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TOPLUMA YÖNELİK-TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ VE AİLE HEKİMLİĞİ 
Özet 
Hem topluma yönelik hem de topluma dayalı tıp eğitimi sağlık hizmetinin götürüleceği toplumu dikkate almak, 
topluma saygı duymak anlamı taşır. Toplumda eğitim geleceğin hekimleri için farklı ve eşsiz bir eğitim sağlar. 
Topluma dayalı tıp eğitimine geçiş ile koruyucu hekimlik ve tanısal yaklaşımlar iyileşmektedir.

 
Birinci basamakta 

verilen sağlık hizmetinin organizasyonunda başlıca rolü oynayan hekimler olarak bu eğitimlere katılarak sahip 
oldukları deneyimleri aktarma sorumluluğuna sahiptir. 
 
Anahtar Sözcükler: Aile Hekimliği, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi, Topluma Yönelik Tıp Eğitimi 
 

COMMUNITY ORIENTED-COMMUNITY BASED MEDICAL EDUCATION AND FAMILY MEDICINE 
Abstract 
Both community oriented and community based medical education mean to take into consideration and 
respect to the community which the health care will be served. Education in the community provides a 
different and unique education for the future’s physicians. Preventive care and diagnostic approaches are 
improving by the transition to the community based education. Family physicians as the main organizer of the 
primary health care have the responsibility of transfering their experience via participation to these educations. 
 
Key Words: Family Medicine, Community Based Medical Education, Community Oriented Medical Education 
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TOPLUMA YÖNELİK-TOPLUMA DAYALI TIP 
EĞİTİMİ VE AİLE HEKİMLİĞİ  
Tıp hızla gelişirken hekimlerden ve tıp eğitiminden 
beklentiler de değişmektedir. Sağlık hizmetleri de 
bireyselden toplumsala, tedavi edici hekimlikten 
koruyucu hekimliğe yönelmektedir.

1 
Tıp eğitimi 

alanında son yıllarda üzerinde en çok konuşulan 
konulardan biri de topluma yönelik ve topluma 
dayalı tıp eğitimidir.

2-9
 Birinci basamakta, toplum 

merkezlerinde eğitim güncel bir yaklaşım olduğu 
kadar birinci basamak uygulamalarının tıp eğitmine 
katkısı konusundaki kanıtlar ve deneyim de giderek 
artmaktadır.

4,5,7,8,10
 Bu derlemenin amacı da 

topluma dayalı ve topluma yönelik tıp eğitimi 
konusunda literatür bilgilerini gözden geçirip aile 
hekimlerinin bu alana katkılarını ortaya 
çıkarabilmektir. Başlığa da yansıdığı üzere bu  
 
 
 
 
 
 
 

konudaki yayınlar topluma dayalı ve topluma 
yönelik tıp eğitimi olarak iki farklı başlıkta  
toplanmaktadır. Bu nedenle konu hakkındaki farklı 
ya da yanlış anlaşılmaları önleyebilmek için 
öncelikle toplum, topluma yönelik ve topluma 
dayalı tanımlarını açıklamak yerinde olacaktır. 
Ancak bu derleme hem topluma yönelik hem de 
topluma dayalı tıp eğitimini kapsamaktadır.  
Dünya Sağlık Teşkilatı çalışma grubu 1987’de 
topluma dayalı tıp eğitimini öğrenme ortamı olarak 
büyük oranda toplumu kullanan bir grup eğitim 
aktivitesi olarak tanımlar. Burada toplumdan kasıt 
banliyö ya da kırsal bölgelerdir.

11
 

Topluma Yönelik Tıp Eğitimi (TYTE), sağlık 
personelinin, toplumdaki grup ya da bireylere 
odaklanılarak ve toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık 
sorunları dikkate alınarak eğitilmesidir.

2,12,13
 

Topluma dayalı tıp eğitimi (TDTE) ise öğrenme 
aktivitelerinin toplum içinde yapıldığı ve eğitim 
deneyimine sadece öğrencilerin değil, eğiticilerin, 
toplum bireylerinin, farklı sektör temsilcilerinin 
aktif olarak katıldığı eğitim yaklaşımıdır.

2,12,13 
Yani 

aslında TYTE ve TDTE yakın ilişkilidir ancak aynı 
değildir. Aralarındaki fark da çok net değildir. 
Temel fark olarak denilebilir ki; topluma yönelik 
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olma eğitim kurumunun amaçlarına ve bunların 
toplumun sağlık ihtiyaçlarıyla ilgisine dayanır. Bu 
amaçların yansımaları eğitim müfredatı içinde 
yeralır.  Bu da öğrencilerin öğrendiklerinin direkt 
olarak toplumun öncelikli sağlık problemleri ile ilgili 
olması anlamına gelir. Öbür taraftan TDTE eğitim 
aktivitelerinin belirli bir yerde yani toplumda 
olması esasına dayanır. Bu öğrenme aktiviteleri ise 
toplumun sağlık ihtiyaçları ile ilgili ya da ilgisiz 
olabilir.

12,13
 

Neden topluma dayalı tıp eğitimi? 
Çünkü tüm dünyada toplumlar kendi insanlarının 
yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadır.  Birleşmiş 
Milletler ekonomik, sosyal ve sağlık boyutları olan 
bazı Milenyum Gelişim Hedefleri belirlemiştir. Artık 
iyi bilinmektedir ki sağlığın geliştirilmesi en temel 
insanlık hakkıdır. Böylelikle toplum sağlığını 
artırmaya yönelik politikalar öncelik kazanmıştır.

14
   

Çünkü eğitimin tamamına yakın bir bölümünün 
sınıflarda, laboratuarda ve üçüncü basamak 
hastanelerde yapıldığı eğitim sistemlerinde, mezun 
olan hekimler içinde yaşadıkları toplumun 
sorunlarını bilmeden yetişmekte ve gerçekte 
mesleklerini yürütecekleri koşullara hazırlanmadan 
mezun olmakta ve oralarda çalışmayı 
istememektedir.

15-18
 Örneğin; Uganda’da Makerere 

Üniversitesinde 2008 yılında yapılan bir çalışmada 
birinci sınıf öğrencilerinin çoğunun kırsal 
kesimlerde çalışmaktan çekindiği ortaya çıkmıştır. 
Yazarlar kırsal kesimlerde çalışma kararının daha 
önce kırsal pratiği deneyimlemekten etkilendiğini 
belirtmektedir.

17
Almanya’da yapılan başka bir 

çalışmada da benzer sonuçlar ortaya konmuştur.
18

 
Bu nedenle son yıllarda tıp öğrencilerinin servis ve 
polikliniklerden çıkartılarak sağlık hizmeti sunan 
periferdeki hastanelere yönlendirilmesi 
istenmektedir.

1
 

Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıp 
eğitimi standardize edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
amaçla kurulmuş olan Ulusal Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Kurumu (UTEAK) akredite olmak 
isteyen tıp fakülteleri için fakülte tarafından 
“mutlak” karşılanması gereken temel standartlar 
ile eğitim programının niteliğini geliştirmeye 
yönelik, fakülte tarafından karşılanması 
durumunda yüksek nitelik göstergesi olan gelişim 
standartları belirlemiştir. Tıp fakülteleri eğitim 
programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık 
sorunlarını içerecek şekilde kurgulanması temel 
standarttır.

19
 Tıp fakültelerinin tıp eğitimi süresince 

eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü basamak 
dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde 
gerçekleştirmesi ise gelişim standardıdır. UTEAK’ın 
bu gelişim standardı için yaptığı açıklamada “Eğitim 
programında öğrencilerin üniversite hastaneleri 
yanısıra birinci ve ikinci basamakta eğitim 
formasyonu kazanmış hekimlerin yanında staj ya 

da uygulamalara katılabilmesi (Topluma-dayalı 
eğitim) için çevredeki tüm sağlık kurumları ile 
işbirliği yapılmalıdır. Topluma dayalı eğitim 
etkinlikleri tıp eğitiminin erken dönemlerinde 
başlatılmalıdır.” denmektedir. Tıp fakültelerinin 
öğrenciyi mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma 
koşullarına hazırlaması da UTEAK’ın belirlediği 
temel standartlar arasındadır. Bu temel standardın 
açıklamasında “Tıp fakültesi mezunlarının olası 
çalışma alanları dikkatle değerlendirilmeli ve bu 
konuda öğrencilere danışmanlık verilmelidir. Buna 
göre öncelikle zorunlu hizmette karşılaşılabilecek 
koşullar irdelenmeli, öğrencilerimizin bilgi, beceri, 
tutum, idari ve hukuki sorumluluk bakımından 
buna hazırlanması sağlanmalıdır. İntörnlük 
dönemindeki eğitim programı hekimlik yaşamına 
transfer edilecek bilgi, tutum ve becerileri 
pekiştirecek şekilde uygulanmalıdır” diye ifade 
edilmektedir. 

19 

Çünkü bir eğitim kurumunun topluma dayalı tıp 
eğitimi vermesi için hem öğrenci hem de kurum 
açısından birçok sebep olduğu belirtilmektedir. 
Genel olarak bu sebepler şöyle sıralanabilir:  
1-Gerçek yaşamla bağlantılı eğitim öğrencinin 
motivasyonunu artırır, öğrenmeyi geliştirir. 
2-Öğrencilere profesyonel yaşamlarında 
karşılaşacakları durumlara benzer durumlarda 
öğrenme şansı yaratır ve önceki bilgilerini kullanıp 
geliştirmeleri şansını verir.   
3-Öğrenciler kişi, aile ve toplumla nasıl ilişki 
kuracaklarını, toplumdaki sorunlara nasıl tanı 
koyacaklarını öğrenirler. 
4-Toplumun içinde yaşayarak kültür kavramını 
öğrenirler ve etik değerleri gelişir. 
5- Öğrencilerin liderlik, takım çalışması, toplumla 
iletişim gibi bazı yeterlikler kazanmalarını sağlar.   
6- Öğrencilerin takım çalışmasına alışmasını sağlar. 
Örneğin birinci basamakta çalışan değişik sağlık 
personeli ile öğrenme ve çalışmasına olanak verir. 
Sonuçta da diğere sağlık çalışanlarının 
sorumluluklarının farkına varıp saygı duymayı 
öğrenir. 
7- Mahrumiyet bölgelerinde özellikle de kırsal 
kesimlerde çalışmaya gönüllü doktor yetişmesine 
katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin eşitsiz 
dağılımına çözüm getirebilir.  
8- TY-TDTE programları ile öğrencilerin eğitim 
gördüğü topluma sağlık hizmeti götürülmesine 
katkıda bulunulmuş olur.  
9- TY-TDTE programları öncelikli sağlık 
problemlerini eğitimde kullandığı ve bu problemler 
de sürekli değiştiği için eğitim müfredatının da 
sürekli güncellenmesini sağlamış olur. Ayrıca 
toplumun değişen ihtiyaçlarını göz önüne alan bir 
eğitim müfredatı oluşmasını da sağlanmış olur.  
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8- TDTE toplum, üniversite ve devlet arasında 
işbirliği olanakları yaratır. Kurumun toplum içindeki 
saygınlığı artar.

12,13
 

Yani sonuç olarak denilebilir ki; TYTE-TDTE 
programlarının, daha uygun bilgi, beceri ve 
tutumlar kazandırabileceği, hastalık ve sağlığı tüm 
yönleriyle anlamayı artıracağı, sağlık ve sosyal 
servislerin birlikte çalışmasına katkıda 
bulunabileceği, sosyal ve çevresel faktörlerin 
hastalığa ve hastalığı önlemeye katkısını artıracağı 
düşünülmektedir. Ayrıca daha hasta merkezli bir 
yaklaşım ve multidisipliner çalışmayı teşvik 
edeceği, öğrenciler için daha geniş öğrenme 
olanakları sağlayacağı, birinci basamak hekimliğine 
ilgiyi artırabileceği de düşünülmektedir.

20
  

Topluma yönelik-Topluma dayalı tıp eğitiminde 
aile hekimliğinin yeri nedir? 
TDTE’nin amacı kendi toplumlarının sağlık 
ihtiyaçlarına yanıt verebilen hekimler 
yetiştirebilmektir.

12 
Akademik sağlık merkezlerinin 

değişen hasta ve toplum ihtiyaçları doğrultusunda 
köklü bir değişime ihtiyaç gösterdiğini ve aile 
hekimliği anabilim dallarının bu değişim konusunda 
liderlik edebileceğini belirten Newton ve BuBard, 
aile hekimliğinin beş alandaki katkısına vurgu 
yapar. Bunlar; ayaktan ve birincil bakım, yoksullara 
bakım, toplumda ve uluslararası ortamlarda eğitim, 
işgücü planlaması ve araştırmadır.

8
 Her ne kadar 

araştırmalarla yeteri kadar ifade edilememiş olsa 
da aile hekimliğinin uzun süreli ve başarılı bir 
katkısı olduğu bilinmektedir.

4,5,10,21
 

Yalnız mıyım? diye soran Abrahamson tıp 
öğrencilerinin hekimlik pratiğine hazırlanması ile 
ilgili boşlukların tıp eğitimi ile yakından ilgilenenleri 
endişelendirdiğini ifade eder.

22
 Biz aile hekimleri de 

tıp eğitimi ile ilgilenen ve bu endişeleri taşıyan bir 
grup değil miyiz? Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin 
geleceğin doktorlarını yetiştirdiği ve tüm hekimleri 
ilgilendirdiği açıktır. Birinci basamak hekimleri olan 
bizleri diğer hekimlerden daha çok ilgilendirmesi ve 
endişelendirmesi doğaldır.

7,16,23
   

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 2004 yılında 
öğretim üyeleriyle yapılan bir çalışmada  "İyi bir tıp 
eğitimi verdiğinizi düşünmeniz için mezun olan 
hekimlerin hangi özellikleri kazanmış olmalarını 
hedefliyorsunuz?" sorusuna öğretim üyelerinin en 
çok verdikleri yanıt “birinci basamak sağlık hizmeti 
vermede yeterli ve iyi pratisyen hekim yetiştirmek” 
olmuştur.

16  
World Organization of National 

Colleges, Academies and Academic Associations of 
General Practitioners/Family Physicians (WONCA) 
kuruluşunun bölgesel kolu olan WONCA Avrupa 
2002 yılında aile hekimliği/genel pratisyenlikle ilgili 
çekirdek yeterlikleri tanımlamıştır.

23 
Başak ve 

arkadaşları tarafından Türkçe’ye de çevrilen bu 
rapora göre aile hekimliği disiplininin özellikleri 
şöyle sıralanır; 

a)Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını 
oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız 
bir giriş sağlar; yaş, cinsiyet ya da kişinin başka 
herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık 
sorunlarıyla ilgilenir. 
b) Sağlık kaynaklarının etkili kullanımını sağlar. 
Bunu bireylere sunulan bakımı koordine ederek, 
birinci basamakta diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 
çalışarak ve gerektiğinde hasta adına üstlendiği 
savunmanlık göreviyle diğer uzmanların sunduğu 
hizmetlerle teması yöneterek yapar.  
c) Bireye, ailesine ve topluma yönelik kişi-merkezli 

bir yaklaşım geliştirir.  
d) Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır. 
Bu süreç, etkili bir iletişimle doktor ve hasta 
arasında zaman içinde gelişen bir ilişki kurulmasını 
sağlar.  
e) Sağlık hizmetlerinin hastanın gereksinimleriyle 
belirlenen sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.  
f) Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve 
insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar 
verme süreci vardır.  
g) Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını aynı 
anda yönetir. 
h) Gelişiminin erken evresinde henüz 
ayrımlaşmamış bir şekilde ortaya çıkan ve ivedi 
girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir.  
i) Uygun ve etkili girişimlerle sağlık ve iyilik 
durumunu geliştirir.  
j) Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir.  
k) Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal, 
kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.  
 
Aile hekimliği disiplinini tanımlayan 11 temel 
özellik, her uzman aile hekiminin ustalaşması 
gereken 11 yeteneği belirler. Bunlar da temel 
özellikleri kapsayan altı çekirdek yeterlikte toplanır. 
Bu altı çekirdek yeterlik:  1. Birinci basamak 
yönetimi (a, b), 2. Kişi merkezli bakım (c, d, e), 3. 
Özgün problem çözme becerileri (f, g), 4. Kapsamlı 
yaklaşım (h, i), 5. Toplum yönelimli olma (j), 6. 
Bütüncül yaklaşım-modellemedir (k). Ayrıca 
bağlamsal olarak da kişi, aile, toplum ve kültür 
arasındaki bağlantısal ilişkileri kullanma da aile 
hekimliği disiplininin temel özelliklerindendir.

23-25
 

Görüldüğü gibi aile hekimliği çekirdek 
yeterliliklerinden biri olan toplum yönelimli olma 
ve yine aile hekimliği disiplininin özellikleri neden 
topluma yönelik-topluma dayalı tıp eğitiminde yer 
almamızın kaçınılmaz olduğuna yanıt vermektedir. 
Aile hekimlerinin bu anlamda katkılarını nasıl en 
verimli hale getirebileceğinin ipuçları da yazar 
Howe’dan gelmekte.

4
 Yazarın belirtiği TDTE için 12 

ipucu şöyle sıralanmaktadır: 
İpucu 1: TDTE’ye katılımını sağlayan değerleri en iyi 
şekilde nasıl aktarabileceğini düşünmek. Aile 
hekimliği disiplininin aile ve sosyal bağlamları olan 
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bütüncül bireysel bakım ile karakterize ve iletişim 
becerileri, sürekli bakım, genel ve integre tıp pratiği 
olan bir klinik metod olduğunu bilmek ve 
göstermek.  
İpucu 2: TDTE’de personelin alternatif rol modeller 
olduğunun farkında olmak. Eğitim için istekli olmak, 
öğrencilere samimi olarak yol göstermek gibi 
özellikler özel eğiticilik becerileri kadar değerlidir 
ve öğrencilerin adapte edeceği davranışlara 
modellik ederler. 
İpucu 3: TDTE bir kültür şokudur, öğrencileri içine 
sokmak gerekir. Öğrenciler topluma girdiğinde 
ayrımlaşmamış klinik problemler, daha az 
hiyerarşik bir yapı ve hastaların dünyaya bakışının 
duygusal doğasını kişisel bir zorluk olarak 
algılayabilir. Toplumla ilk karşılaşma deneyimi iyi 
organize edilebilirse eşsiz bir deneyim 
kazandırabilir. 
İpucu 4: Müfredatı yani öğrencilerin neden orada 
olduğunu bilmek. Öğrenenler değişse de 
müfreadatı bilmek ve öğrenme olanaklarını buna 
göre planlamak eğitimsel bir zorunluluktur.  
İpucu 5: Öğrenciler için belirli bir serbest zaman 
ayrılması eğitim ve öğretim için elzemdir. Her 
uygulama öncesinde öğrencilerin kendi başlarına, 
birlikte ve grup paylaşımı ile öğrenebilecekleri 
etkinlikler belirlenmelidir. 
İpucu 6: TDTE’nin eşsiz özelliği olan kırsal bakım ve 
birebir eğitim olanakları ile öğrencileri desteklemek 
ve yol göstermek. Birinci basamak personeli 
genelde öğrencileri küçük gruplarda 
gördüklerinden onların ihtiyaçlarını da 
yeteneklerini de daha iyi fark ederler.  
İpucu 7: Öğrenci değerlendirmeyi ciddiye almak. 
Buradaki ipucu değerlendirmedeki rolünüzü 
anladığınızdan emin olmaktır. Aile hekiminin bağlı 
olduğu eğitim kurumu eğitim konusunda eğitim 
verdiği gibi ölçme-değerlendirme konusunda da 
eğitim verebilir. 
İpucu 8: Birinci basamakta kullanılan ekipmanları, 
öğrenci eğitiminde gerekenleri ve o kuruma özel 
ekipmanları tanımak.  
İpucu 9: Deneyimlerden öğrenmek. Öğrenci 
eğitiminde gönüllü olan eğiticilerin bilgi ve 
becerilerinin güncellenmesi bu eğiticilerin kendi 
kişisel gelişimleri için de önemlidir. Bu eğiticilerin 
mesleksel tatminlerinin daha yüksek olduğu ve 
mesleksel tükenmişliklerinin daha az olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca toplumda çalışan bu 
eğiticilerin izole kalmaları da bu yolla 
engellenebilir. 
İpucu 10: Mümkün olan en geniş multidisipliner 
takımı oluşturmak. Bu yolla sadece takımın üyeleri 
bir araya gelmekle kalmaz aynı zamanda bu 
takımın her bir üyesinin öğrencilere ve biribirlerine 
kendi görev ve becerilerini gösterme şansı olur.  

İpucu 11: Uçlarda çalışmayı ve başı çekiyor olmayı 
kutlamak.  Birinci basamak sadece yeni klinik 
eğitim olanakları sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda 
iletişim becerileri, insancıl tıp ve toplum sağlığı için 
modern bir müfredat oluşturmada da çok önemli 
bir role sahiptir.  
İpucu 12: Sosyal sorumluluk sahibi olmak ve 
topluma dayalı öğrenmeyi öncelemek. Hasta 
savunucuları olarak hastalarımızın hergün 
karşılaştığımız sorunları ile deneyimlediklerimiz ile 
aile hekimliği disiplini sağlık bakımı ve tıp eğitiminin 
öğrencileri insancıl yaklaşımlardan uzaklaştıran 
yapısına karşı durabilecek anahtar çözüm 
konumdadır. Sonuç olarak yazar; TDTE klinik 
kültürün tüm sorunlarının çözümü değildir ancak 
modern tıp eğitiminin önemli bir bileşenidir 
demektedir.

4
 

Topluma yönelik-topluma dayalı tıp eğitimi 
programları 
TDTE programları öğrencilerin eğitim aldığı 
toplumdaki faaliyetler, toplumun seviyesi ve 
fakültenin programa katılımı dikkate alınarak üç 
temel kategoriye ayrılır: 1-hizmete yönelik 
programlar, 2- araştırmaya yönelik programlar ve 
3- eğitime yönelik programlar. Hizmete yönelik 
programlar birinci basamakta verilen sadece tedavi 
hizmetleri ile sınırlı olan hizmetlerden toplum 
seferberliği ile toplumun geliştirilmesine yönelik 
hizmetlere kadar değişebilen öğrenci ve personel 
aracılığıyla verilen hizmet odaklı programlardır. 
Hemen tamamı gelişmekte olan ülkelerde 
bulunabilecek bu kategorideki programlar bir 
ihtiyaç ve kaynak belirlenmesi esasına dayanır. 
Araştırmaya yönelik programlarda öğrenciler ve 
personel toplum sağlığıyla ilgili problemleri araştırır 
ve bu programların çoğu gelişmiş ülkelerdedir. 
Eğitime yönelik programları toplumda yani birinci 
basamak sağlık biriminde, belirli bir toplumda ya da 
işyerinde öğrenci eğitimine odaklıdır. Bu 
programların temel iddiası mahrumiyet 
bölgelerinde çalışabilecek hekimler yetiştirmektir. 
Bu tür programlar hem gelişmekte olan hem de 
gelişmiş ülkelerde bulunabilen programlardır. 
Eğitime yönelik programları da birinci basamağa 
yönelik ve topluma maruz bırakma şeklindeki 
programlar olarak iki kategoriye ayırmak 
mümkündür. Birinci basamağa yönelik programlar 
temelde öğrencinin klinik eğitimi ile ilgilidir ve 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında yeralır. Bu 
programlar öğrenci ve personel aracılığıyla sağlık 
bakımının artışına katkıda bulunabilir. Topluma 
maruz bırakma yaklaşımında diğer programlara 
göre öğrencilerin toplumda bulunma süresi çok 
azdır. Öğrenciler genellikle gözlemcidir ya da bir iki 
gün verilen görevler için veri toplama amacıyla 
toplumdaki bireylerin tansiyonunu ölçme gibi 
aktivitelerde bulunurlar. Genelde bu tür 
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programlar anabilim dallarıyla sınırlıdır.
12 

Yapılan 
aktivitelere karşın araştırmalarla desteklenen 
sonuçlar azsa da genelde uygulamaların olumlu 
sonuçları üzerine vurgu yapılmaktadır.

5,10 
Örneğin; 

Al-Dabbagh ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 
aile hekimliğinde taska dayalı bir topluma yönelik 
eğitim modeli geliştirilip 6. sınıf öğrencilerinde 
sınanmıştır. Yazarlar çalışma sonuçlarına göre bilgi 
ve performansta belirgin artış olduğu, standart 
müfredata ekstra maliyet getirmediği ve 
öğrencilerin programa çok ilgili olduğunu ifade 
etmiştir.

5
 

Topluma yönelik-topluma dayalı tıp eğitimi 
programlarının kısıtlılıkları 
Doğal olarak toplumda öğrenme üzerinde 
öğretmenin kontrolü özellikle de konu öğrenci 
değerlendirmesi ise sınırlıdır. Toplum içinde 
öğrenme kısmen spontan ortaya çıkan bazı 
durumlara bağlı olduğundan eğitimsel planlar, 
yönergeler hazırlamak zordur. Ayrıca bu tür 
öğrenmede öğrencilerin genellikle küçük gruplarda 
ve değişik toplumlarda çalışmasını gerektirir. Bu 
koşullar altında da öğrenci performansını ölçmek 
için gerekli standartları sağlamak neredeyse 
olanaksız hale gelir. Bir de TYTE-TDTE ile iletişim 
becerileri, liderlik ve yöneticilik becerileri gibi 
yüksek düzey becerilerin artırılması 
hedeflenmektedir ki bu öğrencilerin takip ve 
değerlendirilmesini daha da zorlaştırır. Çünkü bu 
becerilerin standart yöntemlerle değerlendirilmesi 
bile zordur. 

26 

Sonuç olarak; şu açıktır ki geleceğin klinikleri 
geçmiştekilerden oldukça farklı olacaktır. 
Toplumun yaşlanması, kronik hastalıkların artışı ve 
teknolojik gelişmeler hep birlikte tıbbi bakımın ofis 
ve toplum odaklı olmasına katkıda bulunmaktadır.

8
 

TDTE’nin benzersiz özelliği öğrenmenin niteliği 
gereği sınıf veya kampüs dışında 
gerçekleşmesidir.

26
 TDTE’ne geçiş ile koruyucu 

hekimlik, bakımın sürekliliği ve tanısal 
yaklaşımlarda belirgin iyileşmeler olduğu ifade 
edilmektedir.

21 
Toplumda eğitim klinik 

ortamlardaki eğitimden farklıdır. Klinik eğitim 
bireye odaklanırken, toplum hekimliği şartların 
ortaya çıkmasına katkıda bulunan çeşitli ilave 
faktörleri de dikkate alır. Bu yaklaşımı öğrencilere 
kazandırabilmek için öğretmenler değişik pedagojik 
yaklaşımları iletişim yöntemlerini bilmelidir.

27  
Aile 

hekimleri de hastalar ve ailelerine verilen sağlık 
hizmetinin organizasyonunda başlıca rolü 
oynamaktadır ve bu becerilere sahiptir.

5
 TDTE’ye 

tek bir kavram olarak değil belirli bir toplumda 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir grup girişim 
olarak bakmak mümkündür. Aynı zamanda 
öğrenciler için de birinci elden gelecekte 
karşılaşacakları problemleri tanıma ve bu 
problemleri çözmeye yönelik beceriler kazanma 

ortamı yaratmaktadır.  Bu tür programlar 
geliştirmeye çalışan okullar bu çaba esnasında 
farklı yaklaşımları görme, değerlendirme ve kendi 
eğitim amaçlarına uygun olanı seçme şansı bulur. 
Eğitim programına TDTE programı yerleştirirken 
öğrenciler için verimli bir öğrenim ortamı 
sağlanırken toplum ihtiyaçlarına cevap veren bir 
program oluşturmak da gerekir.

12
 Bu tür 

programların öğrencilerin motivasyonunu artırdığı 
ortadadır.

28 
Bir yazarın da dediği gibi sağlık 

çalışanlarının temel çatışması hem bir yandan her 
bir kişinin önemini korurken bir yandan da tüm 
herkes için sağlık arama sorumluluğu arasındaki 
dengeyi sağlayabilmektir.

29
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Abstract 
Aim: To analyse serum and synovial fluid nitric oxide (NO) concentrations and erythrocyte CuZn superoxide 
dismutase (SOD) activity in rheumatoid arthritis (RA) patients and to determine the importance of 
imflammatory markers in reflect disease activity.  
Methods: 20 RA patients and 15 healthy controls were included. NO level was determined 
spectrophotometrically by the Griess reaction and CuZn SOD activity by the method of Sun et al.  
Results: Erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein and leukocyte levels were determined as 
inflammatory markers. Significantly higher ESR (p<0.001) and leukocyte levels (p<0.01) and serum and synovial 
fluid NO levels (p<0.01, p<0.05) and lower CuZn SOD activity (p<0.05) were observed in RA patients. 
Classification of RA patients according to disease activity score (DAS) revealed significantly higher synovial fluid 
NO level (p<0.05) and lower CuZn SOD activity (p<0.05) in RA patients with DAS≥2.7.  
Conclusions: Increased serum and synovial fluid NO levels and decreased CuZn SOD activity up-regulated 
inflammatory response are observed in RA patients.    
 
Keywords: nitric oxide, superoxide dismutase, rheumatoid arthritis, imflammatory markers, synovial fluid   
 
Güzel S, Seven A, Güzel EC, Hamuryudan V. Nitric oxide and superoxide dismutase in rheumatoid arthritis: 
Correlation with disease activity TJFMPC, 2012; 6:7-12. 
 
Introduction 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disease 
characterized by synovial fluid inflammation 
involving peripheral joints, cartilage destruction, 
bone erosion and subsequent joint deformity

1
. 

Numerous studies carried out on inflammatory 
diseases such as RA revealed increased 
endogenous NO synthesis due to the activation of 
iNOS pathway

2-4
. A number of cells within the joint, 

including endothelial cells of synovial capillaries, 
mesenchymal cells, neutrophils, fibroblasts, 
lymphocytes, mast cells and macrophages are able 
to generate substantial quantities of NO. 
Synoviocytic fibroblasts seem to be the main 
source of NO in rheumatoid synovium 

5
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over production of NO, as a mediator of 
inflammation and/or tissue destruction ,may be 
important in the pathogenesis of RA. As NO is 
highly labile, measurement of the relatively stabile 
metabolites, nitrate and nitrite, (NOx), is employed 
as an index of NO production and as a marker of 
NOS activity.  
Increased NO in articular cartilage can result from 
increased pro-inflammatory cytokines like IL-1 and 
TNF-α. TNF-α overproduction is thought to be the 
main contributor to increased ROS release in 
patients with RA .TNF-α ,not only causes cell 
damage, but also inhibits CuZn SOD activity (SOD1 
and SOD3) 

3-6,7
. SOD activity is a key component of 

the cellular antioxidant armamentarium that 
protects cells and extracellular matrix from the 
harmful effects of O2 

–  
and its derivatives.  

In this study; we aimed to measure serum and 
synovial fluid NO concentrations and erythrocyte 
CuZn SOD activity in patients with RA and compare 
them with healthy controls. Furthermore we also 
investigated the correlations between NO levels 
and SOD activity and laboratory paramaters of 
disease activity in RA. 
 
2. Patients and methods 
Patients 
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This study was conducted in 20 patients attending 
Rheumatology Department of Internal Medicine at 
Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University. 
The patients fulfilled the 1987 revised American 
College of Rheumatology criteria for RA 

8
. The 

study protocol was approved by the Ethics 
Committee of Cerrahpaşa Medical Faculty. Written 
informed consent was obtained from all patients 
and controls. A total of 20 patients with RA (13 
females, 7 males, mean age 40.20 ± 13.80) were 
included in the study. There were two control 
groups. 15 healthy age matched individuals (8 
females, 7 males, mean age 37.06 ± 9.73) formed 
the control group for blood samples. Ten age 
matched individuals (4 females, 6 males, mean age 
(36.50 ± 8.10) with acute knee injury were 
recruited from Orthopedics and Traumatology 
Department to form the control group for synovial 
fluid analyses. 
 
Methods 
Disease Activity Score (DAS), an established 
measure for the evaluation of current RA activity, 
was determined 

9
. Relevant parameters of the 

score include the following: total number of tender 
joints of 53 joints [Ritchie Articular Index (RAI)], 
swollen joint count of 44 joints (TSJI), erythrocyte 
sedimentation rate (Westergren method, mm/h), 
and general health self-assessment (GHA) by 
marking a 100-mm visual analog scale (VAS). 
The DAS was calculated using the following 
formula: 
DAS = 0.53938 x  √RAI  + 0.06465 x TSJI + 0.33 x 
LnESR + 0.00722 X GHA  
The RA group was sub-grouped according to 
disease activity: moderate RA activity (DAS > 2.7, n 
= 13), low RA activity (DAS < 2.7, n = 7). The 
patients were newly diagnosed, and thus were 
undergoing only nonsteroidal anti-inflammatory 
drug (NSAID) treatment. 
 
Samples  
Venous blood samples from patients and controls 
were collected between 8 and 9 AM after an 
overnight fast, and sera were stored at -70°C until 
the analysis. Synovial fluid samples from RA 
patients and from nonarthritic control (NAC) group 
were obtained from knee joints by arthrocentesis, 
aseptically aspirated and transmitted into 
heparinized tubes, centrifuged at 5,000 x g for 10 
min and stored at -70°C until analyzed. 
 
Determination of nitric oxide level 
Plasma nitric oxide (NO) was measured as its stable 
metabolites nitrate (NO3) and nitrite (NO2). Nitrate 
was first reduced by nitrate reductase to nitrite 
and then nitrite was determined 

spectrophotometricaly by the Griess reaction 
10

. 
Griess reagent, the mixture (1:1) of 0.2% 
naphthyetylene-diamine and 2% sulfonamide in 5% 
phosphoric acid, gives a red-violet diazo dye with 
nitrite and is measured at 550nm. The NO3 + NO2 

values are given as μM. 
 
Determination of CuZn SOD activity 
CuZn SOD activity was determined according to the 
method of Sun et al. 

11
, based on the inhibition of 

nitroblue tetrazolium (NBT) reduction, with 
xanthine–xanthine oxidase used as a superoxide 
generator. One unit of SOD was defined as the 
amount of protein that inhibits the rate of NBT 
reduction by 50%. SOD activity was expressed as 
ng/L. 
 
Other analyses 
Erythrocyte sedimentation rate (ESR) was 
measured according to Westergren method with 
an established normal range 0–20 mm/h. Serum 
levels of C-reactive protein (CRP) were measured 
by nephelometry (Behring Latex Enhanced on the 
Behring Nephelometer BN-100, Behring Diagnostic, 
Germany) with a sensitivity of 0.1 mg/L. Leukocyte 
levels in blood were obtained with automatic 
hematology analyzer (Beckman Coulter). 
Serological examinations were made to discover 
the presence of rheumatoid factor (RF) in 
immunoglobulins (IgM), using Waaler–Rose’s test, 
with>8 as a positive level. Antinuclear Antibody 
(ANA) was measured by an indirect 
immunofluorescence technique, where samples 
and controls are incubated with the HEp-2 
substrate. The unreacted antibodies are washed 
off and then an appropriate fluorescent labelled 
conjugate is applied. Unbound conjugate is washed 
off as before. Slides are viewed with a fluorescence 
microscope, and positive samples give rise to 
apple-green fluorescence which corresponds to 
areas of the HEp-2 cell where autoantibody has 
bound (HEp-2 ANA Kits, FK 001, FS 001).  
 
Statistical analysis 
All statistical analyses were performed using SPSS 
version 16.0 software (SPSS). Data are expressed as 
means ± SD. Groups were compared using Mann-
Whitney U test and Student’s t test for parametric 
data. For all statistical evaluation of the results, P 
values <0.05 were considered significant. 
 
Results 
Table 1 shows the analysed parameters and 
statistical significance in RA patients and healthy 
controls. As inflammatory markers; ESR and 
leukocyte count were significantly higher in RA 
patients with respect to controls. Both serum and 
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synovial fluid NO levels were significantly higher 
and CuZn SOD activity significantly lower in RA 
patients. 
Table 2 shows the analyzed parameters and 
statistical significance when RA patients are 
classified according to DAS activity. In the 
moderate activity RA group (n=13), leukocytes and 
ESR and CRP levels were found to be significantly 
higher than low activity group (n=7).  RA patients 
with DAS≥2.7 had significantly higher synovial fluid 
NO level and lower CuZn SOD activity than those 
with DAS<2.7. Synovial fluid NO level was 
significantly higher than serum NO level in 
moderate disease activity RA patients.  
 
Table 1: Demographic and clinical data and 
statistical significance in RA patients and control 
group 
 
 

Control (n = 15) RA (n = 20) 

Age (years) 37.06 ± 9.73 40.20 ± 13.80 

Sex (F/M) 8/7 13/7 

RF, +,-   NA 11/9 

ANA, +,-  NA 5/15 

ESR (mm/h)    18.87 ± 5.21 49.00 ± 26.23 *** 

Leukocytes (103lL)  7.14 ± 1.87 9.85 ± 2.51 ** 

CRP (mg/dL) NA 36.64 ± 35.75 

NO (μM)   

Serum 29.01 ± 4.58  38.64 ± 10.94 ** 

Synovial 
fluid  

28.23 ± 13.89 a 38.79 ± 6.22 * 

CuZn SOD (ng/L) 304.64 ± 66.22 232.74 ± 104.66 * 

 
NA non assessed, NO nitric oxide, SOD superoxide dismutase, RF 
rheumatoid factor, ANA antinuclear antibody, ESR erythrocyte 
sedimentation rate, CRP C reactive protein,  
a Control synovial fluid is obtained from non-arthritic group 
* P<0.05  ** P<0.01  *** P<0.001 

 
Table 2: Demographic and clinical data and 
statistical significance in RA patients classified 
according to DAS activity 
 

Intra group RA 
patients comparison 

  

 Low disease 
activity 

(DAS<2.7) 
(n = 7) 

Moderate disease 
activity (DAS≥2.7) 

(n = 13 ) 

Age (years 39.71 ± 11.13 40.46 ± 15.47 

DAS  2.45 ± 0.09 4.41 ± 0.71*** 

RF, +,_ 2/5 9/4 

ANA, +,_   2/5 9/3 

ESR (mm/h) 25.43 ± 12.99 56.31 ± 23.67*** 

Leukocytes (103lL)  8.17 ± 1.37 10.76 ± 2.55* 

CRP (mg/dL) 23.30 ± 22.47 48.74 ± 37.36*  

NO (μM)   

Serum 41.11 ± 6.79 37.30 ± 3.46  a* 

Synovial 
fluid 

34.19 ± 4.58 40.13 ± 2,94 *  

CuZn SOD (ng/L) 298. 29 ± 91,67 197.45 ± 96.36 * 

 
DAS disease activity score, ESR erythrocyte sedimentation rate, 
CRP C-reactive protein, RF Rheumatoid factor, ANA antinuclear 
antibody, Nitric oxide (NO), SOD (superoxide dismutase) 
a: Synovial fluid NO level were compared with serum NO level in 
moderate disease activity RA patients.  
*P<0.05, **P<0.01,  *** P<0.001 

 
Table 3: Demographic and clinical data and 
statistical significance in RA patients classified 
according to RF, ± 
 

 
RF Rheumatoid factor, ESR erythrocyte sedimentation rate, CRP 
C-reactive protein, ANA antinuclear antibody, NO nitric oxide, 
SOD (superoxide dismutase),  
* P<0.05  ** P<0.01 

 
Table 4: Demographic and clinical data and 
statistical significance in RA patients classified 
according to CRP levels 

 
CRP C-reactive protein, ESR erythrocyte sedimentation rate, RF 
Rheumatoid factor, ANA antinuclear antibody, NO nitric oxide, 
SOD superoxide dismutase 
* P<0.05  ** P<0.01 

 
Comparison of RA patients according to the 
presence of RF revealed, significantly higher CRP 
and leukocyte levels in RF (+) patients (n=11). 
Synovial fluid NO level was significantly higher and 
SOD activity significantly lower in RF (+) patients 
compared to RF  (-) ones (Table 3). 

Intra group RA patients 
comparison 

 
 

 RF (-)  (n = 9) RF (+)  (n = 11) 

Age (years) 37 ± 12.14 42.82 ± 15.07 

ANA, +,-   2/7 3/11 

ESR (mm/h) 47.67 ± 29.12 50.09 ± 25.03 

Leukocytes (103lL) 8.83 ± 1.31 10.7 ± 1,9 * 

CRP (mg/dL) 11.23 ± 6.43  50,02 ± 36,16 ** 

NO (μM)   

Serum 39.27 ± 11.39 38.11 ± 11.08 

Synovial 
fluid 

35.55 ± 5.12 40.09 ± 3.84 * 

CuZn SOD (ng/L) 
267.55 ± 61.25 

205.16 ± 61.63 
** 

Intra group RA 
patients comparison 

  

 CRP≤ 3 mg/dL  
(n=6) 

CRP> 3 mg/dL  
(n=14) 

Age (years) 36 ± 11.56 42 ± 14.68 

CRP (mg/dL) 5.74 ± 0.64 44.07 ± 33.61 ** 

RF, +,- 2/4 9/5 

ANA, +,-   3/2 2/13 

ESR (mm/h) 35 ± 16.88 54.29 ± 14.8 ** 

Leukocytes (103lL) 10.1 ± 2.54 9.75 ± 2.59 

NO (μM)   

Serum 34.14 ± 5.08 40.56 ± 8.16 * 

Synovial 
fluid 

38.95 ± 4.18 37.67 ± 7.47 

CuZn SOD (ng/L) 
317.4 ± 50.83  

196.46 ± 70.78 
*** 
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When RA patients with CRP>3 mg/dL were 
compared with those below 3mg/dL, serum NO 
level was significantly higher and SOD activity 
significantly lower in RA patients with CRP>3 
mg/dL. Among inflammation markers; ESR was 
significantly higher in RA patients with CRP> 3 
mg/dL (Table 4). 
Grouping RA patients according to ESR revealed 
significantly high CRP and leukocyte count in the 
subgroup with ESR> 30 mm/h. In this group 
significantly lower serum NO level and SOD activity 
were observed compared to RA patients with ESR ≤ 
30mm/h (Table 5). 
 
Table 5: Demographic and clinical data and 
statistical significance in RA patients classified 
according to ESR levels 
 

Intra group RA 
patients comparison 

  

 ESR ≤ 30 mm/h  
(n=6) 

ESR > 30 mm/h  
(n=14) 

Age (years) 43.83 ± 11.09 36.93 ± 14.76 

ESR (mm/h) 18.5 ± 7.72 62.07 ± 19.23 ** 

RF, ± 3/3 8/6 

ANA, ±   3/3 3/11 

Leukocytes (103lL) 8.52 ± 1.14 10.43 ± 1.72 * 

CRP (mg/dL) 16.05  ± 18.13 39.65 ± 27.83 * 

NO (μM)   

Serum 46.77 ± 14.2  35.15 ± 7.33 * 

Synovial 
fluid  

37.18 ± 2.70 38.42 ± 7.73 

CuZn SOD (ng/L) 278.4 ± 40.61 213.17 ± 65.64 * 

 
ESR erythrocyte sedimentation rate, CRP C-reactive protein, RF 
Rheumatoid factor, ANA antinuclear antibody, NO nitric oxide, 
SOD (superoxide dismutase)  
* P<0.05  *** P<0.001 

 
Discussion   
This study demonstrates significantly increased 
serum and synovial fluid NO levels and decreased 
erythrocyte CuZn SOD activity in RA patients 
compared to healthy controls. As to inflammatory 
response; ESR and leukocyte number were 
significantly higher in RA patients. Classification of 
RA patients according to DAS activity revealed 
significantly higher synovial fluid NO level and 
significantly lower CuZn SOD activity in moderate 
disease activity group (DAS>2.7). Furthermore we 
failed to find any significant correlation among 
inflammatory markers, DAS activity and NO 
concentration. 
Both the pro-inflammatory and potent anti-
inflammatory / antioxidative properties of NO, as a 
bifunctional modulator, led to NO paradox in 
discussions about inflammatory processes. 
Several lines of evidence indicate the importance 
of RNS in the pathogenesis of tissue damage in RA. 
The proinflammatory effects of NO include 

augmentation of vascular permeability in inflamed 
tissues, generation of destructive free radicals such 
as peroxynitrite and hydroxyl radical, induction of 
cyclooxygenase and inflammatory cytokines like 
TNF-α and IL-1 and chondrocyte apoptosis 

12,13
.  

NO has potent anti-inflammatory effects by down 
regulating the activity of neutrophils and 
macrophages, preventing neutrophil adhesion and 
modulating T-cell function .NO is a key mechanism 
that limits oxidative injury to mammalian cells by 
inhibiting lipid peroxidation effectively. Inhibition 
of cytocrome oxidase in mitochondria by NO 
favours superoxide anion formation. Thus the 
release of proinflammatory cytokines, together 
with ROS and NO from the sites of inflammation, is 
associated with increased oxidative stress, 
consistent with inhibition of antioxidant enzymes, 
most notably decreased CuZn SOD expression 

14-17
.  

In line with our finding; Choi JW 
18

 reported 
increased NO production in RA patients, without 
any correlation with laboratory parameters of 
disease activity and Marklund SL 

19
 observed very 

low SOD concentration in joint fluid. G Nagy et al 
20

 
also observed no correlation between clinical 
disease activity and NO production in RA patients. 
However Onur Ö et al 

21
 found elevated levels of 

nitrate in rheumatoid arthritis, with a significant 
correlation between serum nitrate concentrations 
and number of tender joints, number of swollen 
joints, Ritchie articular index, DAS score and CRP 
level. Similar to above findings; Ueki et al 

22
 

demonstrated a significant relationship between 
serum NO levels and disease activity in rheumatoid 
arthritis. The parameters of disease activity that 
correlated with serum NO significantly were 
morning stiffness, number of tender swollen joints 
and CRP levels, whereas ESR and the Landsbury 
index revealed no significant relationship. 
In contrast to our findings, Sarban S et al 

23
 

reported that plasma and synovial fluid NO levels 
were similar in RA patients and healthy controls. 
Increased concentrations of nitrite in synovial fluid 
and serum of RA patients were observed by Farrell 
AJ et al. 

24
 It was suggested that significantly higher 

synovial fluid nitrite than serum nitrite implied NO 
synthesis by the synovium. In our study in RA 
patients serum and synovial fluid NO levels did not 
differ significantly. However, our findings of 
significantly higher synovial fluid NO than serum 
NO concentration in moderate disease activity RA 
patients support those of Farell AJ et al. 

24
 

localization studies have shown up-regulation of; 
NOS expression in synovial lining cells, 
chondrocytes and blood vessels in joint tissues 
obtained from RA patients 

25
. 

As to inflammatory response both leukocyte, CRP 
and ESR levels were synificantly higher in DAS≥2,7 
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RA group. When RA patients were grouped as 
CRP<3 mg/dL vs CRP>3 mg/dL, serum NO level was 
significantly higher and CuZn SOD activity lower in 
CRP>3 mg/dL group. CRP level was found to be 
significantly higher in CRP>3 mg/dL 
group.However, Choi JW 

18
 observed no significant 

difference in NO level when RA patients were 
grouped as CRP<0.7 vs CRP>3.0, but significantly 
higher CRP, ESR and RF values in CRP≥3.0 mg/dL 
group. Elevated CRP levels in RA patients were 
reported to be associated with increases in cell 
adhesion molecules related with endothelial 
dysfunction.  
Our findings of significantly high CRP levels in RA 
patients with ESR >30mm/hr in comparison to 
those <30 mm/hr are in line with the observations 
of J.W.Choi 

18
 who reported high CRP and RF levels 

in RA patients with ESR >40 mm/hr with respect to 
those lessthan 15.0 mm/hr. 
Our findings reveal increased serum and synovial 
fluid NO levels and decreased CuZn SOD activity in 
RA patients. Induced NO, in addition to being a 
final common mediator of inflammation, is 
essential for the up-regulation of the inflammatory 
response, as observed by significantly high ESR and 
leukocyte levels. 
 
The authors declare no conflict of interest. 
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ÖZET 
Günümüzde, yaşam biçiminin sağlığı önemli ölçüde etkilediği ve sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleriyle 
kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik durumlardaki morbidite ve mortalitenin azaltılabildiği bilinmektedir. Aile 
hekimleri, kişilere aileleri, toplumları, kültürleri bağlamında sürekli, koordine ve kapsamlı sağlık hizmeti sunarlar. 
Bu temel özellikler onlara bireylerle en sık, en yakın ve en uzun süreli ilişki kuran sağlık çalışanı olma özelliği 
kazandırdığından, aile hekimleri sağlığı koruma ve geliştirmede çok elverişli konumdadırlar. Yapılan 
araştırmalara göre hastalar, aile hekimlerini en güvenilir bilgi kaynağı olarak gördüğünden, sağlığı geliştirme 
danışmanlığının da aynı hekim tarafından sağlanması diğer dal uzmanlarına kıyasla daha uygundur. Bu 
nedenlerle, aile hekimleri sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleri konusundaki donanımlarını arttırmalıdırlar. Bu yazı, 
sağlıklı yaşam tarzı geliştirilmesi bağlamında beslenme, stres yönetimi, egzersiz, tinsellik, kişiler arası ilişki ve 
sağlık sorumluluğu konularını gözden geçirmektedir.  
Anahtar kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi, Aile Hekimliği 

 
Healthy Life Style and Family Medicine 
ABSTRACT 
Today, it is known that life-style significantly affects health and healthy lifestyle changes may lessen morbidity 
and mortality in chronic conditions such as cardiovascular diseases. Family physicians offer continuous, 
coordinated and comprehensive health service to the individuals in the context of their families, societies and 
cultures. Family physicians are in a very convenient position to promote and protect the health since this above 
essentials brings them a feature of being the health professional who engages most frequent, close and 
longitudinal relationship with individuals. According to the related studies, patients find their family physicians’ 
as the most reliable source of health information; therefore health-promoting counseling is more effective to 
be provided by the physician than the other specialist. For these reasons, family physicians need to improve 
their competencies on healthy life style changes. This paper reviews nutrition, stress management, exercise, 
spirituality, interpersonal relationships and health responsibility issues in the context of healthy life style 
promotion. 
Key words: Healthy Life Style, Family Medicine 
 
Bozhüyük A, Özcan S, Kurdak H, Akpınar E, Saatçı E, Bozdemir N. Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Aile Hekimliği. TJFMPC, 
2012; 6:13-21. 
 
GİRİŞ 
Sağlığı koruma ve geliştirme denilince uzun bir süre 
insanların aklına ilk olarak doktorlar, hemşireler ve 
hastaneler gelmiş, sonraları insanların sağlıklarının 
yaşam biçimlerine çok bağlı olduğu fark edilmeye 
başlanmıştır.

1
 Günümüzde, egzersiz, diyet, sigara 

içme ve stres gibi yaşam biçimi unsurlarının sağlığı 
ve kardiyovasküler hastalık riskini etkilediği, kalp 
hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik 
hastalıklardaki morbidite ve mortalitenin yaşam 
biçimi değişiklikleri ile önemli ölçüde azaltılabildiği 
bilinmektedir.

2 
Çalışmalar, yaşam biçimi ile sağlık 

durumu, sağlık bakım kullanımı ve sağlık bakım 
sistemleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

3  

Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını 
etkileyebilecek davranışlarını kontrol edebilmesi, 
günlük aktivitelerini düzenler iken kendi sağlık 
durumuna uygun davranışları seçmesi olarak 

tanımlanmıştır.
4 

Bu davranışları tutum haline 
dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği 
gibi, sağlık durumunu daha iyi bir seviyeye 
getirebilir.

5 

Bu derlemede, sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
arasında sayılan beslenme, stres yönetimi, egzersiz, 
tinsellik, kişiler arası ilişki ve sağlık sorumluluğu 
konuları gözden geçirilecektir. 
 

1. Beslenme 
Beslenme; büyümek, vücut fonksiyonlarını 
yapabilmek ve yaşamı sağlıklı, mutlu olarak 
sürdürebilmek amacıyla vücudun yediğimiz 
gıdalardan yararlanmasıdır.

6 
Gıda ise yenilip 

içilebilen, fizyolojik etkisi olan, besin öğelerini 
içeren maddeler anlamına gelir.

7 
Gıda, açlığı 

gidermek, büyümek, üremek, dokuları onarmak ve 
lezzet almak gibi amaçlarla alınan maddelerdir. 

Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Aile Hekimliği 
Ali Bozhüyük, Sevgi Özcan, Hatice Kurdak, Ersin Akpınar, Esra Saatçı, Nafiz Bozdemir  

Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye. 
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Besin ise gıdalarda bulunan, bir kısmı yapay olarak 
da üretilebilen enerji substratları, yapı taşları veya 
biyolojik katalizörleri anlatan bir terimdir.

8
 

Beslenme biliminde besin öğeleri; makro ve mikro 
besin öğeleri olarak iki gruba ayrılmıştır. Makro 
besin öğeleri proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve 
sudur. Mikro besin öğeleri, vitaminler, mineraller 
ve iz elementler (demir, flor vb.) gibi diyette küçük 
miktarlarda bulunan öğelerdir. Tüm canlılar 
yaşamlarını idame ettirebilmek için enerjiye 
gereksinim duyarlar. Enerjilerini oksijen kullanarak 
veya oksijensiz yollarla sağlarlar. Ancak enerji 
üretimi için besin kullanımı ortaktır.

7
  

 Beslenme, uluslararası insan hakları belgelerinde 
bir hak olarak ifade edilmekte ve bir ülkenin 
beslenme durumu o ülkenin en önemli refah 
göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Toplumun ve bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak 
yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden 
gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında yeterli ve 
dengeli beslenme temel şartlardandır.

9
  

Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, 
beslenmenin çeşitli konularda önemini ortaya 
koymuştur. Çalışmalar, yetersiz beslenen 
toplumlarda bebek ölüm hızının, yeterli beslenen 
toplumlardan 10 kat daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Yetersiz beslenen çocukların 
büyüme hızı ve zeka gelişimleri de normalden 
düşüktür. 1900 yıllarında Japonya’da 12 yaş grubu 
çocukların ortalama boyu 134 cm iken 1960 yılında 
aynı yaş grubunun boy ortalaması 142 cm’ye 
ulaşmıştır. Bu artış besin üretimi ve tüketimindeki 
artışa bağlanmıştır. Yetersiz beslenen toplumlarda 
enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmekte, daha 
ağır seyretmekte ve daha öldürücü olmakta, kronik 
hastalıklar aşikar hale gelmektedir.

10
 

Sağlıklı ve doğru beslenme 4 ana kavramla 
açıklanabilir:

6
 

1. Dengeli beslenme 
2. Yeterli beslenme 
3. Çeşitli gıdaları tüketme 
4. Sağlığa zararlı gıdalardan kaçınma  

Bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik 
ortama göre, vücudun büyümesi, dokuların 
yenilenmesi ve işlevselliğinin devamı için gerekli 
olan besin öğelerinin yeterince alınması ve vücutta 
uygun şekilde kullanılması durumu “yeterli ve 
dengeli besleme” olarak açıklanabilir.

7
 Günlük 

beslenmede, her gruptan besin bulunur ve bunların 
miktarları o kişinin gereksinimine uygun olursa, 
yeterli ve dengeli beslenilmiş olur.

11
 Beslenme 

bilimi ile ilgili çalışmalar başladıktan sonra bilim 
adamları, besinleri gruplamaya ve her gruptan 
günlük tüketilmesi gereken miktarları belirlemeye 
başlamışlardır. Merkezi Amerika’da olan Besin ve 
Beslenme Konseyi, 1958 yılında besinlerin dört 

grup altında toplanmasının uygun olacağını 
belirtmiştir.

11
  Besin grupları şunlardır:

11
  

1- Süt Grubu: Süt ve yerine geçen besinler; yoğurt, 
peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. 
Bu besinler protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitamini 
(riboflavin) ve vitamin B12 olmak üzere birçok 
besin öğesinin önemli kaynağıdır. Başta yetişkin 
kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş 
gruplarının bu grubu her gün tüketmesi gerekir. 
Her gün yetişkin bireylerin 2 porsiyon, çocukların, 
adolesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli 
kadınlarla menopoz sonrası kadınların 3-4 porsiyon 
süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir. 
Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt ile 
iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir 
porsiyondur. 
2- Et - Yumurta - Kurubaklagil Grubu: Bu grupta et, 
tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye nohut, 
mercimek gibi besinler bulunur. Ceviz, fındık, fıstık 
gibi yağlı tohumlar da bu grupta yer alır. Yağlı 
tohumlar diğer besinlere göre fazla yağ 
içerdiklerinden tüketim miktarlarına dikkat etmek 
gerekir. Bu grup; protein, demir, çinko, fosfor, 
magnezyum, B6, B12, B1 ve A vitamini, posa 
(kurubaklagiller) içerir. Et-yumurta-kurubaklagil 
grubundan günde 2 porsiyon alınmalıdır. Porsiyon 
ölçüleri: 
Et, tavuk, balık vb : 50-60 g (2 ızgara köfte kadar) 
Kurubaklagiller : 90 g (Bir çay bardağı) 
Yağlı tohumlar : 30 g 
Yumurta : Haftada 3-4 adet tüketilmelidir. 2 
yumurta 2-3 köfteye eş değerdir. 
3- Sebze ve Meyve Grubu: Bitkilerin her türlü 
yenebilen kısmı sebze ve meyve grubu altında 
toplanır. Bileşimlerinin önemli kısmı sudur. Bu 
nedenle günlük enerji, yağ ve protein 
gereksinmesine çok az katkıda bulunurlar. Bunun 
yanında mineraller ve vitaminler bakımından 
zengindirler. Folik asit, A vitaminin ön öğesi olan 
beta-karoten, E, C, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, 
demir, magnezyum, posa ve diğer antioksidan 
özelliğe sahip bileşiklerden zengindirler. Günde en 
az 5 porsiyon sebze ya da meyve tüketilmelidir. 
Günlük alınan sebze ve meyvenin en az iki 
porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler veya portakal, 
limon gibi turunçgiller veya domates olmalıdır. 
4- Ekmek ve Tahıl Grubu: Tahıllar Türk toplumunun 
temel besin grubudur. Buğday, pirinç, mısır, çavdar 
ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, 
bulgur, yarma, gevrek ve benzeri ürünler bu grup 
içinde yer alır. Tahıl ve tahıl ürünleri vitaminler, 
mineraller, karbonhidratlar (nişasta, lif) ve diğer 
besin öğelerini içermeleri nedeniyle sağlık 
açısından önemli besinlerdir. Tam tahıl ürünleri 
günde 6 porsiyon (6 dilim ekmek veya 3 dilim 
ekmek, 1 kepçe unlu çorba, 4 yemek kaşığı pilav 
gibi) tüketilebilir. Ağır işte çalışan ve enerji 
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gereksinimi fazla olanlar bu gruptan daha fazla 
tüketebilirler.

11 
 

Kilolu veya şişman olmak, yüksek kan basıncı, 
yüksek kan kolesterolü, kalp damar hastalıkları, 
inme, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, artritler ve 
solunum yetersizlikleri gibi sağlık sorunları riskini 
arttırır. Zayıflık ise verimliliği ve vücut direncini 
düşüren, istenmeyen bir durumdur. Yetişkinler ve 
çocuklarda, boy uzunluğuna göre olması gereken 
vücut ağırlığını belirlemek için farklı yöntemler 
kullanılır. Beden Kitle İndeksi (BKİ) pratik bir 
yöntem olarak kullanılmaktadır.

11
 BKİ’ ne göre 

değerlendirmede BKİ: Ağırlık(kg) / Boy Uzunluğu 
(m)

2
 formülü kullanılmaktadır. Bu formüle göre, 

BKİ’ nin; 
- <18,5 olması zayıf 
- 18,5 - 24,99 arasında olması normal 
- 25,0 - 29,99 arasında olması kilolu 
- 30,0 - 34,99 arasında olması sınıf I obez 
 -35,0 - 39,99 arasında olması sınıf II obez 
 - 40,0 ve üzerinde olması sınıf III obez 

olarak değerlendirilmektedir.
12

  
Doğru beslenme, metabolik hastalıklardan 
korunmanın ve sağlıklı yaşamın ön koşullarından 
biridir. Yapılan araştırmalarda, fiziksel aktivite artışı 
ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile Tip 2 
diyabetin %30-50 oranlarında önlenebileceği 
kanıtlanmıştır.

13
 Ayrıca, dislipidemi ve 

hipertansiyonun primer ve sekonder korumasında 
medikal beslenme tedavisi vazgeçilmez bir 
unsurdur.

13 
Yapılan çalışmalar, dünyada güncelliğini 

koruyan Akdeniz diyeti ile beslenen koroner kalp 
hastalarında ikinci kalp krizi görülme riskinin % 70 
azaldığını göstermekte olup bu diyete ait beslenme 
piramidi Şekil 1 de görülmektedir.

14
 

 
Şekil 1: Akdeniz Diyeti

14 

 
2. Stres Yönetimi 

Günümüzde yaşanmakta olan hızlı gelişim ve 
değişme, iş hayatına ve sosyal hayata da büyük bir 
hareketlilik ve hız getirmiştir. Hızla değişen ve 
gelişen hayat şartları nedeniyle, sosyal bir varlık 
olan insanın, fiziksel ve ruhsal sınırlarının 

zorlanması ve tehdit edilmesi ile değişik tepkiler 
vermesi ve bu değişimlere uyum sağlamayı 
çabalaması kaçınılmazdır. Değişim o kadar hızlı 
olmaktadır ki, insanlar hangi sosyal ortamda 
olurlarsa olsunlar ya da hangi işi yaparlarsa 
yapsınlar yaşamlarının büyük bir bölümünde kendi 
sınırlarını zorlamaktadırlar. Bu nedenle stres 
kavramı sık karşılaşılan ve kullanılan bir kavram 
haline gelmiştir.

15
 

Stres, Latince kökenli ve İngiliz dilinde kullanılan bir 
terimdir. İsim olarak birinci anlamı “zorlanma, 
gerilme ve baskıdır”. Farklı zamanlarda farklı 
anlamlarda kullanılsa da 18. ve 19. yüzyıllarda bu 
kavram “güç, baskı, zor” gibi anlamlar ile objelere 
ve insanlara yönelik kullanılmıştır. Bir diğer 
anlamda ise stres, organizmanın dengesini 
bozabilecek etkenlerin tümüdür. Medikal açıdan 
stres insanların dış ve iç dünyaları tarafından tehdit 
edilip, kafa tutma durumları ile karşı karşıya 
kaldıkları durumlar karşısında ürettikleri psikolojik, 
fizyolojik ve davranış reaksiyonları olarak ifade 
edilebilir. Stres iyi ya da kötü olabilir. Stresin insana 
ihtiyacı olan gücü ve uyanıklığı verdiği durumlar iyi, 
iyi yönlendirilmediği ve insan için zararlı olduğu ve 
hastalıklara sebep olduğu durumlar ise kötüdür. 
Çoğu zamanda halk arasında stres teriminin 
karşılığı kötüdür.

16
   

Organizmayı zorlayan, akut ya da kronik iç ya da dış 
uyaranlar veya durumlar stres etmenleri olarak 
tanımlanır. Stres etmenleri (stresörler) genelde 3’e 
ayrılmaktadır:

16
 

1- Fiziksel: Travma, açlık, gürültü, yoğun 
egzersiz, cerrahi girişimler vb. 

2- Sosyal: Birey-çevre ilişkisi/çatışması 
3-   Psikolojik: Fiziksel ve sosyal etmenlerin 

sonucu olarak ya da kendiliğinden ortaya çıkan 
hayal kırıklığı, izolasyon gibi.

16
 

Fiziksel ve psikolojik stresler dizisi kişide 
bir takım değişiklikler oluşturmaya başlar ve bu 
oluşum evreler halinde devam eder. Bunu 
araştırmacılar “Genel Adaptasyon Sendromu” 
olarak tanımlamaktadırlar. İşyerindeki problemlere 
karşı koyabilmek için kişinin geliştirdiği adaptasyon 
mekanizmasının devreye girmesiyle, kişi önce 
alarm reaksiyonu gösterir. Sonra direnç evresi 
başlar ve sonunda tükenme ile karşı karşıya kalır.

17 

Stresin Sağlığa Etkileri: 
Bir tehlike anında vücut, kan dolaşım sistemine 
adrenalin ve diğer stres hormonlarını salgılar. Bu 
salgılanım ile kalp hızı artar, kan basıncı yükselir ve 
kaslarda gerginlik meydana gelir. Bu yanıtlar kişiye 
stres kaynağı ile mücadele ve stresten kaçma 
enerjisi sağlar.

18
  

Stres durumunun uzaması sonucu organ, sistem ve 
fonksiyonlarda bozulma meydana gelir:

16 
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-Beyin, kronik stresten olumsuz etkilenir aşırı 
kortizol hipokampusu etkiler, sürekli olursa 
küçülmesine neden olabilir.  
-Pankreas: Kortizol, insülinin beden hücreleri 
üzerindeki etkisini azaltır. Kortizol seviyesinin 
sürekli yüksek olması, insülin eksikliği olarak 
algılanır. Sonunda pankreastaki hücreler tükenene 
kadar insülin üretirler, böylece insülin eksikliği 
doğar, kan şekeri yükselir, diyabet riski olur. 
-Kan damarları: Kan basıncının kronik yüksek 
olması, kan damarlarına zarar verir.  
-Kaslar: Kaslar insüline daha az tepki verir ve 
hücrelere daha az şeker girer. Stres sırasında kas 
hücreleri şeker yerine yağ yakar, bunun için kas 
proteinine ihtiyaç vardır. Karaciğer kaslara besin 
sağlamak için bu proteinleri şekere çevirir. Kaslar, 
fiziksel yükle etkin olduğu için bedende gerginlik 
olur. 
-Mide: Noradrenalin, sindirim sistemindeki 
organların kan damarlarını daraltır, dolayısıyla daha 
az bağışık hücresi gelir ve mide mukozasında 
virüslerin üremesi kolaylaşır. Stres esnasında mide 
mukozası, mide sıvılarına karşı daha hassaslaşır. Bu 
da kasılmayla ağrılar ve mide bulantısına sebep 
olur. 
-Cinsel organlar: Kortizol yüksekliği testosteron 
sentezini engeller. Cinsel istek azalır, sperm daha 
az üretilir, libido azalması ve erektil disfonksiyon 
ortaya çıkabilir. Kadında menses etkilenebilir. 
-Bağışıklık sistemi: Kronik streste, kanda kortizol 
yüksekliği sitokin sentezini frenler ve korumanın 
önüne geçer. Kortizol doğrudan lenfatik sistemi 
engeller. Kimi zaman kortizol eksikliği olur ve 
bağışıklık sistemi fazla çalışır. Bu da beyin sapına 
etki eder; davranışlarda ve duygu durumunda 
değişikliklere sebep olur; dolayısıyla güçsüzlük, 
toplumsal izolasyonluk ve depresyon ortaya çıkar. 
-Aşırı stres, bedensel ve zihinsel sağlığı ve ilişkileri 
bozar, fiziksel, duygusal ve davranışsal hastalıklar, 
uykusuzluk, çeşitli ağrılar, baş ağrısı gibi bir takım 
rahatsızlılara yol açabilir, hipertansiyon, kalp 
hastalıkları diyabet gibi yaşamı tehdit eden 
hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayabilir. 
Sonuç olarak, bedenin sürekli olarak stresin neden 
olduğu uyarılmışlık durumumda kalması, biyolojik 
sistemlerin yıpranmasına neden olmakta, bedenin 
kendi kendisini onarma ve koruması tehlikeye 
girmekte ve hastalanma riski ortaya çıkmaktadır.

16
  

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: 
Her insanın stres faktörleri farklı olduğu gibi, strese 
karşı verilen cevaplar da farklıdır. Stres kontrolü 
kişiye özgü ve kişinin içindedir. Strese cevap verme 
şekli de birçok faktöre bağlı olup kişiden kişiye 
değişebilmektedir. Stresle başa çıkma yöntemleri 
olarak; gevşeme teknikleri, beden egzersizleri, 
gerilime sebep olan faaliyetlerden uzak kalma, 
sosyal faaliyetlere katılma, zihinsel düzenleme ve 

dönüşüm, davranış değişikliği ve inanç sayılabilir. 
Yine bireysel olarak stresle başa çıkmanın bilinen 
bir diğer yolu da yaşam tarzı değişikliğini içeren 
DKBY modelidir. Braham tarafından geliştirilen bu 
model D; değiştir, K; kabul et, B; boş ver, Y; yaşam 
tarzını yönet şeklindedir.

19
 

Değiştir: Bu adım imkan varsa, içinde 
bulunulan olumsuz durumu değiştirmektir. 
Olumsuz durum değişirse, bu durumun sebep 
olduğu stres ortadan kaldırılabilir. 

Kabul et: Değiştirilmesi mümkün olmayan 
koşulların kabul edilmesi temeline dayanır. 

Boş ver: Duygusal ve zihinsel açıdan farklı 
bir kavrayışla olaylara yeni ve farklı bir yorum 
getirmektir. 

Yaşam tarzını yönet: Bu adımda egzersiz, 
diyet, rahatlama ve duygusal destek gibi 
yöntemlerle, gelecekte stres oluşturabilecek 
unsurlar ortadan kaldırılabilir.

19
 

Bunun yanında kognitif-davranışçı terapi 
yöntemleri, davranışların günlük kaydını tutarak 
kendini gözleme, kognitif yeniden yapılandırma, 
psikoterapiler ve ağır stres durumlarında psikanaliz 
ve dinamik psikoterapi kullanılan diğer 
yöntemlerdir.

16
   

 3. Fizik aktivite 
Fizik aktivite ve egzersiz, tarih boyunca farklı 
uygarlıklar ve toplumlarda, yaşamın bütün 
dönemlerinde önemli bir yer tutmuştur. Milattan 
önce ve sonraki dönemlerde egzersiz ve sağlık 
arasında birçok ilişki kurulmuş, Çin’de güzel 
hareket öğretisi bulunan bir egzersiz sistemi olan 
Tai chi chuan, Hindistan’da fiziksel uygunluk, uygun 
solunum ve diyet üzerine odaklanan Yoga felsefesi 
gibi öğretiler milattan önceki dönemlerde 
başlamıştır. Eski Yunan’da yüksek atletik düzeye 
ulaşanlar, tanrıların ruhsal ve fiziksel kuvvetlerini 
temsil ediyorlardı. Batı tarihçileri, egzersiz ve tıp 
arasındaki ilişkinin Herodicus, Hippocrates ve Galen 
dönemlerinden beri süregeldiği konusunda fikir 
birliği içerisindedirler.

20
 

Tanım olarak egzersiz, soluk alıp verme hızını, 
derinliğini ve kalp atış hızını belirli bir oranda 
arttıran, az da olsa terlemeye yol açan, kollar ve 
bacaklar gibi büyük kas gruplarıyla yapılan bazal 
düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren 
bedensel hareketlerdir. Egzersiz, fizik aktivitenin alt 
sınıfı olarak kabul edilmektedir. Fiziksel uygunluğun 
bir ya da birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan 
planlı, yapılandırılmış, sürekli aktivitelerdir. Fiziksel 
uygunluk ise günlük işleri yorgunluk duymaksızın, 
canlı ve uyanık bir şekilde yapabilmek, boş 
zamanları neşeli uğraşlarla geçirebilmek için gerekli 
enerjiye sahip olmak ve beklenmeyen durumları 
karşılayabilecek yeterliliğe sahip olmak olarak 
tanımlanabilir. Egzersizin amacı fiziksel uygunluğu 
geliştirmek için oksijen dağılımını yapmak, 
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metabolik süreçleri düzenlemek, kas-eklem 
hareketlerini iyileştirmek ve vücut yağ oranını 
azaltmaktır.

7,20
 

Egzersiz için genç-yaşlı ayırımı yoktur, her yaşta 
sağlığa yararlıdır. Düzenli fiziksel aktivite, 
çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve 
gelişmesinde, karakter gelişiminde istenmeyen 
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, 
yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan 
korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde 
veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif 
bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında, 
zihinsel ve bedensel fonksiyonların korunmasında 
bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam 
kalitesinin artırılmasında önemli farklar 
yaratabilmektedir.

7,21 
Yürümek, koşmak, sıçramak, 

yüzmek, bisiklete binmek, çömelmek – kalkmak, 
kol ve bacak hareketleri, baş ve gövde hareketleri 
gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir 
kısmını içeren çeşitli spor dalları, dans, egzersiz, 
oyun ve gün içersindeki aktiviteler fiziksel aktivite 
olarak kabul edilebilirler. Fiziksel aktivitenin 
sağlığımız üzerine etkileri temelde üç başlık halinde 
incelenebilir:

21
 

1- Bedensel Sağlığımız Üzerine Olan 
Etkileri:

21
 
Fiziksel aktivitenin bedensel sağlığımız 

üzerindeki etkileri iki ana başlık altında incelenebilir. 
A- Kas iskelet sistemi üzerindeki etkileri: 
- Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması, 
- Kas tonusunun korunması ve düzenlenmesi 
-Vücut segmentlerini hareket ettiren aksi grup 
kaslar arasındaki dengenin sağlanması, 
- Kas - eklem kontrolünü arttırarak stabilitenin 
sağlanması, 
-Eklem hareketliliğinin korunması ve arttırılması, 
-Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve 
arttırılması (fleksibilite), 
-Hareket alışkanlığının ve fiziksel aktivite 
toleransının artması (kondisyon ve dayanıklılık), 
-Fiziksel aktivite içerisinde yapılan hareketlerin 
daha fazla tekrar sayılarında yapılabilecek oranda 
gelişmesi (endurans), 
-Reflekslerin ve reaksiyon zamanının gelişmesi, 
-Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması, 
-Vücut farkındalığının geliştirilmesi, 
-Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi, 
-Yorgunluğun azaltılması, 
-Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle kemik mineral 
yoğunluğunun korunması ve osteoporozun 
önlenmesi, 
-Kas dokusunca kullanılan enerji ve oksijen 
miktarının artması, 
-Olası yaralanma, sakatlık ve kazalara karşı 
bedensel korunma geliştirmesi, 
B- Diğer vücut sistemleri üzerine etkileri: 
-Kalbin dakikadaki atım sayısı azalır, 

-Kalbin boşluklarında genişleme meydana gelir ve 
bir atımda pompalanan kan miktarında artış olur, 
-Kalbin ritmi düzenlenir, 
-Damarların kan akışına olan direnci azalır ve kan 
basıncı düşer, 
-Damar yapısının elastikiyetini arttırır, 
-Yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeyini 
etkileyerek damar hastalıkları riskini azaltır, 
-Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır 
ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Ayrıca geçirilmiş 
kalp krizleriyle başa çıkma oranını arttırır, 
-Akciğerlerin havalanması artar, solunum 
kapasitesinde artış meydana gelir, 
-Düzenli aktivite yapan bireyler sigara 
bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif 
bireylerden daha başarılıdırlar,  
-Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin 
kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan 
şekerinin kontrolüne yardımcı olur, 
-Vücudun su, tuz, mineral kullanımının 
dengelenmesine yardımcı olur, 
-Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama 
alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve 
kilo alımını önler, 
-Kadınlarda menopoza girme başlangıç yaşını 
geciktirir, menopozun olumsuz etkilerinin 
hafifletilmesinde yardımcıdır, 
-Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan 
akışının artışına bağlı olarak erken demans ve 
unutkanlık gelişim riskini azaltır,  
-Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır, 
-Yetişkinlerde sağlıklı cinsel aktivite üzerinde 
olumlu etkileri vardır.

21
 

  2- Ruhsal Ve Sosyal Sağlımız 
Üzerine Olan Etkileri:

21
 

-Egzersiz zamanları bireyin kendine ayırdığı zaman 
dilimleridir ve yaşama karşı toleransı arttırır, 
-Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur, 
-Fiziksel aktivite vücut ağırlığının korunması 
konusundaki etkileri nedeniyle bireylerin toplum 
içindeki konumu açısından etkilidir, 
-Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu 
etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve 
farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, 
özgüvenli bireyler yaratır, 
-Bireyler arası iletişim becerilerini geliştirir, 
-Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme 
yeteneğini geliştirir, 
-Her yaştan bireyler için sosyal uyum ve kabul 
görme oranını arttırır.

21
 

3- Gelecekteki Yaşantımız Üzerine Olan 
Etkileri:

21
 

-Sağlıklı yaşlanmayı beraberinde getirerek bağımsız 
ve aktif yaşlı bireyler yaratır, 
-Olası ani ve sistemik hastalıklar nedeniyle ölüm 
riskini azaltır, 



Derleme  Bozhüyük A, Özcan S, Kurdak H, Akpınar E, Saatçı E, Bozdemir N 

18 

 TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC) ▪ www.tjfmpc.com ▪ VOL. 6, NO.1 ▪ March 2012 

-Kanser gelişim riskini azaltır ve kansere karşı 
koruma sağlar, 
-Aktif yaşayan bireylerde vücudun oksijen kullanma 
yeteneği arttığı için vücut direnci artar ve 
enfeksiyonlara karşı koruma gelişir, 
-Kas- iskelet sistemini güçlü tutarak yaşlılıkta sık 
görülen düşmeler ve düşmelere bağlı kırık riskini 
azaltılır, 
-Depresyon, anksiyete ile başa çıkma gücünü 
arttırır, bireylerin yaşamdan keyif almasını sağlar, 
-Yaşlılık ve ileri yaşlılık dönemlerinde insanları etkisi 
altına alan atıl kalma, işe yaramama duygularından 
kurtulma konusunda yardımcı olur.

21
 

Her egzersiz öncesi bir ısınma dönemi olmalıdır. Bu 
dönemde kol, bacak ve gövde kasları aşırı 
yüklenmeden gerilmelidir. Egzersiz planlanmasında 
5 temel özellik önemlidir:

7,17
 

1- Egzersizin türü:  
 -Yürüyüş, koşma, yüzme, bisiklet, dans, merdiven 
çıkma gibi büyük kas gruplarının kullanıldığı, ritmik 
ve aerobik karakterli aktiviteler.  
-Günlük yaşam aktivitelerinde artış: Asansör yerine 
merdivenin kullanılması, arabanın bir kaç blok 
geriye park edilip oradan işe yürünmesi gibi. 
-Mesleki ve rekreasyonel aktiviteler 
-Direnç egzersizleri: Büyük kas grupları, haftada en 
az 2 gün çalıştırmalıdır. 10-12 tip egzersiz, 8-12 
tekrarla yapılmalıdır. 

2- Egzersizin sıklığı: Haftanın en az 3-5 günü 
yapılmalıdır. 

3- Egzersizin süresi: Temel prensip olarak 
günlük 30 dakikanın altında olmaması 
gerekmektedir. 10 dk. ısınma ve soğuma (germe ve 
esneklik egzersizleri) ardından 20-60 dk aerobik 
egzersiz, devamlı veya kesikli yapılabilir. Aktivitenin 
süresi şiddetine bağlıdır. Yüksek şiddetli aktiviteler, 
potansiyel tehlikelere ve problemlere neden 
olmaktadır, düşük şiddetli ve  uzun süreli aktiviteler 
spor yapmayan erişkinler için önerilmektedir. 

4- Egzersizin yoğunluğu: Orta şiddette fiziksel 
aktivite için kişi maksimum kalp hızının % 
50-70’inde egzersiz yapmalıdır. 
Maksimum kalp hızı kişinin yaşına bağlıdır. 
Yaşa bağlı maksimum hızı, kişinin yaşının 
220’den çıkarılması ile bulunur.  

5- Egzersizin ilerletilmesi: Yavaş başlayıp, 
dereceli ilerleme özellikle egzersiz süresi 
ve şiddeti arttırılarak yapılmalıdır.

7,17
 

 
4. Tinsellik (Spiritüalizm) 

Tinsel kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ruhi, 
manevi kelimeleriyle karşılık bulmaktadır. Tinsellik, 
bireyin kendisinin ve varoluşunun ötesindeki 
güçtür. Başka bir tanımda ise, hem fiziksel boyutu 
kapsayan hem de onun ötesindeki kişisel 
farkındalıktır. Tinsellik, bireyin kişisel bağlılığı, 
kişilerarası bağlılığı ve transandantal amaçlara 

ilişkin bağlılığı olarak da tanımlanmakta olup bu 
kavramlar tinselliğin boyutlarını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, bireyin, yaşamın anlamını ve amacını 
yakaladığı yer onun tinsel alanıdır.

22,23 
Yine birçok 

araştırmacı tinselliği, kişisel deneyimler ve 
yaşamdaki anlamı içeren varoluşçuluk ile tarif 
etmektedirler.

24
  

Yapılan araştırmaların büyük bir bölümü 
tinsellik/inanç ile fiziksel ve mental sağlık sonuçları 
arasında ilişki kurmuştur. Araştırmalarda, kişinin 
tinsel inançlarının sağlığı, uzun yaşamayı ve fiziksel 
hastalığın iyileşmesini pozitif olarak etkileyebildiği 
gösterilmiştir.

25 
Bazı inançlar, sağlıkta risk oluşturan 

tütün kullanımı, alkol kullanımı, riskli cinsel 
davranışlar gibi davranışlara karşı spesifik yasakları 
kapsar. Kişinin bedenine bakması, bedensel 
anlamın yanında tinsel yanının da olması sonucu 
sağlığın geliştirilmesini destekler.

26
  

İnsanın tinsel yönü, fiziksel, duygusal, sosyal yönü 
kadar önemlidir ve bu boyutlarla ilişkilidir. 
Bireylerin sağlık ve hastalık davranışlarını 
sorgulamada, değişimlere uyum sağlamada, 
sorunların üstesinden gelebilme becerisi kazanma, 
yeniden iyileşme gücü ve umudu bulmada 
tinselliğin olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Böyle 
olmasına karşın sağlık elemanlarının çoğunluğu, 
bireyin bu yönünü göz ardı etme eğilimi gösterirler. 
Oysa yaşamı tehdit edici hastalığı olan bireylerin 
varoluş mücadelesi, onların kendilerini iyi 
hissetmelerinin temelini oluşturur. Bu nedenle, 
tüm sağlık elemanlarının hastaya bütüncül bir 
yaklaşımla bakım vererek, fiziksel rahatlık ve sosyal 
destek vermesi, hastanın bu dünyaya gelmiş 
yegane bir varlık olduğunu hissetmesi ve 
keşfetmesini sağlaması, ölümü yaşamın kaçınılmaz 
bir parçası olarak kabul etmesine yardım etmesi 
gerekmektedir.

27,28
  

Elison tarafından geliştirilen tinsel sağlık skalasında, 
tinsellik, beden ve ruhu etkileyen ve aynı zamanda 
beden ve ruhtan etkilenen “birleştirici güç” olarak 
tanımlamıştır.

29
 Sağlığın tinsel boyutu, bireyin 

bütünlüğünü ve sürekliliğini tehlikeye sokan fiziksel 
ve duygusal tehditler varlığında bireyi destekler ve 
rahatlatır. Sağlığın anlamını açıklaştırmak ve sağlık 
değeri oluşturmak için fırsat sağlar. Sağlığın tinsel 
boyutu; yaşamın anlamını, ölümün kabulünü ve 
yüksek bir güçle bireysel bir ilişkiyi vurgular.

29
  

Bazı davranış ve sosyal bilim akademisyenleri 
felsefi temelde sağlığı, aklın, bedenin, ruhun 
birlikteliği ve özellikle uyumu olarak tanımlamakta; 
ruhun aklı, aklın ise bedeni kontrol ettiğini 
savunmakta, hatta bireyi felsefi temelde, “tinsel 
deneyimler yaşayan insani bir varlık” değil, tam 
aksine “insani deneyimler yaşayan tinsel bir varlık” 
olarak dahi açıklamaktadırlar.

29-31
 Bu yüzden, 

yaşam kalitesi, yaşam doyumu gibi değişkenleri 
belirlemede kullanılan ölçeklere bireyin 
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biyopsikososyal çevresini kuşatan tinsellik de 
katılmaya başlanmıştır.

22,24,30
  

5. Kişiler Arası İlişki  
Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki şey arasında 
karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas, olaylar ve 
nesneler arasında var olan karşılıklı bağlılık olarak 
tanımlanmakta olan ilişki kavramı, sağlık açısından 
ele alındığında kişinin hasta ise iyileşmesinde, 
değilse sağlığının devamı ve gelişiminde amaçlı, 
etkin, doyumlu, yararlı ve yapıcı eylemler dizisi 
olmaktadır.

32
  

Kişiler arası ilişkiler kavramı; karı-koca etkileşimi, 
çocuğun anne ve babasıyla etkileşimi, akrabalar, 
arkadaşlar, meslektaşlar arasındaki etkileşimler, 
öğrenci-öğretmen etkileşimi, duygusal ilişkiler gibi 
örnekler ile somutlaştırılabilir. Chen,  çalışmasında,  
kişiler arası ilişki desteğini; yakın arkadaşlarla vakit 
geçirmek, başkalarıyla anlamlı ve tatmin edici 
ilişkiler kurmak, başkalarına karşı ilgi ve sevgiyi 
ifade etmek ve onlara karşı içten olmak, kendine 
yakın kişilere dokunmaktan ve onların 
dokunmasından hoşlanmak, kişisel problemlerini 
yakın arkadaşlar ve aile üyeleri ile paylaşmak olarak 
değerlendirmiştir.

33 
İnsan davranışlarının büyük 

çoğunluğu, genelde kişilerarası, özelde de ikili 
ilişkiler yoluyla şekillenmekte, sürdürülmekte ve 
değişmektedir.

34 
Yaşam boyu başarıya ulaşmada, 

mutlu ve verimli olmada "İnsanlar arası ilişkiler" 
büyük rol oynamaktadır.

32
  

Her ilişkide tüm evreler yaşanamasa da kişiler arası 
ilişkinin gelişim aşamaları, 5 evre modeli ile 
açıklanabilir:

35
 

1.Evre- Temas: Bu evrede birkaç duyusal algı 
mevcuttur. Kişi görülür, işitilir ve koklanır. Bazı 
araştırmacılara göre ilk 4 dakika içerisinde ilişkinin 
devamı hakkında karar verilir. 

2.Evre- Bağlanma: Bu evre tanıma, tanışma 
evresi olup, kişilerin kendilerini karşı tarafa açması 
ile yakın arkadaşlık ya da romantik bir ilişki kurulur. 
Birlikte yapılan aktiviteler-sinemaya gitmek, spor 
yapmak- ile ilişki derinleşir. 

3.Evre- Mahremiyet: Bu evrede kişi en iyi 
arkadaş, sevgili olabilir. Evlilik, kişiye en derin 
sırların verilmesi gibi spesifik formlara dönüşebilir. 

4.Evre- Bozulma: Bu evreden itibaren ilişki 
gerilemeye başlar. İlişkinin önceki kadar öneme 
sahip olmadığı düşüncesi mevcuttur, birlikte 
geçirilen zaman azalmaya başlar, birlikte iken 
anlamsız sessizlikler olur ve evrenin ilerlemesi ile 
ayrılma evresi başlar.   

5.Evre- Ayrılma: Bu evrede bağlar kopar. 
İlişki bir evlilik ise diğerinden ayrı yaşama olabildiği 
gibi boşanma da olabilir.

35
  

6. Sağlık Sorumluluğu 
Sağlık için kişisel sorumluluk kavramları, insanlık 
tarihi boyunca ortaya çıkmış ve süregelmiştir. 
Yaşam biçiminin sağlık üzerindeki etkileri eski 

Yunan ve Roma’ da vurgulanmış ve kişilerin kendi 
sağlıkları üzerinde biraz da olsa sorumlu olması 
kavramı orta çağ ve Rönesans boyunca değişen 
derecelerde devam etmiştir.

36 

Sorumluluk, Türk Dil Kurumu sözlüğünde kişinin 
kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren 
herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına 
gelmektedir. Fişek’e göre herkes kendi sağlığından 
sorumludur. Özellikle hastalıklardan korunmada 
asıl yapılacak işler, kişilerin kendilerinin alacakları 
önlemlerdir. O nedenle, kişiler kendi sağlıklarının 
değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. 
Böyle olmazsa, sağlık hizmetlerinin sunumu zorlaşır 
ve başarılı olunamaz. Örneğin, kişiler aşılanmanın 
önemini kavramış olurlarsa, aşılanma talebi ile 
sağlık kuruluşlarına kendiliklerinden gelirler ve bu 
hizmet kolaylıkla verilir. Aksi durumda, sağlık 
personelinin aşılanmamış kişileri bulması ve 
evlerine giderek onları aşılaması gerekir ki, bu 
uygulama bağışıklama hizmetlerini aksatır ve 
bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması 
zorlaşır.

37-39 

Sağlık sorumluluğu, bireyin kendi sağlığına yönelik 
koruyucu ve sağlığı geliştirici davranışları ve 
davranış değişikliklerini gösterebilmesidir. Bu 
kavram, bireyin sağlık bakım kalitesine etki eder ve 
sağlığına ne düzeyde katıldığını belirler. Bireyin 
sağlığına ilişkin alabileceği sorumluluk düzeyi: 
- Vücudunu ve kendini tanıması, sağlığı ile ilgili 
değişiklikler olduğunda bir hekime veya sağlık 
kuruluşuna müracaat etmesi, 
- Düzenli aralıklarla tıbbi tetkikler yaptırması, tıbbi 
kontrollerin sıklığına ve düzenine özen göstermesi, 
- Sağlıkla ilgili konularda kendini yenilemesi, 
- Sağlıkla ilgili tartışmalara girmesi, 
- Sağlıkla ilgili yayınları takip etmesi, 
- Sağlığını izlemesi, iyiliğini hissetmesi, 
- Sağlıkla ilgili değişiklikler olduğunda gerekli 
önlemleri alması ile belirlenir. Bu tutum ve 
davranışların yerine getirilmesi, bireyin sağlığına 
önem verdiğini gösterir.

40
 

Sonuç 
Günümüzde, yaşam biçimi unsurlarının sağlığı ve 
kardiyovasküler hastalık riskini etkilediği, kalp 
hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik 
hastalıklardaki morbidite ve mortalitenin yaşam 
biçimi değişiklikleri ile önemli ölçüde azaltılabildiği 
bilinmektedir.  Kişilere aileleri, toplumları, 
kültürleri bağlamında ve yaşam süreleri boyunca 
sürekli, koordine ve kapsamlı bakım sunan aile 
hekimleri, hem tanımından hem de insanlarla en 
sık, en yakın ve en uzun süreli ilişki kuran sağlık 
çalışanları olmalarından dolayı sağlığı koruma ve 
geliştirmede en uygun hekim grubudur. Aile hekimi, 
kendisine kayıtlı her bireye pozitif yaşam biçimi 
değişikliklerini önerir ve destekler; periyodik sağlık 
muayenelerini yaparak sağlığı geliştirir ve 
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hastalıkları önler.
41-43

 Sağlığı geliştirme 
danışmanlığının aile hekimleri tarafından verilmesi, 
branş uzmanları tarafından verilmesine kıyasla 
daha etkili olmaktadır. Bunun nedeni hastaların aile 
hekimlerini daha güvenilir sağlık bilgi kaynağı 
olarak görmeleridir.

44-45 
Bu nedenle, aile hekimleri 

sağlıklı yaşam biçimi konusundaki donanımlarını 
arttırmalıdırlar.  
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