastalıkları tanımsız 
kalmaktadır. Bu hastalar uygun desteği almakta en büyük zorluğu çeken grubu oluşturur.

Nadir hastalıkların yaklaşık %95’inin henüz bilinen bir tedavisi yoktur ve bu hastalar hayat 
kalitelerini arttırmak için özel bakıma ihtiyaç duyar. Hastaların %2’si yetim ilaçlardan fayda 
görüp tedavi olmaktadır.
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ÖZET:

Hastanelerde ilaç dağıtım sistemleri temel olarak yatan hastalara ilaçların etkin ve verimli 
olarak ulaştırılmasını hedefler. Reçetelerin düzenlenmesinde hastaya uygulanmasına kadar tüm 
basamakları içerir. Etkili bir tedaviye ulaşmak için bu basamakların her birine oldukça özen 
gösterilmesi gereklidir. İki bölümden oluşan bu makalede,dünyada kullanılan ilaç dağıtım 
sistemlerinden bir kısmı incelenmiş ve hata oranları bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Hatalar kaynaklarına dikkat çekilerek azaltılması yönünde çözüm önerileri sunulması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, ikinci bölümde Türkiye’de durum ve yapılması gerekenler üzerinde 
durulmuştur. 

Hastanelerde	İlaç	Dağıtım	Sistemleri
İlaçlar medikal tedavinin temel araçlarından biridir ve hastane bütçelerinin önemli bir 

bölümünü oluştururlar(1). Bütün hastanelerde ilaç dağıtım sistemleri hastanede yatan hastalara 
ilacın ulaştırılmasını amaçlar. İlaç dağıtım sistemi, reçetenin oluşturulması ile hastaya sunulması 
arasındaki tüm basamakları içerir(2). Etkili bir tedaviye ulaşmak için bu basamakların her birine 
oldukça özen gösterilmesi gerekir.

Güvenli, organize ve verimli bir ilaç dağıtım sistemi uygulamak, ilaçların temin edilmesi ve 
maliyetin kontrolü için şarttır, bu şekilde reçeteler daha güvenli bir şekilde ve daha uygun zaman 
zarfında izlenebilir. Uygun dağıtım sistemi medikasyon hatalarının önlenmesi için önemli bir 
konudur ve eczanedeki dağıtım hatalarını azaltmaya yardımcı olabilir. Günümüzde hastanelerde 
reçeteler için çeşitli dağıtım sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin organizasyonu üzerinde 
yapılan ilk çalışmalar, özellikle de medikasyon hatalarıyla ilişkileri, 60lı yılların ortalarında 
yayınlanmıştır. Bu çalışmaların çoğu daha güvenli dağıtım sistemleri geliştirmek amacıyla 
genellikle ABD’de yapılmış ve 1970 ile 80’lerde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu alandaki 
araştırmalar Brezilya’da 1990larda başlamıştır ve hala sayıca anlamlı değildir.(1)

1)	Kolektif	Sistem	(CollectiveSystem)
Kolektif sistem, aynı zamanda geleneksel sistem olarak da bilinir, en eski ve modası geçmiş 

bir sistemdir. Bu sistemde ilaçla ilgili eylemler hasta bakımı merkezliydi ve eczane sadece ilaç 
sağlayıcısı konumundaydı. Bu sistem birçok hatanın oluşumuna sebebiyet veriyordu. İlaçların 
servislere dağıtımı hemşire isteği ile gerçekleşirdi. Bu da envanter oluşturulmasının hemşirelerin 
gözetimi altında olduğu anlamına gelmektedir(1).

Reçetelerin yazılması, envanter kontrolü, isteklerin doldurulması, ilaçların çeşitli ünitelere 
göre ayrılması ve taşınmasının hemşirelerin zamanının %25’ini aldığı tahmin edilmektedir. 
Kurumsal maliyet hırsızlık, uygunsuz saklama koşulları ve ilaçların miadının dolması nedeniyle 
yüksek olmaktadır(1).
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Bu sistemin avantajları, 
• ilaçların birimlerde kolayca bulunabilmesi, 
• eczaneye daha az istek yapılması, 
• eczanede insan kaynakları ve malzemelerle ilgili giderlerin az olmasıdır.

Olumsuz sonuçları ise; yüksek oranda ilaç hatasına sebebiyet vermesidir. En sık karşılaşılan 
hatalar: bir dozu iki kere verme, yanlış doz verme, yanlış doz uygulama ve uygulama yolunun 
yanlış seçilmesi ve reçeteye yazılmayan ilacın verilmesidir. Daha büyük bir dezavantajı ise 
verimsiz stok kontrolü ve ilaçla ilişkili maliyet artışıdır.

Brezilya’da 2002‘de yapılan ilk eczane değerlendirmesine göre hastane eczanelerinin % 
51,2’si kolektif sistemi kullanıldığı ve bu yöntemin, hastalara geliştirilmiş farmasötik hizmet 
verilmesini engellendiği kanıtlanmıştır(1).

2)	Bireyselleştirilmiş	Sistem	(Individualized	System)
  Bireyselleştirilmiş ilaç dağıtım sistemlerinde, eczane ve eczacı ilaç kullanımı konusuna daha 

aktif olarak katılmaktadır ancak; hata oranı hala yüksektir. Bu sistemde genellikle 24 saatlik 
tedavi periyodunda, hastaya ilaç dağıtımı yapılır. Eczane, ilaçları gelen reçeteler ve hastanedeki 
birimlere göre hastalara ayrı ayrı dağıtır. Brezilya hastanelerinin % 34,8 inde bu sistem 
kullanılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş sistem, direkt ya da indirekt olarak uygulanabilir. Hemşireler tarafından 
reçetenin doğrudan uygulanmasına dayalı dağıtım sistemi direkt, reçetelerin kopyasına dayalı 
dağıtım sistemi indirekt olarak tanımlanır. İndirekt sistemde hata payı yüksektir. Reçetede 
olmayan bir kalem ilaç yanlışlıkla reçeteye eklenebilir. Direkt sistemde reçete eczaneye 
aşağıdaki yollarla gönderilebilir.

1) Orijinalinin kopyasını alabilmek için reçete karbon kâğıdı üzerinde yazılır. Kalitesiz 
karbon kâğıdı veya uygun olmayan kalemlerle yazılan reçetelerin okunması zor olabilir.

2) Reçeteleri çoğaltmak için fotokopi çekilir.
3) Hastanedeki birimlerden eczaneye faks çekilebilir. Bu yöntemle okunaksız belgeler 

oluşabilir. Bu durum yeni ilaç hatalarının kapılarını açmaktadır, zaman ve bilgi kaybı olur. 
4) Hekim reçeteyi hastane birimindeki bilgisayarda yazar ve elektronik yolla eczaneye 

yollar. Bunun başlıca avantajı el yazımından kaynaklanan hataları ortadan kaldırmasıdır. 
Fakat önceki gün yapılan reçeteyi yazmak ya da değişiklikleri kaydetmemek gibi farklı 
tipte hatalar ortaya çıkabilir ve yanlış reçetelerle sonuçlanabilir. Ayrıca iki ya da daha 
fazla hastanın reçetesi yanlışlıkla yer değiştirebilir.

5) Bilgisayarlı reçete: Bilgisayar programı kullanılarak çeşitli hastane birimleriyle bağlantı 
kurulur.Reçete ve dağıtım raporları bu sistemde yapılabilir ve belki bunlar farmakoloji 
ve envanter kontrolü ile de entegre edilebilir. Ayrıca toksik dozlar, alerjik ve çapraz 
reaksiyonlar, ilaç etkileşimleri, kontrendikasyonlar ve yan etkilere karşı uyaran güvenli 
sistemler de vardır. Otomasyonda barkod kullanılarak ilacın dağıtım ve uygulama 
sırasında kontrol edilmesini sağlanır.

6) Radyo sistemiyle birbirine bağlantılı bilgisayarlar ve optik okuyucular: Doktorlar küçük 
elektronik kalemler kullanırlar. Bu uygulama hasta bilgilerini hızlı kontrol etmeyi, hızlı 
reçete yazmayı(yatak başında) ve hastane birimlerinde daha az bilgisayar bulunmasını 
sağlar(1).
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Bireyselleştirilmiş ilaç dağıtım sistemlerinin avantajları; 
• reçetelerin incelenmesinin mümkün olması, 
• fazla ilaç kullanımının kontrol edilmesi, 
• birimlerde daha az stok bulunması, 
• ilaç kayıplarının azaltılması ve 
• bireysel hasta faturalandırmasıdır. 

Dezavantajları; 
• yüksek oranda dağıtım hatasının hala var olması, 
• hemşirelerin ilaç dozu hesaplama ve hazırlamada zaman harcaması,
• insan kaynakları ve malzemelerle ilgili giderlerin artması, 
• elverişsiz ilaç taşınması nedeniyle görülen büyük ilaç kayıplarıdır(1).

Genelde hastane birimlerinde eczane mevcuttur. Eczane görevlileri acil stokları günlük 
olarak doldururlar, o günkü reçeteleri toplarlar, önceki günden geri gelen ilaçları toplar ve takip 
eden 24 saatlik tedavi için gerekli ilaçları gönderirler. Ayrıca aylık olarak da ilaçların envanter 
kontrolünü yaparlar. Eczane görevlilerinin yaptığı işleri denetlemek için eczacılar hastane 
ünitelerini günlük olarak gezerler. Ayrıca hemşirelerin ilaç dağıtımı, stabilitesi, saklanması, ısı 
ve ışıktan etkilenen ilaçlarla ilgili sorularına cevap verirler. Eczacılar aynı zamanda hekimlerle 
reçeteler konusunda da görüşürler. Yeterli insan kaynağı hastanede profesyonel ve kurumsal 
çıkarlar için ittifak kurar. Eczacılar profesyonel sağlık ekibiyle beraber medikasyon hatalarını 
azaltmak için klinik aktiviteler geliştirirler(1).

3)	Karma	Sistem	(mixedsystem)
Karma dağıtım sistemi kolektif ve bireyselleştirilmiş sistemlerin kombinasyonudur. Hastane 

birimleri bireyselleştirilmiş sistem tarafından kısmen ya da tamamen desteklenir ve spesifik 
birimler(radyoloji,endoskopi,acil,ayaktan hasta departmanı) de kolektif sistem tarafından 
desteklenir.Brezilyadaki hastanelerin %13.2’sindekarma sistem kullanılmaktadır(2).

Karma sistemin başlıca dezavantajı; bireyselleştirilmiş sistem yerine kolektif sistem yönüne bir 
eğilim olmasıdır. Hasta özgü ilaç dağıtımı yerine hastane birimlerine ilaç dağıtımı yapılmaktadır. 
İlaçları her hasta için ayırmak ve paketlemek yerine birimlere dağıtmak daha kolaydır. Eczane 
personeli yaptıkları işin öneminin farkındadır ve kolektif dağıtım daha kolaydır fakat diğeri 
kadar güvenli değildir.

4)	Birim	Doz	Sistemi		(The	Unit	Dose	System)
Hastanelerde ilaç yönetimi, ilacın reçetelenmesinden teslimi ve izlenmesine kadar 20-30 

basamağı kapsamaktadır. Geçen 50 yıl boyunca, birim doz ilaç dağıtım sisteminin geliştirilmesi 
ve uygulanması dışında bu süreçte küçük değişiklikler olmuştur.

Hastanelerde yüksek oranda medikasyon hatası 1950’li yılların sonunda birçok Kuzey-
Amerikalı çalışmada bildirilmiştir. Bu da, ilaç dağıtımı ve tesliminde güvenliği sağlamak için 
ilaç dağıtım sistemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. 1960’ta Kuzey 
Amerikalı hastane eczacıları medikasyon hatalarını, ilaç maliyetini ve kayıplarını azaltmak, 
sağlık profesyonellerinin verimliliğini ve sağlık bakımının kalitesini arttırmak amacıyla birim 
doz sistemini geliştirdiler. Bu sistem hastaların reçetelerine göre dozlarıyla birlikte teslim 
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edilmeye hazır ilaçların dağıtımından oluşmaktadır. Her ilaç, tüm farmasötik şekiller, öncesinde 
herhangi bir transfere, hesaplamaya gerek kalmadan kullanıma hazır olarak dağıtılır. Sadece 
acil durumlarda kullanılan ilaçlar, hastaların sonraki 24 saatlik tedavi için gerekli dozları ile 
birlikte hastane birimlerinde saklanır.

Birim Doz Sistemi şu avantajlara sahiptir:
• Teslim anına kadar ilacı tanıma,
• Daha düşük oranda medikasyon hatası
• Hemşirelerin ilaç uygulaması için daha az zaman harcaması
• Hastaların bakımında hemşirelerin yeterliliğinin arttırılması
• Birimlerde daha az envanter bulunması
• Kullanılmayan ilaçların geri dönüşünü optimize edilebilmesi
• İlaç dozlarının hazırlanmasında aseptik tekniklerin kullanılması sonucunda daha iyi 

hasta-enfeksiyon kontrolü
• Hasta başına kullanılan ilaçların faturalanmasındaki hassasiyeti arttırması
• Hastane birimlerinde ilaçları saklamak için daha az yer harcanması
• Hastaya yapılan yardımın iyileştirilmesi.

Dezavantajlar; 
• Hemşirelerin sisteme direnç göstermesi,
• Daha fazla personel ve altyapıya ihtiyaç duyulması,
• Spesifik ekipmanlara ihtiyaç duyulması,
• Yüksek finansal yatırım.

     Ayrıca eczacıların parenteral ilaçları hazırlayabilmesi için eğitimli olması gerekir. 

Steril ürün hazırlamada kullanılan spesifik elemanların alınması için yapılan finansal yatırım 
çok büyüktür ve küçük ve orta ölçekli kurumların ulaşamayacağı bir durumdur(1).

Almanya	ve	İngiltere	Hastanelerinde	Kullanılan	İlaç	Dağıtım	
Sistemleri	ve	Kıyaslanması

Çalışmanın amacı, alman hastaneleri ile İngiliz hastanelerinde ilaç dağıtımı esnasında yapılan 
yanlışların insidansını ve ilaç dağıtım aşamalarını kıyaslamaya yöneliktir. İngiliz hastaneleri 
kendi oluşturdukları servis eczane sistemlerini (TheWardPharmacySystem)kullanırken , 
Alman hastaneler  birim doz sistemleri (UnitDoseSystem)ve Alman geleneksel sistemlerini 
(GermanTraditionalSystems)kullanmaktadır.

Servis eczane sistemini kullanan İngiliz hastanelerinde ilaç hatalarının oranı %8 dir ve bu 
hataların en önemlileri ilaç yönetimi aşamasında görülmektedir. Geleneksel alman sistemlerini 
kullanan hastanelerde hata oranı % 5,1 idi (%4,4-5,8). Birim doz sistemini kullanan alman 
hastanelerinde ise hata oranı % 2,4tür (%2,0-2,8). Her iki Alman sisteminde de hatalar temelde 
transkripsiyon aşamasında görülmektedir.

Servis eczane yöntemini kullanan hastanelerde hastalardan daha iyi sonuç alındığına dair 
herhangi bir kayıt olmadığından çalışma alanları kıyaslanamayabiliyor. Yine de, tavsiyeler 
her iki sistemin hata oranını azaltması yönünde yapılabilir. Servis eczane sistemini kullanan 

hastanelerde hata oranı, reçeteler her hastanın ilaç kabininde saklanır ve her hasta kendi 
ilaçlarını kullanırsa azaltılabilir. Geleneksel sistem ve ünite doz sistemlerinin kullanıldığı 
hastanelerde oluşan hatalar, eğer ilaç yönetimi için orijinal reçeteler kullanılırsa azaltılabilir.

  Çalışma sonucunda alman ünite doz sisteminde, geleneksel sistemden ve Amerikan servis 
eczane sisteminden daha az hata görülmüştür. Her ne kadar servis çalışmaları çok kıyaslanamasa 
da, bu çalışma yöntemlerin zayıf ve güçlü yönlerinin gösterilmesi açısından yararlı olmuştur. 
Ayrıca hiçbir yöntemin hatasız olmadığını da göstermiştir(3).

KAYNAKLAR:
1) TâniaAzevedoAnacleto; Edson Perini; MárioBorgesRosa; CibeleCominiCésar,(2005).

Medicationerrorsanddrug-dispensingsystems in a hospitalpharmacy
2) http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/raporlar/ulusal_saglik_politi/8.pdf
3) KatjaTaxis,Bryony Dean andNickBarber(1999),Hospitaldrugdistibutionsystems in the UK 

and Germany a study of medicationerrors. 
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Sahte	İlaçlar	ve	Dünya’da	Yaygınlık
Sahte ve/veya taklit ilaçlar (counterfeit medicine) saf olmayan, eksik ya da hiç etken madde 

içermeyen veya hatalı aktif madde içeriğine sahip olan ilaçlar ile kullanım süresi geçtiği halde, 
bunun gizlenerek satıldığı ilaçlar sahte ilaç olarak nitelendirilmektedir.

Sahte ilaçlar gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden önemli bir 
sorundur. Gerek reçete ile satılanlar, OTC’ler ve özellikle bitkisel kökenli ilaçlarda sahtekârlık her 
geçen gün artmaktadır. Ayrıca, ithal ve tam olarak kaynağı tespit edilemeyen Sağlık Bakanlığı 
denetimine de tabi olmayan gıda takviyeleri vb. gibi piyasada kontrolsüz çoğalan ürünlerin 
giderek yaygınlaşması halk sağlığı adına büyük bir tehlike arz etmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) sahte ilaçların her geçen gün daha da büyüyen bir problem haline 
geldiğini resmi olarak da bildirmiştir.  Üretim, ithalat, satış ve kalite gibi konularda tüm üye 
ülkelerin daha sıkı kurallar koymasını öneren BM, piyasadaki pek çok sahte ilacın sadece 
“etkisiz” olmadığını, önemli bir kısmının ölümcül potansiyele sahip olduğunu bildirmektedir.

Dünya’da ilaçların denetimsiz satışında ve tüketiciye hiçbir kontrolden geçmeden ulaşmasında 
en önemli yollardan birini kuryeler veya elektronik postalar oluşturmaktadır. Ancak benzer bir 
sorun reçetesiz olarak eczanelerde veya daha çok marketlerde satılan ürünler için de geçerlidir. 
Bu tür ilaçların etken maddelerinin ne olduğu, ne kadar miktarda etken madde içerdiği ve/veya 
içermediği bilinmemekte ve tamamen ticari bir yaklaşım piyasaya sürüler bu sahte ürünlerin 
kullanımı yaşam kayıplarına yol açmaktadır. 

Bu kontrolsüz ilaç pazarının en korkutucu yanı “uyuşturucu etkisi olan ve üretimi, satışı sıkı 
kontrol altında olan” pek çok ilacın da kolaylıkla ulaşılabilir hale gelmesini sağlamasıdır. Bu 
sayede ülkemizin de içinde olduğu Avrupa ülkeleri dünyanın en büyük ikinci uyuşturucu pazarı 
haline gelmiş durumdadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün rakamları durumun korku verici boyuta ulaştığını 
göstermektedir. WHO gelişmiş ülkelerde kullanılan ilaçların %25-50’sinin sahte ilaçlar olduğunu 
resmen açıklamıştır. Bu ilaçların çoğunun orijinallerinden ayrılması oldukça zordur. Para gibi çok 
teknik ürünlerin bile kolaylıkla kopyalanabildiği günümüzde bir ilacın kendisinin ve kutusunun 
benzerinin yapılması çok ilkel imkânlarla bile gerçekleştirilebilmektedir.

Sahte	İlaçların	Sağlığa	Etkileri
Sahte ilaçların kullanılması, farklı hastalıklara zemin oluşturabilmesi ve hatta ölümle 

sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçlar yaratmaktadır. Bazı sahte ilaçlarda toksik maddeler 
bulunmaktadır. Bu toksik maddeler sahte ilaç üreticisinin ilaçlardaki tadı da taklit ederek 
gerçekmiş havası vermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Global sağlık otoriteleri sahte 
ilaçların sebep olduğu bir çok ölüm ve hastalık vakası olduğunu belirtmiştir.

Sahte maddeler veya eksik tedavi, beklenmedik advers reaksiyonlardan toksititeye ve/veya 
anafilaksiye kadar uzanan olumsuz etkilerle insana zarar verebilir. Yaşamı da tehdit eden bu 
ilaçlar Afrika ve Asya’da ölümlere neden olduğu bir çok vakada tespit edilmiştir.
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Örneğin, etkisiz bir kanser ilacının kullanımı tümör gelişimini engellemezken (ABD’de sahte 
kanser ilaçları FDA tarafından toplatılmıştır), antibiyotikler bir bulaşıcı hastalığı tedavi etmeyecek 
veya sahte aşıyı içeren bir “aşılama” hastalıktan korunma sağlayamayacaktır. Uygun olmayan 
tedaviler, hastalıkların artan düzeyde bulaşmasıyla veya antibiyotik direncinin gelişimiyle, kamu 
sağlığı açısından bir risk teşkil etmektedir.

Ayrıca, sahte ilaçların meşru tedarik zincirine girmesi durumunda, ulusal sağlık sisteminin 
güvenilirliği de zedelenir, çünkü hastalarda tamamen güvenli olmalarına karşın tüm tedavilere 
karşı mantıksız bir korku gelişebilirler.

Sahte	İlaç	Üretimi	ve	Satışına	Yol	Açan	Nedenler	
Bugün artık etiketlerden tutun, ilaçların etken maddelerine kadar her şeyi üretmek için 

gereken teknoloji son derece yaygınlaşmıştır. Pazarların küreselleşmesi sahte ürünlerin 
dağıtımını kolaylaştırmıştır. İnternet üzerinden sahtecilerin tüketicilere ve pazarlara erişimin 
kolaylaşması da sahteciliğin artmasına sebep olmuştur. Diğer önemli iki sebep ise bir çok 
ülkedeki ilaç dağıtım sistemlerine ilişkin uygulama ve cezalar açısından uygulanan zayıf 
yönetmeliklerin sahteciler açısından yeterince caydırıcı olmaması ve diğer ilaç suçlarına kıyasla 
sahteciliğin daha karlı ve daha az riskli olmasıdır.

En	Çok	Sahtesi	Üretilen	İlaçlar
Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerine göre dünyadaki ilaçların %6’sı sahtedir, 

ABD’de kolestrol düşürücülerden kanser ilaçlarına kadar geniş bir yelpazede sahte ilaçlar tespit 
edilmiştir. Ülkemizde ilaç dağıtımının genel olarak güvenli olmasına rağmen, bazı gelişmekte 
olan ülkelerde ilaçların %50’sinin sahte olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim bu oran Afrika 
kıtasında %80’lere kadar çıkmaktadır. Özellikle, yüksek satış oranlarına sahip ilaçlar taklit 
edilmektedir. Örneğin, Afrika’daki Malarya ilaçlarının çoğunun sahtesi yapılmaya çalışılmaktadır. 
Bu sahte ilaçların çoğu Hindistan ve Çin’de üretilmektedir. Yüzlerce jenerik ilaç üreticisinin 
olduğu bu ülkelerde kontroller yeterli olamamaktadır.

Viagra gibi potansiyel kullanımı yüksek olabilecek ilaçlar internette geniş bir alıcı kitlesine 
sahiptir. Bu ilacın internetten yasadışı yollarla satımı mevcuttur, herhangi bir denetlemeye 
tabi olmadığından sahte ilaçların bu yolla satılımı oldukça fazladır. Buna karşın tıbbi ürün 
endüstrisinin endişelerini esas tetikleyen, kolesterol ilacı Lipitor’un da sahtesinin yapılmış 
olmasıdır. Bunu, kan inceltici ilaçlardan osteoporoz ilaçlarına düzinelerce reçete ile satılan 
başka ürünün sahtesinin çıkması izlemiştir. Pazar talebinden istifade eden suçlu çetelerindeki 
artış hızı kendini en çok domuz gribi salgınının en şiddetli zamanlarında ortaya çıkan sahte 
aşılar ve antiviral ilaçları ile hissettirmiştir.

Bu da küresel rant hırsının insan sağlığını bile hiçe saydığının somut bir örneğidir. 

Sahte	İlaçta	Dünyadaki	Durum
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, sahte ilaç piyasasının, küresel çapta yıllık 35-40 

milyar Dolarlık bir büyüklüğü bunmaktadır. Batı Avrupalıların sahte ilaçlara yıllık ortalama 10,5 
milyar Avro harcadığı tahmin edilmektedir. ABD için telaffuz edilen rakamlar bundan biraz daha 
fazladır. Avrupa Konseyi’ne göre, Avrupa’nın bazı ülkelerinde piyasada satılan tüm ilaçların 
yüzde 6’sı ila 20’si sahtedir. İlaç devi Pfizer, ilaç sahteciliği yüzünden yılık 2 milyar Dolar kaybı 
uğradığını açıklamaktadır. Taşıdığı ölümcül riskleri anlatmak için ise, sadece Afrika’da sahte 
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sıtma ilaçları yüzünden on binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Sahte ilaçlar 
çoğunlukla yanlış ya da zehirli bileşenler içermektedir. 

Suçlular için, karlı olmasının yanında, bu tür fiillere öngörülen cezaların çoğu ülkede para 
cezası ya da kısa süreli hapis cezası gibi nispeten hafif olması, sahte ilaç üretimi ve ticaretinin 
cazibesini artırmaktadır. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, internet, sahte ilaçların 
satışında önemli rol oynamaktadır. 

Sahte ilaç probleminin üç önemli ayağı bulunmaktadır. Birincisi insan sağlığı 
için tehlike teşkil etmesi, ikincisi orijinal üreticinin patent haklarının ihlal edilmesi, 
üçüncüsü is devletler açısından vergi kaybıdır.

Telif hakları bağlamında en fazla maddi kayba uğrayan şirketlerin Batılı olması Avrupa’nın 
ve ABD’nin konuya daha çok patent yönüyle yaklaşmasına sebep olmaktadır. Ancak sahtecilik 
kavramını ön plana çıkararak, sorunun sadece telif hakları açısından ele alınması doğru değildir. 
Zira sağlık riski yönüyle konuya bakıldığında daha etkili ve küresel düzeyde daha çok katılımlı 
ortak çözümlere ulaşılması mümkün olabilecektir. 

Çoğunlukla hangi tür ilaçların sahtesinin üretildiğine bakıldığında, ciddi sağlık 
problemlerinin tedavisinde kullanılan pahalı ilaçların ilk sırada yer aldığını 
görülmektedir.

Sıtma, verem, HIV, kanser, ileri böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
zayıflama ve kolesterol düşürücü ilaçlar ilk sırada gelmektedir. Sahte ilaç üretiminde 
ileri teknolojili ekipmanlar kullanılmasından dolayı, sahte ilacın çıplak gözle gerçeğinden ayırt 
edilmesi çok zordur.

OECD’nin yayınladığı raporlarda, sahte ilaçların birinci kaynak ülkesinin Hindistan olduğu 
belirtilmektedir. Ardından Mısır ve Çin gelmektedir. AB gümrüklerinde ele geçirilen sahte 
ilaçların da büyük oranda Hindistan menşeli olduğu görülmektedir. Hindistan kaliteli ve yasal 
jenerik ilaç endüstrisinin dünya çapında önde gelen ülkesidir. 

Bilindiği gibi, jenerik ilaç, referans ürün ile aynı aktif maddeyi, aynı miktarda bulunduran 
ve biyo - eş değerliği kabul edilen farklı ticari isim altındaki eş değer ilaçlardır. Bu ilaçlar, 
referans ilaçların patent ve veri koruma süreleri bittikten sonra kullanıma sunulmaktadır. 
İlaçların sahteciliği problemi uluslararası seviyede ilk defa, 1985 yılında Nairobi’de düzenlenen 
İlaçların Rasyonel Kullanılması Hakkındaki Uzmanlar Konferansında gündeme getirilmiştir. 
Bu Konferanstan sonra konu Dünya Sağlık Örgütü’nün, 2000 yılından sonra Avrupa Birliği ve 
Avrupa Konseyi’nin inceleme ve çalışma alanına girmiştir.

Bu alanda en önemli girişim, Avrupa Konseyi çatısı altında AB ülkelerinin öncülüğünde 
hazırlanan “Halk Sağlığına Tehdit Oluşturan Tıbbi Ürünlerin Sahteciliği ile Mücadele 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. 2007 yılında Avrupa Konseyi’nin onayıyla hızlıca oluşturulan 
bir çalışma grubu tarafından taslak Sözleşmenin yazımı Şubat 2009’da tamamlanmıştır. Avrupa 
Komisyonu’nun ve Batılı ülkelerin şekillendirdiği bu çalışma daha sonra Avrupa Konseyi 
Bakanlar Konseyi’nce 12 Mayıs 2010 tarihinde ele alınarak kabul edilmiştir. 

Araştırmacılar, Sözleşmenin kamuoyunda ya da sivil toplum örgütleri nezdinde yeterince 
tartışılmasına imkân verilmeden tamamlandığı yönünde eleştiriler getirse de, Sözleşmeyle 
birlikte ilk defa ilaçların ve medikal ürünlerin sahtesinin üretilmesi ve ticaretinin yapılması suç 
haline getirilmektedir.

Sahte ilaçları da içine alan ancak konuya daha çok telif hakları açısından yaklaşan diğer 
önemli bir çalışma ise, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) çatısı altında yine gelişmiş ülkelerin 
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öncülüğünde yürütülen “Sahte Ürünlerin Ticaretiyle Mücadele Anlaşması”dır. Bu antlaşma, 
Avrupa Konseyi Sözleşmesinden farklı olarak, yasal piyasayı düzenleme kaygısı taşımaktadır. 
Bu çerçevede, Sahte Ürünlerin Ticaretiyle Mücadele Anlaşması’na şekil vermeye çalışan batılı 
ülkelere, Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantılarınsa Çin ve Hindistan ciddi eleştiriler getirmiştir. 
Çin ve Hindistan DTÖ’nün 153 üyesinin çoğunun da desteğini alarak kendi çekincelerini resmi 
olarak iletmişlerdir.

Çin ve Hindistan, ticaretlerine zarar vereceği endişesiyle entelektüel hakların daha sıkı 
korunmasına yönelik ABD ve Batılı ülkelerin tekliflerine genel olarak sıcak bakmamakta; bu 
Anlaşmanın, 1995 yılında uygulamaya başlanan ve telif hakları konusunda en kapsamlı 
uluslararası anlaşma olan TRIPS Anlaşması’nın ötesine geçerek ülkelerin yasal ekonomilerine 
zarar vereceğini ileri sürmektedirler.

Hindistan’ın tezi şudur; böyle bir anlaşmayı hazırlamakta olan ülkeler sahte ilaç korkusunu bu 
Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte yasal jenerik ilaçlara karşı artan oranda kullanacaklardır. 
Avrupalı yetkililer, jenerik ilaçlarla ilgili olarak patentin korunması konusunda da henüz bir 
uzlaşı olmadığının altını çizdikten sonra; organize suç örgütlerince suiistimal edilen bir alan 
olan sahte ilaç sektörünün, gelişmekte olan ülkelere de ciddi sağlık ve güvenlik riski taşıdığını 
ve TRIPS’in sahte ürün kaçakçılığındaki müthiş artışa engel olamadığını belirtmektedirler.

Uluslararası düzlemde bu çalışmalar tartışmalarla birlikte devam ederken, AB, sahte ilaçların 
internet üzerinden kayıtsız eczaneler vasıtasıyla satılmasını kontrol altına almaya yönelik bir 
çalışma başlatmıştır. Bu çerçevede AB Parlamentosu Çevre ve Kamu Sağlığı Komitesi, 2008 
yılında AB Komisyonu tarafından hazırlanan sahte ilaçlarla mücadele kararına yeni eklemeler 
yapılmasını önermiştir. Bu eklemeler sahte ilaçların satışını ve pazarlanmasını suç haline 
getirmekte, özellikle online satışları yasaklamaktadır. Jenerik ilaçlar, patentli ilaçlar gibi bu 
kapsam dışında tutulmuştur. Online eczanelerin bu şekilde çalışabilmesi için yetkili ulusal 
makamlarından izin almaları ve AB logosu taşımaları gerekecek ve merkezi bir web sitesi ise 
logonun gerçek olup olmadığını kontrol etmek için kullanılması kararlaştırılmıştır.

Sahte	İlaçların	Engellenmesi	İle	İlgili	Dünya’da	Yapılan	
Çalışmalar

• Şubat 2006: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Tıbbi Ürünlerde Sahteciliğe Karşı 
Çalışma Kolu’nu (IMPACT) hayata geçirildi.

• Eylül 2008: Dünya Sağlık Örgütü ve Interpol birlikte ilk operasyonlarını Tanzanya ve 
Uganda’daki tıbbi ürün sahteciliğine karşı başlattı.

• 18 Aralık 2008: Avrupa Komisyonu, taklidi yapılan ilaçlar hakkında yeni bir direktif 
önerisi verdi.

• 18 Şubat 2009: Avrupa Parlamentosu üyeleri internet satışlarına değinmediği 
gerekçesiyle Komisyon’un önerdiği metni eleştirdiler.

• Mayıs 2009: Süveyş Kanalı’ndan Ortadoğu’ya geçen yüzbinlerce sahte ilaca el konması 
için Mısır polisi, gümrük yetkilileri ve IMPACT’e bağlı özel tetkikçiler birleşerek harekete 
geçti.

• 27 Ekim 2009: Atlantik’in her iki yakasındaki ilaç düzenleyicileri online olarak satılan 
domuz gribi aşıları için uyarıda bulundular.

• 4 Ocak 2010: Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB yetkilileri ile öncelikli işbirliği yapılması adına 
sahte tıbbi ürünlerin listesini yayınladı.

• 15 Nisan 2010: İsveçli eczacılar, sahte ilaçları önlemek amacıyla tasarlanan sanayi 
önderliğindeki barkot projesinin olumlu sonuçlarını müjdeledi.
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• 21 Mayıs 2010: Avrupalı eczacılar grubu logolarının internetten yasal olmayan satış 
yapan bir Rus web sitesi tarafından taklit edildiğini duyurdu.

• 27 Nisan 2010: Avrupa Parlamentosu kamu sağlığı komitesi internet üzerinden yasal 
olmayan satış yapılmasına ilişkin yeni önlemler aldı.

• Temmuz 2010: Avrupa Parlamentosu Taklidi Yapılan İlaçlar Direktifi’nin oylanmasına tam 
kadro katıldı.

• Eylül 2010: Taklidi Yapılan İlaçlar Direktifi’nin parlamento tarafından ilk incelemesi.
• 18-22 Ekim 2010: Dünya Sağlık Örgütü uzmanlar komitesi ilaçların dağıtımında iyi 

uygulamalar yönergesinin gözden geçirilmesi.
• 16 Mayıs 2010: Türkiye sahte ilaçla mücadelede önemli bir projeye imza atarak İlaç Takip 

Sistemi’ni (İTS) devreye girdi.
• Şubat 2011: Avrupa Parlamentosu, sahte ilaçların tedarik zincirine girişini engelleyecek 

tasarıyı onayladı. İnternet üzerinden satışlar da yasa kapsamına alındı. İlaç satışı yapan 
internet sitelerinde ortak bir logo bulunacak. Sanal eczaneler, her üye ülkenin merkez 
ağına bağlı olacak.

Sahte	İlaçlar,	Türkiye’de	Durum	ve	Başlıca	Sorunlar
Türkiye’de ilaçta yapılan sahtecilik insan yaşamının tehlikeye girmesinin yanı sıra, ülkenin 

kısıtlı imkânlarının boşa harcanması, ilaç dağıtım sistemine ve sektöre güvenin azalmasına 
neden olmaktadır. Türkiye sahte ilaç konusunda dünyada 4.sıradadır.

İlaç istismarı konusunda ülkemizi ilgilendiren iki temel sorunun üzerinde özellikle durulması 
gerekir: 

Birincisi; zayıflama ve diyet ilaçlarına olan talebin kontrolsüzlüğü; çoğu ithal olan bu tür ilaçlar 
hakkında hemen hiçbir bilgi olmamasına rağmen (etken madde, etki etme şekli, zehirleyici/
zararlı olabilecek özellikleri, dikkat edilmesi gerekenler, yan etkileri vb.) büyük bir istekle ile 
kullanılmaktadır. Toplumun zihninde yaygın olarak hala ithal olan ürünlerin kaliteli ve etkili 
olduğuna dair büyük bir yanılgı vardır. Oysa en büyük ilaç ve bilim sahtekârlıklarının önemli 
bir bölümü hep bu ülkelerden çıkmıştır. Hiç yaşamamış doktorlara yazdırılan ve yayınlanan 
araştırmalar, para ile yazdırılan yazılar ve övgüler, sahte isimlerle yapılan destekler batı 
dünyasının yabancı olmadığı hilelerdir. 

İkincisi; tüm bitkisel kökenli ilaçların veya ürünlerin en azından “zararlı olmadığı/olmayacağı” 
düşüncesidir ki, bu son derece yanlış ve tehlikelidir. Pek çok bitki yüzlerce farklı kimyasal madde 
içermektedir ki, bunlardan birkaç tanesi ya zehirli, ya da zararlı olabilmektedir. Kaldı ki, bitkinin 
üretildiği bölge, zararlı metal kalıntılar içerip içermediği, mikrop barındırıp barındırmadığı gibi 
konular çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Bugün, Türkiye’de bitkisel birçok ilaç niteliği taşıyan ürünün gıda takviyesi adı 
altında ithal edilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın incelemesinden geçmeksizin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılması, eczaneler dışında, internet ve tv 
reklamlarıyla gelişi güzel pazarlanabilmesi ve marketler de rahatça satılması halk 
sağlığı adına çok büyük riskler içermektedir. 
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Sahte	İlaç	Sorunundan	Korunmak	İçin	Önlemler

Toplumun	Aydınlatılması	ve	Bilinçlendirilmesi
Bilinçli ilaç tüketimin yaygınlaştırılması için ilköğretimden başlayarak ilaçların eczanelerden 

temin edilmesi, internet sitelerinden ya da seyyar satıcılardan, eczacı danışmanlığı olmadan 
alınmamasına yönelik eğitim sağlanmalıdır.

Hastalar satın aldığı veya kendisine verilen ilacın sahte olduğunu nasıl tespit edebilecekleri, 
bunu anladıklarında, hemen doktoruna, satın aldığı eczaneye, ilacın meşru üreticisine ve Sağlık 
Bakanlığı’na bilgi vermenin yolları anlatılmalıdır.

Dağıtım	Kanallarının	Rolü	ve	Önemi
Ayrıca ilaç dağıtım kanalları iyi denetlenmeli, güvenilir olmayan dağıtım kanallarından satın 

alma yapılmamalıdır. Ve halk uyarılmalıdır.

Yasal	Mevzuat	ve	Denetimin	Önemi
Türk mevzuatında sahte ilaçlara ilişkin net bir açıklama olmamakla birlikte 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunun 187. maddesine göre göre sahte ilaç üretimi ve satılması suçtur. Kişilerin hayatını 
ve sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte ilaç üreten veya satanlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve adli para cezasına çarptırılır.Sahte ilaç üreticilerine yönelik yasal cezai yaptırımların daha 
caydırıcı olması gerekmektedir.

Ülkemizde, sağlık otoritesi, eczanelerde satılan ve devlet tarafından ödenen ilaçlarda 
sahteciliği önlemek üzere “İTS” (İlaç Takip Sistemi) uygulaması getirmiştir. Devletimiz bu konuda 
bir anlamda Türk ilaç pazarının %90 alıcısı olarak kendini sahte ilaçlardan korumaya çalışmıştır. 
Ancak başka bir gerçek vardır ki, devletin geri ödeme yapmadığı hatta Sağlık Bakanlığı dışındaki 
bakanlıklardan onay alarak gelen ürünlerin de taklidi ve sahtesi yapılmaktadır. Devletin 
ödemediği reçeteler veya elden alınan ilaçlarda, eczane dışında satılan ürünlerde sahteciliğin 
önlenmesi için yapılması gereken uygulama ve kontroller bulunmamaktadır.              

Eczacılar olarak halk sağlığını korumak ve her türlü sahteciliğe karşı bilinçli ve tepkili 
olma yükümlülüğümüzün olduğunu bilerek, halkımıza internet, televizyon ve diğer yollarla 
“tükettirilmeye“ çalışılan tüm ilaçların uygun doz, yol, zaman ve yerde kullanılmadığında 
“zehir” olduklarını her fırsatta hatırlatmamız, eczane dışında satılan hiçbir ürünün alınmaması 
yönünde etkin bilgilendirme yaparak, sahte ilaç tüccarlarına karşı mücadelede görevimizi 
yerine getirmemiz, hem insan sağlığın korunması hem de orijinal üreticinin patent haklarının 
ve devletin vergi hakkının korunmasına destek vermemiz gereklidir.
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Özet: 

Gerek Dünya’da, gerekse ülkemizde hastanelerde yönetimi en zor konuların başında ilaç ve 
tıbbi malzemeler gelmektedir. Günümüzde hastanelerde yaşanan tıbbi uygulama hatalarının 
başında ilaç kaynaklı hatalar gelmekte ve ilaç israfı gibi ciddi sorunlar yayında, hastane 
akreditasyon süreçlerini de kolaylaştırması sebepleriyle klasik ilaç dağıtım yönetimi yerine “birim 
doz ilaç sistemini” (The Unit Dose System) yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır(1-3). 

Bu çalışmada Dünya’da hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımında kullanılan belli 
başlı otomasyon sistemleri incelenmiş, avantaj ve dezavantajları tartışılmış ve Türkiye’de bu 
sistemleri kullanan hastaneler incelenmiştir. 

1.	Giriş:
Günümüzde başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyadaki gelişmiş merkezler, ilaç 

kullanımında yaşanan pek çok ciddi sorun nedeniyle klasik ilaç dağıtım yönetimi yerine  
otomasyon sistemleri,“birim doz ilaç sistemini”(The Unit Dose System) tercih etmektedirler. 
Temel hedef, diğer sistemlerde görülen yüksek oranlı ilaç kullanımı hatalarını azaltmak ve ilacın 
doğru hastaya, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru miktarda güvenli biçimde uygulanması 
ve hasta ve hastane için tasarruflu bir ilaç kullanımı sağlamaktır. 

Ayrıca, hasta güvenliği ve bakım niteliğinin yükseltilmesi ilgili son yıllarda, sağlık kurum 
ve kuruluşlarının uluslararası akreditasyon süreçleri için birim doz ilaç sistemi kullanılmasının 
akreditasyon süreçlerini kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir(1-4).

Anahtar Kelimler(Key Words): Hastane Eczanesi (Hospital Pharmacy), İlaç Dağıtım Sistemleri                 
(Drug Dispensing System),   Birim İlaç Doz Sistemi (The Unit Dose System),Hastane Eczanesi 
Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi(Hospital Pharmacy Automactic Dispensing Systems)

2.	Dünyada	ve	Türkiye’de	Otomatik	İlaç	Dağıtımı	Ve	Birim	
Doz	İlaç	Yönetimi	Amacıyla	Kullanılan	Sistemler

Birim doz dağıtım yapan bu sistemler çeşitli marka özelliklerine göre farklı tasarlanmış 
olmalarına rağmen, hemen hemen aynı prensiple çalışırlar. Sistemlerin özü; dokunmatik 
ekran, monitör, klavye ve emniyetli depolama alanlarından oluşan otomatik bir kabindir. Bu 
depolama alanına erişebilmek için bir kullanıcı kimliği ve şifresi gereklidir. İlk olarak kullanıcı, 
kimlik bilgisini ve şifresini girdikten sonra listeden bir hasta profili ve bu hastaya uygulanması 
gereken tıbbi tedaviyi seçer. Daha sonra dağıtım kabini, ilacı içeren çekmeceyi kilitler ve belli 
bir süre sonra kullanıcının çekmeceye ulaşmasına izin verir. Bu aşamada çekmece düzgün 
kapanmadığı takdirde sistem sinyal vererek kullanıcıyı uyarır. Sonuç olarak doktorun yazdığı 
tedavi şeması direktiflerine (orderına) göre hazırlanan ilaçlar, hemşirenin uygulaması için hazır 
hale gelir. Otomatik ilaç dağıtım kabinleri genel olarak hemşire istasyonları, acil servisler ve 
ameliyathanelerde bulunurlar(1).



7574

 Dünya’da ve Türkiye’de İlaç Otomasyon Sistemlerinin Değerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent KIRAN  

2.1.	PYXIS	Otomasyon	Sistemi:
Dünya’da en yaygın kullanılan tek doz ilaç dağıtım otomasyon sistemi; “hospital information”, 

“PYXIS”(ilaç dağıtım sistemi) ve “SAP”olmak üzere üç bilgisayar ağından oluşmaktadır. Bu 
sistem, hastanede kullanılan HIS(Hostipal Information System) ve SAP ile arayüzler aracılığıyla 
haberleşerek çalışmaktadır. Hekim, eczacı ve servis hemşiresi HIS ve PYXIS arasındaki iletişim 
sayesinde birbirleriyle haberleşmektedir. Eczanede bulunan ilaçların yüzde 90-95’i bu sistemde 
“med-station” adı verilen ve otomatik olarak kilitlenen dolaplar içinde muhafaza edilir. Hekim 
hastasını görüp değerlendirdikten sonar “hospital information sistem” ağı aracılığıyla hastasına 
ait ilaç istek formunu bilgisayara aktarır. Hastaya ait tüm bilgiler bu sistemde saklı tutulur. 
Hekimin yazdığı ilaç istek formu, eczanede bulunan PYXIS sistemine bağlı “consol” adı verilen 
bir bilgisayar ekranına düşer. Eczacı, hekimin yazdığı istek formunda yer alan ilaçların maksimum 
yüksek dozlarını, ilaçların etkileşimlerini, dozların hastanın yaşına uygun olup olmadığını kontrol 
ettikten sonra onay verir. Eczacının onayı yine bu sistem aracılığıyla hastanenin servislerinde 
yer alan “med-station” ekranına düşer. Dokunmatik sistemle çalışan bu bilgisayar, servis 
hemşiresinin parmak izini okutup yetkisini tanıtması sonucu açılır. Servis hemşiresi bilgisayar 
butonunda isminin yer aldığı sayfayı açtığında hastalarına ait tüm ilaç listesini detaylı olarak 
ekrandan görebilir. Listede hastaların hangi ilacı hangi dozda ve saat kaçta almaları gerektiği 
detaylı bir şekilde yer alır. Hemşire, hastasına verilmesi gereken ilaçla ilgili butonu tıkladığında 
sadece o ilaca ait çekmecenin açılmasını sağlar. Bu çekmeceden aldığı ilacı saatinde hastasına 
uygular(Fotograf-1).Hekim istek formunu bilgisayara aktardığında, med-station içinde bulunan 
ilaçlar stok seviyesinin altına düşerse eczacının bilgisayarına uyarı gelir. Bu uyarının ardından 
eczacı da hastanın ilacına ulaşabilmesi için makineye gerekli ilaç yüklemesini yapar. Dolayısıyla, 
PYXIS sisteminde ilaçların tükenmesi gibi bir sorunla da karşılaşılmaz. Ayrıca, ilaçların son 
kullanma tarihi yaklaştığında yine bu sistem aracılığıyla eczacının bilgisayar ekranına uyarı gelir. 
Aşağıda (Fotograf-1)’de tüm bu işlemler de hastaya doğru ilaçların doğru zamanda ve doğru 
dozda sunulmasını sağlayan sistemin çalışma biçimleri gösterilmiştir(2). 

Fotoğraf-1: Pyxis Sistemi

 Dünya’da ve Türkiye’de İlaç Otomasyon Sistemlerinin Değerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent KIRAN  

PYXIS	Sistemin	Avantajları:
1. İlaca ilk doz erişiminin hızlı olması
2. Eczanedeki  iş yükünün katlara kaydırılması
3. Parmakizi doğrulamasıyla ilaca sadece yetkili kişilerin ulaşabilmesi
4. Stok takibinin yapılabilmesi
5. İlaç hakkında tüm raporların alınabilmesi
6. Doğru ilaca doğru zamanda erişimin sağlanması

PYXIS	Sistemin	Dezavantajları:
1. Deblister yapılması zorunluluğu
2. Deblister esnasında  oluşan ilaç zaiyatı
3. Deblister nedeniyle ilaç miadının 2-3 haftaya düşmesi
4. İlaç alımı esnasında her çekmecede birden fazla ilaç bulunduğundan yanlış ilaç alma 

hatasının bulunması
5. Hemşirelere ekstra iş yükü getirmesi
6. Ampul, vial, enjektör gibi parenteral formların barkodsuz stoklanması
7. Lot takibinin birim doz olarak yapılamaması
8. İade ilacın geri yüklenmesinden kaynaklanabilecek hatalar
9. Çekmece içinde bulunan aynı ilaçların miadının kontrol edilememesi
10. Veri transfer problemleri
11. Hastabaşında sadece tablet ilaçların barkodla doğrulanması
12. İlaç verme hatalarının tamamen önlenememesi
13. Eczanede ya da katlarda işgücünden tasarruf edilememesi (aksine ekstra iş gücü 

gerekmesi)

3.	Swisslog	Otomasyon	Sistemi
Kanada’da bulunan St. Peter’s hastanesinde Swisslog firması tarafından gerçekleştirilen 

hastane eczanesi otomasyon sistemi  görülmektedir(Fotoğraf-2). Bütün sistem, ana kontrol 
bloğu, akıllı yazılım ve RF (radyo frekansı) içeren el modüllerinden oluşmaktadır. Hastaları 
kontrol eden doktorlar, el terminalleri vasıtasıyla hastanın günlük kullanması gereken ilaçları 
kullanım saatleriyle birlikte el terminaline girmektedirler. Bu girilen veriler kablosuz olarak ilaç 
hazırlama sistemine ulaşır. Burada fotoğrafta görülen(Fotograf-2) otomasyon sistemi ile katı 
ve sıvı ilaçlar el değmeden günlük kullanıma uygun şekilde hazırlanmakta ve hastanın isminin, 
ilaçların cinsinin ve kullanma saatlerinin üzerinde yazılı olduğu bandrol basılmış biçimde çıktı 
alınmaktadır. Böylece, hangi hastanın hangi ilacı ne zaman alacağı konularındaki kargaşa 
ortadan kaldırılmış olunur(3). 
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Fotoğraf-2: Swisslog Otomasyon Sistemi

SWİSSLOG	Sisteminin	Avantajları
1. Hastane bünyesinde kullanılan ilaçların hemen hemen hepsi birim doz olarak 

barkodlanır.(tablet+ampul+vial)
2. Cihazdan çıkan poşetlerin üzerinde hasta ve ilaç bilgileri vardır
3. Cihazdan çıkan tablet poşetlerinin barkodlanmıştır
4. Tüm form ilaçların birim doz stok takibi yapılabilir
5. Ilaç hakkında tüm raporların alınabilir
6. Doğru hastaya doğru ilacın ulaşması sağlanır
7. Ilaç hazırlama süreci otomatize edilir
8. Ilaçların birim doz olarak miadının kontrol edilebilir
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9. Kullanılmayan ilaçların eczaneye iade edilmesi zorunluluğu ile tasarruf sağlar
10. Hasta adına birim doz ilaç hazırlandığı için katlarda gereksiz stok bulundurulmasını 

engeller
11. Lot takibinin birim doz olarak yapılabilir
12. İşgücü ihtiyacının ciddi şekilde azalması (%60)
13. Eczane ve hemşirelerdeki  iş yükünün azaltılarak zaman kaybının minimuma indirgenmesi
14. İlacın deblisterize edilme ihtiyacının bulunmaması
15. Deblisterize etme ihtiyacı olmadığından ilaç miadının üretim sırasındaki miadıyla aynı 

kalması 
16. Merkezi olması nedeniyle veri transfer kayıplarının bulunmaması

SWİSSLOG	Sisteminin	Dezavantajları:
Serumlar ve mamalar gibi büyük hacimli ilaçların birim doz hasta adına hazırlanamamasıdır.

4.	ROWA	SPEEDCASE	Otomasyon	Sistemi:
İngiltere’de King’s College Hastanesi Eczanesinde uygulamaya geçilen ADS(Automatic 

Dispersing System) için Rowa Speedcase adlı otomatik ilaç dağıtım sistemi  (Fotograf-3)
kullanılmaktadır(4).

Fotoğraf-3: Rowa Speedcase Otomasyon Sistemi

Bu sistemin özellikle depolama açısından çok yararlı olduğu ve her metrekarede 4000 paket 
saklayabildiği bildirilmektedir. İlaçlar once bir profesyonel tarafından barkod/karekod okutularak 
sisteme alınmakta ve her ilaç için belirlenmiş kısımlara robot tarafından yerleştirilmektedir.

İlaç talebi doktor veya hemşire tarafından şifre aracılığıyla sisteme girilip, hasta adı, doz 
gibi istenen bilgiler doldurulduktan sonra robot tarafından cıkış penceresinden gönderiliyor. 
Burdan çıkan ilaçlar yetkili  sağlık personeli tarafından alınmaktadır.Rowa Vmax sisteminin 
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birim doz paketleme yapma özelliği  ve ilaçları kliniğe kadar gönderme gibi bir işlevi 
bulunmamaktadır(4,5).

ROWA	SPEEDCASE	Sisteminin	Avantajları:
1-Bölüm giderlerinin azaltılması( Yıllık100.000 sterlin daha az harcama)
2-İlaç dağıtımındaki hatalarda azalma
3-Hastalara ilaç dağıtım sürelerinin azaltılması
 4-Personelin doğrudan hasta bakımı için zaman sağlar
5-Hizmet güvenilirliği artırılmıştır
6-Stok kontrolü kolaylaşmıştır

ROWA	SPEEDCASE	Sisteminin	Avantajları:
Rowa Vmax sisteminin birim doz paketleme yapma özelliği  ve ilaçları kliniğe kadar gönderme 

gibi bir işlevi bulunmamasıdır(4,5).

4.	Türkiye’de	Hastanelerde	İlaç	Otomasyon	Sistemlerinin	
Durumu:

Bugün ülkemizde ilaç otomasyon sistemlerinden “PYXIS”(ilaç dağıtım sistemi) kullanan 
hastanelerin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik politikalar ile birlikte 2004 yılından 
bu yana, başta İstanbul’da 9 hastane olmak üzere, Ankara’da 6 hastane, Adana’da 1 hastane, 
Bursa’da 1 hastane ve Kocaeli’nde 1 hastane olmak üzere toplam 18 hastanede kullanılmaya 
başladığı anlaşılmaktadır. Bunların içinde biri Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma 
hastanesi, biri Silahlı Kuvvetlere bağlı hastane, 6’sı üniversite hastanesi ve 10 tanesi ise özel 
sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olduğu görülmektedir(Tablo.1)(6).

Türkiye’de uygulamaya sokulan sağlıkta dönüşüm politikalarıyla, sağlık turizmine başlayan 
yönelim ve özellikle Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden hasta çekmeyi amaçlayan özel hastane 
zincirlerinin ile akreditasyon hedefi olan hastanelerde son yıllarda uluslararası akreditasyon 
kuruluşları tarafından akredite edilme çalışmaları sırasında maliyetleri oldukça yüksek olmasına 
karşın ilaç otomasyon sistemi kullanılmasının akreditasyon süreçlerini kolaylaştırmasının, 
otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, sistemi 
kullanan hastanelere sayısal açıdan bakıldığında henüz ülkemizde çok yeni olduğunu söylemek 
gerekir.

Tablo.1.Türkiye’de İlaç Dağıtımında Otomasyon Sistemi Kullanan Hastaneler(2013)
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HASTANE Şehir Otomasyon 
Kuruluş Yılı

1. Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi İstanbul 2013

2. Hisar Intercontinental Hospital İstanbul 2013

3. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi A Blok Ankara 2013

4. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi D Blo Ankara 2012

5. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi İstanbul 2011

6. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve  
 Araştırma Hastanesi

İstanbul 2010

7. Acıbadem Maslak Hastanesi İstanbul 2009

8. VKV Amerikan Hastanesi İstanbul 2009

9. Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi İstanbul 2008

10. Anadolu Sağlık Merkezi Suadiye Tıp Merkezi İstanbul 2008

11. İncirlik Hava Üssü Hastanesi Adana 2008

12. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Ankara 2006

13. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ankara 2006

14. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk  
  Hastanesi

Ankara 2006

15. Hacettepe Üniversitesi FTR Merkezi Ankara 2006

16. Hisar Intercontinental Hospital İstanbul 2005

17. Acıbadem Bursa Hastanesi Bursa 2005

18. Anadolu Sağlık Merkezi Kocaeli 2004

5.	Sonuç	ve	Öneriler:
Birim doz ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımında kullanılan otomatik sistemler maliyetli 

olmalarına karşın çok iyi bir planlamayla her hastanenin ihtiyaçlarına özel çözümlerle kurularak 
hasta güvenliğini son derece artıran ve tasarruf sağlayan sistemler olduğu konusunda ileri 
sürülen savlar giderek artmaktadır. Hastaneler yukarıda  örnekleri verilen  tam otomatik pyxis 
ya da swisslog gibi maliyeti yüksek tüm otomasyonunu bünyesinde toplayan bir sistem tercih 
edebildikleri gibi  hastanenin  özellikleri,   bütçe olanaklarına gore basamak,basamak bu 
sisteme geçebilmeleri de olanaklıdır. Bu basamaklar, depolama sistemleri, sadece tablet birim 
dozajı yapan otomasyon sistemleri vb. ile  adım adım gerçekleştirilebilmektedir.Ülkemizde tam 
otomatik dağıtım ve birim doz uygulama sistemlerine geçiş yapmış hastanelerden olumlu geri 
bildirimler giderek artmaktadır(7,8). 

Hastanelerde medikasyon güvenliğini ve tasarrufu arttıran ve uluslararası akreditasyon 
süreçlerini kolaylaştıran bu sistemlerin gelecekte akredistasyon hedefleyen özel hastaneler ile 
tasarruf önceleyen büyük ölçekli üniversite ve kamu hastanelerinde kullanımının yaygınlaşması 
beklenebilir.
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Akılcı	İlaç	Kullanımı	(AİK)	Ulusal	Eylem	Planı	
2014-2017
Ecz. Mesil AKSOY
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Akılcı ilaç kullanımı, hekimlerin ilaçlı tedavileri hastaların klinik ihtiyaçlarına göre bireysel 
özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun dozda ve yeterli süreyle, hasta ve toplumiçin 
en az maliyetle planlaması;eczacıların reçetelenen ilaçları doğru ve hastayı bilgilendirerek 
sağlaması;yardımcı sağlık personelinin tedaviyi doğru uygulaması ve/veya hastaların 
ilaçları doğru şekilde kullanması olarak tanımlamaktadır. Tanı ve tedavi süreçleri göz önüne 
alındığında hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, ilaç sektörü ve halk (hasta, hasta yakını 
vb.) akılcı ilaç kullanımındasorumluluk sahibi taraflardır.Bu çerçeveden bakıldığında akılcı 
olmayan ilaç kullanımı çok sayıda etkene bağlı olabilecek bir sorundur. Böyle bir sorununda 
ancak multidisipliner bir yaklaşımla çözümlenebileceğidüşünülmüştür. Bu bağlamda,AİK’i 
destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; ayrıca 
hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AİK konusunda davranış 
değişikliği oluşturmak amacı ve etki edilen taraflarda AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç 
düzeylerini artırmak hedefiyle sorumluluk sahibi tüm tarafları kapsayacak şekilde Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”hazırlanmıştır.

Bu planda; AİK yapılanması ve koordinasyon,hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, 
halk ve ilaç sektörü ayrı ayrı başlıklarda değerlendirilmiştir. Her başlık için tanıtım, eğitim, 
izleme ve değerlendirme ile idari düzenlemeler ve planlamalar olmak üzere dörtalanda99 
faaliyetplanlanmıştır. 

“AİK Yapılanması ve Koordinasyon” başlığında; AİK ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, 
yapılandırılmanın tamamlanması ve güçlendirilmesi hedefiyle merkez yapının desteklenmesi, 
il temcilciliklerinin yeniden yapılandırılması, hastanelerde bulunan AİK ekiplerinin yeniden 
oluşturulması ve görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,  Bilimsel Danışma Kurulu ve alt 
çalışma gruplarının oluşturulması ve faal hale getirilmesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta 
olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması planlanmıştır.

“Hekim” başlığında; AİK ve kanıta dayalı tıp uygulamaları hakkında hekimler için bilgilendirme 
materyallerinin oluşurulması, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitim müfradatlarına AİK ile 
ilgili ders ve staj programlarının eklenmesinin sağlanması, asistan hekimlerin uzmanlık eğitim 
müfredatına AİK’in eklenmesi, aile hekimleri için uygulanan uzaktan eğitim programında AİK’e 
yer verilmesi, bilimsel toplantılarda AİK konusuna yer verilmesi, AİK konusunda  konuşmacı 
veeğitici havuzunun oluşturulması, reçete verilerinin analiz edilip, değerlendirilip hekimlere 
kendileri ile ilgili bilgilendirme yapılmasına imkan sağlayan Reçete Bilgi Sistemi’nin (RBS) 
işlerliğinin arttırılması ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlere kendileri ile ilgili 
bilgilendirmelerin yapılabilmesi, tanı ve tedavi rehberlerinin oluştulması ve hekimlere 
ulaştırılması, e-reçete sistemi ile koordineli çalışan ilaçların yan etkileri ve ilaç etkileşimleri ile ilgili 
uyarı verebilen bir sistemin altyapısının oluşturulması,ülkemizde kalıtsal kanama bozuklukları 
için ulusal bir veri tabanı oluşturulmasına ve etkin hasta takibine imkan sağlayan”Hemophiline 
Portal ve Proje”sinin etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması planlanmıştır.

“Eczacı” başlığında; Eczacılık Fakültelerinde AİK ile ilgili multidisipliner eğitim modelinin 
geliştirilmesi, hastane eczacılarına ve serbest eczacılara yönelik meslek içi eğitim programlarının 
planlanması ve uygulanması, eczacıların ilaçlar ile ilgili bilgilere ulaşılabileceği cep telefonu 
ve tablet bilgisayarlarla uyumlu çalışabilen bir yazılım geliştirilmesi ve kullanıma sunulması, 
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ilaç bilgilendirilmelerinin ve etiketlemelerin e-reçete sistemi ile uyumluhale getirilmesinin 
sağlanması planlanmıştır. 

“Yardımcı Sağlık Personeli” başlığında; yardımcı sağlık personeli yetiştiren lise, ön lisans, 
lisans, lisans üstü programlarının eğitim müfredatlarında AİK ile ilgili ders veya staj programı 
eklenmesinin sağlanması, başta aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yardımcı 
sağlık personellerine yönelik hizmet içi eğitim programlarında AİK konusunun işlenmesi 
veilaç uygulama yollarına yönelik yardımcı sağlık personelini bilgilendirici eğitim videolarının 
oluşturulmasının sağlanmasıplanlanmıştır. 

“Halk”başlığında; AİK il temsilcileri desteği ile illerde AİK ile ilgili tanıtım etkinlikleri ve 
eğitim seminerleri düzenlenmesi,çocuklar için oyun, hikaye kitabı şeklinde bilgilendirici 
tablet uygulama modüllerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının sağlanması, çocukların 
yaşlarına uygun olacak şekilde AİK konusunda bilgilendirme yapılmasının sağlanması, Milli 
Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içinde 
projeler geliştirilerek eğitimler verilmesi, ilaçların kullanma talimatı ile ilgili bilgilere ulaşabilecek 
yazılımlar geliştirilmesi ve kullanıma sunulması, ilaç formlarının uygulama yollarını ve dikkat 
edilecek hususları içeren kısa bilgilerdirme videolarının oluşturulması, bitkisel ilaçların bilinçsiz 
kullanımları ile ilgili AİK kapsamında farkındalık oluştulmasının sağlanması planlanmıştır.

“İlaç Sektörü”  başlığında; ürün tanıtım elemanlarına yönelik kayıt sisteminin oluşturulması ve 
AİK konusunu da içeren yeterlilik eğitimi verilmesi, güvenlik aralığı dar ilaç gruplarının güvenli 
ambalaja geçmesinin sağlanmasına  ve soğuk zincire tabi farmasötik ürünlere zaman-sıcaklık 
indikatörü yerleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılması planlanan faaliyetlerdendir.

Ayrıca tüm taraflara yönelik olacak şekilde AİK kampanyalarının düzenlenmesi, www.akilciilac.
gov.tr web sitesinin ve sosyal medyanın etkin yönetimi ile bilgi paylaşımının sürdürülmesi, 
sağlık hizmet sunucuları için AİK’e münhasır sempozyumların düzenlenmesi ve AİK kaynak 
kitaplarının hazırlanması planmıştır.

Bu plan hazırlanırken tüm dünyayı ve geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir tehdit olan 
antibiyotik direncinin önüne geçmek adına antibiyotiklerin akılcı kullanımın sağlanması, 
psikiyatrik hastalıkların ve göğüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların ayrıcaçoklu 
ilaç kullanımının yüksek olduğu yaşlı hasta gruplarındailaçların akılcı kullanımının sağlanması 
öncelikli faaliyet alanları olarak kabul edilmiştir. Bu plan kapsamındaki faaliyetler 4 yıllık bir 
sürece yayılmış, ulaşılması planlanan hedefler ihtiyaçlara ve önceliklere göre farklı zaman 
dilimlerinde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında planlanan herbir faaliyet 
için sorumlu kurum/kuruluş(lar), işbirliği yapılacak kurum/kuruluş(lar), beklenen faydalar, 
muhtemel riskler ve engeller, hedef(ler), izleme ve kontrol için sağlanacak veri ve ilerleme 
göstergesi belirlenmiştir.

Planlanan bu faaliyetlerin;Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Miili Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu, Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları 
vemedya ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Akılcı olmayan ilaç kullanımının neden olduğu sorunlar toplumun her kesimini 
ilgilendirmekte,AİK’in sağlanması ve bu faaliyetlerin başarıyla beklenen hedeflere ulaşabilmesi 
için her paydaşın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesigerekmektedir. 

Antibiyotiklerin	Akılcı	Kullanımı
Prof. Dr. İsmail BALIK
Ankara Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve
İlaç Bilincini Geliştirme Ve Akılcı İlaç Derneği (İBGAİD) Başkanı

Dünya genelinde antibiyotikler, ilaç grupları içinde  %9 oranında kullanılmakta iken 
ülkemizde %18 oranında kullanılmaktadır. Bir başka deyişle en sık kullanılan ilaç grupları içinde 
antibiyotikler, dünyada 5. sırada iken, Türkiye’de en fazla kullanılan ilaçlardır. Özellikle solunum 
yolu enfeksiyonlarında, maalesef, çoğunlukla da soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda hem 
hekimler tarafından en çok reçete edilen hem de kişilerin eczanelerden kendi istekleri ile 
aldıkları ilaçlardır. 

Oysa bu tür enfeksiyonların çoğu, antibiyotik tedavisinden fayda görmez. Çünkü soğuk 
algınlığı ve grip, virüs dediğimiz mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonlardır. 
Virüsler antibiyotiklerden etkilenmez. Yani antibiyotikler ancak bakterileri öldürmektedir. Viral 
enfeksiyonlar altta yatan bir hastalığı olmayan, bağışıklık sistemi sağlam kişilerde kendiliğinden 
iyileşir. Altta yatan hastalığı olan, yaşlı, bağışıklık sistemi sağlam olmayan hastalarda ise 
antibiyotikler yerine antiviral ilaçların kullanılması gerekebilir. Görüldüğü gibi bu hastalıkların 
tedavisinde hiçbir şekilde antibiyotiklere yer yoktur. Bağışıklık sistemi bozuk kişilerde viral 
enfeksiyonlarla birlikte bakteriyel enfeksiyonlar da gelişirse antibiyotikler kullanılır. Burada da 
ancak hekim kontrolünde kullanılır. 

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında bu nedenle antibiyotikler uygunsuz olarak 
kullanılmaktadır. Ülkemizde bu şekilde uygunsuz kullanım oranının %30 civarında olduğu 
bilinmektedir. Bu oran polikliniklerde takip edilen hastalarda %30 oranında gereksiz antibiyotik 
kullanıldığını göstermektedir. Aynı şekilde hastanelerde de gereksiz ve uygunsuz antibiyotik 
kullanımı olmaktadır. Hastanede yatan hastalarda da antibiyotiklerin yanlış kullanım oranlarının 
%40-50 olduğu bilinmektedir. 

Antibiyotiklerin uygunsuz ve gereksiz kullanımının çeşitli sonuçları olabilir. Bunlar; 
bakterilerde direnç gelişimi, gereksiz ekonomik yük, gereksiz yere gelişen ilaç yan etkileri, 
dirençli bakterilerle gelişen tedavisi güç enfeksiyonlardır. Antibiyotik kullanılmaması gereken 
durumlarda antibiyotik kullanarak ek maliyet ve sorunlarla karşılaşılabilir. 

Sorunun asıl nedeni eğitim eksiklikleri, yanlış alışkanlıklar ve sosyal güvence sistemlerinin 
politikalarıdır. Hekimler tarafından fazla miktarda antibiyotik reçetelenmesinin nedenleri; 
kullanmama riskinin verdiği endişe, kültür ve antibiyotik kullanım alışkanlıklarındaki farklılıklar 
ve hasta beklentileridir. Antibiyotik kullanılmazsa ve bakteriyel bir enfeksiyon varsa diye hekimler 
endişe duyabilir. Kendilerini güvende hissetmek ve hastayı güvene aldıklarını düşünmek 
hekimleri rahatlatabilir. Bazen hastalar hekimleri antibiyotik yazılması konusunda yönlendirirler. 
Bu durumda hekimler hastaları memnun etmek adına antibiyotik reçete edebilirler. Bazen 
hastalar antibiyotik reçete edilmesi için yakınmalarını abartarak hekimin yanlış tanı koyarak 
antibiyotik reçete etmesine neden olabilirler. Halbuki tersine hastalar hekime neden antibiyotik 
yazdığını, zorunlu olup olmadığını sormalı, antibiyotik konusunda tutarlı olmalıdırlar. Reçetesiz 
antibiyotik kullanım oranları da çok yüksektir. Hastalar kendilerinin antibiyotik kullanması 
gerektiğine karar vererek ilaçlarını alır ve kullanırlar. Özellikle anneler çocuklarının antibiyotik 
kullanması gerektiğine karar vererek ya doktoru yönlendirir ya da eczaneden antibiyotik 
alarak kullanırlar. Ayrıca antibiyotiklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair yanlış bir kanı 
mevcuttur. 

Sonuç olarak antibiyotikler; yalnızca bakteriyel olduğu düşünülen enfeksiyonlarda, hekimler 
tarafından reçetelendiği durumlarda kullanılmalıdır. Antibiyotiklerin ateş düşürücü, bağışıklık 
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sistemini güçlendirici ve daha sonra gelişecek enfeksiyonları engelleyici etkileri yoktur. Ancak, 
hekimler tarafından antibiyotikler reçete edilirken de dikkatli olunmalı, uygun tanılarda 
antibiyotikler kullanılmalı; hekimin kendini rahat hissetmesi ve hastayı tatmin etmesi amacıyla 
reçete edilmemesi gerekir. Bunun için tıp eğitiminin verildiği üniversitelere, eczacılık eğitiminin 
verildiği fakültelere büyük görevler düşmektedir. Ayrıca halkın da bu konuda özellikle medya 
yoluyla yeterince bilgilendirilmesi ve antibiyotikler konusunda bilinç düzeyinin artırılması 
gerekmektedir. 

 Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği ve Rejenratif Tıp Prof. Dr. Vasıf HASIRCI  

Biyomalzemeler,	Doku	Mühendisliği	ve	
Rejenratif	Tıp
Prof. Dr. Vasıf HASIRCI
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoteknoloji Araştırma Birimi, Ankara,
BIOMATEN Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi, Ankara
vhasirci@metu.edu.tr 

“Biyomalzemeler” vücudumuzdakı saya da uzun surely olarak bulunması ve zarar görmüş 
doku ya da organların işlevlerini kazanmalarına yardım etmesi ya da tümüyle onların işlevini 
üstlenmesi için kullanılan malzemelere verilen addır (Şekil 1). Son yıllarda biyomalzemelere 
hastanın kendivücudundan alınan erişkin ya da kökhücreleri eklenerek vücuda yerleştirilen ve 
zamanla vücutla bütünleşen yeni bir tür biyomalzeme geliştirilmiştir; bu laboratuvarda doku 
üretme sürecine “doku mühendisliği” adıverilmiştir. Eğer vücuttan alınan hücreler, laboratuvar 
koşullarında çoğaltıldıktan ve farklılaştırıldıktan sonar bir biyomalzemeye yüklenmeden 
doğrudan hasarlı bölgeye geri enjekte edilirse bu tür uygulamalara “rejeneratif tıp” adı 
verilmektedir. Bu tanımlar yaklaşımların farkını ortaya koymaları açısından önemlidir.

Biyomalzemelere örnek olarak kontakt ve katarakt mercekleri (intraoküler mercekler), 
total kalça protezi, dammarvestentler, kalp kapakçığı, kemik de fektleri için dolgu malzemesi, 
kontrolluya da uzun süreli ilaç salım sistemleri verilebilir. Biyomalzemelerde olması gereken 
en önemli ortak özellik biyo uyumluluktur. Biyo uyumluluk, biyomalzemenin vücutla temas 
içinde olduğu sure boyunca hiç bir olumsuz etki (alerji, tahriş, immüntepki, pıhtılaşma, 
kanser, vb) yaratmamasıdır. Buna ek olarak biyomalze melerin görev süreleri boyunca 
özelliklerini korumaları (ki bu sure kalça protezleri ya da yapaydamarlarda olduğu gibi yıllar 
ya da eriyen ameliyat ipliklerinde olduğu gibi birkaç hafta olabilir),vücut dokularıyla fiziksel 
ve kimyasal özellikleri açısından uyumlu olmaları, zarar görmeden sterilize edilebilmeleri, 
kolay işlenebilmeleri (film, lif, küre gibi şekil verilebilmesi) ve toplumun çoğunluğunca satın 
alınabilecek düzeyde bir faiyatı olması gerekir.

Biyomalzemelerin eğer yüktaşıma işlevi görmesi bekleniyorsa (örneğin kemik plakası 
ve çimentosu) metaller, düşük ısı iletimli ve yüksek mekanik güçlü bir malzeme gerekiyorsa 
(örneğin bazı diş implantları) seramik, daha düşük yoğunluklu, daha yumuşak bir malzeme 
gerekiyorsa (yapay damar, yara örtüsü) o zaman da biyolojik ya da sentetik polimerler (ya 
da başka bir deyişle plastikler) kullanılması gerekir.Ya da bunların bir kaçının bazı özelliklerini 
bünyesinde barındıran kompozitler de olabilir.

Yukarıdaki örnekler pasif bir biçimde dokuların rollerini ya da yerlerini alan biyomalzemelerden 
seçilmiştir. Bunların yanında daha aktif biyomalzemeler de vardır; örneğin kontrollu ilaç salım 
sistemleri buna örnek olabilir. Bunlar içerdikleri biyoaktifmaddeleri uzun sürelerle ve oldukça 
sabit bir hızda bir hedef vücut bölgesine sunmak üzere tasarlanırlar ve genellikle vücutla 
uyumlu bir yapıdan (genellikle sentetik ya da doğal polimerik bir malzeme) yavaş yavaş salınır 
ve böylelikle sık sık ilaç alma gereksinimini karşılarlar ve böylece unutmaya da uygulama 
zorluğu gibi nedenlerle vücuttaki dozun tedavi için gerekli düzeyin altına düşmesini engellerler 
(Şekil 2). Daha gelişmiş sistemler ise içeriklerini ya kendiliğinden hedef lerine götürürler ya 
da vücuda dağıldıktan sonra o bölgenin bir özelliği (dokunun o bölgede normalden farklı 
bir sıcaklığa sahip olması, ya da pH’nın düşük olması,vb)  ya da dışarıdan bir uyaranın hedef 
bölgesine uygulanması (dışarıdan uygulanan bölgesel ısıtma ya da soğutma, belli dalga 
boyunda ışık yollama vb) ile içerdiği ilacı ortamasalar. İlacın (ki bu gen terapisi için gen ya 
da nükleik asit dizisi, kanser tedavisinde kanser ilacı, kronik ağrılı durumlar için ağrı kesiciler) 
ortama çıkışının yavaşlatılması için çözünürlüğünün bir yolla düşürülmesi gerekir ki bunun için 
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polimerik malzemelerle kaplama ya da bunlarla karıştırılarak biçim verme (örneğin fiber, film) 
en temel yöntemlerdir. Bu polimerik taşıyıcıların hidrofilikliği (suseverliği), kimyasal yapıları, 
moleküler ağırlıkları gibi özellikleri salım hızını ve süresini control etmekte kullanılır. İlaç salım 
sistemlerinde boyutlar da önemlidir.Örneğin mikro ve nano küreler ilaç taşıyıcı olarak son 
yıllarda çok benimsenmiştir (Şekil 3). Özellikle topical ve intraven öz uygulamalar için uygun 
olan bu biyobozunur (vücutta eriyen) küre ve kapsüller makrofajları da atlatarak içeriklerini 
hedefe ulaştırmakta ya da dolaşımda uzun sure tutabilmekte ve böylelikle işlevlerini yerine 
getirmektedirler.

Son yıllarda nano teknoloji de biyomalzeme alanına katılmış ve çok değişik ürünlere yol 
açmıştır. İmplantla dokunun temas noktası ya da arayüzü, implantın yüzeyidir. Bu yüzey doku 
tarafından daha Kabul edilir, daha tutunulabilir hale getirilebilirse iyileşme daha güvenli olur. 
Örneğin Şekil 4a’da görülen mikrodesenli yüzeyler hücrelerin tutunması ve dolayısıyla iyileşme 
için pürüzsüz yüzeylerden daha uygun bulunmuştur (Şekil 4b). Çok sayıda araştırıcı bu tip yüzey 
modifikasyonların dan yararlanarak daha iyi implantlar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Başka bir 
yenilik ise nano ve mikrofiberlerin bu arayüzü oluşturmasıdır. Tek stil endüstrisinden öğrenilen 
elektro eğirme yöntemiyle üretilen ve nano ya da mikro metrekalınlığındaki fiberler hücrelerin 
tutunması ve dolayısıyla doku mühendisliği yöntemiyle yapay doku üretilmesi için ya da klasik 
biyomalzemelerin daha iyi uyum sağlamaları açısından önemli bir yaklaşım olmuştur (Şekil 5a 
ve 5b).

Görüldüğü üzere bu kısa yazı bile biyomalzeme alanının genişliği ve araştırıcılar 
tarafından insanın yaşam kalitesini artırmak için verilen uğraşının boyutları hakkında bir bilgi 
verebilmektedir. Sağlıkla ilgili malzemelerin %85’ini ithal eden ülkemizde bu alan da daha çok 
çalışılması ve ürünlerin yaşama geçirilmesi için gerekli kurumsal ve mali desteklerin sağlanması 
gerekmektedir. 

Not: Bu yazıdaki tüm görüntüler BIOMATEN grubu araştırmacıları Dr. Halime Kenar, Dr. Pınar 
Yılgör ve Hayriye Özçelik’in doktora çalışmalarından alınmıştır.

Şekil 1. Bioplotter denilen cihazlarla yapılan bir 
polimerik implant. Özellikle doku kayıplarında, 
boşlukları doldurmakta,kullanılır ve zamanla 

içine iyileşen doku boşluğu doldururken kendisi 
de eriyerek yok olur. Eğer laboratuvarda bu 

malzemenin içine hücre (örneğin hastadan alınmış, 
osteoblasta dönüşebilecek, kökhücreler katılırsa 

bu süreç kemik doku mühendisliği olur ve iyileşme 
implant içinden dışarı ve dışarıdan içeri olur ve 

iyileşme daha kontrollu ve hızlı olur.

Şekil 2. Kontrollu salım sisteminden salım. 
Başlangıçtaki bir hızlı çıkış sonrası yavaşlayan 

salım uzun süreyle pek değişmeden ve sabit dozlu 
bir tedavi sağlar. Kanser ilacı, ağrı kesici, doğum 

control hapı, deniz tutmalarına karşı dramamin,ya 
da uzunsüreli nitrogliserin salınmasına çok 

uygundur.
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Şekil 3. İlaç salım sistemleri özellikle son yıllarda nano boyutlu küre (içi ilaç ve kendi malzemesiyle 
dolu) ve kapsülleri (içinde sadece ilaç bulunur, gerisi boştur)  içerecekşekilde tasarlanmaktadırlar. 
Bunlar özellikle kanser dokusu bulunan bölgelerde özellikle toplanmakta ve dolayısıyla daha etkin 

olmaktadırlar. Küçük olmaları kan dolaşımına katılmalarını ve burada makro fajlarca ayıklanmamalarını 
sağlamakta önemli rol oynamaktadır.

Şekil 4a. İmplant yüzeyleri nano ve nikro boyutta 
değiştirilebilir ve buonları daha başarılı implant 

yapmakta kullanılabilir.

Şekil 4b Mikro yüzeylerde büyüyen hücreler. Yüzeyi 
uygun buldukları yayılmalarından ve çıkıntılara 

tutunmalarından belli olmaktadır

Şekil 5a. Elektroeğirme ile yapılmış nano fiberler. Şekil 5b. Elektro eğirme ile üretilmiş biyo 
malzemeler üzerinde hücre büyümesi. Görüldüğü 

üzere hücreler fiber yönünde büyümektedirler 
ve böylece onceden tasarlanmış bir doku yapımı 

mümkün olabilmektedir.



8988

 Biyomalzeme, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Konusundaki Gelişmeler, 
 Yeni Ürünler, Yeni Fırsatlar ve Yeni Pazarlar Prof. Dr. Vasıf HASIRCI  

Biyomalzeme,	Doku	Mühendisliği	ve	
Rejeneratif	Tıp	Konusundaki	Gelişmeler,	Yeni	
Ürünler,	Yeni	Fırsatlar	ve	Yeni	Pazarlar
Prof. Dr. Vasıf HASIRCI
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, BIOMATEN, ODTÜ Biyomalzeme ve Doku 
Mühendisliği Merkezi Müdürü, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği ABD 
Başkanı

Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği, Tıp ve Rejeneratif Tıp birbiriyle ilgili ancak birbirinden 
farklı disiplinlerarası dallardır. Aralarındaki ilişki ekteki şekildeki gibi gösterilebilir (Şekil 1). 
Biyomalzemeler özellikle Kimya, malzemeler ve Hücre Biyolojisinden beslenirken, Tıp özellikle 
farmakoloji, histoloji, immünoloji ve genetikten beslenir. Doku mühendisliği biyomalzemelerin 
hücre içeren bir açılımıyken hücresel tedaviler de tıbbın kullanımına ilaç olarak hücrelerin 
verilmesiyle ortaya çıkmış bir alandır. Doku Mühendisliği ve Hücre Tedavileri bir arada 
Rejeneratif Tıbbı oluştururlar. Günümüzün en heyecan verici araştırma ve uygulama alanları 
böyle bir ilişkinin sonucu olarak ortaya çıkar.

Şekil 1. Biyomalzemeler, Doku Mühendiliği ve Rejeneratif Tıp arasındaki ilişkilerin şematik gösterimi

Langer ve ark. (Tissue Engineering B, 18 (3), 155-167, 2012) ABD’de doku mühendisliği 
piyasasının 1990’larda oluşmaya başladığını ve 2000’lerin sonunda bu alanda çalışan şirket 
sayısının 70’e ulaştığını bildirmektedirler. 

Apligraf ve Carticell gibi önemli yapay deri ve doku dolgu maddesi bu şirketler tarafından 
üretilen ürünler arasında bulunmaktadır.

Daha sonraki yıllarda sektörde dünyadaki krizlerle de etkilenerek bir düşme, bir değer 
kaybı yaşanmış ve bu kayıp %90’a kadar ulaşmıştır. Ancak zamanla piyasa tekrar toparlanmış 
ve 2008’de eski güven ve aktivite tamamen geriye kazanılmıştır. Dünyada bu alanda faaliyet 
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gösteren şirketlerin Langer ve ark (2012) tarafından verilen listesine bir göz gezdirildiğinde 
burada çoğunluğu Amerikan şirketlerinin oluşturduğu, ancak irili ufaklı bir çok ülkenin 
de burada yer aldığı görülebilir. Örneğin Kore, İsrail, G. Afrika, ve hatta Kıbrıs’ın bu listede 
yer aldığı görülecektir. Türkiye’nin böyle bir listeye girememiş olması üzerinde çok derin 
düşünülmesi gereken bir olgudur özellikle tıp sektörü ürünlerinde %85’lik bir ithalat oranımız 
bulunmaktayken.

Biyomalzeme ve doku mühendisliğinde en büyük kapasiteye ve pazar payına sahip  
alanlardan en önemlisi olarak ortopedi verilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Biyomalzemeler, Doku mühendisliği ve Rejeneratif Tıp alanlarının en önemli uygulama alanı 
ortopedide faaliyet gösteren şirket adları, ciroları ve önemli ürünlerinin adları

• Ortopedi alanı şu anda en belirgin alan (%49)
• 1.7 Milyar USD ve 19 şirket
• Medtronic: 700 Milyon USD. Kemik grefti (Infuse)
• Baxter: 527 Milyon USD. Kemik grefti (Actifuse)
• Depuy (J&J): 95 Milyon USD. 7 kemik graftı ürünü
• Orthovia: Kemik grefti (Vitoss)
• Stryker (Olympus): 95 Milyon USD. OP-1 Putty, Op-1 implantı
• Integra Life Sciences: 150 Milyon USD (toplam). Accell, Evo3, Mozaik, Allograft 

Cancellous Sünger
• Coviden: 95 Milyon USD (toplam). Collage tedavi yaması.

Görüldüğü üzere  Ortopedi alanı bu piyasanın %49’unu oluşturmakta (1.7 milyar ABD Doları) 
ve bu üretim 19 ana şirket tarafından yapılmaktadır. Bu şirketlerin arasında dünya devleri 
olan Medtronic, Johnson and Johnson (J&J), Depuy ve Baxter gibi şirketler vardır. İkinci en 
önemli alan (%21) ise yara bakım ürünleridir (Çizelge 2). Bu alanda 15 önemli şirket 738 milyon 
ABD doları değerinde ürün üretmektedir ve bu şirketler de alanın en önemlilerinden olan 
Organogenesis ve Integra’yı içermektedirler. 

Çizelge 2. İkinci en önemli alan olan yara bakım ürünleri

• İkinci en büyük alan (%21).
• 738 Milyon USD ve 15 şirket.
• Kinetic Concepts: 340 Milyon USD. Graft kılıfı.
• Advanced Biohealing: 150 Milyon USD. Dermagraft.
• Organogenesis: 100 Milyon USD. Apligraf.
• Integra: Dermal rejenerasyon şablonu
• Coviden: Duraseal

Bu listeye devam etmek mümkündür ancak görülen bir ABD hegemonyasıdır. Zaten 
ülkemize en çok sağlık malzemesi ABD, Almanya, İngiltere sırasıyla satılmaktadır. ABD ağırlıklı 
batı dünyasında bunlar olurken Dünyanın doğusunda, Çin’de, önemli gelişmeler olmaktadır. 
Bunlardan en hızlı gelişme gösteren yerlerden biri Sichuan bölgesindeki Chengdu şehri ve 
civarıdır.  9. Dünya Biyomalzeme Kongresine de ev sahipliği yapan Çin Halk Cumhuriyeti bu 
alana ilgisini çok net bir biçimde göstermektedir.  Şekil 2’de de görüldüğü üzere “yalnızca 
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yüksek gelirlilere değil tüm topluma sağlık hizmeti götürmeyi 12. 5 yıllık planının (2011-2015) 
içine aldıklarını” belirten Çin bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır.

Şekil 2. Çin Biyomalzeme Derneği ve 9ncu Dünya Biyomalzeme Kongresi Başkanı Prof. Dr. Zhang Xingdong.

Ancak bunların arasında en göze çarpanı eğitim ve kaliteye verdikleri önemdir. Burada bir 
kaç örnek vermekte yarar vardır. Bölgedeki önemli merkezlerden biri “Sichuan Biyomalzeme 
ve Medikal Cihaz Test Merkezi”dir, yani bir “Karakterizasyon ve Sertifikasyon Merkezi”dir. Bu 
merkez Ulusal Biyomalzeme Mühendisliği Araştırma Merkezi kapsamında Sichuan Üniversitesi 
içinde Ulusal bir merkez olarak, medikal cihaz, biyomalzeme ve implantların test edilmesi ve 
kalitelerinin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. 

Bağımsız bir birimdir ve Çin Metroloji Akreditasyonu’na sahiptir, dolayısıyla medikal 
cihazlara sertifika verebilir. Ayrıca, Çin Devlet Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA) tarafından da 
yetkilendirilmiştir. Raporları Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca kabul edilmektedir ve bu 
nedenle Çinli üreticiler yurt dışındaki test ve sertifikasyon kuruluşlarına hem para ödememekte, 
hem de testler yerel olarak yapıldığı için işlerini çok daha hızlı yürütmektedirler. Bu sayede 
yörede üretilen medikal cihazların testlerini ve kalite kontrolları yine yerel olarak yapabilmekte 
ve sertifikalandırabilmektedir. Bu da yerel sanayinin etkin bir biçimde iç ve dış pazarlara 
çıkabilmesini sağlamaktadır. Merkez, medikal cihaz, biyomalzeme ve biyoürünler ile ilgili olarak 
ISO 10993 ile belirlenen biyouyumluluk testlerini, metal, alaşım, seramik, polimer, biyobozunur 
malzemeler ve biyo ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilmektedir. Belgelendirilen 
malzemeler arasında diş hekimliği malzemeleri, ortopedik ameliyat malzemeleri, yumuşak doku 
destek malzemeleri, kan temas ve doku mühendisliği ürünleri gibi çok çeşitli ürün kategorileri 
vardır. Görüldüğü üzere bu, ülkemizde eksikliği çok hissedilen bir kurum tipidir.

Bir örnek de üniversite içi araştırma merkezlerinden verilecek olursa bu Güney Çin Teknoloji 
Üniversitesi, Malzeme Bilim ve Mühendisliği Bölümü içindeki NERC (Ulusal Mühendislik 
Araştırma Merkezi) olabilir. Her şeyden önce Merkezin araştırıcı sayı ve eğitim düzeyi çok 
etkileyicidir.  45 araştırmacısından 40’ı doktoralı olan Merkezde ayrıca 

15 tıp profesörü,

7 deneyimli mühendis, 8 doktora sonrası eleman,

52 doktora öğrencisi ve 76 lisans üstü öğrenci çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle 
maalzeme, kimya ve tıbbın içiçe olduğu bu alanda bu araştırmacı sayı, düzey ve spektrumu çok 
başarılı olacakalrının bir göstergesidir. Merkezin Araştırma Laboratuvarları:
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• Tıbbi Görüntüleme,
• Tıbbi Enformatik,
• Hücre Biyolojisi,
• Hastaya Özel Doku Mühendisliği Ürünleri,
• Malzeme Yüzey Araştırma,
• Oral Rekonstrüksiyon, 
• Kemik Doku Mühendisliği, 
• Kornea Doku Mühendisliği,
• Biyonik Mineralizasyon ve 
• Hassas Üretim Laboratuvarıdır.

Görüldüğü gibi çok iyi yetişmiş bir araştırma gurubu ve çok sayıda öğrencinin yanında 
biyomedikal malzemelerin en gelişmeye açık alanlarında araştırma ve uygulama yapmak üzere 
donatılmış laboratuvarlara da sahip bulunan bu kurumların hızla ABD ve Avrupa ile yarışacak 
düzeye geldiğini görmemek mümkün değildir. Amerikalıların da her durum değerlendirme 
raporunda arkalarından hızla gelmekte olan Çin ve Hindistanın bu alan ve pazardaki Amerikan 
önderliğini tehdit ettiğini, önlem alınması gerektiğini ve bu önlem alınacak alanların en 
önemlisinin de eğitim olduğunu belirtmeleri, bunların tamamen tersi yönde devam etmekte 
olan biz Türklere önemli dersler sunmaktadır.
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Geçtiğimiz günlerde doktorlar nefes borusunda kanser saptanan 36 yaşındaki bir hastaya 
laboratuvarda üretilmiş bir yapay nefes borusu taktılar. Bu doku mühendisliği ya da rejeneratif 
tıp dediğimiz alanda nefes borusunda bir ilkti ve bir devrim niteliği taşıdığı iddia edilmektedir. 
Bu vakada hasta ileri aşama trakea kanseriydi ve radyasyon tedavilerine rağmen tümör 6 
cm’ye ulaşmış ve ana bronşlara uzanmaktaydı. Bu ilerleme nefes borusunu tamamen tıkamak 
üzereydi. Hiç organ bağışı alınamıştı. Doktorlar son çare olarak doku mühendisliği ürünü bu 
yapay nefes borusunu denemeyi düşündüler, çünkü seçenek kalmamıştı ve smeliyatı yapan 
rejeneratif cerrahi profesörü Paolo Macchiarini “yapay doku olmasaydı hasta ölüme mahkumdu” 
dedi. İsveç’in Karolinska Üniversitesi Hastanesinde 9 Haziran 2011’de gerçekleştirilen bu 
transplantasyon işleminde tamamen yapay ve kalıcı bir nefes borusu bir hastaya başarıyla 
takılmış oldu. Ve hasta 8 Temmuz 2011’de taburcu oldu. 

Önemli bir bilgi de hastanın immün sistemi baskılayıcı ilaçlara gereksinim duymadan 
iyileşmekte oluşuydu. Bu da hastaya takılan yapay dokunun immün tepki yaratacak yabancı bir 
canlı doku taşımaması, ve bu tip malzemelerden oluşmamasıydı yaratmayacak malzemelerden 
oluşmamasıydı. peki neydi bu yapay nefes borıusnun özellikleri?

Bu transplantasyonun manşetlere çıkmasında en çok adı geçen sözcükler “rejeneratif tıp”,  
“doku mühendisliği”, “nanokompozit” ve “nanoteknoloji”ydi. 

Bunun esas nedeni bu yapay nefes borusunun yapımında hastanın kendi kök hücrelerinin 
kullanılmış olmasıydı.

Rejeneratif tıp çeşitli yöntemlerle insan doku ve organlarının iyileştirilmesiyle insanların 
sağlıklarına kavuşturulmalarını sağlayan dalın adıdır. Bu çok geniş tanımın altında özellikle 
yeni hücresel terapileri ve doku mühendisliği kapsanmaktadır. Doku mühendisliği daha dar 
kapsamlıdır ve tercihen hastaların kendi hücrelerinin vücutta eriyebilen bazı hücre taşıyıcılara 
(ya da hücre iskelelerine) yüklenerek laboratuvarda yapay bir doku oluşturulmasını ve bu 
dokunun zamanla yerini sağlıklı yeni dokuya bırakmasının sağlanmasıdır. Nanokompozit ise 
milimetrenin milyonda biri boyutlarında malzemelerin başka malzemelerle biraraya getirilince 
ortaya çıkan, yepyeni özellikler taşıyan maddeler akla gelir. Bu çalışmada bunlardan her biri 
bulunmaktadır.

Hastaya takılan nefes borusunun yapımında Londra Üniversitesinde Profesör Alexander 
Seifalian tarafından geliştirilmiş olan bir polimer (halk dilinde plastik) ile nano boyutlarda 
olan silika temelli malzemeler karıştırılmış ve nanokompozitler elde edilmişti. Bu yapının 
üzerine hastanın kendi hücreleri yüklenmişti. Bunun için ameliyattan 2 gün önce hastadan 
200 mililitre kemik iliği alınmış ve bundan 40 mililitre civarında mezenşimal kök hücre elde 
edilmiş ve bu hücreler polimerden yapılan yapay nefes borusunun üzerine ekilmişti. Elde edilen 
hücreli nanokompozit yapı Harvard Bioscience (Boston, ABD)’de özel olarak tasarlanmış bir 
biyoreaktör içinde olgunlaştırılmıştı. Yani hücrelerin büyümesi için gerekli olan karbondioksit 
ve oksijen karışımını sağlayan bir inkübatörde, 37oC’da uygun bir besi yeri içinde 2 gün 
süreyle olgunlaştırılmıştı. Bu süre içinde hücreler önce boruya yapışmış, yayılmış ve çoğalmaya 

başlamışlardı. Yüzeyi tamamen hücrelerle kaplandığında üstte hastanın kendi dokusunun aynısı 
bir yapı ama altta hala polimerik nanokompoziti içeren yapay boru bulunmaktaydı. Vücudun 
immün sistemi de üstte kendi tanıdık hücreleri görünce tepki vermemişler ve böylece baskılayıcı 
ilaçlara da gereksinim kalmamıştı.

Peki bu yapay borunu nasıl gerçeğiyle aynı boyutlardaydı? Gerçek boyuttaki Y biçimindeki 
yapay nefes borusunu yapmak için önce hastanın CT (bilgisayarlı tomografi) taramasıyla 
gerçek nefes borusunun görüntüsü alınmış, bundan yararlanarak bir kalıp yapılmış ve bu 
kalıp aracılığıyla bir kopyasının üretilmesi gerçekleştirilmişti. Bu çalışmada kullanılan polimer 
özellikle doku mühendisliğinde çok kullanılan bir polimer değildir ve çoğunluk doku 
mühendisliği hücre taşıyıcılarının aksine vücutta erimediği öğrenilmiştir. Nanokompozitin tam 
adı polihedral oligomerik silseskiokzan-poli(karbonat-ürea)üretan (POSS-PCU)’dir ve Londra 
Üniversitesinin aldığı patentle korunmaktadır. Yapısında %98 polikarbonat-üre üretan ve %2 
POSS içerir. POSS’un yapısının silika içermesinden dolayı bu nefes borusu camdan yapılmış 
olarak da duyurulmuştur. Temelde poliüretan ağırlıklı bir yapıya sahip olan bu malzemenin tek 
başına hücrelere cazip gelmediği (hücre tutunmasına çok uygun olmadığı) ve yüzey özelliklerin 
heparin ya da başka malzemelerle kaplanarak geliştirilmesi gerektiği üretici-araştırıcının başka 
yayınlarında belirtilmiştir. Hücrelerin girip içinde çoğalabilmesi için gözenekli olabilmesi 
gerektiği için yapısına tuz kristalleri yerleştirilerek üretilmiş ve sonra bu kristaller eritilerek 
gözenekli bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu uygulama da göstermiştir ki artık doku transplantasyonu için donör bulma gereksinimi 
hızla ortadan kalkmaktadır. Bu uygulamalar deri ile başladı ve bir çok deneme uygulamasından 
başarıyla çıkıldı. Boston’da kurulu Massachusetts General Hospital dünynın en önemli araştırma 
hastanelerinden biridir ve Harvard ve MIT gibi kurumların çok yaratıcı ürünlerinin de denendiği 
bir kurumdur. Bu hastanede kurulu laboratuvarlardan birinin adı Doku Mühendisliği ve Organ 
Üretim laboratuvarıdır ve kendi verdikleri bilgiye göre 1985’ten beri sürdürdükleri çalışmalarda 
27 çok önemli dokuyu başarıyla denedikleri bildirmektedirler.

Bu çalışmaların benzerleri ülkemizde de yapılmaktadır. 2008 yılında kurulan Biyomalzeme 
ve Doku Mühendisliği Derneği (Türkiye) (www.biyomalzeme.org.tr) çalışmalarını tamamen bu 
konuda sürdüren 56 araştırmacı üyeyle ülkemizin en önemli bilimsel birlikteliğidir. 2011 yılında 
DPT tarafından alanında ülkenin en öne çıkmış ve mükemmeliyete varmış kurumlarına verilen bir 
destekle ODTÜde BIOMATEN, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi’nin, 
(BIOMAterials and Tissue ENgineering)  kurulmasına karar vermiş ve 5 milyon TL ile desteklemiştir 
(www.biomaten.metu.edu.tr). Bu ülkemizdeki bu alandaki ilk ve tek mükemmeliyet merkezidir 
ve bu yazıda kapsanan yapay doku geliştirme araştırmalarının üretime geçmesini sağlamayı, en 
üst düzeyde araştırma yapmayı, medikal ürünlerin karakterizasyon ve sertifikasyon hizmetini 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi daha sonraki bir yazıda sunulacaktır.

 Rejeneratif Tıp, Doku Mühendisliği. Nanoteknoloji: Yapay Nefes Borusu Prof. Dr. Vasıf HASIRCI  
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Silikonlar çok özel bulunan malzeme niteliklerinden dolayı sağlık sektöründe çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. En önemli özellikleri biyolojik ortamda (örneğin vücutta) dayanıklı ve 
biyouyumlu (yani vücutta olumsuz hiç bir tepkiye yol açmayan) olmaları yanında hidrofobiktirler 
(su sevmez), kimyasal ve ısıl işlemlere dayanıklıdırlar. İşte bu özellikler onlara tıp alanında 
kullanım yolunu açmıştır. Örneğin, hidrofobiklikleri kan pıhtılaştırmayan malzeme üretiminde 
kullanımlarına yol açmıştır. Silikon kısa zamanda iğne, şırınga, kan toplama kapları gibi 
malzemelerin kaplanmasında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca silikon kaplı iğnelerle yapılan 
enjeksiyonların daha az ağrılı olduğu gözlenmiştir ve kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. 

Silikonun kimyasal dayanıklılığı ve elastikliği nedeniyle uzun süreli implantasyonlarda 
kullanımları da gündeme gelmiş ve ilk kez 1946 Nisan ayında safra kanalı implantı olarak 
kullanılmıştır.

Göğüs implantları ilk kez 1800lerin sonunda gündeme gelmiş 1930larda ise  cam, daha sonra 
polivinil alkol süngerleri ve poliüretandan implantlar yapılmıştır. Bu süngerler 1960larda bir 
kılıf ya da torba içine konulmuştur. Daha sonra süngerler başka maddelerle yer değiştirmiş 
ve ilk silikon jel dolu implant 1961’de elde edilmiştir. Bu implantlar çok tutulmuş ve endüstri 
standartı olmuştur.  Burada en önemli noktalardan biri bir biyomedikal ürünün yapısında ya 
da bozunursa bozunma ürünlerinde, ya da yapısından bir madde sızarsa bu sızan maddenin 
mutlaka vücuda zararsız olması, hiç bir kısa ya da uzun vadeli olumsuz etki yaratmamasıdır. 
Bu nedenle bu uygulamalara sokulan malzemeler çok özel koşullarda ve saflıklarda üretilir 
ve sterilize edilirler. Doğaldır ki maliyetleri da  insan vücuduna implante edilmeyecek günlük 
kullanım malzemelerininkinden çok daha yüksektir. Özelliklerin çok yüksek tutulması çok değişik 
kategorilerde testlerle sağlanmakta ve bunlardan sonra kullanımlarına onay verilmektedir. 
Örneğin Dow Corning şirketinin ürettiği Silastic BioMedical Grade malzemeler Türkiye’de de 
uygulanan (ya da uygulaması gereken eşdeğer bir TSE belgesi olan) ISO 10993-1, USP (United 
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States Pharmacopeia) Class V Plastik deneyleri (akut sistemik toksisite, intrakutan reaktivite, 
hemolitik aktivite, hücre kültürü testleri (ISO 10903-5), deri hassasiyeti, mutajenisite, ve 90 gün 
implantasyon gibi) testlerden sonra malzemelerini tıbbi kalite (medical grade) diye pazarlar. 
Buna rağmen, silikon göğüs implantlarıyla ilgili ilk dava 1980’lerde açılmış ve hukuk firmalarının 
burada büyük kazanç kapısı görmeleri sonucunda toplu dava adıyla bilinen “class action” 
davası yüzünden Dow Corning Şirketi  800 milyon dolardan fazla para harcamış, sonunda 
şirketin silikon bölümünü iflas ettirerek işin içinden kurtulmuştur. Burada “hasta”ların şikayetleri  
otoimmün belirtiler yani yorgunluk, eklemlerde rahatsızlık, bellek zayıflaması gibi çok da silikon 
implantlara bağlanamayacak tipte olmuştur. Üstelik Harvard Tıp Fakültesi, Mayo Clinic ve 
Michigan Üniversitesinin araştırmaları implantlarla şikayetler arasında bir ilişki bulamamışlardır. 
Bu gün Dow Corning medikal kalite silikon ürünlerini 20 civarında küçük şirkete yapmakta 
ve mali yükümlülükleri onların üstlenmelerine bırakmaktadır. Bunun sonucunda da maliyetler 
yükselmiş, zarar yine kullanıcıya yansımıştır. 

Bilindiği üzere göğüs implantları çoğunlukla kozmetik nedenlerle olduğu gibi meme kanseri 
gibi durumlarda göğüsün alınması (mastektomi) sonrasında özellikle psikolojik destek amacıyla 
da kullanılmaktadır. İngiliz Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre kozmetik nedenle kullanım %95 
dolaylarındadır. İmplantlarla ilgili bir yoğun tartışma da geçtiğimiz yıl içinde yaşanmıştır. 
Bütün kargaşa Aralık 2011’de Fransa’da yürütülen soruşturmalar üzerine başladı. Fransız 
Poly Implant Prosthese (PIP) adlı şirketin ürettiği aynı isimli implantların kansere yol açtığı ve 
hemen çıkarılmaları gerektiği konusunda bir tartışma başladı. İlk haberlere göre İngiltere’de 
40.000 kadında bulunduğu sanılan implantlar hakkındaki endişeler bu sayı son incelemelerde 
7.000’e inse de ortadan kalkmadı. PIP implantlarının tasarımına göre implant bir silikon 
torbadan oluşuyor ve  içine implantın hacmini ve şeklini vermek için silikon jel dolduruluyordu. 
Sorun, burada kullanılan  silikonun yüksek tıbbi kalite yerine endüstriyel (dolayısıyla sağlığa 
uygunluğu sağlanmamış) düşük kalitede olması, ayrıca yumuşaklık duygusunu korumak için 
torba yapımında başka implantlara oranla daha ince bir membran kullanılmış olması idi. Bu 
durumda implantın kolaylıkla yırtılması ya da içindeki silikonu sızdırması risklerini taşımaktaydı. 
Bazı implant tasarımları bu silikon sızmasını engellemek için torbanın içini silikon jel yerine 
tuzlu su ile doldurmayı tercih etmektedirler ancak PIP bu yolu seçmemişti . İngiltere’de PIP 
implantlarıyla ilgili sorunlar 2002’den itibaren duyulmaya başlanmıştı. 2001 ile 2009 arasında 
toplam 269 olay bildirilmişti ve bunların 240’ı torbanın yırtılması olayıydı. Bunun dışındaki 
olumsuzluk haberleri bu implantın ender görülen bir kanser tipi olan ALCL’e (Anaplastic Large 
Cell Lymphoma) yol açtığı şeklinde idiyse de bu söylenti Avrupa ve İngiltere’deki tıp uzmanları 
tarafından gerçekçi bulunmadı.

PIP silikon implantları 1997’de üretim izni almıştı ancak ne zaman yatak minderi yapımında 
kullanılan düşük kaliteli silikon jelini kullanmaya başladığı bilinmemekteydi. 2010 Mart ayında 
Tıp ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (Medical and Healthcare Products Regulatory Agency, 
MHRA) 2001’den itibaren bu şirket tarafından üretilen ürünlerin çoğunda onaylanmamış içerikli 
bir silikon jel kullanıldığını bildirdi ve PIP iimplantlarının pazarlanması, dağıtımı ve kullanımı 
durduruldu. Fransız yetkililer Mart 2012’de 2001’den önceki implantlarda da onaylanmamış 
silikon jeli kullanılmış olabileceğini duyurdular.

Normal koşullarda her 5 implanttan biri 10 yıl içinde değiştirilmeyi gerektirmektedir. 
Dolayısıyla 2001’den önce uygulanmış implantlardan değiştirilmeden kalmış göğüs 
implantı sayısı oldukça az olmalıdır ve İngiltere’de uzmanlardan oluşturulan bir komite PIP 
implantlarından kaynaklanabilecek riskleri değerlendirmiş ve şu andaki implantların vaktinden 
önce çıkarılmalarının gerekmediğine karar vermiştir.   Halen bu tavsiye kararı yürürlüktedir. 
Ancak Komite NHS tarafından uygulanmış implantları taşıyanların eğer endişeleri sürüyorsa 
bunları ücretsiz değiştireceğini belirtmiş ve özel kurumlara da aynı yaklaşımı tavsiye etmiştir.
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Normal koşullarda bir göğüs implantı vücuda yerleştirildiğinde herhangi bir zararsız 
implantta olduğu gibi onu saran bir fibröz kılıf oluşur. Yırtılma durumunda sızan silikon jel 
inflamasyona (yangıya) yol açabilir ve daha fazla yara dokusu oluşur. Bu göğüs çevresinde 
daha sert bir kapsül oluşumuna, ağrıya ve rahatsızlığa yol açabilir. Ancak yırtılan bir göğüs 
implantının  ciddi ve uzun süreli sağlık sorunlarına, örneğin kansere, yol açtığına dair herhangi 
bir tıbbi kanıt yoktur. Şu anda varılan noktada  implantlarından rahatsız olanların implantlarının 
tamamen çıkarılması ya da güvenli başka markalarla değiştirilmesi, rahatsız olmayanların  ise 
periyodik kontrollarını yapmaları koşuluyla normal yaşamlarına devam etmeleri biçimindedir.

Göğüs implantı örneğinde görüldüğü üzere biyomalzemeler insan sağlığına, psikoloisine ve 
yaşam kalitesine çok önemli katkılar yapmakta ancak bazılarının hızlı ya da aşırı kar etme hırsı 
kullanıcıların bu gelişmelerden ve olanaklardan yararlanmasını güçleştirmekte, hatta bazan 
imkansızlaştırmaktadır. 

 Hastaya Özgü Biyobozunur İmplantlar Prof. Dr. Vasıf HASIRCI  
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Genelde halk arasında bilindiği haliyle vücutta yük taşıyan doku ve organların işlevlerini 
üstelenen ya da işlevlerini görmelerine destek olan implantlar genellikle metal (paslanmaz 
çelik, titanyum) ve seramik (hidroksiapatit, trikalsiyum fosfat, titanyum dioksit) malzemelerden 
yapılırlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir TV haberinde gördüğümüz kadarıyla bir kişinin 
kafatasında bir bölgenin çok gerçekçi bir kopyası titanyumdan yapılarak yerine yerleştirilmiştir. 
Böyle kalıcı bir implantın amacı hastanın tüm ömrü boyunca  bu işlevini sürdürmesidir. Bu 
özelliğin yanında iyi olmayan kısım ise bu implantın kendisini yenileyememesi ve hastanın 
vücuduyla kaynaşamamasıdır. Örneğin hasta çocuksa ya da gençse yani gelişen bir bünyeye 
sahipse, bu metalik implantın onun büyüyen vücuduna uyum göstermesi olası değildir. O zaman 
bir kaç yıllık aralıklarda implantın vücuttan çıkarılıp daha büyüğüyle yenilenmesi gerekmektedir. 
Bu da hastada ameliyatın getirebileceği her türlü olumsuzluğu, yani acı, enfeksiyon riski, 
iyileşme sürecinde iş gücü kaybı ve parasal yük getirecektir. Metalik implantların başka bir 
sorunu daha vardır: üzerlerinde mikropların birikmesi ve örneğin implantla ilişkili osteomyelit 
gibi (implant related osteomyelitis) hastalıkların oluşmasıdır. Örneğin Staphylococcus aureus 
ya da Staphyloccocus epidermidis  metalik implantların yüzeylerini büyümek ve çoğalmak 
için çok uygun bulurlar.  Bir bakışla, kalıcı bir metal implant böyle hastalıklara  uygun ortamı 
sürekli hazır tutmaktadır. Seçenek olarak, özellikle  fazla yük taşımayacak bölgelerdeki 
doku kayıplarında kullanılmak üzere, bu implantlar vücutta eriyebilen yapay ya da doğal 
polimerlerden (hak deyimiyle plastiklerden) yapılabilirlerse vücutta uzun süreli implant 
bulunması, buna bağlı enfeksiyon odağı oluşturma riski ve büyümeyle gelen implant boyutu 
değiştirme gereksinimlerinin tümünün ortadan kalkması söz konusudur. Bir de buna 3 boyutlu 
basım (3D printing) yöntemi ile hastaya özel implant yapımı da katıldığında çözüm daha da 
mükemmelleşir. Nedir 3 boyutlu basım? Önce hastanın  doku kaybı olan yerinin komputed 
tomografisi (CT) ya da eğer kol ve bacak gibi  birden fazla olan organlarda kayıp varsa bu 
organın simetriğinin CTsi elde edilir. Sonra bu görüntüler dijital hale getirilir ve 3 boyutlu basım 
makinasına aktarılır. Bu makina kayıp dokunun birebir aynısını vücutta eriyebilen bir plastikten 
üretir. Bunun çeşitli yöntemleri ve buna göre tasarlanmış farklı cihazları vardır. Basitçe anlatılmak 
istenirse tomografi verileri kabaca milimetrenin 10 da 1’i kadar bir kalınlıkta katmanlar olarak 
üst üste üretilerek tam ürün oluşturulur. Aşağıda soldaki görüntü 3 boyutlu basım cihazına 
gönderilmeye hazırlanmış bir implantın tasarımının verisini göstermektedir. Sağdaki görüntü 
ise bir deneyimizde, tavşanda, kemik kaybı olan bir hastalık ya da kaza durumunu temsil 
etmek üzere iliyak krest’te implant yuvası açılmadan önce, yuva açıldıktan sonra, küp şeklinde 
üretilmiş biyobozunur bir implant bu yuvaya yaklaştırılırken ve deneysel olarak açılan oyuğa 
yerleştirildikten sonraki halleri göstermektedir. Bu uygulamada en önemli avantajlardan biri de 
üretilen implantın bu hastaya özel olması, yani bu özel hastadaki defekte tamamen uymasıdır. 
Böylelikle ameliyat sırasında implanta şekil vermek ya da tamamen oturmayan bir implantın 
kullanmak zorunda kalınması gibi sorunlar olmayacaktır. Bu implantın gözenekli olma nedeni 
iyileşmekte olan kemik dokusunun bu gözeneklere içine doğru büyüyerek onları doldurması 
ve implantı yerine sabitlemesi içindir. Bu implant, yapıldığı plastiğin kimyasal özelliklerine bağlı 
olarak 15 gün ile 2 yıl arasındaki bir sürede erir ve bu süre içinde de çevresindeki doku da geride 
bırakılan boşluğu doldurarak iyileşme sürecini tamamlar. Örneğin tipik bir  kemik defekti için 
6 hafta ile 6 ay arasında bir süre boşluğun (boyutuna bağlı olarak ) dolmasına yeterli olabilir.  
Belki gerçek iyileşme 2 yılı bulacaktır ancak tüm bu süre boyunca implant zaten boşluğu 
doldurma işlevini de görmüş olacağı için defekt bölgesinin tamamıyla sağlamlaşmasının bu 
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kadar süre alması çok sorun olmayacaktır. Bir başka avantaj da hekimin seçimine bağlı olarak 
implantın bozunma süresinin önceden belirlenerek implant üretiminde o özelliklere uygun 
plastik kullanılabilmesidir. Burada en önemli gereksinimlerden biri kullanılan plastiğin biyolojik 
ortamda enzimler ya da ortamdaki vücut sıvısı tarafından bozunması ya da eritilmesi sonucunda 
ortaya çıkan ürünlerin de toksik olmamalarıdır. Bu nedenle herhangi bir plastik ya da herhangi 
bir uygun plastiğin endüstriyel kalitede olanı kullanılamaz: mutlaka bozunma ürünleri vücutla 
uyumlu olmalıdır ve kullanılan malzemeler mutlaka medikal saflıkta olmalıdır.  

Ülkemizde sağlık gereksinimlerinin %85-90’ının ithalatla karşılandığını bildiğimize göre bu 
yazıda geçen örnek olduğu gibi yüksek kaliteli ve teknik özellikli, yani yüksek katma değerli, 
ürünlere yönelmek endüstrimizin hedefi olmalıdır. Ülkemizin biyomalzeme araştırıcıları gereken 
desteği verebilecek bilgi birikimine sahiptir. 

Soldaki görüntü: Arda Büyüksungur, mikro CT’de elde edilmiş bir implant taslağı görüntüsü, Sağdaki 
dörtlü görüntü P. Yılgör, ..., V. Hasirci, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (2013) 
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Son 1-2 yıldır ülkemizde meslek hastalıklarından biri gittikçe öne çıkmıştır; bu hastalık 
silikoz’dur. Bu hastalık kot beyazlatma işinde çalışan işçilerinden çok önceleri madencilere özgü 
bir solunum yolu hastalığı olarak bilinmektedir ve silisyum dioksit içeren tozların solunum 
yoluyla akciğerlerde birikmesi ve vücudun yabancı maddelere karşı gösterdiği tepki sonucu 
oluşan bir fibrozdur, yani akciğerde nefes almayı engelleyen bir protein birikmesidir. Silikoz 
ve benzer bir şekilde başka bir mineral grubu olan asbestlerin (amyant) solunmasıyla oluşan 
asbestoz, asbestin neden olduğu başka bir hastalık olan plevral mezotelyama’ya (akciğer 
mezotelyumunda oluşan bir çeşit kanser) oranla daha “ehveni şer”dir. Vücudun her yabancı 
etkiye karşı olduğu gibi tozların solunması durumuna karşı da önleyici yöntemleri vardır. 
Bunlardan en önemlileri: 

• ‘silier hareket’le tozların akciğerden dışarıya süpürülerek atılması, 
• makrofajlarca hücre içine, özellikle lizozomlara, alınıp eritilmeye çalışılması ve 
• eğer bunlar uygulanamıyorsa (örneğin tanecik boyutları fagositoz için büyük ise ya 

da tozlar silier hareketle dışarı atılamıyorsa) o zaman  bu taneciklerin kollajen adını 
verdiğimiz bir yapısal proteinle kaplanmasıdır. 

Bu son durumda vücutla yabancı malzemenin teması kesilmiş olmaktadır ve normalde iyi bir 
şey olması gerekirken değildir çünkü aynı zamanda alveolar yüzey de bu protein katmanıyla 
kapandığı için solunum için kullanılan akciğer yüzeyi etkin bir kan temizlenmesi yani oksijen ile 
karbon dioksit değişimi için yetersiz kalmaya başlamaktadır. 

Bilindiği kadarıyla silikozun tedavisi yoktur ancak durumun daha kötüye gitmesini engellemek 
için yapılabilecek bazı şeyler de bulunmaktadır(1):

• Silisyum dioksit içeren tozlarla daha fazla temasın engellenmesi
• Sigaranın hemen bırakılması
• Hastanın grip ve zatürreye karşı aşılanması
• Deneysel çözümler. Bunlar arasında örneğin akciğerin tümden yıkanması, alüminyum 

solunması ve parenteral yoldan poli(vinilpiridin N-oksit) (PVNO) uygulanması gibi 
yöntemler vardır. 

• En son çare olarak ise akciğer transplantasyonu düşünülebilir.

Şekil 1. Silisyum dioksit tozları püskürtülerek 
beyazlatılmış kot pantalon

Şekil 2. Kot pantalon beyazlatma işçisi

(1)B.Varkey, Silicosis Treatment and Management, Baş editör: Z. Mosenifar, http://emedicine.medscape.com/
article/302027-treatment (Updated: Jan 26, 2011)
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Önlemlerin gerekçeleri oldukça açıktır. Akciğere burundan solunum yoluyla 5 mikrondan 
küçük tanecikler burun kıllarına takılmadan girebilir. Silier hareket bir çeşit yürüyen merdiven 
hareketidir,  akciğerin içinden dışına doğru çalışır ve giren bu yabancı tanecikleri atmakla 
görevlidir. Bu hareketin belli bir taşıma kapasitesi vardır ve havalandırması iyi olmayan yerlerde 
uzun sürelerle çalışıldığında solunan toz miktarı çok fazla olduğu için bu dışarı atma hareketi 
yetersiz kalmaya başlar. Sigara içen birinin çok tozlu, havalandırması yetersiz olan bir yerde 
çalışması intihar etmekle eşdeğerdir çünkü sigara içilmesi silier hareketi yavaşlatır ve hatta 
durdurur. Araştırmalar göstermiştir ki sigara içeren bir işçi içmeyene oranla 100 kat daha fazla 
asbestoza yakalanma riski taşımaktadır.  Bu durumda işçinin akciğerlerindeki tozlar proteinle 
kaplanmakta, bu fibroz doku da alveolları kapatmakta ve böylelikle solunum yetersizliği 
başlamaktadır. 

Deneysel tedavi olarak önerilen PVNO özellikle 1970’lerde üzerinde çok çalışılan bir 
moleküldür. Bu çalışmalar sırasında silikoza yol açan ögeler olarak iki faktör önerilmekteydi: 
kuvarts gibi silisyum dioksit içeren kristallerden çözünen monosilisik asit ve kristalin yüzeyi. 
PVNO’nun hem monosilisik asitle reaksiyona girdiği hem de silisyum dioksit kristallerinin 
yüzeyini kaplayarak onları etkisiz hale getirdiği ve böylelikle fibrozu önlediği öne sürülmüştür. 
Ancak bu konudaki çalışmalar kesin bir çözüm getirmemiştir ve bu gün doğrudan silikozu 
tedavi edecek bir yöntem bilinmemektdir. 

O nedenle hem işçilerin hem de işverenlerin işyeri koşullarına özel önem vermesi örneğin 
çalışma alanında çok etkin havalandırma ve oluşan tozların yere indirilmesinin sağlanması 
(örneğin ıslatma yoluyla), işçilerin çok etkin maskelere sahip olması, çalışma saatlerinin kısa 
tutulması, barınma alanlarının çalışma ortamıyla ilişkisinin olmaması gibi koşulların yerine 
getirilmesi gerekmektedir.

Şekil 3. Kuvarts bir silisyum dioksit kristalidir.
 

Şekil 4. Poli(2-vinilpiridin N-oksit). Bu molekül polimerleşme reaksiyonu sonucu uzun bir bir zincir 
molekül olarak elde edilir ve deneysel silikozun tedavisinde kullanılmıştır.
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Dünya Ağrı Araştırmaları Derneğinin (IASP = International Association for the Study of 
Pain) ağrı tanımlaması şöyledir: Var olan veya olası doku hasrına eşlik eden veya bu hasar 
ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal ve emosyonel deneyimdir. Ağrı, çok boyutlu bir 
deneyimdir. Nörofizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, etnokültürel, dinsel, bilişsel, ruhsal ve 
çevresel bir durumdur. Sınıflaması oldukça karmaşık, tedavisi ise en kötü olasılıkla imkansız, en 
iyi olasılıkla zordur. 

Ağrılar genelde basit olarak şu şekilde sınıflandırılır:
Ağrı: 1 - Akut ağrı
   2 - Kronik ağrı 
    a) Maligniteye bağlı kronik ağrı, 
    b) Maligniyete bağlı olmayan kronik ağrı

Bu ağrı türlerindeki fizyopatoloji ve tedavi birbirinden farklıdır. Akut ağrıda hastada hafif bir 
hipertansiyon, taşikardi, soğuk terleme, kas seğirmeleri ortaya çıkabilir. Kronik ağrıda hastada 
bu tür değişiklikler gözlenmez. Ayrıca kronik ağrı, bir akut ağrı gibi herhangi bir hastalığın 
semptomu değil, bizzat kendisi bir sendromdur. Dolayısıyla bir hastalık olarak ele alınıp tedavi 
edilmesi gerekir. Kronik ağrının çeşitli yan etkileri de vardır. Kronik ağrı SSS’de wind-up ya da 
nöronal plastisite ile bir bozulmaya yol açar. Yine beyin omurilik sıvısı’nın biyokimyasal yapısı da 
değişir. Bunların sonucunda kişinin ağrıyı algılaması artar. Ayrıca ağrı katabolizmayı hızlandırır. 
Bunun sonucunda yara iyileşmesi gecikir, kas yıkımı olur ve jeneralize bir güçsüzlük oluşur. 
Kişi ağrı nedeniyle extremitelerini daha az hareket ettireceğinden tromboembolik olaylarda bir 
artış olur. Özellikle göğüs kafesi çevresindeki ağrılarda nefes alma güçleşir, yüzeyelleşir. Stres 
hormonlarının artması sonucu sodyum ve su tutulumu olur. Gastrointestinal motilite bozulur, 
bu ilaçların farmakokinetiğini özellikle de absorpsiyonunu bozar. Ağrı sonucunda hastada 
aksiete, depresyon, uykusuzluk ve hatta suisid düşünceleri ortaya çıkabilir. Ağrının immunolojik 
yan etkileri de vardır. Kronik ağrının ortaya çıkardığı tüm bu yan etkileri önlemek için ağrının 
mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Kronik ağrıyı tedavi ederken, ağrı kesicilerle beraber antidepresan ilaçlar da kullanılmalıdır. 
Burada antidepresan ilaç kullanımının amacı hastanın depresyonunu tedavi etmek değil, ağrının 
SSS’de yaptığı bozulmayı önlemek ya da geciktirmektir. Ayrıca özellikle trisiklik antidepresanlar 
ağrı mesajının beyne ulaşmasını güçleştirir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün özellikle kanserli hastalar için önerdiği üç basamaklı ağrı tedavi 
yöntemi:

1 - Basit ağrı kesiciler veya NSAİİ + Adjuvan ilaçlar
2 - Zayıf opioidler + Adjuvan ilaçlar
3 - Opioidler + Adjuvan ilaçlar [Adjuvan ilaçlar hastanın diğer semptomlarını gidermeye 

yönelik her türlü ilacı kapsar. (Antidepresanlar, anxiolitikler, antiemetikler, laksatifler, vs.)]

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği üç basamaklı ağrı tedavi yöntemi ile kanserli hastaların 
ancak %82’sinin ağrıları kontrol altına alınabilir. Psikolojik ve kognitif tedaviler ile tümör kitlesini 
küçültmeye yönelik kemoterapi, radyoterapi, cerrahi olarak tümörün çıkarılması ve çeşitli 
girişimsel ağrı tedavi yöntemlerini içeren bir dördüncü basamağın eklenmesi başarı oranını 
%95’e kadar çıkartmaktadır.
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Ağrı tedavisinde yemek reçetesi gibi standart bir reçete yoktur. Standart bir doz çoğu 
hastada uzun süre etkili olamaz. İlaçları ve dozlarını duruma göre günlük, haftalık, aylık ince 
ayarlarla düzenlemek gerekir.

Bir reçetede aynı gruptan iki farklı ilaç yazılmamalıdır. Eğer bir ilaç ilk kullanıldığından itibaren 
etkisizse aynı gruptan başka bir ilaç denenir. Ancak başta etkili olan bir ilaç zamanla yetersiz 
kalmaya başlarsa bir üst basamak tedaviye geçilir. Bu arada hasta daha önce kullandığı ilaca 
devam edebilir. En önemli nokta hastanın ağrı kesici ilaçlarını düzenli aralarla alması gerektiğidir.

İnsan vucudu ilaçlardaki mg artışları algılayamaz yüzde değişmeleri algılar. Örneğin; bir ilacın 
başlangıç dozu 20 mg iken hastanın ağrılarını gidermeye yetmediğinde ikinci dozun 30 mg 
ve yine yetmediğinde üçüncü dozun 45 mg olarak verilmesi doğrudur. Yine bir başka örnek, 
ilk doz 200 mg olduğunda ve hastaya yetmediğinde ikinci dozun 225 mg veya 250 mg olarak 
ayarlanması hastada yetersiz bir ağrı tedavisine neden olacaktır. Çünkü, bu dozlar sırasıyla 
%10 ve %25’lik artışları göstermektedir. Mantıklı ve doğru doz 300 mg olmalıdır. İlaç dozlarını 
artırırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta dozun her seferinde en az %50 artırılmasıdır.

Ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler önemli bir yere sahiptir. Bunlar tüm kronik ağrı 
problemlerini çözemese de hastaların ağrı ve ızdırabını uzun süreli azaltabilen, tıbbi tedaviye 
alternatif yöntemlerdir. Girişimsel yöntemler uygulamadan önce hastadan ayrıntılı anamnez 
alınması, dikkatli bir fizik muayene ve psişik durumun değerlendirilmesi gereklidir.

Nörolitik bloklar: Nörolitik bloklar genel olarak “nosiseptif” tipte ağrılara etkilidir. Nörolitik 
ajanlarla yapılan bloklar kansere bağlı ağrıyı uzunca bir süre fakat geçici giderebilir. Nörolitik ve 
nörodestrüktif teknikler kansere bağlı olmayan kronik ağrılarda ve kanserli olsa da normal bir 
yaşam süresi beklenen hastalarda kullanılmamalıdır. Genelde nörolitik bloklar kısa bir yaşam 
süresi beklenen ve ağrısını iyi lokalize edebilen hastalarda uygundur. Blok uygulamadan önce, 
hastaya ağrısının tek bir blokla geçmiyebileceği, işlemi bir kaç kez yinelemek gerekebileceği 
mutlaka söylenmelidir. Aksi halde uzun süredir ağrı çeken ve büyük umutlarla ağrı kliniğine 
başvuran hasta ilk girişimden sonra düş kırıklığına uğrayacaktır.

Nörolitik ajanlar: Klinikte en sık kullanılan nörolitik ajanlar etil alkol ve fenoldür. Radyofrekans 
ısıtma ve kriyo probu ile dondurarak da sinirlerde lezyon yapılabilir.

Ağrı tedavisinde kullanılan girişimsel yöntemler şunlardır;

I-	Lokal	İnfiltrasyon
Lokal anestezikler ile yapılan infiltrasyon ve topikal uygulamalar ağrılı durumlarda sıklıkla 

kullanılan tekniklerdir. Ayrıca ağrı dışı bazı semptomlar da giderilebilir. Bu yöntemin uygulandığı 
ağrılı durumlara örnek olarak; miyofasyal ağrı sendromları, eklemlerin burkulma ve incinmeleri, 
tendinit, epikondilit, periartrit, ciddi kas spaszmları, skalenus antikus sendromu ve bazı basit 
kemik kırıkları sayılabilir. 

A) Akut Ağrı 

Akut bursit: Akut subakromial, subkapsüler, prepatellar ve trokanterik bursite bağlı ağrılar 
lokal infiltrasyon analjezisi ile kolaylıkla giderilebilir. Bursa, 8-10 ml %0.25 lik bupivakain içine 
40 mg metilprednizolon ilave edilerek infiltre edilir. Ağrılı bölge üzerine buz uygulamak da 
ağrı ve ödemi azaltır. Birkaç enjeksiyon gerekir. Eklemde effüzyon varsa aspirasyon ile bu sıvı 
boşaltılmalıdır.

Tendinit: En sık karşılaşılanı lateral epikondilit (tenisçi dirseği), medial epikondilit (golfçü 
dirseği) ve supraspinatus (rotator kaf) tendinitidir. Bu yapıların da %0.25 bupivakain ile 
infiltrasyonu ağrıyı kaldırır. İlk enjeksiyon içine steroidler ilave edilebilir. Enjeksiyonlar birkaç 
hafta ara ile tekrarlanır.

Kas spazmı: Özellikle bel kasları olmak üzere herhangi bir yaralanma sonucu kas spazmı 
gelişebilir. Ağrılı kas içine uzun etkili lokal anestezik enjekte edildiğinde ağrı ile birlikte kas 
spazmı da ortadan kalkar. Enjeksiyonu takiben sıcak ve masaj uygulanması yararlıdır.

B) Kronik ağrı

Ağrılı skarlar: Skarların tümünün ağrılı olması nadirdir. Fakat bazen skar içinde tetik noktalar 
bulunur. 3-5 günde bir uzun etkili dilüe lokal anestezik solüsyonları ile infiltrasyon ağrıları 
tamamen ortadan kaldırabilir. Yeterli sonuç alınamazsa TENS denenmelidir.

Nöroma: Operasyon veya ampütasyondan sonra sinirin sıkışması sonucunda nöroma 
gelişebilir. Nöroma içine lokal anestezik enjekte edilerek ve 1-2 haftada bir enjeksiyonlar 
yinelenerek ağrı uzun süreli tedavi edilebilir.

Miyofasyal ağrılar: Lokal infiltrasyon ile blok tedavisinin en yaygın kullanıldığı hastalık 
miyofasyal ağrı sendromudur. Muskuloskeletal kökenli ağrıların çoğunun “miyofasyal 
sendrom” lara bağlı olduğuna inanılır. Bunun fizyopatolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Lokal 
kas hassasiyetinin bulunduğu çok spesifik bir alan ile karakterizedir. Bu hassas alanlara (tetik 
noktası) basıldığında ağrı ortaya çıkar. Tetik noktaları lokal anestezik veya serum fizyolojik ile 
infiltre edildiğinde ağrı ortadan kalkar.

Tetik noktası enjeksiyonları yeni başlamış miyofasyal sendromlarda tedavi edicidir. Fakat 
kronik vakalarda tedavi edici olamaz, ancak yine de ağrıların azaltılmasında yardımcı olur. 
Kronik miyofasyal ağrılı hastalarda lokal infiltrasyonlar durumun ciddiyetine göre 2, 3 veya 
4 günde bir tekrarlanır. Tetik noktası enjeksiyonları ile birlikte fizik tedavi, masaj ve soğuk 
uygulamaların yapılması yararlıdır. Miyofasyal ağrı sendromunda germe ve soğuk spreyleme 
tekniği de kullanılır.

Artrit: Kronik artritli hastaların eklemleri içine lokal anestezik enjekte ederek diagnostik ve 
terapötik blok uygulanabilir. Lokal anestezik içine kortikosteroid de eklenebilir. Endikasyon 
varsa eklem içine hyaluronik asit enjeksiyonları yakınmaları azaltır.

Faset sendromu: Lomber bölgedeki faset eklemleri içine lokal anestezik enjeksiyonu önemli 
bir tanısal işlemdir. Böylece ağrının kaynağının faset eklemi kökenli olduğu anlaşılabilir.

Ağrının nedeni faset artrozunun, spinal radiksin bir dalı olan posterior primer ramusu irrite 
etmesidir. Somatik bloklar için nörolitik madde yerine krio probu ile dondurma veya perkütan 
radyofrekans termokoagülasyon yöntemleri tercih edilebilir. Bu yöntemlerle çok daha kesin ve 
kontrollü olarak bloklar gerçekleştirilebilir. 

II	-	Somatik	Sinir	Blokları
A) Kranial Sinir Blokları

Trigeminal sinir: Trigeminal nevralji ve maligniteye bağlı yüz ağrılarında maksiller veya 
mandibüler blok özellikle yararlıdır. Geçmişte gasser ganglionuna alkol çok yaygın olarak 
kullanılmış olmasına karşın daha sonraları balon kompresyonu, gliserol enjeksiyonu, cerrahi 
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rizotomi ve termogangliolizis alkol enjeksiyonunun yerini almıştır. Gasser ganglion bloğu 
floroskopik kontrol ile foramen ovaleden girilerek yapılır.

Glossofaringeal ve vagus sinirleri: Glossofaringeal ve vagus sinir blokları farinks, larinks 
ve komşu yapılardaki dayanılmaz ağrının tedavisi için kullanılır. Tek başına yapılabileceği gibi 
mandibüler ve maksiller bloklarla birlikte yapılabilir.

B) Servikal Spinal

Oksipital sinir: Oksipital baş ağrısı, migren tipi bazı baş ağrıları, oksipital nevralji ve başın 
arka kısmındaki diğer ağrılı durumlarda büyük ve 3. oksipital sinir tanı ve tadavi amacıyla bloke 
edilebilir. 

C) Brakial Pleksus Bloğu 

Brakial pleksus bloğu kozalji, refleks sempatik distrofi, fantom ağrı ve diğer tip 
postampütasyon ağrısı olan hastalarda tanı ve prognozu saptamak için kullanılır. Santral 
sinir sistemi bozuklukları ile periferik nevraljik ağrılar bu blok ile ayırdedilir. Ağır travma ve 
operasyonlardan sonra ortaya çıkan akut ağrılar da brakial pleksus bloğu ile kolayca giderilir. El 
ve koldaki replantasyon cerrahisinden sonra hem ağrıyı hem de vazospazmı ortadan kaldırmak 
için brakial pleksus yakınına kalıcı bir kateter yerleştirerek devamlı blok uygulanır. 

Supraskapuler sinir bloğu: Omuz eklemini innerve eden en önemli sinirdir. Omuz 
eklemindeki bursit, periartrit veya artrite bağlı ağrılar supraskapuler sinir bloğu ile tedavi 
edilebilir.

D) Torasik Spinal

Paravertebral blok: Torakal vertebra, göğüs kafesi ve karın duvarındaki ağrılı durumları tedavi 
etmek için kullanılır. Osteoporoz ve metastatik kemik kırıkları, osteofidlere bağlı intervertebral 
foramenin daralması gibi segmental vertebral patolojisi olan hastalarda nevraljinin nosiseptif 
yollarını saptamada yardımcı olur. Kaburga kırıkların ve akut herpes zoster paravertebral 
blok ile ağrıyı gidermek mümkündür. Devamlı paravertebral somatik blok uygulamanın post 
herpetik nevralji insidensini büyük ölçüde düşürdüğü kanıtlanmıştır.

İnterkostal blok: Toraks ve karın duvarındaki akut post travmatik, post-opreatif ve 
enfeksiyon sonrası oluşan ağrıları gidermek için interkostal sinir bloğu uygulanabilir. Kaburga 
ve sternum kırıklarına, kostokondral eklem ayrılmalarına, toraks kontüzyonuna, plöreziye ve 
akut herpes zostere bağlı ağrıları gidermek için çok etkili bir yöntemdir. 

E) Lomber Ve Sakral Sinir Blokları

Pelvis ve alt ekstremitede analjezik blok gerektiren durumlarda lomber ve sakral sinirler 
birlikte bloke edilmelidir. Üst ekstremite sinirlerinde olduğu gibi lomber ve sakral sinirler 
de somatik duysal, motor ve sempatik lifler taşır. Üst ekstremite için yukarıda sözü edilen 
durumlara benzer bozuklukların tedavisinde kullanılırlar. 

Paravertebral blok: İntervertebral disk hernisi, vertebral ve periferik sinir patolojilerinin 
özgün nosiseptif yollarını saptamak için çok yararlı bir yöntemdir. Multipl skleroz veya parapleji 
gibi nörolojik sorunu olan hastaların adduktor kaslarındaki aşırı spazmı çözmek, nefrektomi 
sonrası post-operatif ve lomber vertebra kırıklarına bağlı oluşan ağrıları gidermek için de 
uygulanabilir 
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III	-	Sempatik	Sinir	veya	Ganglion	Blokları
Sempatik bloklar tanı ve tedavi amacıyla kullanılır. Bu bloklar viseral türde ağrıları ve 

vazospazmı giderebilir. Sempatik ve somatik ağrının, refleks sempatik distrofi ile kozaljilerin 
ayırıcı tanısında ve kalıcı bir sempatik blok uygulamadan önce yöntemin etkinliğini 
değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Stellar ganglion bloğu: Baş ve üst ekstremitedeki nöropatik türde ağrılar ve damar 
hastalıklarına bağlı dolaşım bozukluğunu düzeltmek için uygulanır.

Torakal sempatik blok: Ellerdeki aşırı terlemeyi (hiperhidrozis) gidermek için kullanılır. 
Tıbbi veya cerrahi yolla giderilememiş kardiak ağrıyı kaldırmak ve özefagus kanserine bağlı 
dayanılmaz ağrılar için de uygulanabilir.

Splanknik sinir bloğu: Bazı kliniklerde çöliak pleksus bloğuna alternatif bir yöntem olarak 
uygulanmaktadır. Visseral ağrının tedavisinde çok etkilidir. Radyofrekans termokoagülasyon 
yöntemi ile splanknik sinirler daha güvenli ve etkili olarak bloke edilebilir.

Çöliak pleksus bloğu: Pankreas, safra kesesi, mide, karaciğer ve transvers kolon tümörlerine 
bağlı üst karın ve bel ağrısından yakınan kanserli hastalarda ağrı ve ızdırabı dindirmede 
kullanılan bir yöntemdir. Nörolitik ajanlarla yapılan sinir ablasyonlarının en etkilisidir. 

Hasta anamnezinde buruntu şeklinde visseral ağrı tanımlıyor ve bu ağrılar dizlerini karnına 
doğru çektiğinde azalıyorsa, karın ve belinden başka tarafında ağrı olmuyorsa, çöliak pleksus 
bloğu kesin etkili olacak demektir. Çöliak pleksus bloğu ile ağrılar azalırken hastanın iştahı da 
artar. Barsak hareketleri de artacağı için dışkılama normale döner. Kullanılan analjezik ilaçların 
dozu azalır. Ağrılar 5 hafta ile 4 ay arasında azalır. Hasta girişimden yarar gördüyse bu süre 
sonunda (ağrıları yeniden şiddetlendiğinde) işlem tekrarlanabilir.

Lomber sempatik blok: Sempatik zincir ve ganglionlarının lomber kısmı vertebra 
korpusunun ön yan kenarına bitişik fasya tabakası içinde yer alır. Somatik ve sempatik sinirleri 
psoas kası ve fasyası ayırır. Alt ekstremitedeki dolaşım bozuklukları ve ağrının sempatik yolla 
iletildiği durumlarda kullanılır. Lokal anestezik ilaçlarla bir seri (2-3 hafta) enjeksiyon yapmak 
veya RF termokoagülasyon tekniğini uygulamak gerekir.

Superior hipogastrik pleksus ve Walter ganglion bloğu: Uterus, serviks, rektum ve prostat 
kanserlerinde ortaya çıkan ağrı ve özellikle tenezm hissini ortadan kaldırmak için başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu yöntem maligniteye bağlı ağrılarda %70 azalma sağlayabilir ve etkisi 
ortalama 3-12 ay sürer.

IV	-	İntratekal	Enjeksiyonlar
Subaraknoid blok: Subaraknoid nörolitik ajan enjeksiyonu kansere bağlı ağrılarda etkili bir 

ağrı kontrol yöntemidir. Motor güçsüzlük, sfinkter kusuru, pozisyon duyusunun kaybı gibi 
hastada ciddi sakatlıklar yaratan komplikasyonlardan kaçınmak için çok dikkatli uygulanmalıdır. 
Bu teknik ile %60 oranında başarılı sonuç alınabilir

Spastisite tedavisi için de anterior spinal kök nörolizisi özellikle multipl skleroz, post travmatik 
parepleji ve medulla spinalis hastalıklarında uygulanır. Paraplejik hastalarda ağrılı spazm ve 
spastisitenin giderilmesinde de anterior spinal köklerin intratekal nörolizi kullanılabilir, spastisite 
azalırken motor fonksiyon artar.
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V	-	Epidural		Enjeksiyonlar
Epidural steroid enjeksiyonu: Servikal ve lomber radikulopatilerde bölgede meydana gelen 

enflamasyonu azaltmak, yapışıklıkları çözmek için kullanılan bir yöntemdir. Epidural steroid 
enjeksiyonunun en çok etkili olduğu durumlar sinir kökleri üzerine bası ve disk hernileridir. 
Semptomları yeni başlamış hastaların %70-80 i düzelir ve ileri tedavi gerektirmezler. Disk 
hernisi dışında, spondilolistezis, osteoartrit, spinal sinir kökünün etkilendiği travmalarda da 
uygulanabilir. Bunun nedeni, geçici bir rahatlama sağlıyarak, hastayı uygulanması gereken 
diğer tedavi yöntemlerine, egzersiz programlarına ve ortotik cihazların takılmasına dayanabilir 
hale getirmektir. Epidural steroid enjeksiyonları, hastanın yakınmalarının başlamasından sonra 
ilk 6 ay içinde yapılmalıdır. Aksi halde, zamanla intranöral basıncın artması, ödem ve nöral 
elemanların iskemisi, fibröz doku proliferasyonu, irreversibl bir karekter alır. Kronik inflamasyona 
bağlı olarak sinir kökleri elastisitesini yitirir. Kalın afferent ve efferent lifler arasında yapay 
sinapslar gelişerek yeni ağrı kaynakları yaratır.

Spinal opioidler: Kronik ağrı tedavisinde intratekal ve epidural yoldan devamlı opioid 
infüzyonu son yıllarda çok popüler hale gelmiştir. Diğer ağrı tedavi yöntemlerine karşı önemli 
bir alternatif tekniktir. Bu yöntem başlıca üç şekilde uygulanmaktadır. Birincisi kateterin 
epidural aralığa yerleştirilmesinden sonra bir miktar cilt altından geçirilip dışarı çıkarılması ve 
enjeksiyonların kateter ucuna yerleştirilecek bir bakteri filtresi aracılığıyla yapılmasıdır. İkincisi 
epidural veya subaraknoid aralığa yerleştirilen kateterin cilt altından geçirilerek toraks ön-yan 
tarafına getirilmesi ve cilt altına yerleştirilen bir porta bağlanmasıdır. Burada sistemin tümü 
cilt altındadır. Enjeksiyon gerektiğinde cilt üzerinden özel uçlu (parça koparmayan) iğneler ile 
port’a girilip yapılır. Üçüncü yöntem yarı otomatik veya tam otomatik pompa yerleştirmektir. 
İmplante edilebilen tam otomatik pompalar güvenilir, nisbeten idame bakımı gerektirmeyen 
ve düşük enfeksiyon riski taşıyan sistemlerdir. Ancak çok pahalı oldukları için hasta seçimi çok 
dikkatli yapılmalıdır. 

VI-	Diğer	Yöntemler	
Ağrı tedavisi amacıyla beyin, omurilik ve periferik sinirlerdeki seçilmiş bölgeleri tahrip 

etmek için birçok yöntem 19. Yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bunlar arasında ısıtma ve yakma 
yöntemleri olarak; radyofrekans termokoagülasyon, doğru akım (koterizasyon), odaklanmış 
ultrason, lazer ve indüksiyon ısıtma sayılabilir. 

Radyofrekans termokoagülasyon (RF): Sinirleri tahrip edip ağrı iletimini engellemeyi 
amaçlayan yöntemlerden RF en etkili ve yaygın kullanılanıdır. Bu yöntemde lezyonun büyüklüğü 
kontrollü bir şekilde ayarlanır. Cihazın üzerinde bulunan empedans monitörü ve stimülatör 
sayesinde lezyon yapılacak bölge çok doğru olarak lokalize edilir. Radyofrekans dalgaları ile 
elektrod ucunun bulunduğu bölgede kontrollü olarak istenilen ısı dereceleri elde edilebilir. 
Lezyonun boyutları, kullanılan elektrodun ucunun geometrisine ve büyüklüğüne, uygulanan 
akım süresine, rezistans ve ısı iletiminin özelliklerine bağlıdır. Periferik sinir ince myelinli A  ve 
myelinsiz C lifleri (65-70o C civarında ısı ile) kalın miyelinli A  liflerine göre daha fazla etkilenir. 
Böylece ağrı iletiminden sorumlu olan lifler bu yöntemle selektif olarak bloke edilebilirler.
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Bel	Ağrısı
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı Başkanı

Bel ağrıları baş ağrılarından sonra ikinci sıklıkta görülen ağrılardır. Bel ağrısı sendromu önemli 
bir tıbbi ve sosyo-ekonomik sorundur. Erişkinlerin yaklaşık %80’i yaşamlarının bir döneminde 
bel ağrısı çekerler. Bunların en az %25’i bir hekime başvurma ihtiyacını hisseder. Bel ağrısı ile ilgili 
kayıtların tutulmasına başlandığı tarihten bu yana görülme sıklığında bir değişiklik olmamıştır. 
Ancak sanayileşmiş toplumlarda bel ağrısı görülme oranı diğer toplumlara göre daha fazladır. 
Bel ağrısı kadınlarda daha sık olmakta yaş ilerledikçe sıklığı artarak 60 yaş civarında en üst 
noktaya ulaşmakta ve sonra bir miktar düşmektedir.

Bel bölgesinde bir çok nedenden ağrı olabilir, örneğin pelvik tümörler, anevrizmalar, genel 
dahili hastalıklar ve psikosomatik faktörler. Fakat bel ağrısının en sık karşılaşılan nedeni 
“mekanik bel ağrısı” olup, daha çok genç ve orta yaşlılarda görülür. Karakteristik olarak 
mekanik bozukluklarda ağrı ağır kaldırma gibi fiziksel aktiviteler ile şiddetlenir, sırt üstü 
yatmakla hafifler. Mekanik ağrı ayrıca intertransvers ligamanların önündeki yapılardan (anterior 
longitudinal ligaman, dura ve spinal kanal içindeki diğer yapılar) da kaynaklanabilir. Postür 
bozukluğu, omurga etrafındaki sırt ve karın kaslarının zayıflaması, sedanter yaşam mekanik 
bel ağrısı nedenleri olarak sıralanabilir. Ancak, bu işle uğraşan hekimlerin çoğu intervertebral 
disk üzerine daha fazla önem vermektedirler. Halbuki mekanik yapıların aynı derecede önemli 
olduğu bilinmektedir. Bel ağrısına yol açan kaynaklar arasında omurlar arasındaki diskler, 
arka eklemler (faset ve sakroiliak), beldeki kaslar, ligamanlar ve sinirler sayılabilir. Bunlar tek 
başına rol alabildikleri gibi birkaçı birlikte de bulunabilir. Eklemlerdeki dejeneratif değişiklikler 
sık olmasa da önemlidir. Kronik ağrı duruş bozukluğu, disk dejenerasyonu ve kemik yapıların 
kollapsı veya bozukluğu sonucu faset eklemlerinde ek bir gerilme ve zorlama nedeniyle ortaya 
çıkar. Disk ve faset eklemlerde dejeneratif değişiklikler genellikle aynı zamanda birlikte oluşur 
ve yaşlılarda görülen komplike klinik tablodan sorumludur.

Beldeki herhangi bir semptom ne kadar hafif veya kısa süreli olsa da dikkate alınmalı 
mıdır? Semptomlar, ağrı ve ızdırap arasında fark var mıdır? Bel ağrısının, maluliyet ve insan 
sağlığı açısından ayırt edilmesi önemlidir, çünkü her birinin farklı epidemiyolojik oranları 
vardır. Bel ağrılarının geleneksel klinik sınıflaması akut, tekrarlayan ve kronik şeklindedir fakat 
epidemiyolojik çalışmalar bel ağrısının genellikle tekrarlayan, gelip giden ve ayrı ayrı olaylardan 
meydana geldiğini göstermektedir.

Geleneksel inanış akut başlamış bel ağrılarının kısa sürdüğü ve atakların %80-90’ının 
uygulanan tedavi ile ilgisi olmayarak 6 hafta içinde iyileştiği ancak, hastaların %5-10’unda ise 
ağrının kronikleştiği şeklindedir. Bununla birlikte modern kanıtlar geleneksel inanışın aksine ilk 
epizod geçtikten 1-5 yıl sonra hastaların %25-75 inde bel ağrısının kronik ve sürekli olduğu 
yönündedir. Akut bel ağrıları kendiliğinden iyileşebildiği için ağrıyı gidermek için uygulanan 
tedavilerin zaten kendiliğinden iyileşme ile elde edilecek sonucu sağladığı düşünülür. Bel 
ağrısının akut ya da kronik olması tedavileri açısından önemlidir. Kronik bel ağrısında yani üç 
aydan daha uzun sürdüğünde en uygun tedavi multidisipliner yaklaşımdır. Bu da rehabilitasyon 
araçlarını, davranışşal yöntemleri, psikoterapiyi ve girişimsel yöntemleri içerir. 

Bel ağrısı dendiğinde hekim olarak bizler ne anlıyoruz, hastalar ve toplum ne anlıyor? Bu 
konuda görüş birliğinin olduğu söylenemez. Hekimlerin yanlış yönlendirmesi sonucu hastaların 
dolayısıyla toplumun bel ağrısını bel fıtığı ile özdeşleştirdiklerini görüyoruz. Bir de yabancı 
dillerdeki kelimelerin ifade ettikleri kavramlar ile Türkçe kelimelerin ifade ettiği kavramların tam 
olarak örtüşmeme sorunu var. Bazen bel ağrısının karşılığı olan İngilizce “low back pain” deyimi 
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yanlış tercüme edilerek “alt sırt ağrısı” olarak kullanılmaktadır. Bu durum belki Türkçedeki 
“bel” kelimesinin ifade ettiği ve kavram olarak algıladığımız bölgenin İngilizcedeki karşılığının 
“loin” kelimesinden kaynaklanıyor olabilir. Bel ağrısı dendiğinde kaburgaların alt kenarı ile 
kalça kıvrımları arasındaki bölgedeki ağrı anlaşılmalıdır. Bu ağrı bel fıtığından kaynaklanmaz. 
Bel fıtığı bacağa yayılan ağrıya neden olur. Geleneksel deyişle siyatalji olarak anılır ancak, bu 
radiküler olmayan yansıyan ağrı şeklinde de olabilir. Doğru ifade radiküler ağrıdır ve bu ağrı 
dermatomaldir. Bir başka ifade ile radiküler ağrı olmadan bel fıtığı olmaz. Belden bacağa doğru 
yayılan her ağrı radiküler ağrı değildir. Bacağa yayılan ağrıların çoğu somatik yansıyan ağrıdır. 
Radiküler ağrı ile somatik yansıyan ağrı arasındaki klinik ayırım ağrının şekli ve dağılımına göre 
yapılabilir. Dizin altına doğru yayılan ağrı radiküler olmayabilir. Faset eklemler ve disklerden 
kaynaklanan ağrı dizin altına doğru yayılabilir. Radiküler ağrı batma, saplanma veya elektirik 
çarpması şeklinde iken somatik yansıyan ağrı tipik olarak künt, derin sızlama veya sıkıştırma 
tarzındadır. Radiküler ağrı 5-8 cm. den daha geniş olmayan dar bir bant boyunca yayılırken 
somatik yansıyan ağrı hastanın net olarak algılayamadığı geniş bir alanda hissedilir. 

Normal gönüllülerde yapılan araştırmalar ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler bel 
omurları ve sakrumdaki birçok yapının uyarılmasının yansıyan ağrıya neden olduğunu ortaya 
koymuştur. Lumbar faset eklemlerin ağrılı uyarılması kalça, uyluk, bacak ve ayağa yansıyan 
ağrıya neden olur. Lumbar intervertebral disklerin ağrılı uyarılması da kalça, uyluk ve 
bacakta ağrı meydana getirir. Diskojenik ağrı kalça ve uylukta ağrı olmadan yalnızca bacakta 
hissedilebilir. Sakroiliak eklemin ağrılı bir uyaranla uyarılmasıyla kalçada ağrı hissedilir. Bel 
ağrısını değerlendirmede belki en eski fakat hala devam eden yanılgılardan biri somatik 
yansıyan ağrı ile radiküler ağrı arasındaki farkı ayırt edememektir. Bu yanılgı aynı zamanda 
gereksiz EMG ve bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesi gibi tetkiklere ya da laminektomi veya 
intervertebral diskteki asemptomatik bulging’in eksize edilmesi gibi uygun olmayan tedavilerin 
yapılmasına neden olmaktadır.

Bel ağrılarını spesifik ve nonspesifik olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Spesifik bel ağrısı 
herniye nukleus pulpozus (HNP), infeksiyon, inflamasyon, osteoporoz, romatoid artrit, kırık veya 
tümör gibi spesifik fizyopatolojik mekanizmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık 
%10’unda altta yatan spesifik bir hastalık saptanabilir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda 
ise (%90 kadar) spesifik bir neden ortaya konamaz. Radyolojik filimler ve magnetik rezonans 
görüntülemede (MRI) görülecek anormalliklerin nonspesifik bel ağrısı ile güçlü bir ilişkisi 
yoktur çünkü bir çok insanda bu anormallikler herhangi bir bulgu vermediği halde bulunabilir. 
Bel ve bacak ağrısı olmayan insanların %28’inin MRI görüntülerinde HNP bulgusu vardır. Bel 
ağrısı olmayan kişilerin %60’ında röntgen ve MR görüntülerinde birtakım bozukluklar vardır. Bir 
başka deyiş ile ağrı görüntülenemez, hissedilir. Filmlerde görülecek bir bozukluk hastanın ağrı 
nedeni olmayabileceği gibi, herhangi bir bozukluk görülmese de yani bozuk olmayan anatomik 
bir yapı da ağrı kaynağı olabilir.

Nonspesifik bel ağrısı deyimi etiyolojik nedeni bulunamayan bel ve/veya bununla birlikte 
bacak ağrısı için kullanılmaktadır. Nonspesifik bel ağrısı nedenleri arasında lomber instabilite, 
dejenerasyon, “akut lumbar strain” veya “akut lumbar sprain” , myofasyal ağrılar, disk kökenli 
ağrılar, faset kökenli ve sakroiliak eklem kökenli ağrılar sayılabilir. Nonspesifik bel ağrısı 6 
haftadan kısa süreli ise akut, 6 hafta ile 3 ay arasında sürerse subakut, 3 aydan uzun sürerse 
kronik olarak sınıflandırılır. Akut, subakut ve kronik bel ağrılarının tedavileri farklıdır. Bu 
konuda birçok algolritma yayınlanmıştır. Birbirlerine kısmen benzeselerde birçok ülkede kabul 
edilen algoritmalar birbirlerinden farklıdır. Ne yazık ki ülkemiz için multidisipliner bir ittifak 
ile hazırlanmış ve kabul edilmiş bir algoritma yoktur. Halbuki, böyle bir algoritma özellikle 
birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar ve aile hekimliği gibi hastaların ilk başvuracakları 
yerlerde doğru tedavinin seçilebilmesini sağlar. Böylece gereksiz veya yanlış tedavilerden 
hastalar korunurken aynı zamanda sağlık harcamalarında da önemli miktarlarda tasarruf 
gerçekleştirilebilir.  

 Bel Ağrısı Prof. Dr. İbrahim YEGÜL  

Akut bel ağrılarında en önemli konu kırmızı bayrakların (kırık, infeksiyon veya tümör) olup 
olmadığını araştırmaktır (Tablo 1).¬ Bel ağrısı 4 haftadan daha kısa sürdüğünde, hasta hikayesi 
ve fizik muayene ile ciddi nörolojik bozukluk, infeksiyon ve malignite ekarte edilmelidir. Altta 
yatan diğer ciddi durumlar hastalara aşağıdaki açık uçlu sorular sorularak araştırılmalıdır.

• Bulgularınız nedir?
• Ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük veya sertlik var mı?
• Ağrı belde mi, bacakta mı yoksa her ikisinde mi?
• Semptomlarınız aktivitenizi nasıl sınırlıyor?

Hastalar genel olarak araştırılmalı, sırtın tümü muayene edilmeli ve kırmızı bayraklar 
yönünden Tablo1 de belirtilmiş hususlar yönünde mutlaka nörolojik muayene yapılmalıdır.

TABLO 1: Bel ağrısı için kırmızı bayraklar

Hikayede
 Geçmişinde kanser anamnezi
 6 hafta içinde iyileşmeme
 Bel ağrısı ile birlikte ateş
 Ayak ve bacakta (oturmakla geçen) sızlama
 Ayakta güçsüzlük
 İntravenöz madde bağımlılığı
 Mesane veya barsak sfinkter kontrol kaybı
 Uzun süreli kortizon kullanımı
 Travma (genellikle trafik kazası, ciddi düşme veya yüksekten düşme)
 Açıklanamayan kilo kaybı

Fizik muayenede
 Düzgün olmayan yürüyüş, Romberg belirtisi pozitif
 Nörolojik tehlike (ayak bileği veya başparmak dorzifleksiyonunda ve ayak plantar 

fleksiyonunda güçsüzlük; tek taraflı aşil refleksi zayıflığı veya kaybı)
 Saddle (eyer) anestezi (perineal bölge veya perinede duyu kaybı)
 Vertebrada nokta hassasiyeti (kırık veya enfeksiyon için spesifik değildir fakat 

düşündürür)

Kırmızı bir bayrağın varlığından şüpheleniliyorsa mutlaka ileri tetkiklerin yapılması 
gerekir. Örneğin bel ağrısının nedeni olarak abdominal aort anevrizması düşünüldüğünde 
ultrasonografi tanıyı kesinleştirir. Diğer olasılıklar için uygun biyokimyasal tetkikler ve ileri 
görüntüleme yöntemleri tanıyı kesinleştirmede yardımcı olacaktır. 

Kırmızı bayraklardan başka bir de sarı bayraklar vardır. Bel ağrısını kronikleşmesinde 
prognostik risk faktörlerinin en önemlileri psikososyal risk faktörleridir. Deprese, yakınmalarına 
odaklanmış, ağrısıyla başa çıkamayan, en önemlisi patolojinin kötüleşmesi, ağrının artması 
korkularıyla aktiviteden kaçınan kişilerde kronikleşme riski fazladır. Hastaların korkularının 
azaltılması, aktiviteden kaçınmalarının önlenmesi kronikleşmeyi ve maluliyeti azaltacaktır. 
Psikososyal faktörlerin bel ağrılı hastaların değerlendirilmesindeki önemini göstermek 
için psikologlar sarı bayraklar kavramını geliştirmiştir. Bunlar hastaların aktif kalmak veya 
aktiviteye başlamak için motivasyonlarını azaltan korku ve inançlarıdır. Gereksiz korkular ve 
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yanlış inanışlar şunlardır; ağrıların tümü geçmeden ve normal aktiviteye dönmeden işe gitmek 
zararlıdır, egzersizle ağrılar kötüleşir, uzun yatak istirahati iyileştirir, normal günlük aktiviteler 
ağrıyı arttırır. Bu hastalar genellikle deprese, irritabl, anksiyöz ve sosyal aktivitelere ilgisizdirler.

Kronikleşmenin önlenmesindeki önemi nedeniyle psikososyal faktörler kesinlikle 
değerlendirilmeli ve hastalardaki yanlış inanış ve korkular giderilmelidir. 

Fizik	Muayene:
Lomber bölgenin muayenesi diğer vücut bölümlerinin muayenesi gibi, inspeksiyon, 

palpasyon, perküsyon ve gereğinde oskültasyon ile yapılır. Ayrıca eklem hareket açıklığının 
değerlendirilmesi ve alt ekstremitenin nörolojik muayenesi bu değerlendirmeye eklenmelidir. 
Hastalar muayene odasına alındıktan sonra mümkün olduğunca soyunmalı, kadınlar sütyen ve 
külot, erkekler sadece külot ile muayene edilmelidir. 

Nörolojik muayene: Hasta parmak ucu ve topukta yürütülerek sırası ile ayak bileği plantar 
fleksörleri (S1 ve S2) ve dorsifleksörleri (L4 ve L5) değerlendirilir. Daha sonra hasta çömelip 
kaldırılarak kuadriseps ( L3 ve L4) gücü incelenir. Patella (L3, L4) ve aşil ( L5 ve S1) reflekslerine 
bakılır. 

Patolojik reflekslerden taban cildinin çizilmesi ile Babinski refleksine bakılır. Parmakların 
plantar fleksiyona gelmesi gereklidir. Nötrde kalması veya ekstansiyona gelmesi ise patolojik 
olarak değerlendirilir. 

Duyu muayenesi ise hipoestezi veya hiperestezi olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca 
paresteziler, yanma, sızlama tarzındaki sempatik sistemi düşündüren yakınmalar mutlaka 
değerlendirilmelidir. Nörolojik muayenenin önemli bir parçası kas atrofilerinin gözlenmesidir, 
bu da bacak çaplarının ölçülmesi ile yapılır. Kas gücünün değerlendirilmesi ise, patolojinin tek 
bir radiks, multipl kökler veya pleksus düzeyinde olduğunu belirler. Değerlendirmede en önemli 
nokta kırmızı bayrakların belirlenmesi veya dışlanmasıdır. Bunlar fraktür, kanser, enfeksiyon ve 
cauda equina sendromudur.

Alt ekstremitenin nörolojik muayenesinde barsak ve mesane fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi de önemlidir. Üst motor nöron bulgularının olmaması cauda equina 
sendromunu akla getirmelidir. Bu tablo, cauda equina liflerinin geniş tabanlı disk hernisi veya 
tümör gibi yer kaplayan bir lezyon tarafından baskı altında kalması nedeniyle olur. Barsak veya 
mesane disfonksiyonu, eyer tarzı anestezi ve alt ekstremitede farklı düzeyde motor ve duysal 
kayıp olarak ortaya çıkar. Bazı hastalarda rektal ve genital muayene gerekebilir. Testisler palpe 
edilir, gerektiğinde kadınlara jinekolojik muayene yaptırılır ve rektal tuşe ile rektum duvarı 
değerlendirilir.

Laboratuar	Testleri
Laboratuar testleri bel ağrısında fazla önem taşımaz. Ancak romatolojik bir hastalık varsa o 

zaman sedimantasyon, HLA-B27 gibi testler ankilozan spondilit gibi hastalıklarda önem taşır.

Radyolojik	İnceleme
Bel ağrılarının tanısında radyolojik incelemelerin kullanılmasında karşı görüşler vardır. Sıklıkla 

istenmesine rağmen düz radyolojik incelemelerin bel ağrısının değerlendirilmesindeki yeri 
fazla değildir. Ancak malign hastalıklarda ve kırıklarda önem taşır.

MRI, BT ve miyelografi de çoğu kez gereksiz yere istenmektedir. Asemptomatik hastaların 
%28’inde MRI bulguları görülür. MRI intervertebral disk dejenerasyonu, faset, malignite, kök 
tutulumu, spinal stenoz ve spondilolisteziste anlam taşır. BT bel ağrısını araştırmak için endike 
değildir. Akut bel ağrısında da MRI istemek gereksizdir.

Miyelografi ve BT miyelografi sinir kökleri ve etrafındaki patoloji ile ilgili daha iyi görüntü 
verebilir.

MRI, BT ve miyelografi beldeki olası patoloji ile ilgili statik görüntüler verir. Hastadaki 
radyolojik görüntü ve ağrı arasındaki ilişki her zaman net değildir.

Kemik sintigrafisi malign ve benign lezyonların ayırt edilmesinde yararlıdır. Hastada akut pars 
kırığı şüphesi veya riski varsa kemik sintigrafisi istenebilir. Kemik sintigrafisi özellikle infeksiyon 
varlığında endikedir. Semptomlar bir yıldan daha uzun süredir mevcut ise kemik sintigrafisinin 
de bir değeri yoktur.

Diskografi disk içinde bozulma ya da çatlak ve radyal yırtıkları göstermek için yararlıdır. Ancak 
diğer inceleme yöntemlerine göre çok daha invazif olması nedeniyle fazla sık kullanılmaz. 
Diskografi sırasında belirli bir basınçta disk içine radyoopak madde enjekte edilir, hastanın 
orijinal ağrısına benzer bir ağrı meydana gelmezse diskografi negatif olarak değerlendirilir. 
Belirli bir basıncın üzerinde ağrı meydana gelmesi mekanik bozukluk olduğu anlamındadır.

Diyagnostik	Sinir	Blokları
Anamnez, fizik muayene ve radyolojik testlere rağmen bel ağrısının nedeni bulunamayabilir. 

Bu durumda tanıyı tam koyabilmek için selektif sinir bloğu uygulanabilir. Selektif sinir bloğu 
ağrı kaynağı olması ihtimali olan bölgenin lokal anestezik ajanlarla blokajıdır. En yaygın selektif 
sinir bloğu uygulanan bölgeler faset eklem, sinir kökü ve epidural alandır. Epidural diferansiyel 
blok ağrının hangi sinir sisteminden kaynaklandığını göstermesi açısından önemlidir. Sinir lifleri 
spinal korddan çıktıktan sonra epidural bölgeden geçer. Sinir lifleri lokal anesteziklere belirli 
konsantrasyonlarda farklı yanıt verirler. Düşük konsantrasyon lokal anestezik ile sempatik sinir 
lifleri tutulurken, daha yüksek konsantrasyonlarda somatik lifler tutulur. Böylelikle farklı lokal 
anestezik solüsyonları epidural bölgeye verilerek hangi tip liflerin tutulduğu anlaşılabilir.

Bel ağrılarının %39’u disklerden (diskojenik ağrı), %13’ü sakroiliyak eklemlerden, %15’i faset 
eklemlerden kaynaklanır. Yaş ilerledikçe faset eklemlerden kaynaklanan ağrının oranı %40’a 
kadar çıkmaktadır. Diyagnostik bloklar ile tanının kesin olarak konulduğu faset kökenli ağrıları 
gidermede radyofrekans termokoagülasyon yöntemi ile posterior median dalın bloke edilmesi 
en etkili tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak, steroid eklenmiş veya steroid 
eklenmemiş uzun etkili lokal anestezik ile bir seri terapötik lumbar faset eklem sinir blok 
uygulaması da faset eklem kökenli bel ağrılarının tedavisinde etkili bulunmuştur.

Elektro	Diagnostik	Testler
Temelde elektro diagnostik testler radikülopatinin araştırılmasında uygundur. Klinik olarak 

saptanan uyuşukluk ve güçsüzlüğü teyit etmek için objektif veriler verse de radikülopati 
bağlamında kullanımı sınırlıdır ve yararı yoktur.   

 Bel Ağrısı Prof. Dr. İbrahim YEGÜL  
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Bel	Ağrısı	Nedenleri

Disk	Hernisi

Lumbar disk hernisi genellikle L4-L5 ve L5-S1 düzeylerinde oluşur. Birçok hastada ise MRI 
bulgularında herni görülmekle birlikte her zaman ağrı ortaya çıkmayabilir.

Disk hernisine bağlı ağrı tutulan kök üzerindeki mekanik ya da kimyasal irritasyona bağlıdır. 
Mekanik irritasyon doğrudan sinir kökü üzerindeki baskıya bağlı olarak ağrı ortaya çıkarırken, 
kimyasal irritasyon disk içindeki kimyasal maddelerin dışarı çıkarak kök üzerindeki etkilerine 
bağlıdır.

Diskin sinir kökü üzerine baskısı sonucu akut ya da kronik lumbar radikülopati ortaya 
çıkar. Akut lumbar radikülopati herniye olan nukleus pulpozusun L4-L5 veya L5-S1 köklerine 
basısıdır. Bunun dışında foraminal stenoz, faset hipertrofisi, ligamentum flavum hipertrofisi de 
radikülopatiye yol açabilir. Tümör ve epidural apseler de akıldan çıkarılmamalıdır.

Bulgular tutulan kökten yayılan şiddetli, bıçak saplanması, elektrik çarpması şeklinde ağrıdır. 
Öksürme, ıkınma ve hareketle artar. Duysal kayıp, kas kuvvetinde azalma veya kas atrofisi ve 
reflekslerde azalma ya da kaybolma gibi bulgular ortaya çıkar.

Düz bacak kaldırma testi, Laseque testi pozitiftir. Popliteal çukurda siyatik çıkıntıya basınca 
ağrı meydana gelir.

L4-L5 radikülopati belde, kalçaya, bacağın ön ve yan yüzüne, ayağın medialine ve başparmağa 
vuran ağrıya yol açar. L5-S1 kökü üzerine baskı bacağın yan yüzüne, ayağın yan yüzüne ve diğer 
parmaklara yayılır. Ağrı yakınmaları ile radyolojik bulguların birbiri ile uyumlu olması gerekir. 
Uyumlu değilse başka nedenler araştırılmalıdır.

Faset	Sendromu

Üst ve alttaki omurların birlikteliğini sağlayan faset eklemler önemli bir ağrı kaynağıdır. Faset 
eklemlerin geniş bir sinir innervasyonu vardır. Her bir faset üstteki ve alttaki fasete giden medial 
daldan innervasyon alır. Faset sendromunda belde paravertebral bölgeye, kalçalara yayılan 
bölgesel bir ağrı vardır. Ağrı hareketle özellikle arkaya ekstansiyon ile artar. Faset eklem üzerine 
bastırıldığı zaman hassasiyet vardır. Sinir disfonksiyonu yoktur. Görüntüleme yöntemleri ile 
fasetlerdeki artritik değişiklikler ortaya çıkarılabilir.

Faset sendromunun kesin tanısının konulabilmesi için klinik muayene çoğu kez yeterli değildir. 
Kesin tanı faset eklem ya da faset sinirine lokal anestetik enjeksiyonu ile konur. Konservatif 
tedaviye yanıt vermeyen hastalarda faset eklem blokları, faset sinire dal veren medial sinirin 
radyofrekans ile termokoagülasyonu sık uygulanan yöntemlerdir.

Sakroiliak	Eklem	Hastalığı

Sakroiliak (SI) eklem ağrıları da bel ağrısı nedenlerindendir. SI eklem ilyum ve sakrumun 
kartilaj yüzeyleri ile oluşmuş gerçek bir sinovyal eklemdir. Bu ekleme önemli ölçüde ağırlık 
yüklenir. Ligamanlar sayesinde aşırı hareketi önlenir ve stabilizasyonu sağlanır. Eklem küçük 
olmasına rağmen en fazla yük altında kalan eklemler arasındadır. İnnervasyonu l. ve 2. sakral 
sinirler ve süperior gluteal sinirden (L4, L5 ve S1) sağlanmaktadır. Ayrıca lumbosakral gövdeden 
kaynaklanan sinirler tarafından da innerve edildiği düşünülmektedir. Bu yaygın sinir ağı nedeni 
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ile hastalarda SI eklemden kaynaklanan lokalize sorunların olmaması imkansızdır. Bu nedenle 
ağrı şikayetleri bele, kalçaya, uyluğa, hatta diz altına ve baldırlara kadar yayılabilir. Bel ağrısı 
ve sertlik yakınması olan yirmili veya otuzlu yaşlarda olan erkek hastalarda romatoid spondilit 
şüphesi varsa pelvisin direkt grafisinde sakroiliak eklemde inflamatuvar değişiklikler görülebilir, 
kesin tanı HLA-B27 testi ile konur.

Internal	Disc	Disruption	(IDD)

Bel ağrılarının %39’u IDD olarak adlandırılan dejenere disklerden kaynaklanmaktadır. MRI 
görüntülerin T2 sekanslarında diskler siyah gözükür, “high intencity zone” HIZ (yırtık nedeniyle 
diskin kenarında likör ile aynı renkte bir nokta) görülebilir. Kesin tanı provokatif diskografi ile 
konur. Bu durumun tedavisi için artrodez operasyonuna alternatif olarak etkili bazı girişimsel 
yöntemler vardır. Birçok hasta böyle büyük bir cerrahi girişimden korkmakta ve bilgilendirildikleri 
takdirde daha basit invaziv yöntemleri tercih etmektedir. Disklerin bazı bölgelerinin değişik 
yöntemlerle ısıtılarak diskten ağrıyı ileten sinuvertebral sinirlerin denervasyonları diskojenik 
ağrıyı azaltmaktadır. Afferent nosiseptif yollar karmaşık ve henüz kısmen anlaşılmış olmalarından 
dolayı etkinin yalnızca denervasyona bağlı olduğu söylenemez. Isıtma sonucu disk yapısında 
fiziksel ve kimyasal değişiklikler de olmaktadır. Isıtmaya yönelik yöntemler olarak intradiskal RF 
termokoagülasyon, IDET (intra diskal elektrotermal terapi), anuloplasti ve biacuplasti sayılabilir. 

Disklerin içinde küçük miyelinsiz ve ince miyelinli sinir lifleri bulunmaktadır. Önceleri sinir 
liflerinin yalnızca anulus fibrozusun üçte bir dış kısmında bulunduğu düşünülüyordu. Füzyon 
operasyonları sırasında çıkarılan disklerin incelenmesi sonucunda sinir liflerinin anulusun 
yarısına kadar uzandığı görülmüştür. Diskler dejenere olduğunda nukleus pulpozus degrade 
olmakta ayrıca normalde bulunmayan sinir lifleri yeniden filizlenerek nukleus içine girmektedir. 
Ameliyat sırasında çıkarılan nukleus pulpozusun sinir boyama tekniği ile boyanmasıyla 
normalde nukleus içinde bulunmayan sinir lifleri gösterilmiştir. Bu durum disklerden ağrının 
iletilmesini sağlayan yolları muhtemelen açıklayabilir.

Diskojenik ağrıya disk içindeki sirkumferansiyel veya radyal anuler yırtık ya da fissürlerin 
neden olduğu düşünülmektedir. Fakat, anuler yırtığı olan hastaların %14-56’sı asemptomatiktir. 
Semptomatik olan yırtıkları provokatif diskografi ile ortaya koymak olasıdır.

Disklerden kaynaklanan ağrının giderilmesi için afferent ağrı yollarının kesilmesi amacıyla 
anterior kominikan veya lumbar sempatik zincire RF uygulamaları yapılmıştır. Disk içine RF 
uygulaması ilk kez 1988 yılında Menno Slujter tarafından yapılmıştır. Disk 15 cm lik SMK 
eletrotları kullanılarak doksan saniye süre ile 700C ısıtılmıştır. Altı ay sonra yapılan kontrollerde 
hastaların yalnızca %26’sında olumlu sonuç alınmış olması buradaki etkinin plasebo olduğunu 
düşündürmüştür. Elektrodun posterior anulusa yakın yerleştirilerek multipl lezyon yapılması 
başarı oranını arttırmıştır.

Sinir lifleri 450C’nin üzerindeki ısılarda tahrip olurlar. Disk için anuler fissürün etrafındaki 
alanı 450C’nin üzerinde ısıtacak elektrotlar gereklidir. İlk üretilen ve Saal kardeşler tarafından 
kullanılan fleksibl elektrot Oratec firmasının SpineCATH kateteridir. Bu kateter diskin posterior 
ve postero-lateral kısmında nukleus ile anulus arasına yerleştirilir. Elektriksel olarak rezistan olan 
kateter akım ile ısınırken kondiksiyon ile ısıyı bitişik dokulara iletir. Bu gerçek RF yönteminden 
farklıdır.

Diskojenik ağrıların tedavisi için fleksibl yeni bir radyofrekans elektrodu geliştirilmiş ve 
discTRODE adı verilmiştir. 17 G kıvrık uçlu elektriksel olarak yalıtılmış bir intraduser anuler 
yırtığın kontralateral tarafından ucu dış anulusta olacak şekilde radyolojik görüntüleme ve 
empedans monitorizasyonu ile yerleştirilir. 
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Lumbar diskojenik ağrının fizyopatolojisi kısmen anlaşılmıştır. Parçalanmış ve dejenere 
olmuş anuler lamellerin mekanik zorlaması veya diskten kimyasal mediatörlerin salgılanması 
nosiseptörlerin hassaslaşmasına neden olabilir. Fakat, diskojenik ağrının önemli bir kısmının 
farklı yerlerde, endplate hatta vertebra korpusu gibi, bulunan duysal liflerden kaynaklanması 
muhtemeldir. Diskojenik ağrının anatomisinin daha iyi anlaşılması hedef nosiseptörlere ve onun 
afferentlerine daha etkili ısı enerjisi yönlendirilmesine olanak sağlıyacaktır. Bazı diskojenik ağrılar 
bu yöntem ile giderilebilir. Deneyim kazandıkça elektrotların doğru yerleştirilmesi gelişecektir. 
Nükleoplasti ve diğer minimal invaziv dekompressyon cihazları (dekompresif IDET, nukleotom 
gb.) noninvaziv tedavi yöntemleri ile cerrahi füzyon arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 
Oldukça yeni kullanıma sunulan bipolar elektrotlarla (Disk Biacuplaty Baylis medical, Diskit II 
Neurotherm) alınan sonuçlar değerlendirilecektir. Belki yeni tip elektrotlar geliştirilecektir. Belki 
de başka tedavi yöntemleri uygulamaya girecektir. Örneğin, disk içindeki yırtıkların tedavisine 
yönelik ilaç enjeksiyonları etkili bulunacaktır. Buna örnek olarak fibrin enjeksiyonu veya disk 
tamir edici karışımı gösterebiliriz. Bu karışımın ½ si %5 Chondroitin sulfat, %20 Glucosamine 
HCL, Carboxymethylcellulose, ¼ ü %50 Dextose, ¼ ü radyoopak+6 mg/ml cephalosporin’den 
oluşmaktadır. Diskojenik ağrıları gidermede yeni kullanılmaya başlanan bir başka yöntem ise 
disk içine ozon (27 μg/ml) enjeksiyonudur. Böylece hastalar majör cerrahi girişimlere gerek 
kalmadan ağrılarından kurtulabileceklerdir.

Spinal	Stenoz

Spinal kanalın konjenital ya da edinsel olarak daralmasıdır. Edinsel spinal stenoz spinal 
kanalın çevresel olarak osteorartrit, dejeneratif disk hastalığı, osteofit formasyonu, ligamentum 
flavumun hipertrofiye olması, fasetlerin hipertrofisi ve dejeneratif listezis gibi nedenlerle 
daralması ile oluşur. Edinsel spinal stenoz ilerleyicidir. Spinal stenoz sonucunda alt seviyede 
kauda ekina, üst bölgelerde ise spinal kord baskı altında kalır. Sinir köklerinin baskı altında 
kalması ile nörojenik kladikasyo gelişir. Hasta bir süre yürüdükten sonra her iki alt ekstremitede 
bilateral olarak ağrı ortaya çıkar. Alt ekstremite nabızları normaldir, böylelikle vasküler 
klodikasyodan ayrılır. Bel ağrısı mevcuttur. Hasta öne doğru eğildiğinde ağrı azalır. Tanı 
görüntüleme yöntemleri ile konur. Başlangıçta epidural steroid enjeksiyonu işe yarayabilir. 
Yeterli olmadığı taktirde cerrahi girişim gerekir.

Spondilolistezis

Laminanın pars interartikülaris’inde bir defekt olduğunda meydana gelir. Bir vertebranın 
öbürünün üzerinde kayması olarak tanımlanabilir. Bu posterior veya anterior yönde olabilir. 
Lumbar bölgede ise her zaman anterior, öne doğrudur. Anterior ve posterior longitudinal 
ligamanların aşırı gerilmesi akut ağrıya yol açabilir. Vertebranın belirgin kayması radiküler 
semptomlar, seyrek olarak da mesane ve barsak semptomlarına yol açabilir. Tanı direkt grafi 
ile konabilir. 

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda kayma %50’nin üzerinde ve instabilite var ise 
cerrahi füzyon önerilebilir.

Miyofasyal	Bel	Ağrısı

Miyofasyal ağrı sendromları bel ağrısının en sık nedenlerinden birisidir. Sorunlu kaslara 
basınç uygulandığında aşırı hassasiyet ve ağrı şiddetinde artma olur. Miyofasyal bel ağrılarının 
özgün bir tanı yöntemi ya da laboratuvar bulgusu yoktur. Fizik muayene sırasında palpasyonla 
kas liflerinde bantlar ve bu bantlar üzerinde tetik noktalar saptanır. Bu noktalar içine kuru iğne 
batırarak (dry needling) yada lokal anestezik enjekte ederek ağrı ve diğer bulgular ortadan 
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kaldırılabilir. Bel ağrılı bir hastada en fazla tetik nokta oluşan kas grupları; kuadratus lumborum, 
alt abdominal duvar ve uyluğun ön kısmı, gluteus maksimus, medius ve minimus, daha az 
olarak da paravertebral kaslar, piriformis kası, sakroiliak ve lumbosakral fasya, multifidi ve 
rotator kaslar, obturator internus ve iliopsoas kaslardır.

Kuadratus lumborum ve gluteus minimus tetik noktaları diskopatiye benzer bulgular verdiği 
için psödodisk sendromu olarak da adlandırılır. Piriformise ait trigger noktalar da radikülopati 
benzeri ağrıya yol açabilir. Kuadratus lumborum ve gluteus minimus’a ait tetik noktalar faset 
eklem sendromu benzeri ağrılara neden olur. Bu nedenle bu noktalara ait ağrılı sendromlar 
ayırıcı tanı bakımından göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalarda, hareket kısıtlılığı, sempatik 
sinir sistemi disfonksiyonu ve azalmış fonksiyonel kapasite sık görülür. Bir seri tetik nokta 
enjeksiyonuna rağmen iyileşme olmazsa sorunlu kasların motor noktalarına Botox enjeksiyonu 
yapılabilir.

Priformis sendromu görünüşte garip bulgular ortaya koyan bir myofasyal ağrı sendromudur. 
Hastaların çoğu kalça veya pelvislerine travma (genellikle düşme) hikayesi olan kadınlardır. 
Hastalar oturmakla artan kalça ve beldeki ağrının bacak hatta ayağa yayıldığından yakınırlar. 
Buradaki bulgu ve belirtiler bazen priformis kası içindeki tetik noktalardan bazen de kasılmış 
veya hipertrofiye uğramış priformis kasın siyatik siniri kemik kenarı ve foramende sıkıştırması 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Konservatif tedavi yöntemleri, lokal anestezik ve steroid 
enjeksiyonları başarısız olduğunda kas içine Botox enjeksiyonu yapılabilir. Enjeksiyon kesinlikle 
skopi kontrolu ile yapılmalıdır. Olanak varsa EMG rehberliği ile end-plate potansiyellerinin 
gözlenmesi ilacın optimal düzeyde verilmesini sağlar. Priformis kasın cerrahi rezeksiyonu bir 
başka seçenektir.

Tedavi

Bel ağrılarının tanı ve tedavisinde algoritmik, multidisipliner bir yaklaşımın gelişmemiş 
olması belki de bel ağrılı hastalarda genel olarak görülen başarısız ve yanlış tedavilerin en 
önemli nedenlerinden birisidir. Bel ağrılı bir hasta genellikle hangi hekime başvurursa o 
hekim perspektifinden değerlendirilmekte ve tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bir anlamda 
hekimin bildiği ve genel olarak uyguladığı tedavi yöntemi hastaya bir giysi gibi giydirilmeye 
çalışılmaktadır. Halbuki o hastanın o hastalığının belirli bir döneminde uygulanabilecek tedavi 
seçeneklerinin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve uygulanması gerekir. Bel 
ağrısının nedeni ne olursa olsun başlangıçta konservatif tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. 
Konservatif tedavi ilaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemlerini içerir. Öncelikle hastanın semptomları 
kontrol altına alınarak, ağrı nedeni ile oluşan fonksiyon bozuklukları mümkün olduğu kadar 
giderilmeye çalışılır. Tedavi amacıyla kullanılacak ilaçlar ve invaziv veya non-invaziv yöntemlerin 
etkinliklerinin kanıtlanmış olması gerekir. Ne yazık ki bel ağrılarında ilaçların çoğu gelişigüzel 
kullanılmaktadır. Aşağıda bel ağrısı tedavsinde kullanılan yöntemler kanıta dayalı tıp 
çerçevesinde özetlenmiştir. 

Noninvaziv	Yöntemler

Non-Steroid	Antiinflamatuar	İlaçlar

Birçok kronik bel ağrısında inflamasyon ön planda olmamasına rağmen nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir ilaç grubu etkili olmadığı takdirde 
diğer bir ilaç grubu denenebilir. Bir kaç denemeden sonra sonuç alınamıyor ise bu grup 
ilaçlara son verilmelidir. Nonsteroid antiinflamatuarların yan etkileri bilinmektedir. Özellikle 
uzun süreli kullanımda ortaya çıkan gastrointestinal yan etkiler ve kanamaların yanı sıra 
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böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Bu konu ile ilgili yapılmış 65 yayının incelendiği yeni bir 
araştırmada nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar akut ve kronik bel ağrılarında etkili bulunmuştur. 
Ancak, spesifik bir ilaç ileri sürülmemektedir. Selektif COX-2 blokerlerin daha az gastrointestinal 
yan etki yaptığı söylense de ciddi kardiyovasküler yan etiler ortaya çıkardıkları bilinmektedir.

Kas	Gevşeticiler

Kas spazmı birçok bel ağrısında ortaya çıkan bir durumdur. Kasların üzerine yük binmesi ve 
stres ağrıya yol açabilir. Ağrı spazmı daha da arttırarak ortaya ağrı-spazm-ağrı kısır döngüsünün 
çıkmasına yol açar. Kas gevşeticilerin bu kısır döngüyü kırdıkları ve böylece ağrı kontrolünde 
rollerinin olduğu öne sürülmüştür. Farklı kas gevşeticilerin birbirlerine benzer etkinlikle akut bel 
ağrısında etkili olduklarına ilişkin sağlam kanıtlar vardır. Kronik bel ağrısında ise etkinliklerine 
dair sağlam kanıtlar bulunmamıştır. Bu ilaçları kullanırken sedatif yan etkilerinin bazı hastalarda 
ciddi sorunlar çıkarabileceği unutulmamalıdır.

Antidepresanlar

Kronik bel ağrısında antidepresanların plasebodan daha etkili olduklarına dair bir kanıt 
bulunmamıştır. Bu tabii ki bel ağrısının yanında ciddi depresyonu olan hastada antidepresan 
ilaç kullanmak gereksizdir anlamına gelmemelidir. Antidepresan ilaçlar bel ağrısı dışındaki 
diğer kronik ağrılarda etkili bulunmuştur.

Antikonvülzanlar
Bel ağrılarında özellikle nöropatik bir tabanda gelişen bel ağrılarında nöropatik komponenti 

kaldırmak veya azaltmak için antiepileptikler kullanılabilir. Pregabalin ve gabapentin’in 
nöropatik ağrıdaki etkinlikleri bilinmektedir. Ancak, bel ağrısını azaltmada plasebodan daha 
etkili bulunmamıştır.

Opioidler
Opioidlerin bel ağrılarında kullanımı hala çelişkili bir konudur ve hekimler arasında bir 

anlaşma yoktur. Ancak özellikle akut durumlarda diğer ilaçlara yanıt alınamadığı durumlarda 
opioidlerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Önce zayıf (örneğin; tramadol) etkili olmaz ise 
güçlü opioidler (örneğin; fentanyl 12 μg tts veya hidromorfon 8 mg/gün) verilebilir.

Steroidler
Bel ağrılarında steroidler gelişigüzel oral, intramüsküler veya intravenöz yolla kullanılmaktadır. 

Epidural uygulamalar (interlaminar, transforaminal, kaudal) son yıllarda giderek artmaktadır. 
Steroidler yalnızca radiküler ağrıda etkilidir. Başarısız bel cerrahisi ve spinal stenozu olan 
vakalarda epidural uygulamanın etkinliği sınırlıdır. Bel ağrılarında epidural uygulamalar dahil 
etkinlikleri kanıtlanamadığı için kullanılmaları doğru değildir.

Kapsikum
Kırmızı biberden elde edilen kapsaisin derideki nosiseptörlere bağlanarak bir süre nöronların 

eksitasyonuna yol açar ve bu vazodilatasyon ile birlikte kaşınma, iğnelenme ve yanma 
olarak artan bir duyarlılıkla hissedilir. Bunu azalmış duyarlılıkla birlikte refraktör bir dönem 
izler. Tekrarlayan uygulamalarla kalıcı desensitizasyon olur. Desensitizasyon tamamen geri 
dönüşlüdür. Bel ağrısına etkisi konusunda yalnızca bir inceleme makale vardır o da 154 hasta 
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üzerinde yapılmış plasebo kontrollu tek bir yayın içermektedir. Ayrıca 301 hasta üzerinde 
yapılmış randomize plasebo kontrollü bir çalışma daha vardır. Bu yayınlardan çıkarılan sonuç 
kısa süreli (3 hafta) tedavi için kapsikumun plasebodan daha etkili olduğudur. Kronik bel 
ağrısının kısa süreli tedavisinde kullanımı düşünülebilir.

Lazer	Tedavisi
Kas-iskelet sistemi bozukluklarında analjezik etkisinden yararlanmak için farklı dalga 

boylarında (632-904 nm.) lazer ışınları kullanılmaktadır. Düşük kaliteli bir çalışmada lazer 
tedavisi ile egzersiz arasında bir fark bulunmamıştır. Kronik bel ağrısında etkinliği şüphelidir, 
dolayısıyla önerilmemektedir. 

TENS
Kronik bel ağrısında transkutan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) plasebo veya 

taklit TENSden daha etkili değildir. Bunun sağlam kanıtları vardır. TENS’in omurganın 
aksiyel dekompresyonu, akupunktür, perkutan elektriksel sinir sitimülasyonu (PENS) veya 
elektroakupunktürden daha fazla etkili olmadığına ilişkin orta dercede kanıtlar vardır.

Akupunktür
Akupunktür; bazı hastalık ve semptomların tedavisi için vücuttaki birtakım noktalara özel 

iğnelerin batırılması (1-10 cm) olarak tanımlanmaktadır. İğnelere farklı frekanslarda elektirik 
akımı verilmesine elektro akupunktür, akupunktür bölgelerine lazer ışınlarının tutulmasına 
lazer akupunktür denilmektedir. Deride akupunktür noktaları olmayan yerlerin stimülasyonu 
da bazılarınca akupunktür olarak adlandırılmaktadır. Buna kuru iğneleme de dahil edilebilir. 
Alternatif akupunktür yöntemleri olarak akupunktür noktalarını ısıtmak, basınç uygulamak, 
moksibisyon, akupunktür benzeri TENS ve kupa çekmek sayılabilir. Bu yöntemlerin akupunktür 
olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Bel ağrısının tedavisi üzerine yapılan 
araştırmaların büyük çoğunluğunun kaliteleri düşük, sonuçları tartışmalıdır. Dolayısı 
ile bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Genel olarak mevcut çalışmalardan 
çıkarılacak sonuçlar şöyle özetlenebilir: Akupunktür, bel ağrısının tedavisinde plasebodan 
daha fazla yararlıdır. Trigger nokta enjeksiyonları ve TENS den fazla etkili değildir. Masaj ve 
manupilasyondan daha az etkilidir. İlaç ve diğer tedavi yöntemleri ile kombinasyonunun 
sonuçları iyileştirdiğine dair yayınların düzeyi ve kalitesi düşüktür. Sonuç olarak akupunktür 
kronik bel ağrısının tedavisinde önerilmemektedir.

Fizik	Tedavi	Yöntemleri
İnterferansiyel tedavi, kısa dalga diatermi, teröpatik ultrason, termoterapi, mekanik traksiyon, 

masaj gibi fizik tedavi yöntemleri ağrıları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak kronik 
bel ağrısındaki etkilerini araştırmış değerli bir çalışma yoktur. Mevcut yayınlar söz konusu 
yöntemlerin tedaviye dahil edilip edilmeme yönünde öneride bulunmak için yetersizdir. İyi 
düzenlenmiş bilimsel araştırmalara gerek vardır. Sonuç olarak bu yöntemler bel ağrısının 
tedavisinde önerilmemektedir.

Manuel	Tedavi	(Manüplasyon)

Manuel tedavi bel ağrısı tedavisinin en tartışmalı ve en ihtilaflı konularından biridir. 
Fizyoterapist ve şiropatrikler geçimlerini bu yolla sağladıklarından manuel tedavinin etkinliğini 
savunmaktadırlar. Kısa dönemde iyileşmeyi çabuklaştırmaktadır fakat uzun dönemde bir katkısı 
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yoktur. Cochrane review meta-analizinde 39 randomize kontrollü çalışma gözden geçirilmiş 
ve yöntemin başarısının egzersiz, analjezik ilaçlar, fizik tedavi veya bel okulundan istatistiksel 
ve klinik olarak farklı olmadığı ortaya konmuştur. Diğer tedavi yöntemlerinden daha üstün 
olduğuna dair bir kanıt yoktur.

Korse

Korseler bazen bel ağrısını önlemek (birincil önlem) bazen de bel ağrısının tekrarlamasını 
engellemek amacıyla (ikincil önlem) kullanılmaktadır. Korselerin tedavideki etkinliği konusunda 
değerli bir çalışma yoktur. Literatürde bulunan çalışmaların metodolojik kaliteleri oldukça 
düşüktür. Bu konu ile ilgili yayınların tümünü gözden geçiren bir arştırma sonuçların subjektif 
olduğunu ve kronik bel ağrısında korsenin kullanılmamasını önermektedir.

Egzersiz

Bazı randomize kontrollü çalışmalardaki egzersiz programlarının kesin olarak sınıflandırılması 
zordur. Bu araştırmalarda farklı egzersiz modalitelerinin (germe, aerobik, güçlendirme) bir 
karışımı uygulanmıştır.  Egzersizleri “fleksiyon” ve “ekstansiyon egzersizleri” olarak sınıflamak 
tartışmalıdır. Kronik bel ağrısında etkili bulunan egzersiz tedavisinin etki mekanizması 
açık değildir. Hastalara egzersiz programı verip bel okulu veya spor salonuna göndererek 
egzersiz sınıfına katılmalarını sağlamak ile kendilerini aktif ve formda tutmalarını öğütlemek 
aynı derecede etkilidir. Egzersiz programı için pahalı antrenman cihazlarına gerek yoktur. 
Spesifik egzersizler (Mc Kenzie, fleksiyon egzersizi, aerobik, kas güçlendirici vs.) hastalara 
önerilmemelidir. 

Bel	Okulları

Orijinal “İsveç bel okulu” 1969 yılında tanıtılmıştır. Günümüze kadar bel okullarının 
uyguladıkları programlarda değişiklikler olmuştur. Dolayısıyla, bel okulları değerlendirilirken 
uyguladıkları program göz önüne alınmalıdır. Burada hastaların kendi problemlerini daha 
iyi anlamaları ve tedavide sorumluluk almaları amaçlanır. Dersane benzeri bir yapılanma ile 
hastalarla yüz yüze etkileşim sağlanmaktadır. Bel okullarının etkinliği konusunda orta dercede 
kanıtlar vardır. İleriki çalışmalar bel okullarının metodolojik kalitelerini geliştirmeli, maliyet ve 
ekinlik yönünden etkilerini değerlendirmelidir.

Proloterapi

Hassas kas ve ligamanları skleroze etmek için çeşitli ajanlar kullanılmaktadır. Bunlar fenol, 
dekstroz ve gliserindir. Tek başlarına veya değişik kombinasyonları lidokain ile karıştırılarak 
enjekte edilir. Proloterapi için iddia edilen etki mekanizması zayıf veya yaralanmış ligamanların 
fibroblastik reaksiyon ile güçlenmesidir. Kronik bel ağrılarında proloterapiye ilişkin veriler sınırlı 
ve tartışmalıdır.

Botilinum	Toksin	(Botox)

Botilinum toksininin plasebodan daha etkili olduğu oldukça açıktır. Fakat sınırlı bir süre ve 
kısmi bir iyilik sağlamaktadır. Botilinum pahalıdır ve uzun süre kullanımında kaslarda güçsüzlük 
gibi ciddi yan etkiler çıkabilir. 
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Yatak	istirahati

Bel ağrısı nedeniyle yatak istirahati verilmeli mi? Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak ne 
yazık ki halen bazı hekimler tarafından hastalara yatak istirahati önerilmektedir. Ancak yatak 
istirahatinin yarardan çok zarar verdiği 1990’lı yıllarda yapılan geniş çalışmalarla ortaya 
konulmuştur. Akut bel ağrısında çok gerekli ise en fazla 3 gün yatak istirahati verilebilir.

Günümüzde bel ağrısının tedavisi konusunda hekimlere rehber olacak tüzükler yalnızca 12 
ülkede hazırlanmıştır. Avustralya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İngiltere’nin rehber tüzükleri basit 
bel ağrılarında yatak istirahatini önermemekte ve kaçınılması gerektiğinden bahsetmektedirler. 
Hollanda, Yeni Zelanda, İsrail ve Almanya 2 günden daha uzun yatak istirahatini önermemektedir. 
Danimarka genelde önermemekte yalnızca ciddi vakalarda maksimum 1-2 gün istirahat 
verilebileceğinden söz etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri rehber tüzüğü ise yalnızca ciddi 
vakalarda 2-4 günden daha uzun olmayan istirahati önermektedir. 

Normal kas-iskelet fonksiyonu hareket, düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite ile gelişir ve 
korunur. Kas-iskelet fonksiyonunun yaşam boyu gelişmesi ve sürdürülmesi için aktif kalmak 
şarttır. Bu kemik ve kasların beslenmesini, güçlerinin korunmasını ve uyarılmalarını, eklem 
içindeki kıkırdağın sağlıklı kalmasını ve eklem hareketlerinin normal sınırlarda kalmasına yardım 
eder. Dayanıklılık ve kasların koordine çalışmasını sağlar. Uzun süreli hareketsizlik kas-iskelet, 
kardiyovasküler ve santral sinir sisteminde bozulmalara yol açar.

Uzun süreli yatak istirahatinin olumsuz etkileri:
• Doku beslenmesi ve metabolizma azalır, katabolizma artar.
• Kemik mineral yapı azalır, osteoporoz meydana gelir.
• Eklem ve yumuşak doku hareketleri kısıtlandığı için bağ doku kontraktürü, fibrozis ve 

yapışıklıklar oluşarak vücutta sertlik meydana gelir.
• Bir gün yatak istirahati kas gücünü %3 azaltır. Yatak istirahati bir hafta sürerse kas gücü 

%20 kayba uğrar, bu da zamanla yorgunluk ve tahammülsüzlüğe yol açar.
• Nöromuskuler koordinasyon ve denge bozulur.
• Ligamanların gücü zayıflar.
• İyileşme yavaşlar ve skar dokusu meydana gelir.
• Sistemik etkiler oluşur, bunlar:
   › Kardiyo vasküler sistem sağlığı bozulur.
   › Trombo emboli ve anemi olasılığı artar.
   › Solunum ve boşaltım sistem fonksiyonları yavaşlar.
   › Endokrin değişiklikler meydana gelir.
   › İmmun sistemin direnci düşer.
• Duygusal ve mental küntleşme gelişir.
• Depresyona kadar giden psikolojik bozulma olur.
• Ağrıya tahammülsüzlük başlar.

Korku hastanın hareketlerini kısıtlamasına yol açar, çalışmayan kaslar güçlerini, dirençlerini 
ve koordinasyonlarını kaybeder. Böylece, kondüsyon azalır ve rehabilitasyon güçleşir. Sinir 
sistemindeki değişiklikler hassasiyetin artmasına yol açar, gerginlik ve stres fasit bir daire 
oluşturur.
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Girişimsel	Yöntemler

Faset	Eklem	Enjeksiyonları

Faset sendromu bel ağrıları içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli bir sendrom 
olarak karşımıza çıkar. Faset sendromu tanısı konulmasında faset eklem enjeksiyonlarının özel 
bir önemi vardır. Faset eklem blokajı 1979’da Bogduk ve Long tarafından ileri sürülmüştür. 
Faset sendromu, rekürran disk sendromu ve daha basit yöntemlere cevap vermeyen mekanik 
kökenli bel ağrılarında kullanılabilir. Floroskopi altında faset eklem içine ya 2cc % 1 lidokain tek 
başına ya da steroid karışımı ile birlikte verilerek diagnostik blok yapılabilir. Lumbar faset blok 
komplikasyonları; ağrıda geçici artış, intervertebral foramenden geçerek başka bölgeye yayılma 
olarak sıralanabilir. Faset eklem bloklarında başarı oranı % 17-83 arasında değişmektedir. Bu 
konuda hala randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Radyofrekans	(RF)	Teknikleri

Tıpta radyofrekans tekniklerinin geçmişi 1900’lü yıllara dayanır. İlk kez Cushing tarafından 
düşünülmüş ve 1931 yılında Kirscher tarafından kronik ağrı tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Daha sonra 1950’lerden itibaren cihazlar giderek geliştirilmiş ve 1960’lardan başlayarak hala 
gelişmekte olan yeni yöntemler uygulanmaya başlamıştır. Radyofrekans termokoagülasyon 
kronik ağrı kontrolünde selektif sinir harabiyeti oluşturmanın en etkili yollarından birisidir. 
Radyofrekansın temel ilkesi ucu çıplak olarak yalıtılmış elektrodun sinire yerleştirilmesi ve 
rezistans sonucu ortaya çıkan ısı ile tahribattır. Radyofrekans uygulamasında lezyon büyüklüğü 
kontrol edilebilir, lezyonun ısısı, verilen akımın amperi ve voltajı, doku empedansı doğrudan 
görüntülenebilir. Lokal anestezi altında uygulanabilir. Mortalite ve morbidite çok düşüktür ve 
gerektiğinde tekrarlanabilir.

Radyofrekans termokoagülasyon ebetteki ilk seçenek değildir. Non-invaziv konservatif 
yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda uygulanmalıdır.

Perkutan	Faset	Denervasyonu

Bel ağrısı için en iyi bilinen RF işlemidir. Perkütan faset denervasyonu fasetlerin ağrı kaynağı 
olabileceği düşüncesinden ortaya çıkmıştır.  Faset eklemleri innerve eden sinir radikslerden 
çıkan posterior medial ramustur. Bir eklem iki seviyeden gelen sinirler tarafından innerve 
edilir. Median sinir süperior artiküler ve transvers çıkıntılar arasındaki oluk (pillar) içinden 
geçer. Aktif ucu 5 mm olan 10 cm.lik teflon ile yalıtılmış iğne fluroskopi rehberliğinde X ışınları 
yönünde sokulur ve pozisyon lateral görüntü ile kontol edilir. Elektrostimülasyon ile elektrodun 
pozisyonunun doğruluğu saptandıktan sonra ya konvansiyonel RF için lokal anestezik 
enjeksiyonunu takiben 90 saniye süre ile 800 C de lezyon yapılır ya da elektrot ucundaki ısı 42 
derecenin üzerine çıkmadığı için sinir veya dokularda herhangi bir tahribat yapmayan pulsed 
RF modu farklı sürelerde uygulanır. Bu işlemden sonra duysal kayıp olmaz ve komplikasyon 
oranı çok düşüktür.

Ramus	Komunikans	RF

Disk anulusunun ön ve yan bölgelerinden kaynaklanan ağrılarda ramus komunikans sinirinin 
akla gelmesi gerekir. Böyle durumlarda ramus komunikans denerve edilebilir.
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Perkütan	RF	Lumbar	Sempatektomi

Uzun süren mekanik bel ağrılarında sempatik sinir sistemi aktivasyonu sık görülmektedir. 
Bu blok anterior kompartmandan kaynaklanan mekanik bel ağrısının tedavisinde uygulanmış 
ilk RF işlemi idi. İşlem için comminican ramus lezyonu geliştirilinceye kadar çok az endikasyon 
konulmuştu. Bazı hastalar tek düzeyden yapılan communican ramus bloğuna yanıt vermezken 
sempatik blok ile ağrıları tamamen geçebilmektedir. Bu işlem sonucu kaçınılmaz bir yan etki 
olarak oluşan sempatik blok bazen sorun yaratabilir. Sempatik bloğun derecesi ile ağrı azalması 
arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Damar yetmezliğinin tedavisi için sempatik bloklar genellikle L2 - L3 düzeyinden yapılır 
çünkü bu düzeyden sempatik akımın tamamı geçmektedir. Fakat, anulus’un ön tarafından çıkan 
lifler spinal kanala girmeden önce yukarı doğru gitmezler. Bu nedenle bel ağrısını gidermek için 
RF sempatik blok ağrılı düzeyden (genellikle L4 - L5) yapılmalıdır.

Bu bölgede paravertebral venlere veya daha büyük damarlara (vena kava veya aorta gibi) 
girmemeye dikkat etmeli ve işlem mutlaka floroskopi altında uygulanmalıdır.

Arka	Kök	Ganglionuna	RF	Uygulanması

Perkutan RF tedaviye dirençli kronik radiküler ağrıdan sorumlu arka kök ganglionunun cerrahi 
rizotomiye alternatif kısmi lezyonudur. Konvansiyonel RF için 670 C ısı kullanılır böylece yalnız 
duysal liflerin etkilenmesi hedeflenir. İkibinli yıllarda kullanıma giren pulsed RF uygulamalarında 
ise elektrot ısısı 420 C’ın üzerine çıkmadığı için sinirlerde veya dokularda herhangi bir tahribat 
söz konusu değildir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte ağrı iletimini modüle 
ettiği düşünülmektedir. Bu konuda kaliteli randomize kontrollü bir çalışma vardır.

İntradiskal	Elektro	Termal	Terapi	(IDET)

Diskografi sırasında anulusta görülen ağrılı radyal veya çevresel fissürler disk içi bozulmayı 
gösterir ve IDET endikasyonunu koydurur. IDET uygulamak için zorunlu olan 5 koşulun 
karşılanması gerekir. 

1) Bel ağrısı olan hastanın 6 haftalık konservatif tedaviye yanıt vermemesi. 
2) Diskojenik bel ağrısı ile uyumlu hikayesi olması ve alt ekstremitesinde nörolojik kusur 

olmaması. 
3) Disk yüksekliğinin %50’den fazlasının korunması ve T2 MR görüntülerde siyah disk 

bulunması. 
4) Provokatif diskografide orijinal ağrının tetiklenmesi. 
5) Diskografi sonrasında çekilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) de arka anulusta bozukluk 

görülmesi. 

İşlemden sonra hastaların %20’sinin 24 ay süre ile ağrısız oldukları bildirilmiştir. IDET ile 
tedavi edilen yaklaşık 400 hastanın 36 aylık takipleri sonucu yalnıza %17’sinin spinal füzyon 
operasyonu gerektirdiği gösterilmiştir. Dejenere disk hastalığında cerrahi dekompresyon 
veya füzyon ameliyatlarının rolü ve etkinliği konusunda açık bilimsel kanıtlar da yoktur. 
IDET ile ilgili ilk yayınlardan hemen sonra işleme bağlı ciddi komplikasyonlar yayınlanmaya 
başlamıştır. Bunlar kauda ekina sendromu, elektrodun kırılıp radükülopatiye neden olarak dura 
içine göç etmesi, işlemden sonra ağrının daha da şiddetlenmesi, takip eden cerrahi sırasında 
kömürleşmiş disk materyelinin çıkarılması, septik ve aseptik diskittir. Kateterin anulustan çıkıp 
epidural bölge, dura veya sinir köküne yaklaşması ve uygulanan ısı radiküler tipte bir ağrıya 
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neden olabilir. Dikkatli seçilmiş hastaların yarısı veya daha fazlası bu işlemden yarar görebilir. 
Bazı hastalara füzyon operasyonu yapmak gerekebilir. Bu konu ile ilgili dikkatli yapılmış yayınlar 
işlemi destekleyen kanıtlar ortaya koymamaktadır.     

Cerrahi

Cerrahi bel ağrılarının tedavisinde en son başvurulması gereken yoldur. Hasta ayrıntılı 
olarak incelenmeden, bel ağrısında altta yatan neden tam olarak belirlenmeden, diğer daha 
konservatif yöntemler ve perkütan girişimlerin sonuçları ortaya çıkmadan bu yöntemlere 
başvurulması doğru değildir.

Gözleme dayanan çalışmalara kanmamak gerekir. Dejeneratif lumbar spondilozis, bel ağrısı 
veya instabilite için hangi tip füzyon yapılırsa yapılsın etkinliklerine ilişkin kabul edilebilir 
kanıtlar yoktur. Geçerli bir tanı olmadan cerrahi girişim yapılmamalıdır. İsveçli cerrah Alf 
Nachemson cerrahi girişim konusunda “Bel ağrılı hastalarımızın omurgalarına yönelik keskin 
aletleri kullanmamalı onun yerine aklımızı ve endikasyonları keskinleştirmeli ve yalnızca 
etkinlik ile yararlılığı ispat edildiğinde opere etmeliyiz” demektedir. Füzyon konusunda ise “2 
yıl bir parça daha iyi olabilirsin fakat ağrıların tamamen kaybolmaz ve işine dönüp dönememe 
konusunu bilemem” demektedir. 294 hastada 3 tip füzyon fizyoterapi ile kıyaslanmış, iki yıllık 
takip sonuçlarına bakıldığında ağrısı tamamen geçen hastanın olmadığı, iyileşme oranının %63 
olduğu belirlenmiştir.

Bel ağrısında cerrahinin şartları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
• Altta yatan patoloji tam olarak saptanmalıdır
• Hastanın cerrahi sonucunda beklentileri tam olarak belirlenmeli, hasta bu konuda 

bilgilendirilmelidir.
• Hastada yapılan testlerle klinik bulgular tam bir uyum içinde olmalıdır
• Konservatif tedavide başarısız olunmalıdır.
• Altta yatan patolojiye bağlı ilerleyici bir nörolojik bozukluk ortaya çıkmalıdır.

Cerrahi, multidisipliner yaklaşımın sadece bir bölümüdür. Bazı hastalarda cerrahi 
sonucunda kısa süreli iyileşmeler görülmekle birlikte daha sonraki yıllarda durum daha kötüye 
gidebilmektedir. Operasyon bölgesinde meydana gelen skar dokusu “Failed back” başarısız bel 
cerrahisi sendromunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu hastalarda tekrarlayan operasyonlar 
hastanın durumunu daha da kötüleştirmektedir. Cerrahi girişimlere bağlı komplikasyon oranı 
kullanılan tekniğe bağlı olarak %6 ile %31 arasında değişmektedir. Maliyet etkinlik yönünden 
diğer yöntemlere göre en az iki kat daha pahalıdır.

Lumbar disk prolapsına bağlı siyataljisi olan dikkatli seçilmiş hastalarda cerrahi diskektomi 
akut atakları konsevatif yöntemlerden daha çabuk iyileştirmektedir. Fakat altta yatan disk 
hastalığının ömür boyu doğal durumu üzerine olumlu veya olumsuz etkileri karanlıktır. 
Mikrodiskektomi açık diskektomi ile kıyaslanabilir sonuçlar vermektedir. Diğer minimal invaziv 
yöntemlere ait kanıtlar açık değildir. Bel fıtığı nedeniyle opere edilen hastalar ile konservatif 
tedavi uygulanan hastalar arasında bir yıl sonunda bir fark bulunmamıştır. Ameliyat olan hastalar 
iki ay daha önce ağrılarından kurtulmuşlardır. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan hastalar ile 
olmayan hastalar arasında üç yıl sonra bir fark yoktur. Ameliyatın ne zaman yapılması gerektiği 
konusunda da bir fikir birliği de yoktur. Ancak ameliyat, ağrı başlangıcından itibaren en az üç 
haftalık doğal iyileşme süresinden sonra düşünülmelidir. Cerrahi bir girişim için klinik sonuçlar, 
morbidite, komplikasyonlar, maliyet, fiyat ve etkinlik yönlerinden değerlendirme yapılarak karar 
verilmelidir. 
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Araknoidit

Daha önce cerrahi girişim veya invaziv girişim uygulanan hastalarda (perkütan invaziv girişimler 
ya da miyelografi) subaraknoid boşlukta leptomeninkslerin kalınlaşması ve inflamasyon gelişir. 
MRI ile sinir köklerinde periferik tutulma, sinir köklerinde merkezi yapışıklıklar ve subaraknoid 
boşlukta yumuşak doku gelişimi gözlenir.

Ağrı, mekanik bel ağrılarından farklı olarak sürekli ve yanma tarzında ve çok şiddetli olabilir. 
Tedavisi zordur. Trisiklik antidepresanlar, merkezi etkili analjezikler, antiepileptikler kullanılabilir.

Başarısız		Bel	Cerrahisi	Sendromu

Daha önce bir veya daha fazla operasyon geçiren hastalarda ortaya çıkan ağrı için kullanılan 
bir terimdir. Postlaminektomi sendromu adı da alır. Ağrı birçok etkene bağlıdır ve mekanik 
bel ağrısından farklıdır. Bölgede meydana gelen araknoidit önemli bir etkendir. Bunun yanı 
sıra postoperatif dönemde epidural bölgede gelişen nedbe dokusu sinirleri sararak sürekli ve 
yanma tarzında ağrılara yol açar. Omurga cerrahisinde en kötü komplikasyon epidural fibrozis 
gelişmesidir. Ağrı hemen ortaya çıkmayabilir. Ameliyattan aylar sonra gelişebilir. Ağrı hareket 
dışında da vardır ve yanma tarzındadır.

Tedavisi oldukça zordur. Son zamanlarda epidural nöroplasti (epidural bölgeye yerleştirilen 
kateterlerle bölgesel depo steroid ve hipertonik serum sale uygulaması) ile bazı hastalarda 
başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Epidural	Lizis

1989’da Racz tarafından yeni bir yöntem olarak epidural kortikosteroid ve hipertonik salin 
uygulaması tanımlanmıştır. Epidural aralıkta fibröz doku birikimi, inflamasyon veya operasyon 
sonrası skar oluşumu; sinirlerde bası ve irritasyona yol açarak ağrıya neden olur. Epidural lizis 
olarak da adlandırılan bu yöntemde kullanılan hipertonik salin (%10 NaCl) güçlü antiödem 
ve lokal anestezik özelliğiyle kök basısı ve irritasyonu üzerine etkili olur. Konvansiyonel 
radyolojik yöntemler (miyelogram, BT ya da MRI) ile epidural aralıkta skar ya da fibröz dokunun 
lokalizasyonunu tam olarak göstermek olanaksızdır. Racz’ın tanımladığı teknik ile kaudal 
epidural aralıktan uygulanan epidurogramla skar varlığı gösterilebilir. Yeni bir uygulama olan 
epidural lizise ait uzun süreli etkinlik sonuçlarının ortaya konulabilmesi için bu uygulama ile 
ilgili yapılmış değerli araştırmalara gereksinim vardır.

Spinal	Kord	Stimülasyonu

Spinal korda düşük voltajlı elektriksel akım verilerek ağrının inhibe edilmesine dayanır. Spinal 
kord stimülasyonunda epidural bölgeye yerleştirilen elektrotlara sürekli ya da aralıklı akım 
verilir, önce geçici olarak, etkili olduğu takdirde kalıcı olarak implante edilirler.

Spinal kord stimülasyonunun en çok uygulandığı sendromlardan birisi başarısız bel cerrahisi 
sendromudur. Tüm uygulamalar içerisinde %70’in üzerindeki hasta grubu başarısız bel cerrahisi 
sendromudur.

Diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha pahalı olan ve zorlukları bulunan bu yöntem 
uygulanmadan önce hastanın mutlaka çok ayrıntılı tıbbi ve psikolojik değerlendirmeden 
geçirilmesi gerekir. Öncelikle geçici elektrot yerleştirilerek bir ay süre ile yöntemin denenmesi 
etkili olduğu takdirde kalıcı sistemin yerleştirilmesi gerekir.
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Elektrodun migrasyonu, kırılması, çıkması, alıcının bozulması, etkinin azalması, enfeksiyon 
ve fibrozis gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Kalıcı elektrot yerleştirilen hastalar artık sürekli 
kontrol ve bakım altında olması gereken hastalardır. Bu yüzden ancak çok gelişmiş kliniklerde 
yerleştirilmesi ve sürekli izlenmesi gerekir.

Başarısız bel cerrahisi ve kompleks bölgesel ağrı sendromunda hastaların ağrılarının azalıp 
fonksiyonlarının düzeldiğini gösteren yüksek kaliteli bir inceleme yazısı yayınlanmıştır. 

İntraspinal	Analjezi

1980’li yılların başından beri uygulanmakta olan intraspinal analjezi başlangıçta yalnız kanser 
ağrıları için söz konusu iken bu konuda deneyimin artması sonucu kanser dışı ağrılarda da 
kullanılır hale gelmiştir. Özellikle başarısız bel cerrahisi sendromunda diğer tedavi yöntemlerinin 
tümüyle başarısız kaldığı durumlarda kullanılabilir. Burada da spinal kord stimülasyonunda 
olduğu gibi hastada önce tam bir tıbbi ve psikolojik değerlendirmenin yapılması ve daha sonra 
bir hafta süre ile geçici kateter yerleştirilerek etkili olup olmadığının araştırılması gerekir. Kronik 
bel ağrılarında intraspinal analjezi ile ilgili az miktarda çalışma bulunmaktadır.

Bel	Ağrılarında	Tedavi	İlkeleri

Bel ağrıları birçok tıp disiplininin alanına girmesine rağmen hala yeterince sonuç alınamamış 
önemli bir tıbbi ve toplumsal sorunu oluşturmaktadır. Tıptaki ilerlemelere ve bilgilere rağmen 
bel ağrısı ile ilgili bu denli başarısız olunmasının temel nedeni multidisipliner, ekip yaklaşımının 
yeterince gelişmemiş olmasıdır. Genellikle hasta hangi hekime başvurursa o hekimin görüş 
açısından ele alınmakta ve bu nedenle de yeterli bir sonuca varılamamaktadır. Hâlbuki hastalığın 
o evresinde belirli bir algoritmik yaklaşımla ele alındığı takdirde çok daha kısa sürede sonuca 
ulaşmak mümkün olacaktır. İlaç tedavisi ya da egzersizle iyileşebilecek bir hastada başka bir 
tedavi yönteminin uygulanması ne denli yanlışsa, cerrahi ya da başka bir invazif girişimin 
uygulanması gereken hastada konservatif tedavi yöntemlerinin uygulanması da o denli yanlıştır.

Bel ağrılı hastada diğer önemli bir sorun hastanın eğitimidir. Bel ağrılı hasta hangi tedavi 
uygulanırsa uygulansın belini doğru kullanma konusunda eğitilmeli ve ona göre hareket 
etmelidir. Tıpta eksik olan bu yaklaşım nedeniyle hasta bir süre için belirli bir disiplin tarafından 
tedavi edilmekte ve daha sonra yine kendi kaderi ile baş başa kalmaktadır.

Laminektomi veya füzyon gibi bel cerrahisi sonrası bazı hastalar ağrı çekmeye devam ederler. 
Bunun nedeni hastadan hastaya değişir. Bazen tanı yanlış veya tam doğru konulmamışsa 
cerrahi girişim bir yarar sağlamaz. Bazen de cerrahi girişim bizzat mevcut ağrıya yeni özellikler 
eklenmesine neden olur. Teknik olarak başarılı bir füzyon operasyonu bile daha kranial 
seviyeden yeni bir ağrı kaynağı doğurabilir. Cerrahi girişim nedeniyle segmental sinirin çıkış 
yerinin etrafında yapışıklık veya skar dokusu oluşabilir ya da operasyon sırasında kaza ile 
sinir yaralanması veya cerrahi rizotomiye bağlı deaferantasyon ağrısı gibi gerçek iatrojenik 
bir sekel olabilir. Neden ne olursa olsun bu tür hastaları tedavi etmek opere edilmemiş bel 
ağrılı hastalardan daha zordur. Tedavi temelde opere olmamış kronik bel ağrılı hastaların 
tedavisinden farklı değildir.

Sonuç
İnsanoğlunun en eski ve en yaygın sorunlarından birisi olan bel ağrısı birçok etiyolojik etkene 

bağlı olarak meydana gelir. Hangi biçimde sınıflanırsa sınıflansın bel ağrılarında tekli değil çoklu 
etkenlerin rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle özellikle mekanik bel ağrılarında 
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tek yönlü tedavi biçimlerinin etkili olması beklenemez. Bu nedenle de hastanın yalnız bir tıp 
disiplini tarafından ele alınıp tedaviye kalkışılması çoğu kez sonuç vermemektedir.

Hastalara şunlar açıklanmalıdır.
• Bel ağrısı bir hastalık değil bir semptomdur. Bel ağrılarının büyük çoğunluğu beldeki 

ciddi bir hastalık veya hasara bağlı değildir.
• Bel ağrısı genellikle fiziksel fonksiyon bozukluğunun bir belirtisidir. Beliniz basitçe 

hareket etmiyor ve gereği gibi çalışmıyor, zayıf veya sağlıksız anlamına gelmektedir.
• Ağrının azalması ve iyileşme belinizin tekrar hareket etmesi ve çalışmaya başlaması ve 

normal fonksiyona geri dönmesine bağlıdır.

Hekimin değerlendirmesi gereken en önemli etken ağrının nereden kaynakladığını doğru 
algılamaktır. Birçok bel ağrısında ağrıyı doğuran etken tek başına değildir. Akut ve kronik 
bel ağrısı tedavisi birbirinden tümüyle farklı bir biçimde ele alınmalıdır. Akut ağrıda tedavi, 
nedenlerin hemen ortadan kaldırılmasına yöneliktir ve sınırlı bir zaman dilimini kapsar. 
Kronik bel ağrısında ise durum tümüyle farklıdır. Farklı disiplinlerden hekimlerin birbirlerinin 
sorumluluk alanına girmeden, tıbbi ve etik yönden dürüstlüğü ön plana alarak hastayı çok 
yönlü olarak ele almaları ve bu anlamda tıbbın ve teknolojinin gelişimi ile yeni algoritmalar 
geliştirmeleri gerekmektedir. Geçmişte olduğu gibi analjezik, yatak istirahatı, fizik tedavi ve 
bunlardan sonuç alınamazsa açık cerrahi uygulanması dönemi geride kalmıştır. Perkütan 
girişimlerin bu algoritmada yerini alması kaçınılmazdır.

Gelişmiş batı ülkelerinde (örneğin; İsveç, İngiltere) bel ağrısı için yapılan operasyonların 
oranı %03 dür. Bu ülkelerde cerrahi girişimler, kırmızı bayraklar olarak da adlandırılan 
kanser, enfeksiyon, omurga kırıkları ve cauda equina sendromu gibi durumların varlığında 
yapılmaktadır. Ancak ülkemizdeki durum ne yazık ki doğum için yapılan sezaryen operasyonları 
gibidir. Sezaryen operasyonları da tıbbi değil sosyal endikasyon gerekçesiyle diğer ülkelerle 
kıyaslandığında ülkemizde %45 gibi yüksek oranda yapılmaktadır. Sağlık bakanlığının sezaryen 
operasyonları için aldığı doğru kararlara benzer yaptırımları ve önlemleri bel operasyonları için 
de alması zamanı gelmiştir.
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Hipertansiyonda	Egzersiz	Reçetesi
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Ölçülen kan basıncı değerlerinin dinlenik durumda 140 mmHg(Sistolik) ve 90 mm 
Hg(diyastolik) üzerinde bulunması HİPERTANSİYON(HTN)  olarak kabul edilmektedir.

Prehipertansiyon olarak tanımlanan 120-139 /80-89 mmHg  arasında değerlere sahip kişiler 
uygun egzersiz programları,diyet ve kilo verme gibi hayat tarzı değişiklikleri yaptıklarında  
hipertansiyon sınırlarına girmeden normal sınırlar olan 120 mHg/80mmHg altı değerlere 
tansiyonlarını düşürebilmektedirler.115/75 mmHg tansiyonu olan bir kişinin değerleri  20/10 
mmHg arttığında kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski iki misline çıkmaktadır.Olumlu 
hayat tarzı değişiklikleri yapmayan 55 yaşında normal kan basıncı değerlerine sahip bir kişide  
hipertansiyon gelişme riski  % 90 dır.

 ABD’de nüfüsun %28.7’si HTN hastasıdır.Türkiye’de ise nüfüsun yaklaşık %37’si HTN 
hastasıdır, bunların %53’ü ilaç tedavisine başlıyor, tanı konan hastaların sadece %27’sinde HTN 
kontrol altında tutulabiliyor.

Özellikle dayanıklılığı arttırmaya yönelik egzersiz programları  HTN gelişmesini önlediği 
gibi,normal  tansiyona sahip ve HTN’li hastalarda da kan basıncı değerlerini düşüren bir etkiye 
sahiptir.Akut veya kronik olarak yapılan egzersizlerden sonra HTN’li bir hastada 5-7 mmHg  kan 
basıncı azalması saptanmaktadır.Bir dayanıklılık egzersizinden sonra   en  yüksek kan basıncı 
değerine sahip olan kişide en fazla olmak üzere  kan basıncındaki azalma 22 saate kadar 
sürmektedir.

Egzersizlerin kan basıncını düşürmeyle ilgili etkilerinin kateşolaminlerin salgılanmasında 
sağladıkları azalma, periferik vasodilatasyon ,insüline duyarlılığın artması ve vasodilatatör 
,vasokonstrütör çalışmadaki düzelmeler gibi nedenlerden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.
Son yıllardaki çalışmalar  akut ve kronik egzersizlerin etkilerinde genetiğinde rol oynadığını 
göstermektedir.Tam bir açıklamaya  ulaşılamamıştır.

Kontrol altında olan HTN’li bir hastada,kalp-damar hastalığı ve böbrekle ilgili  hastalık 
bulguları yoksa, bu kişi egzersiz programlarına veya yarışmalara katılabilir.Fakat hastanın 
değerlendirilmesi,tedavi edilmesi ve yakından takip edilmesi gerekir.Özellikle erkeklerde  yaşı 
45’in üzerinde,kadınlarda 55’in üzerinde olan ve yüksek şiddette egzersiz yapmak isteyen 
kişilerde mutlaka bir egzersiz testi  yaptırılmalıdır.

Egzersiz yapan bir hastanın ilaç kullanması gerekiyorsa kullanacağı ilacın:
a. İstirahat ve egzersiz sırasında kan basıncını  daha düşük  tutabilmesi,
b. Total periferik direnci düşürebilmesi,
c. Egzersiz kapasitesini azaltmaması gibi özelliklere sahip olması gerekir. 

Bu özelliklere sahip angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (veya ACE inhibitor  
intoleransı olanlarda angiotensin II receptor blockers   ) ve calcium kanal blokörleri  en uygun 
ilaç gurupları olmaktadır.

Egzersiz	Önerisi
 Egzersizin Sıklığı:Haftanın her günü veya 3-5 gün.
 Egzersizin Şiddeti:Maksimal kalp atım sayısı (KAS)  reservinin  % 40-60’ında (Orta  

–yoğunlukta) Max KAS= 220 - Yaş ± 12 formülüyle hesaplanabilir? Max KAS için en 
doğru ölçüm egzersiz stres testinde saptanan değerdir.   
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 Egzersiz kalp atım sayısı=%60(Max KAS - ist.KAS)+İst.KAS 
 Egzersizin Süresi:30 dakika ve üzerinde.Bu süre10 ‘ar dakika şeklinde bölünerek gün 

boyunca uygulanabilir. 
 Egzersizin Tipi :Dayanıklılık aktiviteleri(Yürüme,jogging,yüzme,bisiklet vs) Esnetme ve 

direnç egzersizleri de  yapılabilir.

Direnç	ve	Esneklik	Egzersizleri
8-12  tekrarlı, 1-2 set,  8-10 adet büyük kas guruplarını çalıştıran direnç egzersizleri,Haftada 

2-4 defa uygulanabilir. 60 yaş üzerinde ve incinme olasılığı fazla olan kişiler daha az dirençlerle 
10-15 tekrarlı çalışabilirler. Büyük kas guruplarının esnetilmesi(10-30 saniye süreli) haftada en 
az 2-3 defa yapılmalı, önerilen 4-7 defadır.

Egzersizleri	Uygularken	Nelere	Önem	Verilmeli:
Önce ısınma egzersizleri yapılmalı.
Isınma sırasında esnetme egzersizleri yapılmalı.
Ana bölümde egzersiz yaparken kalp atımı düzeyi izlenmelidir.
Yapmaktan zevk alınan aktiviteler gruplar halinde uygulanmalıdır.
Egzersizlerin sonunda aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalıdır(Soğuma). 

Hipertansiyonda	Egzersiz	Uygulamasında	Özel	Durumlar
Sıcak ve nemli ortamda egzersiz yapıldığında hipertansiyon tedavisinde kulanılan betablokör  

veya diüretik alan hastalarda hipoglisemi oluşabilmektedir.Bu tür hastalar uyarılmalı,ortama 
göre giysi veya egzersiz zamanlarını değiştirmelidirler.

Yine hipertansiyon tedavisinde Alfa blokör,calsiyum kanal blokörleri ve vasodilatatör 
ilaç kullanan hastalarda da aniden bitirilen egzersizlerden sonra   hipotansiyona meydana 
gelebilmektedir.Bu nedenle egzersiz sonrası soğuma egzersizleri yapılmalıdır.

Özellikle obez hastalarda kilo vermeyi de sağlamada günlük en az 300 kcal  harcayacakları 
sürede ve şiddette egzersiz yapmalarını sağlamak gerekir.

Kan basıncında sık değişimler gözlenen HTN hastalarının önce doktor kontrolü ve ilaç 
kullanımından sonra egzersizlere alınması gerekir. 
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Osteoporozun	Önlenmesinde	ve	Tedavisinde	
Egzersiz	Reçetesi
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Osteoporoz kemiğin her ünite volümü başına düşen kemik dokusunun KALSİYUM kaybına 
bağlı azalmasıdır. Kemiklerin kırılması kolaylaşır. 

Önlem alınmadığında 60 yaşın üzerindeki her üç kadından biri bu hastalığa yakalanmaktadır.

Kemiklerin kalsiyum tutması:

Sistemik kontrol: Parathormon,kalsitonin, büyüme hormonu,gonad hormonları ve D-vitamini 
etkileriyle olur.

Lokal kontrol: Kemiklere yapışan kasların kasılmaları ve yer çekimi gibi kemiklere yük 
binmesini sağlayan mekanik faktörlerin varlığını gerektirir. İnsan yaşlandıkça hareket oranı 
azalır. Mekanik stres azalır. Kemik kaybı artar.

Kemik kaybı hareketsiz bölgeye özeldir. Yeterli kalsiyum alınsa bile hareket olmazsa kalsiyum 
kaybı önlenemez.

Yürüme, merdiven çıkma, sıçrama, ağırlık taşıma gibi kendi vücut ağırlığı veya ek yüklerin 
taşınmasını gerektiren hareketler kemiklerde kalsiyumun tutulmasında etkili olurlar.

Her iki cinste yaşlanmayla osteoporoz oluşur. Kalsiyum kaybı kadınlarda 35 yaşta başlar. 
Erkeklerde 45-50 yaşlarda başlar. Amenoreik sporcu kadınlarda risk artar.

Osteoporozun önlenmesinde çocukluk çağında başlayan düzenli egzersiz alışkanlığının 
çok etkili olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Spor yapan çocukların yetişkin yaştaki kemik 
mineral içerikleri yapmayanlardan yüksek bulunmuştur.

Diğer yandan hayatın herhangi bir döneminde başlanacak ve doğru uygulanacak 
egzersizlerinde osteoporozun hem önlenmesinde hem tedavisinde etkili oldukları da 
gösterilmiştir.

Ağırlıksız ortamda, yatak istirahati veya immobilizasyondaki kemik atrofisi ve kemik kas 
kitlesi kaybının oranı önceki kemik kitlesi ve kemiğe uygulanan mekanik yüklerle orantılıdır. 
Sporcular sedanterlerden daha fazla kemik kitlesine sahiptirler.

Ağırlıksız ortamda yapılan uzay uçuşlarında (10-185 günlük) günlük dansite kaybı günde% 
0.1 den azdır. Normal aktiviteye dönüldüğünde, kemik mineral içeriği kaybedilen oranla uyumlu 
olarak yükselir.18-24 haftalık yatak istirahatinde kemik mineral içeriğinde % 25-45 azalma olur. 
Kemiğin kalsiyum oranının artmasında fiziksel aktivitenin etkisi ağırlık veya mekanik güç altında 
kalan kemiklerde ve hatta kemiğin belli bölgelerinde olmaktadır.

Genel olarak sağlığın sürdürülmesinde önerdiğimiz “EGZERSİZ REÇETESİ”ne osteoporozun 
önlenmesine yönelik önerilerimizi de ekledik:

• Maksimal kalp atımının(220-yaş) %60-90’ınında, 20-40 dakika süreyle,
• Haftada 2-4 defa
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• Yürüyüş, joging, yüzme, bisiklet, aerobik
• Vücut ağırlığı ile veya ek ağırlıklarla kuvvet çalışmaları,
• Esneklik çalışmaları.

Özellikle kendi vücut ağırlığını taşımayı gerektiren ve sıçramaların olduğu spor branşlarında 
(Futbol, Basketbol, Voleybol gibi) spocuların kemik mineral oranları, yüzme veya bisiklet gibi 
kendi vücut ağırlığını taşımayan sporculardan yüksek bulunmaktadır.

Bu nedenle osteoporozun önlenmesi açısından özellikle kız çocuklarında ve yetişkin 
kadınlarda bu aktivitelere(Yüzme ve bisiklet gibi) ,kuvvet çalışmaları da(Kendi vücut ağırlığı 
veya ek ağırlıklarla)  mutlaka eklenmelidir

Özellikle 3 kadından birinde ortaya çıkan ve postmenaposal dönemde oluşma olasılığı çok 
yüksek olan Osteoporoz hastalarında egzersizin tedavi edici etkisini ortaya koyan bazı egzersiz 
uygulamalarını belirtmek istiyorum:

81 yaşında kişilerde ayakta durmayla bile kemik yoğunluğu korunabilmektedir.

Egzersizlerin etkisi lokal olmaktadır.   
• Haftada 6 gün,
• 30 dakika süreyle,
• Normal yürüyüş hızında biraz daha süratli yapılan yürüyüşlerle,
• Postmenaposal kadınlarda kalça bölgesi kırık riskinde anlamlı azalma saptandı.
• Kemik dansitesinde, kas kuvveti ve koordinasyonunda artma, düşme riskinde azalma 

oldu.
• Postmenaposal ve osteoporotik kadınlarda
• Haftada 2-3 defa 
• 50-60 dakika süreyle
• 5-12 ay süren egzersizlerle(Aerobik ve esnetme egzersizleri).
• Kemik dansitesinde anlamlı artışlar saptandı.

Osteoporoz	Nedeniyle	Fraktür	(Kemik	Kırılması)	Riski	
Taşıyan	Kişilerde:

• Hareket oranı yavaş ve kontrollü bir şekilde arttırılır.
• Ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
• Omurgaya yük bindiren fleksiyonla birlikte rotasyon hareketlerinden kaçınılmalıdır.
• Basit izometrik kuvvet ve denge hareketleri.
• Yürüme ve hafif jimnastik hareketleri.

Egzersizlerin	Yoğunluğu
• Egzersizlerle kemik dansitesindeki artış, kemikteki zorlanmanın büyüklüğü ve oranıyla 

ilişkili bulunmuştur.
• Egzersizler sırasındaki tekrar sayısı önemli bulunmamıştır. Yüksek yükle 4 tekrar 

yapılmasının etkisi, daha düşük yükle 36 veya 1800 tekrar yapılmasından farklı 
bulunmamıştır.
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Fraktür	Riskinin	Fazla	Olduğu	Alanlarda	(Kalça,	Omurga,	
Kol):

Kişinin her zaman yaptığı hareketlerden daha fazla baskı yapıcı güçler oluşturacak çalışmalar, 
aralıklı olarak uygulanmalıdır.

• Yükler travmatik olmamalı.
• Ağırlık çalışmaları(Kendi vücut ağırlığı, ek ağırlıklarla veya kuvvet makinalarıyla).
• Çok yönlü hareket paternlerine sahip fiziksel aktiviteler(Kontrollü sıçramalar, yön 

değiştirmeler,esnetmeler) önerilmektedir. 
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Yaşlılık,	Sağlık	ve	Spor
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Yaşlanma canlı dokularda zamanla kendisini gösteren, geriye dönüşü olmayan değişmeler 
olarak tanımlanır. İnsan yaşamını devrelere ayırmak gerekirse:

1) 12 yaşına kadar çocukluk, 
2) 13-20 yaş arası ergenlik ve ergenlik sonu, 
3) 21-65 yaş yetişkin çağı,
4) 65 yaş ve ötesi:Yaşlılık
   Orta Yaşlılık : 40-65 yaş
   Yaşlılık : 65-75 yaş
   İleri Yaşlılık : 75-85 yaş
   Çok İleri Yaşlılık : 85 yaş ve üzeri  

Gerçekte yaşlılık ile ilgili bu sınırlar kronolojiktir, biyolojik değildir. Bazı kimselerde daha erken, 
bazılarında ise daha geç görülebilmektedir. Aynı insanda bile bütün organlar aynı zamanda 
yaşlanmaya başlamazlar. Yaşlanmayı etkileyen bugün için kabul edilen en önemli faktör olan 
genetik yapının yanında çeşitli çevresel faktörler de bu süreci değiştirebilmektedirler. Düzenli 
egzersizler biyolojik yaşlanmayı geciktirmekte, performansı arttırmakta, psikolojik destek 
sağlamakta ve yaşlıların kimseye muhtaç olmadan yaşamalarına ve yaşamlarından zevk 
almalarına yardımcı olmaktadır.

Egzersizlerin biyolojik yaşlanmayı geciktirici özelliğine en iyi örneklerden biri Amerikalı 
maratoncu ClarenceDeMar’dır. DeMar 42 yaşında Boston maratonunu kazandı. Aynı maratonu 
50 yaşında yedinci, 65 yaşında 77. olarak bitirdi. 70 yaşında kanserden ölen DeMar’ın yapılan 
otopsisinde, günde 12 mil koşmayı alışkanlık haline getiren bu koşucunun kalbinde  herhangi 
bir patolojik durum görülmemiş, aksine miyokard gayet iyi gelişmiş ve koroner arterleri 
normalden 2-3 misli daha geniş saptandı.

Bugün Amerika da 65 yaşın üzerinde 30 milyon kişi yaşamaktadır, 2030 yılında bu sayının 
total nüfusun % 20’sini geçeceği tahmin edilmektedir. Son yıllarda bu nedenle yaşlılıkla ilgili 
sorunlar toplumun daha fazla ilgisini çekmektedir. 70-80 yıl önce yaşlılık kavramı ‘sallanan 
koltukta yeşil çimlere’ bakan ve sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi duran ileri yaştaki insanları 
gösteren fotoğraflarda sembolize edilirdi. Halbuki daha 1600’lü yıllarda Mona Lisa’nın ressamı 
Leonardo da Vinci (hemen hemen her türlü konuya ilgi duymuş ve bununla da kalmamış 
birçok konuya bilimsel açıklamalar getirmeye çalışmış bilim adamı, sanatçı ve filozof) 30 yaşlı 
kişinin kadavrasında yaptığı incelemelerde yaşlanmanın kan damarlarındaki kalınlaşmadan 
kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yirminci yüzyılın başlarına kadar  yaşlılıkta aşırı enerji 
kullanımının hücreleri daha çabuk yıpratacağı ve yaşlanmayı hızlandıracağı düşüncesi daha 
fazla rağbet görüyordu. Modern tıbbın gelişmesiyle hareketsizliğin dokularda daha büyük 
hasara neden olduğu (alçıya alınmış veya sakatlanma sonucu hareketsiz kalan kastaki hacim 
kaybı gibi) gösterildikten sonra ileri yaşlarda da düzenli sportif aktivitelerin gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.

Yaşlanmanın nedeni tam olarak çözülememiştir. Aşağıda saydığımız teorilerden son yıllarda 
en çok ilgi göreni yaşlanma programı teorisidir; buna göre biyolojik kronometre olarak 
fonksiyon gören kromozomlarımız yaşlanma genini de taşımaktalar. Bir çok canlı türünün 
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yaşama süreleri farklı ve belirli sınırlar içindedir. Hayflick ve Moorhead insan embriyosundan 
aldıkları fibroblastların uygun bir kültürde 50 ± 10 defa daha bölündüklerini, daha yaşlı 
hücrelerin ise ancak bir kaç defa bölündüklerini göstererek bu teoriyi destekleyen bir sonuca 
ulaştılar.

Spor ve egzersizlerin vücudumuzu oluşturan hücrelerin yaşlanmasını bir dereceye kadar 
önlediği ve yavaşlattığını gösteren bilimsel kanıt 2009 Nobel Tıp ödüllerini alan  Elizabeth 
H.Blackburn,JackW.Szostak,CarolW.Greider’in araştırmaları sonucunda;hücrenin çekirdeğinde 
bulunan kromozomların(Genleri taşıyan) uçlarında taşıdıkları telomer(Telomerase enzim 
yetersizliği nedeniyle) denen yapıların uzunluğunun hücrenin yapı ve fonksiyonundaki iyiliğin 
bir göstergesi olduğunu ortaya koymalarıdır.

CHERKAS LF ve ark. çalışmasında lökosit telomer uzunlukları(LTL) sağlıklı olma amacıyla 
yapılan fiziksel aktivite düzeyinin artmasıyla ilişkili bulundu.Çok aktif kişilerin LTL’leri 200 
nükleotid daha uzun bulundu.İkiz olanlarda aktif olanların LTL’leri 88 nükleotid daha uzun 
bulundu.

Bu son bulgular neden spor yapan kişilerin bazı hastalıklara daha az yakalandıklarını,daha 
genç ve aktif görünümlü olduklarının son bilimsel  ipuçlarını içinde saklamaktadır.

Egzersiz programlarıyla ilgili bazı önemli kurallar:
• Fleksibilitenin(Esneklik) geliştirilmesi gerekir, özellikle artritiolanlarda: oturup ayak 

parmaklarına değme, boyun çevirme gibi egzersizler esnekliği arttırmaktadır.
• Esneklik egzersizleri haftada üç gün bir saat uygulanmalı. Kişi süre ve hareketlerin 

çeşitliliğine çok dikkat etmelidir. Hareketleri vücudun en fazla bozulan bölümlerine 
uygulamalıdır.

• Yürüyüş yaşlılarda fiziksel aktivitenin tek ve en önemli formudur. Her ortamda düzenli 
olarak yapılabilir.

• Kuvvet antrenmanı yaşlılarda çok yararlıdır. Fiatorone ve ark. on yaşlı kişide (90 yaş 
ortalama) yüksek yoğunlukta uyguladıkları kuvvet antrenmanının kas kuvveti, kas kitlesi, 
yürüme hızları ve hareketliliklerini arttırdıklarını buldular. Yukarıdaki klasik çalışma ve 
birçok diğer araştırmanın ortaya koyduğu gibi kuvvet çalışmaları yaşlılar için doğru 
uygulandığında hareketliliği artıran, yürüme hızını yükselten ve günlük aktivitelerin 
daha kolay yapılmasını sağlayabilecek etkiler gösteren en yararlı çalışmalardır. Ekonomik 
durumu iyi olan yaşlılar özel ağırlık makinalarıyla daha güvenli ve konforlu çalışmalar 
yapabilecekleri gibi, lastik bandlar, bilek ağırlıkları ve serbest ağırlıklarla (halter, dumbell) 
da istenen amaca uygun egzersizler yapılabilir. Ek ağırlıklarla çalışılırken nefes alıp 
verme durdurulmamalıdır (ağırlık kaldırmada kaldırırken verilmeli). Nefes tutulduğunda 
akciğer içi basınç artmakta, bunun sonucu kalbe dönen kan azaldığı ve kalbin önündeki 
periferik direnç arttığı için kalbin verimli çalışması bozulmaktadır.

Motivasyon:
• Depressyon ve demans kişilerin ilgisini hareketin her türüne karşı azaltmaktadır, bu 

durumda fasit bir daire oluşmaktadır. Depresyonun ve demansınreversibl nedenlerinin 
tedavisinde, yaşlıları aktive etmeye teşebbüs etmek esas ve önemlidir.

• Egzersizler yaşlı kişiyi kendi hedeflerine ulaştırdığı ölçüde motive edecektir. Egzersiz 
programlarının çeşitliliği ve hoşluğu da insanı motive eder. Film, video, eğitici el kitapları 
ve grup toplantıları da önemlidir.

• Aile ve grup içi sosyal ilişkilerin artması, yaşlının izolasyondan kurtulması da motive 

edici olacaktır. Amerika da yedi erkekten biri ve üç kadından biri yanlız yaşar. Bu 
spora katılımda isteği arttıran bir nedendir. Kavanag ve Shephard 1985 dünya veteran 
oyunlarında katılım nedenlerini sırasıyla şöyle saptadılar: 

 1. %92.8 bir gruba ait olmak.
 2. %90 ruh durumunun iyileşmesi.
 3. %54 fiziksel uygunluk.
• Sıklıkla kişiler arzuladıkları hedeflere ulaşamayınca cesaretlerini ve motivasyonlarını 

kaybederler. Onlara bunun nedenleri açıklanmalı (egzersiz testi) ve yeni hedefler 
saptanmalıdır. Kişileri cesaretlendirmede onların gelişmeleri kaydetmeli, günlük 
egzersiz kayıtları tutmalı, grafiklerle durumlarını daha iyi değerlendirmemize yardımcı 
olunmalıdır. Bu onların hoşuna gidecek ve cesaretlendirecektir. 

• Ülke çapında tanınma ve ödüller de onların eğilimini arttıracaktır.

 Yaşlıların spor müsabakaları gün geçtikçe artmaktadır. Ilk Dünya Senior Oyunları 2000 
sporcunun katılımıyla 1970’ de yapıldı. 19 yıl sonra Oregon’da sekizinci oyunlara 58 ülkeden 40-
96 yaş arası 4951 sporcu katıldı. Bu oyunlarda 124 yaş rekoru kırıldı. Amaç kazanmak için bütün 
gücünü harcamak değildi. Herkes kendi kapasitesini ölçme merakını giderdi. Sosyal ilişkiler 
çok daha önemliydi. Ülkemizden bu yarışlara katılan bir yarışmacımızın anlattıkları yarışmaların 
sosyal yönünün önemini ortaya koymak açaısından çok çarpıcıydı. Yarışmalardan bir gün önce 
yapılan tanışma kokteylinde performansı düşünerek sadece meyva suyu içen bu yarışmacımızı, 
o gün kokteylde bütün içkilerin tadına bakan ve stresten uzak görünen birçok yarışmacı ertesi 
günkü yarışlarda kolaylıkla geçtiler.

• Daha genç sporcuların yaşlıları örnek alması, bazı veteran sporcuların gençlerden 
iyi sonuçlar aldıklarında kendilerine güvenlerinin artması gibi faktörler de bu tür 
organizasyonların olumlu etkilerindendir. 

• Spor hekimi ısrarlı ve sabırlı olmalıdır. Yaşlılarda soyutlama ve kısa süreli bilginin 
işlenmesine müsaade etmeyen değerlendirme zaafı vardır, böylece onlar kolaylıkla 
diğerleriyle sürtüşmeler ortaya çıkarabilirler.

• Çok gayretli kişiler ya da aileler diğer yaşlıları motive etmede ve bunu uzun süre 
sürdürmede bazen çok etkili olurlar. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği A.B.D.’da yaptığımız bir çalışmada 60.6 ± 
8.0 yaş ortalamasına sahip 18 veteran sporcuyu ortalama yaşları 61.3 ± 7.7 olan 12 erkek 
sedanter kontrol grubuyla  çeşitli fiziksel-fizyolojik, biyokimyasal, vücud kompozisyonu ve kan 
basıncı değerleri açısından karşılaştırdık. Spor yapan grup trigliserid, HDL-kolesterol gibi kan 
değerlerinde, diyastolik basınç ve yağ oranları açısından anlamlı düşük değerlere sahipken, 
sağ ve sol el kavrama kuvveti ve sırt kuvveti, durarak dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 
dayanıklılık ölçümlerinde istatistiksel anlamlı yüksek değerler gösterdiler. Bu sonuçlar düzenli 
egzersizin hem sağlık hem de fiziksel ve fizyolojik olumlu etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.

Özel medikal durumlar, medikasyonların yan etkileri:
• Çok çeşitli ve gereksiz ilaç kullanımı fonksiyonel bozulmaya yol açabilir.
• Antidepresanlar, antipsikotikler, diüretikler, beta blokörler ve antihipertansifler 

çoğunlukla ortostatik (vücud pozisyonuna göre) hipotansiyona (kan basıncındaki 
düşme) neden olabilirler.

• Antidepresanlar ve antipsikotikler ilgiyi ve isteği azaltırlar.
• Diüretikler sıvı ve elektrolit dengesini bozarlar ve kas ağrılarına neden olabilirler. 
• Beta blokörler keza erken ortaya çıkan kas ağrısına neden olurlar.
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• Genellikle yaşlılarda ilaç kullanımı azaltılmalıdır. Gerekli olduğunda düşük başlangıç 
dozunda verilmeli ve ihtiyaca uyumlu olarak küçük arttırmalar yapılmalıdır.

• Antidepresanlar, majör trankilizanlardan özellikle kaçınılmalıdır. Bunlar hipertermi 
(vücud ısısının normalin üzerine çıkması) ve dehidratasyon (sıvı kaybı) olasılığını 
yükselterek, termoregülatuar (vücud ısısının ayarlanması) fonksiyonunun bozulma 
riskini arttırabilmektedirler.

• Spor hekimi periyodik olarak yaşlı kişinin ilaçlarını kontrol etmeli ve ayarlamalıdır.

Sonuç:
Sağlıkları kolayca bozulabilen yaşlılarda görülen çoğu problemler yaşlanmadan daha fazla 

hareketsizlik, hastalık ve zayıf düşmeye bağlıdır. Esneklik, kuvvet ve aerobik kondisyon ile ilgili 
egzersizler, azalmamaları gereken fonksiyonları korumak, sürdürmek ve tekrar kazandırmada 
yardımcı olacaklardır.

Makale içinde geniş olarak açıklanan konulardan çıkarabileceğimiz önemli noktalar:
• Egzersiz yapmanın yaşı yoktur. Her yaş grubu için uygun egzersiz programları vardır.
• Sağlık açısından düzenli ve uygun egzersizlerin iki önemli fonksiyonu vardır; bunlar 

önleyici ve tedavi edici fonksiyonlardır.
• Egzersiz, bir çok hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Uygun egzersiz 

programları ile yaşlılığa bağlı bir çok hastalık geciktirilebilmekte, hafifletilebilmekte 
veya daha az ilaç yükü ile tedavi edilebilmektedir.

• Yaşlılar için yukarıda anlatılmış olan genel kaidelerin yanında, yaşlılara verilen egzersiz 
programları kişisel olmalıdır (sağlık ve fiziksel durumuna uygun ve erişilebilir hedefler 
içermeli).

• Yaşlılarda yalnızca fiziksel ve fizyolojik fonksiyonların egzersizlerle yeterli düzeyde 
sürdürülmesi yanında sosyal ilişkilerin ve psikolojik sağlığa da önem verilmesi gereklidir. 
Egzersizler yeni sosyal ilişkilerin kurulmasında, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik 
hastalıkların tedavi ve önlenmesinde önemli rol almakla birlikte, diğer yollarla da sosyal 
ilişkilerin geliştirilmesi ve beyinsel çalışmaların da ihmal edilmemesi gerekmektedir.  

• Spor yapan yaşlıların düzenli takibininde, egzersizin önleyici veya tedavi edici etkisinden 
faydalanmak isteyen ve bu nedenle spora yeni başlayan yaşlıların muayenesinde ve 
uygun egzersiz programı seçiminde (egzersiz reçetesi), öncelikli olarak bu alanda 
en ayrıntılı bilgiye sahip olan Spor Hekimlerine görev düşmektedir. Bununla beraber 
aşağıda kısaca bazı önemli noktalar tekrar özet halinde toplanmıştır:

•  Egzersizler bırakıldığında en çabuk dayanıklılık kapasitesi düşmektedir. Korumak veya 
arttırmak için düzenli egzersizlere ara vermemek gerekir. 

• Kuvvet özelliğinde düşme 60’lı yaşlardan sonra hızlanmaktadır. 
• Esneklik, egzersiz yapılmadığı taktirde çocukluk çağlarından başlayarak azalmaktadır. 
• Orta yaştaki kişilerin yüksek kondisyona sahip olmalarından çok, düzenli ve yeterli 

egzersiz yapıp yapmamaları önemlidir.
• Jogging, yürüme, yüzme, bisiklet ve diğer büyük kas kitlesinin kullanıldığı sporlar tercih 

edilmelidir .
• Takım sporları yapıldığında aşırı yüklenmeden kaçınmak için, aynı yaş grubuyla birlikte 

yapılmalıdır.
• Yaralanmalardan kaçınmada egzersizin ısınma ve soğuma bölümlerine özel önem 

verilmeli ve egzersizin ana bölümünde aşırı yüklenmelerden kaçınılmalıdır.
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Kadın	ve	Spor	
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Günümüzde her yaşta sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşam sürdürmede egzersizlerin 
ve sporun etkileri bilimsel olarak ortaya konmuştur. Kendine özgü fonksiyonel ve yapısal 
özellikleri olan kadınlar, her tür spor branşında gösterdikleri başarılar ve yaptıkları derecelerle 
her geçen gün erkeklerle olan farklılıklarını azaltmaktadırlar. Sağlığın korunmasında ve 
hastalıkların önlenmesinde küçük yaşlardan başlanarak yapılacak olan düzenli egzersizler, 
kadınlarda ileri yaşlarda(Menapoz-adet kesilmesi sonrası)  çok sıklıkla görülen(3-4 kadında 
bir)  osteoporoz(Kemik erimesi) hastalığı riskini azaltmaktadır. Osteoporoz oluştuktan sonrada 
tedavisinde kemiklerde kalsiyumun tutulabilmesi için kemiğin yük altında bulundurulmasında 
mutlaka egzersiz gerekmektedir. Bunun yanında obesitenin (Şişmanlık),koroner kalp 
hastalıklarının, diabetin (Şeker hastalığı) erken ortaya çıkışının ve psikolojik sorunların 
önlenmesinde ve tedavilerinde de düzenli egzersizler önemli rol oynamaktadırlar. Gebelik 
sırasında yapılacak bilinçli ve düzenli egzersizler hamileliği, doğumu ve doğum sonrası normale 
dönüş sürecini çok olumlu yönde etkilemektedir.  

Kadının sporla ilişkisi erkek egemen toplum yapılarının yönetim anlayışları sonucu sürekli 
engellenmiştir. Tarihi M.Ö XIV. Yüzyıla kadar giden, fakat ilk Olimpiyatların tarihinin tutulabildiği 
M.Ö 776’dan sonra 12 asır her 4 yılda bir yapılan bu oyunlara önceleri değil kadınların katılması 
seyretmeleri bile yasaklanmıştır. MÖ 148’de Romalıların eline geçen Olimpiyat oyunlarına 
Kadınların ve kölelerinde katılmalarına izin verilmiştir. İlk Modern Olimpiyatların kurucusu 
Baron De Coubertin ve Olimpiyat Komitesi üyeleri Atinadaki ilk Olimpiyatlara(1896) kadınları 
dahil etmemişlerdir. Daha sonraki Olimpiyatlara kadınlar giderek daha fazla katılmışlardır.

Kadın	ve	Erkek	Arasındaki	Sportif	Performans	Farklılığını	
Etkileyen	Fizyolojik	Ve	Yapısal	Farklılıklar

Her iki cinste yapılan fizyolojik araştırmalarda, egzersizlere vücut organ ve sistemleri 
tarafından gösterilen akut ve kronik adaptasyonları oluşturan mekanizmaların birbirinden 
farklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle iki cins arasındaki sportif performans farkını, 
bazı biyokimyasal(Hemoglobin azlığı gibi),Fizyolojik(Kalp atım volümündeki azlık gibi) ve 
yapısal(Kas ve kemik kitlesindeki azlık gibi) nedenler oluşturmaktadır. 

Püberteye kadar boy, ağırlık ve kuvvet bir cinsiyet farkı göstermezken, püberteden sonra 
kadında boy daha kısa(15-20 cm) ,kilo daha hafif(15-20 kg) ve kassal kuvvet (% 30-50 daha az)
daha düşüktür. Ayak ve eller erkeğe oranla daha küçüktür, dirsek açısı daha geniştir, bacaklarda 
X pozisyonu olabilir (Femur Konverjansı ve fizyolojik genu valgum).Kemik dansitesi kadınlarda 
daha düşüktür(Erkeklerde 1,25-1,5 kat daha yoğun).

Kadında total kas kitlesi daha azdır. Kas tendonlarının kadında daha küçük, daha zayıf, daha 
gevşek olması, kas tonusun düşüklüğü, kasın uzayabilme özelliğinin daha fazla olması gibi 
özellikler, esneklik gerektiren jimnastik ve buz pateni gibi dallarda kadınların daha estetik 
ve başarılı olmalarında etken faktörlerdir. Kasların fibril (Kas hücresi) kompozisyonu cinsiyet 
farkı göstermezken, kadınlarda erkekler gibi ağırlık antrenmanlarına kuvvet artımı ile cevap 
verirler. Fakat bu kuvvet artımına kas hipertrofisi(Kas enine kesitinin büyümesi) eşlik etmez. Bu 
nedenle bir çok kadın sporcu kas hipertrofisi yapmak amacıyla erkeklik hormonu içeren doping 
maddelerini kullanmakta  ve bu nedenle erkeksi bir görünüş, ses kalınlaşması ve aşırı kıllanma 
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gibi istenmeyen yan etkiler oluşmaktadır. Spor sahalarında erkek görünüşlü  kadın sporcular 
görülebilmektedir. Doping analizlerinde bu maddeler ortaya çıkarıldığında ise bu sporcular 
ceza almaktadırlar.

Kadında vücut yağ oranı erkekten çok fazladır. Normal ortalama populasyonda genç 
erkeklerde vücut yağ oranı  %10-15,kadında % 22-25 oranlarındadır. Uzun mesafe koşan 
kadınlarda bu oran spor yapmayan erkeklerin düzeyinden de aşağı düşebilmektedir. Egzersiz 
vücut yağ kitlesini azaltır. Bu azalmanın derecesi egzersizlerin tipine(Dayanıklılık, sürat, kuvvet 
veya takım sporları gibi: Yağ kaybı için dayanıklık tipi aktiviteler-Yürüme, bisiklet,jogging,kır 
kayağı gibi),şiddetine(Maksimal kalp atımının hangi  yüzdesinde  çalıştığına göre:Yağ kaybı için 
önerilen  (Maksimal kalp atımı:220-yaş) x % 60- 70),sıklığına(Haftadaki katılma sayısı:Yağ kaybı 
için en az haftada 3 defa),süresine(Her çalışmanın süresi yağ kaybı için  belirlenen kalp atımında 
30-60 dakika olmalıdır)  bağlıdır.Vücutta yağ oranı arttıkça yarışmaya etkili olarak katılan 
vücut kitlesi azalır,vücut ağırlığının kilogramı başına düşen aerobik kapasite azalır,böylece bir 
kilogram vücut kitlesini hareket ettirmek için gerekli oksidatif enerji metabolizması düşmüş 
olur.Aşırı yağ kitlesinin kendisi için gerekli olan kan akımı,kaslara gönderilmesi gereken kan 
akımında azalmaya  neden olacağı için performansı olumsuz etiler.Diğer yandan aşırı yağ kitlesi 
vücudun ısı kaybını zorlaştırarak,özellikle sıcak havalarda vücudun termoregulasyonunu (ısı 
düzenleme) zorlaştırırlar.Bu nedenle her spor disiplininin gerektirdiği yağ oranları bu branşlarda 
yarışan elit sporcuların ölçümleriyle yakın olarak belirlenmişdir. Örneğin kısa mesafe yarışan 
Amerikan kadın kayakçılarında yağ oranı % 20,6 bulunurken, uzun mesafe kayakçılarında %15,7 
bulunmuştur. Bu değerler erkeklerde sırasıyla  % 10,2 ve % 7,9 bulunmuştur.

Dayanıklılık gerektiren sporlarda performansın göstergelerinden bir tanesi o sporcunun 
maksimal iş yaparken kullanabildiği oksijen miktarıdır. Biz buna Maksimal Oksijen 
Kullanımı(MaxVO2)  diyoruz. Bireyler arasında karşılaştırma yapabilmek için vücut kilogramı 
başına düşen dakikada cc cinsinden oksijen kullanımı (cc/kg/dk) şeklinde ifade edilir. Bu değer 
egzersiz laboratuvarlarında direkt olarak ölçülebilmektedir.MaxVO2 yetişkin kadınlarda erkeğe 
oranla genellikle % 20-25 kadar düşüktür. Kızlarda bu değer 15-18 yaş arsında en yüksek 
değerine çıkar. Buluğ çağına kadar erkek ve kadın arasında fark yoktur. Bu çağdan sonra 
aradaki farkın oluşması kadında hemoglobin miktarının düşük olması, kalp volümünün ve kalp 
atım volümünün düşük olması, vücut yağ oranının yüksek olması gibi faktörlere bağlanmıştır.
MaxVO2 yağsız vücut kitlesi başına hesaplandığında erkek ve kadın arasındaki aerobik kapasite 
farkının oldukça küçük olduğu görülmektedir. Bu farkında kadındaki hemoglobin azlığından 
kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Günümüzde ileri ülkelerde MaxVO2 değeri, sağlığı korumaya 
ve hastalıkları önlemeye yönelik modern anlayışta sağlık standartlarından biri olarak ele 
alınmaktadır. Bu değer sporcularda genetik yatkınlıkları nedeniyle egzersizlerle daha fazla 
yükseltilebilirken, sporcu olmayan kişilerce de yapılacak düzenli ve bilinçli egzersizlerle ortalama 
% 20-40 arası yükseltilebilmektedir. Böylece daha önce sözünü ettiğimiz bir çok hastalıktan 
korunmuş veya bu hastalıkların oluşmasını önlemede çok etkili olan bir faktörü(Egzersiz 
yapmak)  yerini getirmiş olmaktasınız.MaxVO2 değerleri ile ilgili bir çok ülke kendi toplumunun 
normlarını oluşturmakta ve bu normlara göre kendi toplumunun değerlerini kıyaslamaktadır. 
Bizim ülkemizde de böyle bir norm çalışmasına ihtiyaç vardır. Bazen spor yapan 50 yaşında bir 
kadının MaxVO2 değerleri, 20 yaşında spor yapmayan bir bayandan yüksek olabilmektedir.

Bir araştırmada başarılı uzun mesafe koşucusu kadınlarda ortalama MaxVO2 değerleri 
63.2 cc/dk/kg bulunmuştur. O dönemde bir süre erkekler Dünya Maraton rekorunu elinde 
bulunduran Derek Clayton’un  Max VO2 değeri ise 69,7 cc/dk/kg   olarak saptanmıştır. Kadınlar 
Maraton rekortmeni Greta Waitz’la Derek Clayton arasında o dönem 19 dakika fark vardı.
MaxVO2’ler arasında çok büyük bir fark olmamasına rağmen sürede oluşan bu fark kadınların 
daha yüksek yağ oranına sahip olmalarıyla açıklanmaktadır. Sporcu kadın ve erkek arasındaki 
yağ oranı farkı başarılı sporcularda hemen hemen % 100’üde geçebilmektedir.
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Kadınların ilk defa Maraton koşularına 1984 yılında Los Angeles olimpiyatlarında izin 
verilmiştir. Daha önce kadınlar üzerinde yapılan egzersiz fizyolojisi ile ilgili çalışmalarda sıcak 
bir ortamda spor yapan bir kadının ayni ortamdaki erkeğe göre daha fazla kardiyovasküler 
yüklenme gösterdiği,kalp atım sayısının yükseldiği,kalp atım volümünün düştüğü,terlemenin 
azaldığı,vücut ısısının daha fazla yükseldiği saptanmıştır.Bunu üzerine kadınlarda 
termoregülasyon (Isı düzenleme) sisteminin erkeklere göre daha zayıf olduğu sonucu 
çıkartılarak kadınların Maraton gibi dayanıklılık sporlarına katılmaları uygun bulunmamıştır.
Fakat daha sonra yapılan araştırmalar kadının egzersiz sırasında ayni koşullardaki erkeğe 
göre daha zayıf bir ısı uyumu göstermesinin nedeninin erkeğe oranla daha düşük bir 
kardiyorespiratuvar(MaxVO2)  kondisyon düzeyine sahip olmasına bağlanmıştır.Kadını 
düzenli antrenmanlarla  dayanıklılık düzeyi arttırıldıkça ısısal stresler karşısında ısı düzenleme 
cevaplarının da düzeldiği gözlenmiştir.Böylece geçte olsa kadınların eline, erkeklerle olan 
performans  farklılıklarını dayanıklılık  branşlarında da  azaltmak için  yeni fırsatlar geçmiş oldu. 

Kadın	ve	Erkek	Arasındaki	Biyokimyasal	Farklılıklar	
Püberteden (Ergenlik) önce demir gereksinimi kız ve erkekte aynidir. Püberteden sonra 

menstürasyon(Kadının adet görmesi) nedeniyle demir kaybı artar. Yetişkin kadınlarda demir 
gereksinimi erkeğin iki mislidir. Gebelikte bu fark 3-4 misline kadar çıkar. Uterus içi gebeliği 
önleyici  materyel kullanan sporcular,bu nedenle mensturasyon döneminde daha fazla kan 
kaybına uğrayabilirler.

Dünyadaki en fazla ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıkların önemli nedenlerinden 
olan kandaki kolesterol oranı açısından açısından kadınların erkeklere göre avantajlı bir 
durumları vardır. Kadınlarda kardiyovasküler hastalıkların oluşmasını engelleyen bir rol 
oynayan Yüksek Dansiteli Lipoprotein(HDL-Kolesterol)  miktarı hormonal nedenlerle kadınlarda 
erkeklerden yüksektir. Ayrıca HDL-K oranını arttırmanın, kadın olmanın dışındaki diğer bir yolu 
da dayanıklılık egzersizleri yapmaktır. Bu tür egzersizler diğer taraftan kan değerleri  200 mg/
dl ‘nin üstünde olduğu zaman  kardiovasküler hastalıkların nedeni olabilen düşük dansiteli 
lipoprotein olan LDL-Kolesterolünde düşürülmesinde özellikle kilo kaybıyla birlikte çok etkili 
rol oynamaktadırlar. Görüldüğü gibi her yaşta yapılabilecek aerobik(Dayanıklılık-yürüme,jog
ging,yüzme,bisiklet,aerobik,step vs.) egzersizler kardiyovasküler hastalıklar açısından zaten 
avantajlı duruma sahip olan  olan kadınlarda  sağlığın korunmasında pekiştirici  ve destekleyici  
olacaklardır. 

Kadında kandaki Kreatin fosfokinaz, inorganik fosfat, açlık kan şekeri, asid fosfataz, plazma 
testesteron. Eritrosit, hematokrit, hemoglobin, serum demiri, idrar 17-ketosteroidi,idrar 
17-hidroksi steroidi maddelerinin biyokimyasal değerleri erkeklerden düşüktür. 

Mensturasyon	ve	Spotif	Aktiviteler
Spor yapan kadınlar açısından bu konuda merak edilen iki önemli soru vardır:

1. Mensturasyon sportif performansı bozar mı?
2. Sportif aktiviteler mensturasyonu etkiler mi?

İsveç’te yüzücülerde yapılan uzun süreli incelemeler mensturasyonun sportif performansı 
bozmadığını göstermiştir. Menstüel akıntı hafif ve ağrısız olduğu zaman sportif aktivitenin 
bu dönemde kesilmesine gerek yoktur. Bir çok kadın sporcu adet dönemlerinde yarışarak 
dünya rekorları kırmışlardır. Tokyo Olimpiyat oyunlarında incelenen 66 kadın sporcudan  
%41’i antrenmanlar sırasındaki menstrüel bozukuluklardan(Dismenore) şikayetçi olmuşlardır. 
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Bunlardan yalnızca % 17’si performanslarının menstürasyon nedeniyle bozulduğunu 
söylemişlerdir. Bu sporcularda gözlenen dismenore oranı kadınlar arsında normal olarak 
rastlanılan dismenore sınırları içersindeydi.

Küçük yaşlarda itibaren yoğun egzersizler yapan ergen kızlarda ilk adet görme yaşı 
geçikmektedir.1976’da Amerikada West Point Askeri akademisine ilk defa kadın alındığında 
2 aylık yaz kampının sonunda kadınların % 75’i Amenoreik hale gelmiştir. Okula girişte bu 
kadınların % 15’i zaten dismenoresi olduğunu ifade etmiştir. Ağır yaz kampı onlar için hem 
fizik hem psikolojik olarak ağır bir stres yaratmıştır.15 ay içersinde % 8’i hariç çoğu normale 
dönmüştür. Günlük çalışmalara alıştıktan sonra kadınların çoğu adet periyotlarının kısaldığı ve 
daha az ağrılı olduğunu söylemişlerdir. Ağır fiziksel aktivitelerin adet üzerindeki bu etkisinin 
nedeni tam olarak açıklanamasa da, egzersizlerle kadında azalan yağ dokusunun,önemli 
görevlerinden biri olan östrojen metabolizmasındaki etkisinin yetersiz kalması ve psikolojik 
stresin artması gibi bazı faktörlerle açıklanmaya çalışılmaktadır.Sonuçta ağır egzersizler 
bırakıldığında çoğunlukla 3-6 ay içersinde normal adet düzenine geri dönülmekte ve kadının 
üreme fonksiyonları üzerinde zararlı  bir etki oluşmamaktadır.

Bazı durumlarda aşırı egzersiz yapan kadınlarda bulumia(Aşırı yemek yeme ve ardından 
kusma) ve anoreksia nervoza(Hiç yemek yememe)  gibi yeme bozuklukları sonucu vücut yağ 
oranındaki aşırı azalma, kemik erimesi ve adetin durmasıyla kendini gösteren bir hastalık 
durumu oluşabilmektedir(Kadın sporcu Triadı).Bu durumda egzersizler hemen çok azaltılmalı, 
beslenme düzenlenmeli ve sporcu rehabilitasyona alınmalıdır.

Gebelik,	Spor	ve	Egzersizler
Gebelik komplikasyonları sporcu kadınlarda, olmayanlara göre daha az görülmüştür. Gebelik 

sportif performansa zararlı etki etmediği gibi, sportif antrenmanlarında klinik ve hormonal 
yönden sağlıklı bir şekilde gebeliğini sürdüren kadınlara zararlı etkisi olmadığı saptanmıştır.

Olimpiyat şampiyonlarından Kathleen Kraham günde 5 mil koşularına doğuma kadar devam 
etmiş ve normal bir doğum yapmıştır. Dalmayı meslek edinmiş Koreli kadınlarda gebelik 
mesleklerine engel olmaz, gebe iken doğuma kadar dalmaya devam ederler.800 sporcu olan 
ve olmayan kadında yapılan araştırmada sporcu kadınlarda daha az gebelik komplikasyonları 
ve düşük oranları saptanmıştır. Sezaryan endikasyonu sporcu kadınlarda diğerlerine göre yarı 
yarıya daha az konmuş, doğum sporcuların % 87’sinde alışılmış süreden daha kısa zamanda 
ve daha rahat olmuştur. 1956 Olimpiyatlarında 26 madalya alan kadının 10’u gebeydi ve daha 
sonra hepsi sağlıklı çocuklar doğurdular. Bununla beraber antrene olmadan ani olarak yapılacak 
çok şiddetli fiziksel aktiviteler veya ruhsal etkilenmeler düşük nedeni olabilmektedir. Doğum 
yapmış olmak sportif performansı olumsuz yönde etkilememektedir. Tokyo Olimpiyatlarına 
katılan kadınların % 77’sinin doğumdan sonra performanslarını arttırdıkları saptanmıştır.

Sporcu kadınlardaki bu bulgular sporcu olmayan kişilerde de düzenli egzersizlerin gebelik 
sürecinde de devam ettirilmesinin ne kadar yararlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Gebelik sırasında yapılacak egzersizler aerobik özellikte(Yürüme, yüzme, bisiklet vs.) olmalı.

Gebeliğin ilk 6 ayında kendi kilosunu taşımasını gerektiren egzersizlere izin verilirken 
(Yürüme, jogging, dans, aerobik, step gibi) gebeliğin son üç ayında yüzme, bisiklet gibi kendi 
vücut ağırlığının taşınmasını gerektirmeyen egzersizler daha kolay yapılabilmesi açısından 
tercih edilebilir. Son üç ayda egzersizler giderek azaltılmalıdır.  Egzersizlerin şiddeti hafif ve 
orta derecede olmalı, egzersiz yapılırken kalp atım oranı, maksimal kalp atımının(220-yaş)  % 
70’ni geçmemelidir. Yani 20-30 yaş arası bayanlarda kalp atımı en fazla 130-140 arasında olmalı 
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ve bu kalp atımında 20-40 dakika arası çalışılmalıdır. Egzersizlerden önce daha düşük şiddette 
hareketlerle ısınma(10-15 dakika),egzersiz sonunda da aniden egzersizi bırakmadan şiddeti 
giderek azaltacak hareketlerle soğuma(10 dakika) kısımlarına da önem verilmelidir. Haftalık 
egzersiz sayısı optimal 2-4 arsında olmalı, kendini iyi hisseden ve egzersizden hoşlanan kişiler 
daha fazla sayıda da çalışabilirler. Günün serin saatleri tercih edilmeli, egzersiz öncesi, sırasında 
ve sonrasında bol sıvı alınmalıdır. Yapılan egzersizlere kas kuvvetini arttıran kendi vücut ağırlığı 
ile veya ek ağırlıklarla yapılabilen çalışmalarda en az haftada iki gün(20 dakika) eklenebilir. 
Özellikle bel, sırt ve bacak kaslarının özel olarak güçlendirilmesiyle gebe kadın ağırlaşan 
vücudunu taşımakta zorlanmayacak ve değişen ağırlık merkezinin neden olduğu strese daha 
kolay karşı koyabilecektir. 

Düzenli egzersizlerle doğuma hazırlanan gebe kadınlarda gebelik süresi daha rahat geçecek, 
düşük ve erken doğum oranı daha az görülecek, sırt ağrıları, kramp, malleol ödemi, tromboz ve 
varis oluşumu daha az ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak kadının erkek egemen Dünyamızda kendini göstermek ve  daha fazla yer 
bulmak için verdiği mücadelede spor alanları da  önemli bir yer tutmaktadır. Belli bir yaşa kadar 
sürdürülebilen performans sporları yanında,sağlığın korunması ve sürdürülmesinde spor ve 
egzersizlerin ne kadar önemli olduğunu bilmek,küçük yaşlardan başlayarak düzenli egzersiz 
alışkanlığı edinmek ve bunu bir yaşam şekline dönüştürebilmek kaliteli bir yaşamın en önemli 
ögelerinden biridir.
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Sağlıklı	Yaşam	ve	Egzersiz
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Sağlıklı yaşamı tanımlamak istediğimizde genellikle önce aklımıza bedensel sağlık gelir. 
Sağlıklı bir yaşamda söz edebilmek için bedensel sağlık yanında sosyal ve psikolojik sağlıkta 
ayni derecede önemlidir. Sağlığın bu üç boyutuna da yeterli düzeyde sahip olan bireyler için 
ancak tam sağlıklı denebilir.

Düzenli ve yeterli düzeyde yapılan egzersizler bedensel  sağlığımızı hem genç ve orta hem 
de  ileri yaşlarda da korur ve geliştirirken, ayni zamanda sosyalleşmemiz ve psikolojik olarak  
kendimizi iyi hissetmemizde de önemli role sahiptir.

Egzersiz yapmayan bir insan sağlıklı kalabilir mi? Örneğin egzersiz yapmayan kişilerin % 
90’nında 55 yaş üzerinde hipertansiyon oluşmaktadır. Eğer egzersiz yapıyorsanız bu oran % 
50 azalmaktadır. Egzersiz yapan 60 yaşındaki birisi 20 yaşında egzersiz yapmayan bir kişiden 
daha yüksek aerobik güce sahip olabilmektedir. Egzersiz bu nedenle sağlığınızı korumakla 
kalmayıp, ayni zamanda sağlığınızı  ve yaşam kalitenizi  daha üst düzeylere  çıkarabilen en 
önemli  bedensel uygulamalardan biridir. 

Egzersiz yapmadığınızda sosyal ve psikolojik yönden çok sağlıklı da olsanız bedensel 
sağlığınızı korumakta ve geliştirmekte yetersiz kalabilirsiniz.  

Amerika da 1950-1996 yılları arasında Kalp-damar hastalıklarında ölüm oranının % 55 
azalması önleme ve tedavi yaklaşımlarının başarısını göstermektedir. Yukarıda söz edilen 
azalmaya rağmen, kalp-damar hastalıkları ABD’de tüm ölüm nedenlerinin % 41’inden 
sorumludur.

Amerikada kalp-damar hastalıklarından ölümlerin azaltılmasında spor ve fiziksel aktivitenin 
arttırılması ,doğru beslenmenin uygulanması ve sigara içiminin azaltılması gibi hayat tarzı 
değişimi konusunda başlatılan bir seferberlik çok etkili olmuştur.

Ülkemizde koroner kalp hastalıklarından ölüm oranı tüm ölümler içersinde % 43’le başta 
gelmektedir. Toplumumuzda koroner kalp hastalıklarından ölüm oranı 45-74 yaş grubu için 
diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, en yüksek seviyelerdedir. Koroner hastaların 
sayısının ve ölüm hızlarının her yıl % 5 oranında arttığı tahmin edilmektedir.

Bu verilere parelel olarak en etkili değiştirilebilen risk faktörlerinden olan ve sigara dışında 
diğer önemli tüm risk faktörleri üzerinde(Obezite, hipertansiyon, dislipidemi, diyabet, 
koagulasyon, osteoporoz, bazı kanser türleri vs) olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla gösterilmiş 
olan egzersizi yeterli süre ve düzeyde yapanların ülkemizdeki oranı; 30 yaşından sonra % 2-6 
arasındadır. Bu oran kanada da % 51,Amerikada % 30 olarak saptanmıştır.

Sağlıklı yaşamın ve koruyucu hekimliğin en etkili araçlarından olan egzersizin tüm topluma 
benimsetilmesi için; ülkemizi yönetenlerin sağlık(Önce koruyucu hekimlik) ve spor (Önce sağlıklı 
bir toplum için spor) politikalarını çağdaş toplumlar düzeyine çıkarabilecek düzenlemeleri bir 
an önce yapmaları gerekmektedir.        
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Spor	Yapanlarda	ve	Yapmayanlarda	Besin	
Eklerinin	Kullanımı
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Sporcularda performans artımını sağlamak için. spor yapmayanlarda kendini daha iyi 
hissetmek ve sağlıklı olmak gibi nedenlerle, ilaç formunda(Tablet, kapsül, toz vs ) üretilen fakat 
ilaç olmayan bir çok ürün bu kişiler tarafından kullanılmaktadır. Tarım bakanlığından kolayca 
onay alınarak piyasaya sürülen bu ürünlerin büyük çoğunluğunun yapılan bilimsel çalışmalarda 
etkisiz oldukları ortaya konmuştur(1).

Bu doping sayılmayan eklerden yalnızca “Creatine, Cafein (İdrarda 12 μ/ml üstü çıkarsa 
doping kabul edilmektedir), Fosfat tuzları, Sodyum bikarbonat, Sodyum sitrat” maddelerinin 
sporcu performansını olumlu etkiledikleri ortaya konmuştur (1). Bu maddeler dışında ilaç 
formunda cicili bicili renkli kutu ve şişelerde gözalıcı bir şekilde piyasada  kolaylıkla bulunabilen  
aşağıda belirttiğim  maddelerin etkisi ile ilgili  gerçek  bilimsel kanıtlar   olmadığı konunun 
uzmanları tarafından  ileri sürülse de, ne yazıkki bu konuda bilinçsiz kişilerin gereksiz para 
harcayarak ve kullanarak  yarattıkları büyük bir pazar oluşmuştur:   

Androstenedione, Bee polen, Beta-hydroxy beta methyl butyrate, Boran, Chromium 
piccolinate, Co enzym Q 10, Carnitine, Choline, Fishoil, Ginseng, Glandulars, İnosine, 
Lecithin, Medium-chain triacyl gliserol, Pangamik asid(B15), Phosphatidylserine, Polylactate, 
Pyruvate, Yohimbine, Wheat germoil içeren eklerin yapılan bilimsel araştırmalarda sporcuların 
performansına ve sağlığa herhangi bir katkıları olmadığı gösterilmiştir ( 1).

Ayrıca bu saydığımız ekler dışında toplumda en fazla tartışılan ve merak edilen konulardan 
biri beslenmenin önemli bir parçası olan vitamin ve minerallerin ek olarak kullanılmasının 
gerekli olup olamadığıdır.

Yapılan son araştırmalarda doğru beslenen sporcu ve normal kişilerde bu ilaçların 
kullanılmasının gerekli olmadığı, ancak beslenme sorunu olan sporcularda, hastalarda ve 
normal kişilerde aşırıya kaçmadan  kullanılabileceği öngörülmektedir (1,2,3).                              

Tarım bakanlığından kolayca alınan izinle piyasaya sürülen(Vitamin ve mineraller dışında) 
bu hem etkisiz hem de bazıları aşırı kullanıldığında sağlığa zararlıda olabilen bu tür ürünlerin, 
firmaların kendi finanse ettikleri araştırmalarla değil tarafsız bilim adamlarınca yapılan 
araştırmaların sonuçları iyi incelenip piyasaya sürülme yetkisinin verilmesi gerekir.

Ne yazık ki bu rant zincirine salon işleten bazı kişiler ve hekimlerde bilerek veya bilmeyerek 
katılabilmekte, bu konuda bilgisi olmayan insanların gereksiz paralar harcamasına ve sağlığının 
tehlikeye girmesine neden olabilmektedirler.

Son yıllarda tekrar  popüler olan  vücut geliştirme salonlarında,çok çabuk kas kitlesinin  
gelişmesini isteyen sabırsız kişilere bir çok ekler önerilmektedir.Bu eklerden en çok kullanılması 
istenen protein ve onun yapıtaşlarını oluşturan amino asit içeren haplar veya toz şeklinde 
kullanılan maddelerdir. Bunların yanında kas yapımını uyaran anabolik steroidler, büyüme 
hormonu gibi, hormon hap ve iğneleri de önerilebilmektedir. Doping kabul edilen bu ilaçlar 
hem sağlıkla ilgili yan etkileri hem de vücudun hormon dengesini bozarak, özellikle vücudunu 
çabuk geliştirmenin bu maddeleri çok almakla ilgili olduğunu sanan bilinçsiz kişilerde bir 
çok sağlık sorununa yol açmaktadır: Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, arterioskleroz, 
hipertansiyon, gastrik ülser, baş dönmesi, baş ağrısı, ödemler, kas spazmları, deri döküntüsü, 
skrotal ağrı, öfori, psikoza varan kişilik değişiklikleri,bağ dokularunda kopma(tendinit ve 
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tedon kopmaları),spontan kırıklar,kalça-diz eklemlerinde artroz,prostat hipertrofisi ve 
kanseri,kadınlarda ses kalınlaşması,erkek tipi deri, kıllanma,  ikne, over fonksiyonlarında ve 
menstrasyon bozuklukları, çocuk ve adolesanlarda kemik büyüme odaklarının erken kapanması 
gibi sorunlara yol açabildikleri gibi,ses kalınlaşması, kıllanma, klitoris büyümesi ilaç alımı 
kesildikten sonrada geri dönmeyebilmektedir.(2,3)

Bir kişi vücut kaslarını geliştirmek istiyorsa en doğru yol spor bilimlerinin kas yapımını uyaran 
ağırlık çalışma metodlarını doğru uygulamaktır:

Çalıştırdığınız kasın 10 tekrarda yorulacağı direnci saptayarak 2-3 set x10 tekrar şeklinde 
6-8 hafta, haftada 3 gün yapılacak çalışmalarla kas kitlesinde anlamlı artışlar sağlanabilir(3). 
Büyük kas gruplarına uygulanacak bu tür kas yapıcı antrenmanların gençlerde daha etkili 
olduğu,35-40 yaşlarından sonra yavaş yavaş kuvvet antrenmanlarının kas yapıcı etkisi azalırken, 
edinilmiş olan kas kütlesini korumayla ilgili etkileri ön plana geçer. Bu nedenle İstenen düzeye 
geldikten sonra koruyucu antrenmanlarla ve doğru beslenmeyle gelinen düzey korunmaya 
çalışılır. Direnç egzersizleriyle kas kitlesi ve kuvvetin artması sağlanırken, aerobik sporlarda 
mutlaka birlikte veya ayrı günlerde uygulanarak iç organlarımızın ve kalbin sağlıklı gelişimi 
sağlanmalıdır. 

60 yaşından sonra ise eğer kuvvet çalışmaları yapılan aerobik sporlara eklenmiyorsa kas 
kitlesinde ve kuvvetinde azalma hızlanacaktır. Aerobik eforlarla birlikte orta yaşta( 65 yaşa 
kadar) ve erken yaşlılıkta(65-75 yaş) yukarıda reçetesini verdiğimiz şekilde yapılacak direnç 
çalışmaları ve bunlara eklenecek kas koordinasyonu ile ilgili hareketler yaşlının sağlığını üst 
düzeyde sürdürmesinde ve başkalarının yardımı olmadan kaliteli bir yaşamın garantisi olacaktır. 
Bu yaşlarda doğru ve yeterli düzeyde yapılacak bu egzersizler, orta(75-85 yaş) ve ileri yaşlılıkta 
da(85 ve sonrası) sağlığın elverdiği oranda devam ettirilebilirse, yaşlının sağlığına en büyük 
katkılardan birini yapacaktır.(2) 

Gençlerde dengeli beslenme, doğru kuvvet ve aerobik sporlarının birlikte uygulanması 
dışardan herhangi bir besin ekleri alınmasını gerektirmemektedir. En çok dikkat edilmesi 
gereken kas kitlesi ve kuvvetini arttırmak için yukarıda genel ilkelerini belirttiğimiz kurallara 
bağlı kalarak doğru çalışmak ve mutlaka aerobik aktiviteleri de(Hızlı yürüme, koşma, bisiklet, 
yüzme gibi), daha önceki yazılarımızda ayrıntılı şekilde tanımladığımız şekilde doğru şiddette 
doğru sıklıkta ve sürede direnç çalışmalarıyla kombine etmek gerekir. Aerobik aktiviteler 
yapılmadığı zaman, kalbin cidarında direnç çalışmalarıyla daha fazla kalınlaşma olmakta, bu 
durum kalp kasının kanlanmasında ve beslenmesinde bazı sorunlara neden olabilmekte ve kalp 
sağlığını bozabilmektedir (2,3).

Hem sporcular hem de sağlık amacıyla spor yapanlarda yaptıkları spora uygun beslenmeyle 
ve doğru antrenmanlarla istenen hedefe ulaşılabilir. Bazı özel durumlarda (İyi beslenemeyen çok 
sık antrenman yapan talebe sporcular, çok ağır antrenmanlara karşılık yeterli besin alamayan 
sporcular, hastalık sonrası toparlanma döneminde vs) beslenme eklerinden aşırıya kaçılmadan 
kullanılabilir. Bu özel durumların dışında bu eklerden kullanmak gereksiz harcamalara neden 
olabildiği gibi, aşırı kullanıldığında bazı sağlıkla ilgili sorunlara da yol açabilmektedirler.
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Sağlık	İçin	Yapılan	Egzersizlerde	Yürüyüşün	
Yeri
Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en son “Amerikan Kalp Birliği ve Amerikan Spor 
Hekimliği Kolejinin” birlikte  2007  yılında “Yetişkinler için fiziksel aktivite ve halk sağlığı önerilerinin 
güncelleştirilmesiyle” ilgili yayınlarındaki öneriler aşağıda belirtilmiştir:  

 Kalp-damar sistemi( Kardiyovasküler) uygunluğunu geliştiren çalışmalar:

1.Orta şiddette (Hızlı yürüme, yüzme, bisiklet, aerobik vs):   
Günde en az 30 dakika,  Haftada 5 gün.

2.Daha şiddetli ( joging-yavaş koşu, yüzme, bisiklet, aerobik vs):
Günde en az 20 dakika veya daha fazla, Haftada 3 gün.   

Yukarıda belirtilen 2 tür fiziksel aktivite önerisi kombine edilerek de yapılabileceği gibi,ayni 
çalışmada veya günün farklı dönemlerinde(sabah,öğle,akşam) 10 dakikalık bölümler şeklinde 
de uygulandıklarında da ayni olumlu etkiyi göstermektedirler.Takım sporları yapmak isteyenler 
ise önerilen günlük 20-30 dakikanın iki misli kadar  oyun oynamalıdırlar.           

Kalp-damar sisteminin ve diğer  organlarımızın  fiziksel aktivitelerden yarar görebilmesi 
için kalp atımının dinlenik ve  yavaş yapılan günlük aktiviteler  düzeylerinin üzerine çıkarılması 
gerekmektedir. 

Bu düzeyin  saptanmasında bir kişinin maksimal(En yüksek) fiziksel zorlanmada kalp atımının 
çıkacağı  seviyenin bilinmesi önem kazanmaktadır.Çünkü yaşlanmayla azalan  bu düzey bir 
formülle  hesaplanmaktadır: Bir kişinin dakika maksimal kalp atımı: 220-yaş şeklinde hesap 
edilebilmektedir.

Hızlı yürürken  bu dakika maksimal  kalp atımının en az % 60 ‘ına ,jogging yaparken de % 
70’ine ulaşmanız  hedeflerinizden biri olmalıdır. Örneğin 40 yaşında bir kişi hızlı yürürken en 
az 108 kalp atımı /dakika’ya, jogging yaparken de en az 126 kalp atımı/dakika’ya ulaşmalıdır.
Ve bu kalp atımlarında en az 10 dakika devamlı  ayni eforu sürdürebilmelidirler. Kalp atımlarını 
izlemek amacıyla  bazı teknolojik aletler kullanılabileceği gibi, yürüme ve jogging sırasında 
durulup elle bilekten veya boyundaki damarlardan 10 saniye sayılıp 6 ile çarpılarak dakika kalp 
atım sayıları hesaplanır. 10 saniyeden fazla saymalarda kalp atımı düşeceği için doğru sonuç 
alınmayabilir. Kalp atımı saymakta zorlananlar için  yukarda belirtilen önerilerden anlaşılacağı 
gibi hızlı yürüme ve joging (Yavaş koşu)   tempolarını uygulamaları bu amaca erişmede onlara 
yardımcı olacaktır.

Özellikle koroner  kalp hastalıkları risk faktörlerinden bazılarını (Sigara, Hipertansiyon, 
Obezite, Kan yağlarında yükseklik, Daha önce egzersiz yapmamak, Diyabet, vs. gibi) taşıyan 
kişilerde yürüyüşün daha güvenli olduğunu gösteren  çalışmalar vardır. Bazı risk faktörlerini 
taşıyan ve yaşları erkeklerde 35-40, kadınlarda 40-45 yaşın üzerinde  olanların sağlık 
kontrolundan geçtikten (Özellikle eforlu EKG testini yaptırarak)  sonra egzersizlere başlamaları   
önerilmektedir.  
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