Osmano¤lu Hastanesinin çok k›ymetli misafirleri,
elinizdeki dergi 9. say›m›z. Hayat do¤umla baﬂlayan
ve ölümle sonlanan bir nefes al›p-verme olay›; daha
önce var olmad›¤›m›z gibi daha sonra da yok
olmayaca¤›z. Ölüm olmasayd› bu dünyan›n zevki
ve heyecan› olmazd›. Hayat› anlaml› k›lan s›n›rl›
bir süre bu dünyada misafir olmam›z. Bu yolda
her türlü engel ve sürprizler hep biz insanlar için.

yak›nlar›m›za, sevdiklerimize ve tüm insanl›¤a
yararl› birﬂeyler yapmak ancak hayata anlam
kazand›r›yor.
Hastaland›ktan sonra de¤il hastalanmadan önce
vücudumuza ve ruhumuza iyi bakmam›z gerekiyor.
‹yi al›ﬂkanl›klar edinip onlara devam etmeliyiz.
Aﬂ›r› yemekten kaç›nmal›, hareketsiz kalmamal›,
bol su içmeliyiz. Kötü al›ﬂkanl›klardan öncelikle
sigaradan uzak durmal›, çocuklar›m›z› da bundan
korumal›y›z. Çirkin insan yoktur, insan›n ruhu
yüzüne yans›r; kin, nefret, k›skançl›k gibi kötü
duygulardan ar›n›p huzuru aramal›y›z. Sizlerle
biraz dertleﬂmiﬂ gibi oldum..

Bunlar›n içinde en zoru da bir insan›n en yak›nlar›n›,
eﬂini, evlad›n› kaybetmesi. Ama her gecenin bir
sabah› oluyor, güneﬂ yeniden do¤uyor. ‹nsan
an›lar›yla yaﬂ›yor, kalan yak›nlar› ve dostalar› ile
teselli buluyor.
ﬁükretmek ve insanl›¤a faydal› olmak için çal›ﬂmaya
devam etmek arzusu insan› hayata ba¤l›yor,
dayanma gücü veriyor.

Bu say›da eme¤i geçen hastanemizin de¤erli
doktorlar›na teﬂekkür ederim. Okuduklar›n›z›n
sizlere faydal› olmas›n› dilerim. Siz de¤erli
misafirlerimize en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunar,
sa¤l›kl› bir ömür dilerim.

Herﬂey biz insanlar için. An› yaﬂamak, geçmiﬂe
tak›l›p kalmamak laz›m. Çünkü geride kalan

Dr. Mehmet Salih Osmano¤lu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Üç Boyutlu Bask›yla Canl› Vücut Parçalar› Üretildi
Dünya’n›n En Küçük Mikroskobunu Ürettiler
Bilim Dünyas›nda Dev ‹zin

Osmano¤lu HastanEvim
Bülent Akarcal›, Eski Turizm ve Sa¤l›k Bakan›

Menopoz Döneminde Kanamalar
Op. Dr. O¤uzhan Daver, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

Anemi “Kans›zl›k”
Dr. Ayﬂe Summak, Dahiliye Uzman›

Malign Melanoma
Uzm. Dr. Meriç Aksoy, Cilt Hastal›klar› Uzman›
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Sa¤l›k Haberleri

Osmanoğlu Hastanesi

Entegre Doku ve Organ Baskı Sistemi denilen bu
yöntemde, biyolojik bozunma özelli¤ine sahip
plastik ve su bazlı bir jel kullanılıyor.

Üç boyutlu baskıyla canlı vücut parçaları üretildi.
ABD'de yapılan araﬂtırma, vücudun hasar gören
bölümlerini canlı hücrelerle onarma açısından umut
vadediyor.

Çözünebilir bir plastikle biçim veriliyor, hücreleri
içeren su bazlı jel de bunların büyüyebilmesi için
gerekli ortamı sa¤lıyor.

Bilim insanları uzun süredir kırılan bir çeneyi, kopan
bir kula¤ı veya hasar gören kalp kaslarını üretilen
insan hücreleriyle onarmak üzerinde çalıﬂıyorlardı.
Ancak bu alanda karﬂılaﬂılan baﬂlıca sorun, üretilen
hücreleri canlı tutmaktı.

Bu ﬂekilde üç boyutlu basılan parçalar hayvanlara
nakledildi¤inde, plastik form çözünerek yerini
hücreler tarafından üretilen proteinden oluﬂan
akıcılı¤ı az sıvı ortama bırakıyor, bu arada nakledilen
parçaların içinde kan damarları ve sinirler oluﬂuyor.
Araﬂtırmaya baﬂkanlık eden Prof. Anthony Atala,
insan dokularının da aynı ﬂekilde basılabilece¤ini
söyledi.

Laboratuar ortamında üretilen hücreler 0.2
milimetreden kalın dokularda oksijensiz kalıyor ve
beslenemiyordu.
ABD'de Wake Forest Baptist Tıp Merkezi'ndeki
araﬂtırma ekibi ise tıpkı bir sünger gibi içinde
mikroskopik kanallar bulunan üç boyutlu hücreler
basmayı baﬂardı.

Prof. Atala, bu araﬂtırmada ise farklı yapılarda
dokular üretildi¤ini, yumuﬂak doku olarak kas
üretiminde, sert doku olarak da kemik ve kıkırdak
üretiminde baﬂarılı olundu¤unu söylüyor.
Amaçları, di¤er türlerde insan dokularını da üretmek
için bu teknolojiden faydalanmayı sürdürmek.

Bu mikroskopik kanallar sayesinde hücrelerin
beslenmesi sa¤landı.
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Bat› Avustralya Üniversitesi araﬂt›rma ekibi bir i¤ne
deli¤inden küçük olan mikroskopla 3 boyutlu
görüntüler elde edebiliyor ve mikroskobu insan
derisinin alt›nda kullanabiliyor.

Avustralyal› bilim insanlar› dünyan›n en küçük
mikroskobunu icat etti. Üretilen mikroskop bir i¤ne
ucu kadarl›k boyutuyla vücudumuzun içine girerek
kanserli hücreleri tespit edebilecek. Yeni buluﬂ her
y›l yüzlerce hastan›n hayat›n› alan meme kanserinin
tedavisinde devrim yaratacak.

Prof. Christobel Saunders, meme kanseri uzman›
bir cerrah olarak birkaç kez ameliyat riski taﬂ›yan
operasyonlarda nano mikroskobu kullanarak tek
bir ameliyatta tüm kanserli dokuyu
temizleyebildiklerini belirtiyor: “Gerçekten
mikroskobik boyutta tüm tümörleri görebiliyoruz
yani bir anlamda canl› bir ultrason çekmiﬂ
oluyoruz.”

Buluﬂla ilgili Prof. Dr. Robert Mclaughlin ﬂu
aç›klamalarda bulundu: “Buluﬂumuzun ilk nedeni
cerrahlara yard›mc› olabilmekti ve art›k doktorlar
ameliyat s›ras›nda dokuda daha fazla kanserli hücre
olup olmad›¤›n› anlay›p, tüm deforme olmuﬂ
dokuyu alabilecek.”

‹ngiliz bilim insanları, insan embriyosunun
genlerini de¤iﬂtirebilme izni aldı.
kullanılan embriyolar iki hafta içinde yok edilecek.
Bu ayın baﬂında Dr. Niakan, hangi genlerin bebe¤in
geliﬂiminde kontrolü oldu¤unu saptamak için
genlerin üzerinde de¤iﬂiklik yapma lisansına gerek
duydu¤unu açıklamıﬂtı. Araﬂtırma, döllenmeden
sonra 7 günü mercek altına alma fırsatı verirken
tüp bebek tedavisi geliﬂiminde de faydalı olması
amaçlanıyor.

Di¤er yandan bazı bilim insanları, bebeklerde gen
de¤iﬂiminin ileri yaﬂlarında beklenilmedik sonuçlar
do¤urabilece¤i ve hatta tasarım bebekler yapma
olasılı¤ı endiﬂesi taﬂıyor.

Genler üzerinde de¤iﬂiklik yapılabilmesini sa¤layacak
bu izin ile düﬂük yapma nedenleri üzerinde daha
derin araﬂtırma yapılabilecek.

‹ngiltere'deki ‹nsan Üreme ve Embriyoloji Kurumu
(HFEA) Francis Crick Enstitüsü'nden Dr. Kathy
Niakan'ın baﬂvurusunu kabul ederek ‹ngiltere'de
ilk defa insan embriyoları üzerinde genlerin
de¤iﬂtirilebilmesine onay verdi. Ancak araﬂtırmada
kullanılan embriyolar hiçbir ﬂekilde kadınlara
aﬂılanamayacak.
Embriyolar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin
ba¤ıﬂladıkları embriyolar olabilecek. Araﬂtırma için
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Bülent Akarcalı
Eski Turizm ve Sa¤l›k Bakan›

“

‹ﬂte Osmano¤lu Hastanesi de o mahallenizde size siz
oldu¤unuzu hissettiren az sayıda ki yerlerden biri.

”

Baﬂlıktaki kelime oyununu anlamıﬂsınızdır; hastane
ve evim kelimelerinin birleﬂmesi.

yabancılaﬂıyoruz. Büyük Alıﬂveriﬂ Merkezlerinin
kalabalı¤ı arasında, bu yalnızlı¤ı çok hissediyorsunuz.

Osmano¤lu Hastanesini geç keﬂfettim. Sonra da iyi
ki keﬂfetmiﬂim dedim. ﬁimdiye kadar gitti¤im, eski
Sa¤lık Bakanıyım diye usulen itibar gördü¤üm, adısanı-binası büyük, anlı ﬂanlı doktorlara sahip
hastanelerde hissetmedi¤im huzuru Osmano¤lu
Hastanesinde hissettim. Sonra anladım ki burada
kendimi kendi evim de hisseder gibi olmamdan
kaynaklanan bir huzur var. ‹ﬂte buradan hareketle
Hastanevim diye baﬂlık attım.

Bizleri artık rakamlar yönetiyor; kimlik numaranız,
banka kartı ﬂifremiz olmadan hiç bir ﬂey durumuna
düﬂüyoruz.
En güler yüzlü en ünlü ma¤azada kim olursanız
olun kredi kartınız kadar insansınız. Kredi kartınız
yoksa bir anda hiç bir kimsesiniz. Oysa Mahallenizin
esnafına muhatap oldu¤unuzda Ahmet Bey,
Mehmet Amca veya Ayﬂe hanım-abla oluyor ve
kendinizi o evinizde hissetti¤iniz rahatlık içeresinde
hissediyorsunuz. ‹ﬂte Osmano¤lu Hastanesi de o
mahallenizde size siz oldu¤unuzu hissettiren az
sayıda ki yerlerden biri. Geçenlerde Türkiye’nin en
zengin müteahhitlerden biri, çıkıﬂta çok yüklü fatura

Hızla kentleﬂmiﬂ, sosyal iliﬂkilerin zayıfladı¤ı hatta
insan ve bir Millete mensup vatandaﬂ olarak
birbirimize göstermemiz gereken saygının iyice
azaldı¤ı dünyamızda gittikçe yalnızlaﬂıyor ve
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ödemesine karﬂın, ad› meﬂhurlarmıﬂ ama hizmeti
mahmurlaﬂmıﬂ bir hastane koridorunda sedye
üstünde saatlerce bekletildi¤ini gazeteye ﬂikâyet
ederek teselli bulmaya çalıﬂıyordu.
Hastasını insan olarak görmekten çoktan vazgeçmiﬂ
yeni büyük hastane düzeni, aldı¤ı para karﬂılı¤ı bile
do¤ru dürüst hizmet veremiyor.
‹ﬂte böyle bir ortamda Osmano¤lu Hastanesinin
verdi¤i hizmeti bir ayrıcalık gibi görmek gerekir.
Bize hastane de de¤ildi kendi evimizde oldu¤umuzu
hissettiren personele de ayrı bir teﬂekkür ister.
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Op. Dr. Oğuzhan Daver
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

“

Menepoz döneminde kanamalar
hafife al›nmamal›d›r.

”

Kadınların 50 yaﬂ civarında adetten kesilmeleri
do¤aldır. En az 6 ay adet görememe durumu ve
“Folikül Stimülan Hormonun” normal seviyelerinin
üstünde olması menopozu gösterir.
Menopozda, hele de 2 senelik bir adet görememe
süresinden sonra olan kanamalarda kanser ihtimali
bizi en çok korkutan nedendir. Kanamanın; önce
ciltten, idrar yollarından, ba¤ırsak ve anüsten
gelmedi¤inden emin olmak gerekmektedir. Daha
sonra jinekolojik muayene ve ultrasonografi ﬂarttır.
Menopozdaki kadınlarda, rahim a¤zındaki tehlikeli
bölge içe do¤ru çekilece¤i için servikal sitoloji
dedi¤imiz bu bölgeden alaca¤ımız sürüntü ve yayma
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sarkomlar (rahim duvarından kaynaklanan selim
ve habis tümörler), östrojen salgılayan over
tümörleri, adenomiyozisler (rahim boﬂlu¤unu örten
dokunun miyomların içine girmesi uzun zamandan
beri menopozda olanlarda görülmez), vaginal ve
pelvik enfeksiyonlar kanamaya neden
olabilece¤inden, bu nedenler de göz önünde
tutulmalıdır.

incelemesi de gerekebilir (vaginal smear).
Menopozdaki bir kadında kanamanın rahim içinden
geldi¤inden eminsek rahim içini ve rahim boynunu
örten dokulara biopsi yani fraksiyone küretaj
yapmak yerinde olur.
Do¤aldır ki, menopoz sonrası dönemde
hormonların azalmasından dolayı oluﬂan vaginal
atrofi (vajeni örten dokunun incelmesi), endometrial
atrofi (rahmin iç cidarını örten dokunun incelmesi),
hormon alımı (yaﬂlılarda hormon ilaçlarının
yanlıﬂlıkla alınabilece¤i unutulmamalıdır),
endometrial, servikal, vaginal polipler (genital
bölgede bulunan sarkan et parçaları), miyomlar ve
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Yapılan tüm tetkiklere ra¤men tanı ve tedavide
baﬂarılı olunamıyorsa ve kanama tekrarlıyorsa bu
durumda histeroskop dedi¤imiz aletle rahim içine
girilerek, rahim dokusuna bakmak ve gerekirse
görerek biopsi almak ﬂarttır.
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Dr. Ayşe Summak
Dahiliye Uzman›

“

Anemi bir bulgudur, önemli olan anemiye
neden olan hastalık veya durumun
ortaya çıkarılması ve tedavi edilmesidir.

eriﬂkin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL nin
altı kabul edilir. 6 ay ile 6 yaﬂ arası çocuklarda 11
g/dL nin, 6-14 yaﬂlarda 12 g/dL nin altı anemidir.

Kan tüm vücut a¤ırlı¤ının yaklaﬂık %7-8’ini
oluﬂturur. Kan, barındırdı¤ı hücreler ve çeﬂitli
maddeler ile atardamar, toplardamar ve kılcal
damarlarda dolaﬂan, buradan bütün organların
oksijen ve besin de¤erini karﬂılamak üzere
pompalanan hayati bir sıvı olarak adlandırılabilir.

Günümüzde sık karﬂılaﬂılan sa¤lık problemlerinin
baﬂında gelen kansızlık baﬂta mide ve ba¤ırsak
kanseri olmak üzere bir çok önemli hastalı¤ın da
belirtisi olabilmektedir

Kanın görevleri :
• Besinleri, hormonları, oksijeni dokulara taﬂımak
• Hücre metabolizması sonucunda oluﬂan artıkları
toplamak
• Enfeksiyonlar ve di¤er çevre faktörlerine karﬂı
vücudu korumaktır.

Anemi nedenleri :
Anemiler baﬂlıca dört nedenle ortaya çıkabilir:
1)Eritrosit yapım bozuklu¤u (kemik ili¤inden
yeterli miktarda eritrosit üretilemez)
A. Kemik ili¤inin yeterince çalıﬂmaması, kemik
ili¤i yetmezli¤i (örnek: aplastik anemi,
enfeksiyon, ilaç veya kansere ba¤lı kemik ili¤i
yetmezli¤i)

Anemi (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaﬂ ve
cinsiyete göre dünya sa¤lık örgütü tarafından kabul
edilen kriterlerin altında kalmasıdır. Bu kriterler
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B. Eritrositlerin olgunlaﬂmasında çok önemli
bir rolü olan ve %90’ı böbrekten salınan
eritropoetin sentezinde bozukluk (örnek:
kronik böbrek yetmezli¤i, hipotiroidi,
romatizmal hastalıklar)

Do¤urganlık ça¤ında olan kadınlar, demir ihtiyacı
artmıﬂ gebe ve emzirenler, çocuklar, uzun dönem
a¤rı kesici ve aspirin alanlar yüksek kansızlık riski
grubundadır.
Kansızlı¤ın %90 oranında en sık nedeni demir
eksikli¤i olmakla birlikte kadınları ve çocukları daha
fazla etkilemektedir. Dünyada kadınlarda görülme
sıklı¤ı %30-40 iken erkeklerde ise yaklaﬂık %20’dir.
Kansızlık, kimi zaman ise erkeklerde mide, ba¤ırsak
ve prostat kanserleri ile kadınlarda rahim kanserinin
belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle kansızlık basit
bir hastalık olarak nitelendirilmeyip mutlaka altta
yatan neden araﬂtırılmalıdır.

2) Eritrositlerin olgunlaﬂmasında yapısal ve iﬂlevsel
bozukluk (örnek: demir eksikli¤i, hemoglobin
yapı ve fonksiyon bozuklukları, kurﬂun
zehirlenmesi, vitamin B12 eksikli¤i, folik asit
eksikli¤i)
3) Eritrositlerin zamanından önce yıkılması ve yok
edilmesi (hemolitik anemiler)
Eritrosite ait nedenler (örnek: eritrosit zarında
bozukluk, eritrositte enzim eksikli¤i,
hemoglobinopatiler)
Eritrosit dıﬂı nedenler (örnek: immün ve immün
olmayan nedenler)
4)Kan kayıpları (kanamalar)
Anemi bir hastalık olmayıp baﬂka bozukluk /
hastalıkların yansımasıdır. Öncelikle bu bozukluk/
hastalıkların araﬂtırılması ve bulunması
gerekmektedir. Anemi nedenine göre tedavi edilir.
Bundan dolayı aneminin neden geliﬂti¤i
araﬂtırılmalıdır.

Demire ba¤lı aneminin kendine özel bulgular
nelerdir ?
• Yiyecek dıﬂındaki ﬂeylere istek. Örne¤in: toprak,
buz, kireç taﬂı, niﬂasta gibi…
• A¤ız kenarında ve tırnaklarda çatlaklar
• Tırnaklarda biçimsizlik: kaﬂık biçimi almaları
gibi…
• Tahriﬂ olmuﬂ dil

En sık rastlanan anemi türleri demir eksikli¤ine
ba¤lı anemi, Folik asit eksikli¤ine ba¤lı anemi,
Vitamin B-12 eksikli¤i anemisidir.

Demir Eksikli¤i Anemisi

Günlük demir gereksinimi ve kaybı ne kadardır?
Günlük demir gereksinimi 1-3 mgr. kadardır.
Günlük kayıp 1 mgr dır. Ter, dıﬂkı, idrar, dökülen
hücreler ile kaybedilir. Gereksinim bebeklik,
hamilelik, a¤ır hastalık ve emzirme dönemlerinde
artar.

Kansızlı¤ın en sık görülen ﬂekli budur. Demir, kanda
oksijen taﬂıyan pigment olan hemoglobinin önemli
bir parçasıdır.
Demir eksikli¤inin nedenleri :
• Diyette az miktarda alınma,
• Vücut tarafından az miktardaemilimi
• Kronik kanamalar (a¤ır adet kanaması dahil)
Kadınlarda daha sık görülür.
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Eriﬂkin hasta da kan kaybı olup olmadı¤ı araﬂtırılmalı
ve kanayan yer tespit edildi¤inde tedavisi
yapılmalıdır. Aksi takdirde tedavi ile düzeltseniz
bile anemi kısa süre içinde tekrarlar. Hemoglobin
düzeyinin normale gelmesinden sonra demir
depolarının doldurulması sa¤lanana kadar tedavi
sürdürülür. Tedavi süresine uzman bir hekim,
hastanın durumu göz önüne alarak karar verir. Bu
süre yaklaﬂık olarak 4-6 ay arasında de¤iﬂebilir.
Doktorun belirledi¤i tedavi programı uygulanmalı
ilaçlar doktora danıﬂılmadan kesilmemelidir.
Demir eksikli¤i, dengeli ve sa¤lıklı beslenme, düzenli
ilaç kullanımı ile tedavi edilmelidir. Demir ilaçları
aç karnına alınmalı, süt ve süt ürünleri ile birlikte
kullanılmamalıdır. C vitamini demirin
ba¤ırsaklardan emilimini artırdı¤ı için bolca
tüketilmelidir. Kafeinli içecekler, süt ve kepek ise
demir emilimini azalttı¤ı için sık tüketilmemelidir.

derecede emilememesi ve bazı ilaçların uzun süreli
kullanımı bu vitaminin eksikli¤ine neden olur.
Vejetaryenler, ileri yaﬂtakiler ve sürekli diyet yapanlar
da B12 eksikli¤i riskiyle karﬂı karﬂıyadır.
Bu Aneminin kendine özgü bulguları ?
• Eller ve ayaklarda ürperme
• Bacaklarda, ayaklarda ve ellerde duyu kaybı
• Sarı ve mavi renklerle ilgili olarak renk körlü¤ü
• ﬁiﬂmiﬂ a¤rıyan ve yanan bir dil
• Kilo kaybı
• Kararmıﬂ cilt
• ‹shal
• Düzensizlik
• Depresyon
• Entellektüel fonksiyonların azalması

Folik Asit Eksikli¤ine Ba¤lı Anemi
Folik asit B grubundan bir vitamindir. Yeﬂil
yapraklarda yaygın olarak bulundu¤undan bu ad
verilmiﬂtir. Folik asitin emilimini ve metabolizmasını
etkileyen en önemli madde alkoldür. Bu sebeple
folik asit eksikli¤ine ba¤lı anemi en çok alkoliklerde
görülür. Ayrıca keçi sütü ile beslenmekte folik asiti
düﬂürür. Di¤er nedenler ba¤ırsak hastalıkları,
a¤ızdan alınan do¤um kontrol hapları, kanser için
alınan çeﬂitli ilaçlar ve epilepsi ilaçları.

Birden Fazla Belirtisi Olabilir
Kansızlık genellikle belirti vermeyen ve rutin sa¤lık
kontrollerinde yapılan kan tahlillerinde ortaya çıkan,
teﬂhisi konulabilen bir sa¤lık sorunudur.
Aneminin sık görülen klinik bulguları halsizlik,
yorgunluk ve solukluktur. Anemik bebekler
huzursuzluk, iﬂtahsızlık, yutma güçlü¤ü, a¤larken
morarıp kalma ve geliﬂmelerinde duraklama,
gerileme ile gelebilirler. Çocuklarda özellikle demir
eksikli¤i anemisinde okul baﬂarısında düﬂme, anlama
ve algılama güçlü¤ü, zeka düzeyinde azalma
görülebilir. Çarpıntı hissi, baﬂ a¤rısı, sık enfeksiyon
geçirme, yenmemesi gereken, toprak, sıva, buz gibi
maddeleri yeme iste¤i, tırnaklarda bozukluk,
iﬂtahsızlık, tad alma duyusunda kayıp, dilde a¤rı ve
a¤ız kenarlarında yaralar olabilir. Uzun süredir
anemisi olan hastalar ise anemiyi daha rahat tolere
edebilirler ve anlamlı ﬂikayetleri bulunmayabilir.
Halsizlik, kalp çarpıntısı, uyuma iste¤i, hareketlerde
kısıtlanma, fiziksel aktivite sonrasında nefes nefese
kalma gibi belirtilerle kendini gösteren aneminin
(kansızlık) tedavisi sebep olan etmene göre farklılık
göstermektedir. Bundan dolayı aneminin neden
geliﬂti¤i araﬂtırılmalıdır.

Folik Asit Eksikli¤ine Ba¤lı Aneminin kendine özgü
bulguları nelerdir?
• ‹shal
• Depresyon
• ﬁiﬂmiﬂ ve kırmızı bir dil

Vitamin B-12 Eksikli¤i Anemisi
Karaci¤er, böbrek, kırmızı et,yumurta, süt, peynir
ve balık B12 vitamini içeren besinler arasındadır.
Mayalı soya ürünleri ve deniz yosunu da B12
vitamini bulunan yiyeceklerdendir. B 12 vitamini
içeren gıdaların yeterli miktarda tüketilmemesi, bol
miktarda tüketilmesine ra¤menbarsakta yeterli

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastalıkları Uzman›

“

Vücudunuzdaki ben, çil ve di¤er lekelerin ﬂekil,
yap› ve renklerini bilmek, bu yap›larda oluﬂmas› olas›
de¤iﬂiklikleri fark etmek aç›s›ndan önemlidir.

”

E¤er;
 Yeni farketti¤iniz bir beniniz varsa;
 Beninizin kısa zamanda büyüdü¤ünü;
 Düzensiz kenarlı bir görünümü oldu¤unu;
 Renk da¤ılımının da düzensiz oldu¤unu;
 Beninizin üzeri kabuklu veya kanamalıysa;
 Kaﬂınıyor ve a¤rılıysa;
 ‹ltihaplanıyorsa;
hiç vakit kaybetmeden solu¤u cilt doktorunuzda
almalısınız.

Malign melanoma riski kimlerde daha fazladır?
• Çok sayıda bene sahip olanlarda,
• Bu benlerin atipik ve de¤iﬂken yapılı olması
durumunda,
• Vücudunda önceden ben kanseri olanlarda,
• Ailesinde, birinci derece yak›nlar›nda ben kanseri
olanlarda,
• Yaygın çilleri olanlarda,

Malign melanomlar, cilt kanserlerinin hatta bütün
kanserlerin en tehlikeli tiplerinden biridir.
Cildimiz, epidermis ve dermis ad› verilen iki tabakadan
oluﬂur. En dıﬂ tabaka olan epidermisin bazal tabakasında
yer alan melanosit hücrelerinden menﬂey alan
melanoma, cildimizde var olan çeﬂitli benlerin zaman
içerisinde de¤iﬂime u¤ramasıyla da ortaya çıkabilir.
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• Açık renk gözlü, aç›k tenli hatta kızıl saçlı olanlarda,
• Çocuklu¤unda ve eriﬂkin ça¤ında uzun süreli
solaryum ve güneﬂte kalanlarda,
• Geçmiﬂte ciddi güneﬂ yanı¤ı geçirenlerde,
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2) Acral lentijinöz melanoma; avuç içi, ayak tabanı,
parmaklar ve tırnak yata¤ında görülür. 3 mm.den
büyük olanlara daha da dikkat etmelidir.

• Mevcut bir benin, 6mm.den fazla büyümesi,
kaﬂıntı, kabartı, renk koyulaﬂması halinde,
• Benin kenarlarında ve renk da¤ılımındaki
düzensizlik görüldü¤ünde risk faktörü artmıﬂtır ve
kesinlikle dermatolo¤a gidilmelidir.

3) Lentigo maligna; daha çok 70'li yaﬂlarda ortaya
ç›kar. Güneﬂ ıﬂı¤ının kümülatif etkisi (yani güneﬂ
hasar› bir öncekinin üzerinden devam eder) önem
kazan›r. Uzun yıllar, 10-15 yıl gibi taﬂınan
premaling bir lezyonun devamında geliﬂebilir.

Malign Melanomlar klinik olarak dört de¤iﬂen tipte
karﬂ›m›za ç›karlar.
1) Süperfisyal spreading melanoma; en s›k görülen
tiptir. Genellikle s›rt›n üst k›s›mlar›nda,
kad›nlarda daha çok alt bacaklarda yer al›r.
Seboreik keratozu taklid eder.

4) Nodüler melanoma; melanomların ikinci en sık
görülen tipidir. Enine ve derinlemesine h›zla
büyür. Ciltten kabar›k, koyu kahve-siyah renkte
olabilir. Üzeri bazen kanayan bir nodül
ﬂeklindedir.

Malign melanomlarda tümörün kalınlı¤ı 1.5mm
den fazlaysa, üzerinde ülserasyon varsa, yerleﬂmiﬂ
baﬂ boyun bölgesindeyse, dermise kadar yayılmıﬂsa,
hızlı kötüleﬂmeye do¤ru gider.
Metastaz yapmamıﬂ, yayılmamıﬂ olguların beﬂ yıllık
yaﬂam ﬂansı %80'dir. Malin melanom yayılan,
(metastaz yapan) tümörlerden biridir.
Yayılma, kan yoluyla veya lenf kanallarıyla ya da
yakın çevreye yayılma ﬂeklinde olur.
Tümör pozisyonuna göre derecelendirilir. Clark ve
Breslow sınıflandırmalarına göre tedavi protokolü
düzenlenir.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Tedavide 1. ad›m lezyonun cerrahi olarak etraf›ndaki
emniyet marj›yla ç›kar›lmas›d›r. Histopatolojik
de¤erlendirmeye göre ikinci bir geniﬂ insizyona
ihtiyaç olabilir. Tümöre yak›n bölgesel lenf bezleride
ç›kar›l›p incelenir. Lenf bezlerinde malinite bulgusu
olmasada bile di¤er yay›lma yollar› göz önünde
bulundurularak takibi ve tedavisi ona göre
yap›lmal›d›r.
Cerrahiden sonra kemoterapi (interferon),
immunoterapi ve bölgesel izole hipertermik
perfüzyon iﬂlemleri yap›l›r.
K›saca anlatmaya çal›ﬂt›¤›m malign melanom
tedavisi multidisipliner bir yaklaﬂ›m ister, ekip
çal›ﬂmas› yap›l›r. Dermatolog, cerrah ve onkolog
birlikte durum de¤erlendirmesi ve tedavi protokolü
düzenler. Hasta önceleri s›k s›k sonra da belirlenen
aral›klarla takip edilir. Her zaman için erken teﬂhis
erken tedavi yüz güldürür.
Aﬂ›r› güneﬂe maruziyetten ve güneﬂ yan›klar›ndan
kaç›nal›m. Çocuklar›m›z› ve yaﬂl›lar›m›z› güneﬂten
koruyal›m. Önümüzdeki güneﬂli günlerde güneﬂin
faydalar›n›n oldu¤u kadar zararlar›n› da akl›m›zdan
ç›karmayal›m.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Dr. Ş. Şefkat Abenyakar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman›

erimesi yalnızca kadınlarda
“ Kemik
görülen bir hastalık degildir.
”
nedenleri arasında kemik kaybının daha geç yaﬂta
baﬂlaması, daha yavaﬂ ilerlemesi ve erkeklerin
kadınlar gibi hızlı hormonal de¤iﬂiklik dönemleri
geçirmemeleri sayılabilir. Son yıllarda toplum sa¤lı¤ı
açısından erkeklerde osteoporozun önemi üzerinde
daha çok durulmaktadır.

Osteoporoz (kemik erimesi) omurgayı ve kemikleri
zayıflatan, kırıklara yol açan “sessiz” bir hastalıktır.
“Sessiz” olarak nitelendirilmesinin nedeni belirti
vermeden ilerleyip kırıkla ortaya çıkabilmesidir.
Kemik erimesi dünyada milyonlarca kiﬂiyi etkiler.
Kalça ve omur kırıklarının görülme sıklı¤ı ilerleyen
yaﬂla artmaktadır. 50 yaﬂ üzeri 4 erkekten birinde
kemik erimesine ba¤lı kırık geliﬂebilir. Dünyada
yılda yaklaﬂık 1,66 milyon kalça kırı¤ı meydana
gelmektedir. Yaﬂam süresi uzadıkça bu sayının 2050
yılına kadar 4 kat artaca¤ı öngörülmektedir.

Çocukluk döneminde kemik yapımı kemik
yıkımından fazladır. ‹skelet büyür ve kuvvetlenir.
Genellikle kemik kütlesi 30'lu yaﬂlarda en yüksek
seviyeye ulaﬂır. Bu yaﬂlardaki erkeklerde kemik
kütlesi kadınlardakinden fazladır. Daha sonra yeni
kemik yapımı yıkımı karﬂılayamaz ve iskeletteki
kemik miktarı yavaﬂça azalmaya baﬂlar. 50'li
yaﬂlardaki erkeklerde, kadınlarda menopozdan
sonraki yıllarda görülen hızlı kemik kütlesi kaybı
oluﬂmaz. 65-70 yaﬂlarında hem kadınlarda hem de

Osteoporoz menopoz sonrası kadınlarda ve 70 yaﬂ
üzeri erkeklerde sık görülür. Kadınlarda menopoz
dıﬂında baﬂka nedenlere ba¤lı östrojen seviyesi
düﬂüklü¤ü de bir risk faktörüdür. Erkeklerde kemik
erimesinin kadınlara göre daha az sıklıkta görülme

Medikal Dergi, Nisan 2016
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erkeklerde kalsiyum emilimi azalır ve iki cinsiyette
de aynı oranda kemik kütlesi kaybı oluﬂur. Aﬂırı
kemik kaybı kemi¤in kırılgan hale gelmesine yol
açar. Osteoporoza ba¤lı kırıklar en sık olarak kalça,
omurga ve el bile¤inde görülür.

Erkeklerde osteoporoz için risk faktörleri ;
• Böbrek, akci¤er, mide ve ba¤ırsakları etkileyen
ya da vücutta hormon seviyelerini de¤iﬂtiren
kronik hastalıklar
• Glukokortikoidlerin ve kemik yıkımını
arttıran bazı ilaçların düzenli kullanımı
• Düﬂük testosteron hormonu seviyeleri
• Yaﬂam tarzı: Sigara kullanımı, aﬂırı alkol
tüketimi, düﬂük kalsiyum alımı, güneﬂe az
maruz kalma ve yetersiz fiziksel aktivite

Kemik erimesi primer ve sekonder olarak iki gruba
ayrılır. Primer osteoporoz grubunda yaﬂla iliﬂkili
osteoporoz ve nedeni bilinmeyen osteoporoz yer
alır. Osteoporoza yol açan bir veya daha fazla neden
varsa buna sekonder osteoporoz adı verilir.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Tanı ve Tedavi
Günlük kalsiyum gereksinimi büyüme ça¤ındaki
çocuklarda 1200 mg, eriﬂkinlerde 1000 mg,
postmenopozal kadınlarda ve ileri yaﬂtaki erkeklerde
1200 - 1500 mg’dır. Günlük D vitamini
gereksinimimiz 400-800 IU dir.

Hastanın eﬂlik eden hastalıklarını ve yaﬂam tarzını
da sorgulayan dikkatli bir anamnezden sonra gerekli
radyolojik ve laboratuvar tetkikleri istenir.
Osteoporoz basit ve a¤rısız bir yöntem olan kemik
mineral yo¤unlu¤u (KMY) ölçümü ile saptanabilir.
Menopoz sonrası kadınlar, 70 yaﬂ üstü erkekler ve
kırık riski taﬂıyan bütün hastalara uygulanabilir.
KMY ölçümü kırık riskinin saptanmasında ve
tedaviye cevabın takibinde kullanılır. Ölçümde elde
edilen sonuçlar Dünya Sa¤lık Örgütü’nün koydu¤u
kriterlere göre yorumlanır.

Osteoporoz tanısı konuldu¤unda uygulanacak tedavi
ilaç tedavisinin yanı sıra, beslenmenin düzenlenmesi,
fiziksel aktivitenin arttırılması gibi yaﬂam tarzı
de¤iﬂikliklerini kapsar. Altta yatan bir neden varsa
buna yönelik tedavi verilir. Osteoporoz tedavisinde
a¤ızdan alınan veya damar içine verilen ilaçlar
kullanılmaktadır. Amaç kemik yıkımını durdurarak
kemik yo¤unlu¤unu arttırmak ve kırık riskini
azaltmaktır.

Kadınlarda menopoz sonrası KMY ölçümü ile
osteoporoz tanısı sık konulmakla birlikte erkekler
genellikle bel-sırt a¤rısı ﬂikâyeti olmadan veya
bir kırık meydana gelmeden doktora
baﬂvurmamaktadır. Bu yüzden erkeklerin kemik
erimesi açısından risk taﬂıyıp taﬂımadıkları, boy
kısalması, duruﬂ bozuklu¤u, kırık veya ani ortaya
çıkan bel-sırt a¤rısında kemik erimesi yönünden
araﬂtırılmaları gerekti¤i konularında bilgilendirilmeleri önem taﬂımaktadır.

Kemik Sa¤lı¤ı ‹çin:
•

• Alkol tüketimi sınırlanmalı
• Fiziksel aktivite arttırılmalı, kasların
yerçekimine karﬂı çalıﬂtı¤ı egzersizler yapılmalı
(Tanı konmuﬂ osteoporotik hastalar golf, tenis
gibi omurgaya rotasyon hareketleri yaptıran
sporlar için doktora danıﬂmalıdır)

Aﬂırı kemik yıkımı oluﬂmadan saptanan osteoporoz
tedavi edilebilir. Osteoporozda en önemli tedavi
korunmadır. Vücutta kuvvetli bir kemik yapısı
sa¤lanır ve bu yapı korunursa osteoporoz kısmen
önlenebilir. Kuvvetli kemik oluﬂumu için yeterli
kalsiyum ve D vitamini alımı önemlidir.

Medikal Dergi, Nisan 2016

Sigara kullanılmamalı

• Yaﬂa uygun günlük kalsiyum alımı sa¤lanmalı
• Yeterli D vitamini alınmalıdır.
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Dyt. Zuhal Güler Çelik
Beslenme ve Diyet Uzman›

“

Haf›zay› genetik, çevresel etmenler,
çocu¤un yaﬂadı¤ı deneyimler gibi birçok faktörden
etkilenmektedir. Bunlar›n d›ﬂ›nda do¤ru beslenme de
en önemlilerinden biridir.

”

Özellikle bebe¤in beyin geliﬂimi için gerekli olan
besin maddeleri;

Beyin geliﬂimi genetik, çevresel etmenler, çocu¤un
yaﬂadı¤ı deneyimler ve çocu¤un beslenmesi gibi
birçok faktörden etkilenmektedir.

• Beyin yapısı içerisinde yeralan omega-3’ün
özellikle hamileli¤in son 3 ayında yeterince
alınması önemlidir. Somon, sardalya, uskumru,
ton balı¤ı vb. balıklar omega-3 ya¤ asidinden
zengindirler. Haftada 1-2 defa tüketmeye özen
göstermekte fayda vardır.

Beyin geliﬂimi anne karnında baﬂlar. Bebek ilk
do¤du¤unda beyni yetiﬂkin beyninin % 25’i
kadardır. Çocu¤un beyni ilk üç yılda %80, beﬂ yaﬂına
kadar olan süreçte %90 kadar eriﬂkin beynine ulaﬂır.
Bu geliﬂim düﬂünüldü¤ünde beyin geliﬂiminde
önemli faktörlerden biri olan beslenmenin anne
karnından itibaren önemli oldu¤u ortaya çıkar.

• Fosforlu ya¤ bileﬂikleri ve elzem ya¤ asitleri yine
beyin yapısında yer almaları nedeniyle yeterince
tüketilmelidir. Fındık, fıstık, badem ve çeﬂitli
bitkisel ya¤lar fosforlu ya¤ bileﬂiklerinden
zengindir.

Hamile olan annenin yeterli ve dengeli beslenmeye
özen göstermesi gerekti¤i unutulmamalıdır.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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• Abur cubur tüketmeme
• Aﬂırı basit ﬂeker tüketiminin engellenmesi gibi
alıﬂkanlıkların çocu¤a kazandırılması önemli.

HAFIZA ve BESLENME
Hafızayı, genetik, e¤itim, dinlenme, beslenme
(hafızayı olumlu etkileyen besinler, hafızayı olumsuz
etkileyen besinler) ve sosyal faliyetler etkilemektedir.
Hafızayı olumsuz etkileyen besin ve beslenme
ﬂekilleri:
• Dengesiz beslenme
• Besin ve mineral de¤eri düﬂük aﬂırı hamurlu
gıdalar
• Kola ve cips tüketimi
• Aﬂırı basit ﬂekerli besin tüketimi
• Az ö¤ünlü aﬂırı besin tüketimi
• Demir ve çinko da beyin geliﬂiminde önemli
görevlere sahiptir. Bunların zengin olan
kaynakları yumurta, kırmızı et, pekmez, tam
bu¤day ekme¤i, ceviz, peynir vb. diye sayılabilir.

• Uzun süre açlık
• Elzem ya¤ asitlerinin ve fosforlu ya¤ bileﬂiklerinin
yetersiz alımı (beyin yapısı için elzemdirler)
• Aﬂırı a¤ır metal alımı (kurﬂun, civa...)
Atık su civarında yaﬂayan balıklar, yol kenarında
yetiﬂen bitkiler.

Daha sonraki aﬂamada bebe¤in ve çocu¤un yeterli
ve dengeli beslenmesi de çok büyük önem taﬂır.
Bir yaﬂına gelene kadar anne sütü bebek için çok
önemlidir. Bir sorun olmadı¤ı sürece mutlaka anne
sütü verilmelidir. Özellikle ilk altı ay sadece anne
sütü ile beslemek gerekir. Daha sonraki dönemde
ise;
• Yeterli ve dengeli beslenme
- Yeterli meyve ve sebze tüketimi
- Yeterli süt ve süt ürünleri yeme
- Kırmızı et, balık ve beyaz et tüketimi
- Tahılların tüketimi

• Küf alımı (mikotoksin)
Kötü koﬂullarda saklanmıﬂ bu¤day, mısır,
pulbiber, ceviz ve fındık.

• Omega -3 ya¤ asitleri
• Elzem ya¤ asitleri ve fosfor içeren besin tüketimi
• Demir ve çinko içeren besinler
• Ara ö¤ünlü beslenme
• Yeterli su içme

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Sınav Öncesi Beslenme ve Beyin Gelişimi

Hafızayı olumlu etkileyen besinler ve beslenme
ﬂekilleri :
§ Bazı fosforlu maddeler (asetilkolini destekleyerek
zihinsel yetenekleri ve hafızayı kuvvetlendirir);
- ‹nositol: Tahıl taneleri, fındık, badem ve kuru
baklagiller
- Lesitin, Kolin: Yumurta ve soya fasülyesi
- Karnitin: Et ve süt ürünlerinde
§ Omega -3 ya¤ asitleri (beyin yapısında yer alır)
§ B Vitaminleri (beyin içindeki enerji üretimine
büyük destek sa¤lar ve strese karﬂı beyni korur.)
Özellikler kuru baklagiller, tam tahıl unundan
yapılan yiyecekler, bulgur, kırmızı et, süt, yo¤urt,
peynir, beyaz et, yer fıstı¤ı, brokoli, domates B
vitamininden zengindir.
§ Demir (Oksijenin beyne taﬂınmasında görev alır)
Kırmızı etler, yumurta, kuru baklagiller, koyu
yeﬂil yapraklılar, pekmez, kuru üzüm... demirden
zengindir.

Ö¤le:

Beyaz veya kırmızı et yeme¤i
(az ya¤lı-kızartma olmayan)
Salata veya sebze garnitürü
Kompleks karbonhidrat kayna¤ı
Meyve veya taze meyve suyu

Ara:

Ceviz, badem veya fındık
Kuru veya taze meyve

Akﬂam: Et veya sebze yeme¤i
Salata (az ya¤lı)
Kompleks karbonhidrat kayna¤ı
Süt grubu

§ Havuç: Hatırlama yetene¤ini arttırır.
§ Gingo biloba: Hafıza ve biliﬂsel fonksiyona
faydalıdır.

Ara:

§ Isırgan Otu: Hafızayı kuvvetlendirir. Sınava
hazırlık dönemlerinde ısırgan çayı içilebilir.
§ Limon: Canlandırır ve algılama yetene¤ini
arttırır.

Taze meyve veya kuru meyve veya ev
yapımı kuru meyveli, cevizli, fındıklı kek
Süt veya yo¤urt

SINAV SABAHI ÖRNEK MENÜ ve
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
• 1 bardak limonlu ıhlamur veya taze meyve suyu

SINAV ÖNCES‹ BESLENMEYE ÖRNEK MENÜ

• Peynir çeﬂidi
Sabah: Taze meyve suyu veya süt
Peynir, yumurta
Sö¤üﬂ taze sebze
Tam tahıl ekme¤i
Az miktarda pekmez veya bal

• Tam tahıl ekme¤i

Ara:

• Aç kalmayın

• Az ﬂokella
• Ceviz, fındık, badem
• Aﬂırı besin tüketmeyin

1 bardak taze meyve suyu

• Aﬂırı sıvı almayın
• Asitli besin tüketmeyin
• Süt, yo¤urt tüketmeyin
• Aﬂırı basit ﬂeker tüketmeyin

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Doç. Dr. Engin Yarkın Bürümcek
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Tiroid bezi ile Orbita* aras›ndaki immunite (ba¤›ﬂ›kl›k)
ortakl›¤› nedeniyle tiroid hastal›¤›n›n seyri s›ras›nda, bazen
öncesinde veya sonras›nda görülen göz problemleri olabilir.

TAR‹HÇE

”

ADLANDIRMA

Ekzoftalmik Oftalmopleji
Endokrin Ekzoftalmi
Ekzoftalmik Guatr
Graves Hastalı¤ının Göz De¤iﬂiklikleri
Noninfiltratif / ‹nfiltratif Oftalmopati
Nonkonjestif / Konjestif Oftalmopati
Graves Oftalmopati
Oftalmik/Ötiroid Graves
Distiroid Oftalmopati
Tiroid Oftalmopati

Tirotoksik (Benign) Exoftalmi / Tirotropik (Malign)
Ekzoftalmi
Progressif Ekzoftalmi

Günümüzde en çok tercih edilen adlandırmalar:
Graves Orbitopati veya Distiroid Orbitopati’dir.

1825 Caleb H. Parry – tiroid ve göz iliﬂkisinin
tanımlanması
1835 Robert J. Graves – hipertiroidi, diffüz guatr,
ekzoftalmi üçlemesi
1840 Carl von Basedow – orbitada ödem tespiti
1857 von Graefe – ek göz bulgularının tanımlanması
1956 Adams ve Purves –TSH uyaran patoimun LATS
ve LATS-Protector’ün gösterilmesi

* Orbita: Göz küresinin içine yerleﬂti¤i kemik çukur ve bu çukurda bulunan yumuﬂak dokular bütünü.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Distiroid Orbitopati

DA⁄ILIM-SIKLIK
Distiroid Orbitopati etyolojisinden T ve B lenfosit
aracılı otoimmunite sorumlu tutulur. T lenfositlerin
rolü daha etkin bildirilmiﬂtir.

Graves hastalarında göz problemleri / orbitopati
görülme oranı ortalama %30’dur. Dikkatli bak› ve
ileri tetkiklerle bu oran yükselir. Kadınlarda, sigara
içenlerde, ileri yaﬂta daha sıktır.

Tiroid ve orbita dokuları ortak bir antijene sahiptir.
Orbita ba¤ dokusunda TSH reseptör proteinleri ve
büyüme hormonu reseptör antijeni (IGF-1) vardır.
Ayrıca tiroid ve orbitanın ortak lenf akımı nedeniyle
tiroidden orbitaya antijen geçiﬂi olabilece¤i de
varsayımdır.

Kadın/Erkek oranı; hipertiroidide 7/1, miksödemde
3.5/1, oftalmopatide 2/1, ileri yaﬂta 1/2 olarak
bildirilmiﬂtir.
Avrupalılarda uzak do¤ululara göre daha sık görülür.

“De Novo Adipogenezis”: Lenfosit infiltrasyonu,
iltihabi hücrelerden sitokinlerin salınımı,
fibroblastların aktivasyonu, ya¤ hücrelerine
dönüﬂmeleri, glikozaminoglikanları salgılatması,
orbitada su tutulması, orbita hacmının artması
gösterilmiﬂtir.

Graves Hastalı¤ı, Tip I DM ve Romatoid Artrit ile
birlikte en sık rastlanan otoimmun hastalıktır. ABD’de
her yıl 100.000 de 19 (16 K, 3 E), 100.000 de 30,
‹ngiltere’de her yıl kadınlarda 100.000 de 80 sıklıktadır.

Otoimmuniteyi gösteren bazı bulgular: BT ve MR da
gözdıﬂı kaslarda ﬂiﬂme ve kas fonksiyonlarında
bozulma, gözdıﬂı kaslarda lenfositik infiltrasyonun
(T- lenfosit) histolojik olarak gösterilmesi, EL‹SA
testiyle gözdıﬂı kas kökenli eriyebilir bir antijene
uygun otoantikor varlı¤ının gösterilmesi ve orbita
enflamasyonunun ciddiyeti ile antikor serum düzeyi
arasındaki uygunluktur.
İki taraflı ekzoftalmus ile Graves oftalmopatisi

SINIFLANDIRMA
Günümüzde daha çok kullanılan Werner 1977
sınıflandırmasıdır ( Werner 1969’dan geniﬂletilmiﬂtir):
NO SPECS

ETYOLOJ‹ - ‹MMÜNOPATOLOJ‹
Distiroid orbitopati otoimmun bir hastalıktır. Organa
özgü otoimmun bir hastalıktır, zira klinik seyri
ba¤ımsızdır.

0
1
1
2
3
4
5

Tiroid hastalı¤ının orbitopatye katılımı farklılık
gösterir. %80 Graves (hipertiroidi), %10 Hashimoto
tiroiditi veya Primer Hipotiroidi, %10 Oftalmik (veya
Ötiroid) Graves Hastalı¤ı eﬂlik eder.
Birlikteli¤i sık görülen otoimmun hastalıklar:
Pernisiyöz anemi, Vitiligo, Tip I DM, Otoimmun
adrenal yetmezli¤i, Sistemik sklerozis, Miyastenya
Gravis, Romatoid Artrit, SLE ve Sjögren Sendromu’dur.
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NOSPECS-

Fizik belirti ve bulgu yok
Yalnızca belirtiler var, bulgu yok
Yumuﬂak doku tutulması (0-1-2-3)
Proptozis (0-1-2-3)
Gözdıﬂı kasların tutulumu “diplopi” (0-1-2-3)
Kornea problemleri “lagoftalmi” (0-1-2-3)
Optik sinir tutulumu “görme kaybı” (0-1-2-3)

NO noninfiltratif, O onlysemptoms, S softissue, P
proptozis, E exstraoculer muscles, C corneal
involvement, S sightloss
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KL‹N‹K
Tiroid bezi ile Orbita* aras›ndaki immunite
(ba¤›ﬂ›kl›k) ortakl›¤› nedeniyle tiroid hastal›¤›n›n
seyri s›ras›nda, bazen öncesinde veya sonras›nda
görülen göz problemleri olabilir. Genellikle sessiz
baﬂlar, yavaﬂ ilerler. Stres hastalı¤ı tetikleyebilir, sigara
etkendir. Göz ve orbita tutulumu tek taraflı (asimetrik)
veya çift taraflı olabilir.

Kornea

Ço¤u olgu semptomsuzdur veya hafif batma, yanma,
ıﬂık hassasiyeti, itilme hissi vardır. Orbitopati
olgularının % 10-20’si inflamatuar veya fibrotik
evrelerde belirgin göz bulgularına sahiptir ve görme
kayb›na yol açan komplikasyonlar geliﬂebilir.

Gözyaﬂı Sistemi

Kanlanma, fotofobi, yaﬂarma, a¤rı ve bulanık görme
yakınmalarına yol açan en önemli problem korneanın
açıkta kalmasıdır. Açıkta kalma; yukarı bakıﬂ kısıtlı¤ı,
ekzoftalmi ve kapak hareket bozuklu¤u nedeniyle
meydana gelir. A¤ır olgularda açıkta kalmaya ba¤lı
kornea ülserleri, nekroz ve perforasyonu geliﬂebilir.

Kuru göz belirtileri, yaﬂarma, yanma, batma, kızarıklık
görülür. Nedenleri; açıkta kalmaya ba¤lı gözyaﬂı film
tabakası bozuklu¤u, gözyaﬂı bezi infiltrasyonu sonucu
gözyaﬂı azalması ve gözyaﬂı kimyasında de¤iﬂiklik
olmasıdır.

Distiroid orbitopatide göz ve adnekslerinin hemen
her katmanı tutulur ya da etkilenir :

Gözdıﬂı Kaslar
Gözdıﬂı kaslarda %85 oranında geniﬂleme görülür.
En sık alt ve iç rektüs kasları tutulur, yukarı ve dıﬂa
bakıﬂ kısıtlanır, en az dıﬂ rektüs tutulur. Ekstraoküler
kas tutulumu sırasıyla konfüzyon, diplopi (çift görme)
ve ﬂaﬂılık ile sonuçlanır.

Göz Kapakları
Kapak ve orbita infiltrasyonu nedeniyle hastalarda
rahatsız, huzursuz, korkmuﬂ gibi bir bakıﬂ olur.
Kapak retraksiyonu (üst kapa¤ın yukarda kalması)
tipiktir. Nedenleri:
1. Sempatik etki ile müller kasının iritasyonu
2. Üst kapak kaldırıcı kasında spazm, yaﬂlı
infiltrasyon, fibrozis
3. Proptozis (fırlaklık)
4. Alt rektüs kasının fibrozisi

Kas kalınlıkları BT, MR ile ölçülebilir (üst sınır AR
4.5, ‹R 5.2, ÜR 4.8, DR 5.2 mm.dir)

Proptozis “ekzoftalmi” (f›rlakl›k)
Orbita hacmının artması ile aksiyal ve pulsatil olmayan
proptozis (%60) meydana gelir. Fırlaklık ço¤unlukla
asimetrik iki taraflıdır, USG ve BT ile ölçülebilir.

Üst kapak takipsizli¤i (lid-lag): “Von Graefe
Belirtisi” %40-50 oran›nda görülür.

Göz ‹çi Basıncı

Kapak ödemi (periorbital ödem)
Seyrek göz kırpma (Stelwag Belirtisi)
Kapalı kapakta tremor (Rosenbach Belirtisi)
Ters çevrilme zorlu¤u (Gifford Belirtisi)
Alt kapak takipsizli¤i Griffith Belirtisi

Distiroid orbitopatide göz içi basıncı yükselmesinin
nedenleri;
1. Yukarı bakıﬂta fibrotik alt rektüs kasının globa
basısı
2. Orbita hacmının artması ile venöz geri dönüﬂün
bozulması sonucunda episkleral venöz basınç artıﬂı
3. Orbitada V. oftalmica superior stazı

Konjonktiva
Damarlarda geniﬂleme ve kıvrımlanma, hiperemi ve
kemozis, iç ve dıﬂ rektüs kaslarının yapıﬂma yerinde
ödem ve hiperemi, üst limbik keratokonjonktivit ve
alt konjonktivada epitelyopati görülür.
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Refraktif De¤iﬂiklikler
Orbita hacım artıﬂı, kapak ve kas basıları nedeniyle
edinsel hipermetropi ve astigmatizm görülebilir.
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Optik Sinir Tutulumu
seviyesi yükselirken hipofiz nedenli veya hipofizin
baskı altında oldu¤u Graves’te yükselmez.

Tepe basısına ba¤lı optik nöropati olabilir. Optik sinir
ve kılıfında enflamasyon, kalınlaﬂma görülür.
Erken dönemde renk görme ve kontrast duyarlık
azalması, Görme Alanı, VEP ve PCT bozuklu¤u, ileri
dönemde papilla ve makula ödemi, soluk papilla
sonucu görme kaybı geliﬂebilir.

• Periferik kanda: PBI, T4, T3, TSH, Resin T3
uptake, FTI (serbest tiroksin indeksi)
• Serum ve kanda glikozaminoglikanların tayini
• Tiroid Antikorları (Anti TPO, Anti Tg, TSH-R)
tayini

TANI YÖNTEMLER‹
1. GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER‹

TEDAV‹

USG, BT, MR, Spektrometrik MR, PET, Oktreotid
ve gallium kullanılarak yapılan sintigrafidir.

A- Koruyucu Önlemler :

2. T‹RO‹D FONKS‹YON TESTLER‹

• Yapay gözyaﬂı damla, jel ve pomatları

• Genel metabolizma yönünden: BM, kanda
kolesterol düzeyi, fotomotogram “aﬂilogram”
testleri

• Özel bant ve kapaklarla korneanın kapatılması,
gerekirse geçici tarsorafi

• Tiroid bezi düzeyinde: RAI, tiroid sintigrafisi,
sintigrafi ile stimülasyon testleri

• Baﬂı yükselterek yatıﬂ

• Hipofiz-hipoptalamus düzeyinde: TSH ile uyarma
testi, TRH ile uyarma testi, T3 supresyon testi,
immunoassay yöntemle serum TSH tayini düzeyi

• Kapak retraksiyonunda topikal adrenerjik
blokerler, kapak içi botoks injeksiyonu

• Dıﬂarı çıkarken koruyucu güneﬂ gözlü¤ü
• Hafif diplopide prizmalar, lokal steroid injeksiyonu

• Adrenerjik blokerler %5’lik Guanetidin (‹smelin,
Thilodigon) veya Propranolol ile lokal sempatolitik
tedavi

Primer hipotiroidide ‹yot 131 verilerek yapılan TSH
uyarısı yanıtsızdır. TRH ile uyarılınca TSH bazal

MR: Aksiyel ve koronal kesitlerde göz kaslarında tutulum görülmekte

Medikal Dergi, Nisan 2016
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‹mmunomodulatör ilaçlar (bromocriptine,
pentoxyfilline, infiliximab, rituximab) ve
antioksidanlar yararlı olabilir.

B- Destekleyici Tedavi (Tiroid Fonksiyonlarının
Düzenlenmesi):
1. ‹laçla Tedavi
• Antitiroid ilaçlar (Methimazole,
Propylthiouracil “PTU”)
• Beta adrenerjik blokerler (propranolol,
atenolol)

Nonsteroid immunsupresif ilaçlar (immuran,
siklosporin) ve Oktreotid tedavi faydasızdır.
• Distiroid Orbitopatide Radyoterapi: 9 Mev x ıﬂınları
10 eﬂit doza bölünerek (Toplam 20 Gy) uygulanır.
RT’nin immunsupresif bir aracı olarak; duyarlaﬂmıﬂ
lenfositler üzerine etkilidir, gözdıﬂı kasların
septumlarındaki fibroblastlara etki ile su çekici
glikozaminoglikanların sekresyonunu azaltır, genel
inflamasyona yanıtı azaltır.

2. RAI (I131) Tedavisi
• Uzun süren hipotiroidi nedeniyle orbitopati
için riskli olabilir.
3. Tiroid Cerrahisi
• Ani hipotiroidiye dikkat edilmeli ve medikal
önlemler alınmalıdır.

• Distiroid Oftalmopatide Cerrahi Tedavi: Müller
kası eksizyonu, üst kapak levator geriletme,
periorbital ya¤ dokusu eksizyonu (enflamatuar
evre), orbita dekompresyonu (fibrotik evre) ve
ﬂaﬂılık cerrahisidir (son aﬂama).

PTU periferik dokularda T4’ün T3’e
dönüﬂümünü ve T3/T4 oranını azalttı¤ı için
ciddi olgularda daha hızlı iyileﬂme sa¤lar.
Sridama ve DeGroot gibi yazarlar RAI ile
kötüleﬂme bildiriyor, Marcocci gibi bazı
araﬂtırmacılarsa katılmıyor, Jahrhult da uzun
süreli randomize prospektif çalıﬂmada fark
görememiﬂtir.

‹ZLEM
Sigara ve stres gibi risk faktörleri ile mücadele
önemlidir. Olgular›n %40’› kendili¤inden iyileﬂir.

C- Göz ve Orbitanın Tedavisi:

Hasta-hekim arası ve disiplinler arası çok iyi iletiﬂim
ve iﬂbirli¤i gerekir.

• Distiroid Oftalmopatide Kortikoterapi: ‹V pulse
ve/veya oral prednizon (40-60 mg/gün) kullanılır.

Beslenme ve yaﬂam kalitesine özen gösterilmeli,
tedavide geç kalınmamalı fakat acele de edilmemelidir.

Medikal Dergi, Nisan 2016
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Op. Dr. Selçuk Örsel
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›

“

Hareketli yaﬂama
geri dönüﬂ

”

Dizinizdeki kıkırdaklar ciddi bir
ﬂekilde hasar gördüyse, yürüme ve
merdiven çıkma gibi basit aktiviteleri
bile yapmak zor gelebilir. Hatta
otururken veya yatarken bile a¤rı
olabilir.
‹laç ve destek tedavileri artık yardımcı
olmuyorsa, total diz protezi
ameliyatını de¤erlendirmek
isteyebilirsiniz. Diz protezi a¤rıyı
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gidermek, deformiteyi düzeltmek ve
normal aktivitelerinize devam etmek
için güvenli ve etkili bir ameliyattır.
‹ster tedavi seçeneklerini yeni
de¤erlendirmeye baﬂlamıﬂ olun, ister
diz protezi yaptırmaya karar vermiﬂ
olun, bu yazı, bu de¤erli ameliyatı
daha iyi anlamanıza yardımcı
olacaktır.
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D‹Z PROTEZ‹N‹N GEÇM‹ﬁ‹

KRON‹K D‹Z A⁄RISI NEDENLER‹

Diz protezi ilk defa 1968’de uygulandı. O zamandan
bu yana, kullanılan materyaller ve cerrahi teknikteki
geliﬂmeler ameliyatın etkinli¤ini büyük ölçüde
artırmıﬂtır. Total diz protezi tıpta en çok yapılan
ameliyatlardan biridir.

Kronik diz a¤rısı ve fonksiyon bozuklu¤unun en
sık nedeni artrittir. Artritin birçok çeﬂidi vardır.
En sık diz a¤rısı yapan üç tipi osteoartrit, romatoid
artrit ve travma sonrası görülen artrittir.
OSTEOARTR‹T
Yaﬂla iliﬂkili aﬂınmaya ba¤lı bir artrittir. Genellikle
50 yaﬂ üzerinde görülür. Kemiklerin yüzeyindeki
kıkırdak yumuﬂar ve aﬂınır. ‹leri evrelerinde kemikler
birbirine sürtülür.

ANATOM‹
Diz vücuttaki en büyük eklemdir ve günlük
aktivitelerin ço¤unu gerçekleﬂtirirken sa¤lıklı dizlere
ihtiyacımız vardır.

ROMATO‹D ARTR‹T
Bu hastalıkta eklemi çevreleyen zarda (sinovya)
iltihabi reaksiyon ve kalınlaﬂma görülür. Bu da
kıkırdaklarda hasara ve bunun sonucunda a¤rı ve
sertli¤e neden olur. Romatoid artrit romatizmal
hastalıkların en sık görülen türüdür.

Diz eklemi, femur (uyluk kemi¤i) alt ucu, tibia
(kaval kemi¤i) üst ucu ve patelladan (diz kapa¤ı)
oluﬂur. Bu üç kemi¤in birbirine dokundu¤u uç
bölgeleri eklem kıkırda¤ı ile kaplıdır. Eklem kıkırda¤ı
kemiklerin birbiri üzerinde kaymasını sa¤layarak
düzgün bir yüzey oluﬂturur.
Femur ve tibia arasındaki menisküsler, ﬂoku emerek
yastık görevi gören C ﬂeklinde yapılardır.
Büyük ba¤lar kemikleri bir arada tutar. Uzun uyluk
kasları dize gücünü verir. Diz eklemini sinovya
denilen bir zar sarar. Bu zar eklemi ya¤layarak
sürtünmeyi çok azaltan bir sıvı salgılar. Normalde
bu yapıların hepsi uyum içinde çalıﬂır.

TRAVMA SONRASI GÖRÜLEN ARTR‹T
Ciddi diz yaralanmalarından sonra görülür. Diz
çevresindeki kırıklar veya ba¤ yaralanmaları
sonrasında zamanla kıkırdakta hasar sonucu dizde
a¤rı ve fonksiyon kaybı oluﬂur.

Normal
Eklem
Aral›¤›

Eklem
Aral›¤›
Kapanm›ﬂ

Diz Röntgen Görüntüleri: Solda normal dizde kemiklerin
aras›nda boﬂluk görünmekte, sa¤daki artrozlu dizde ise
k›k›rdaklar kayboldu¤u için eklem aral›¤›n›n kapand›¤›
ve kemiklerin ﬂeklinde bozulmalar oldu¤u görülmektedir.

Medikal Dergi, Nisan 2016

28

Diz Protezi

yapılabilir. Uygun düzeyde aktivite ile diz protezi
yıllar boyu fonksiyon görebilir.

D‹Z PROTEZ‹ AMEL‹YATI S‹Z‹N ‹Ç‹N
UYGUN MU?
Diz protezi ameliyatına hasta, hastanın ailesi ve
doktoru birlikte karar verir.

EV HAYATINI PLANLAMA
Ameliyat sonrasında iyileﬂme sürecinde bazı
de¤iﬂiklikler evde yaﬂamınızı kolaylaﬂtırır.

AMEL‹YAT NE ZAMAN ÖNER‹L‹R ?
Diz protezi önerilen hastalarda aﬂa¤ıdakilerden bir
ya da birkaçı bulunur.
- Yürüme, merdiven çıkma, oturdu¤u yerden
kalkma gibi günlük aktiviteleri sınırlayan a¤rı ve
sertlik
- ‹stirahat halinde orta derecede veya ﬂiddetli diz
a¤rısı
- Dizde ilaç ve istirahatle geçmeyen ﬂiﬂme
- Dizde e¤ilme sonucu deformite oluﬂması
- A¤rı kesici ilaçlar, eklem içi i¤neler, di¤er cerrahi
iﬂlemlerden hastanın yarar görmemesi.

- Banyoda tutunacak bir yer
- Merdivenlerde tutunacak trabzanlar
- Oturmak için 45-50 cm yüksekli¤inde arkası
sa¤lam bir sandalye ve ayakları uzatmak için bir
destek
- Tuvaletiniz alçaksa tuvalet yükseltici
- Banyoda oturacak bir yer
- Kayan halı ve kilimlerin kaldırılması

AMEL‹YATINIZ

Diz protezi ameliyatına hastanın yaﬂı veya kilosu
engel oluﬂturmaz.

Muhtemelen hastaneye ameliyat olaca¤ınız gün
yatacaksınız.

Ameliyat kararı hastanın yaﬂına göre de¤il, a¤rı ve
fonksiyon kaybına göre verilir. Total diz protezi
yapılan hastaların ço¤u 50 ile 80 yaﬂ arasındadır.
Ancak protez ameliyatı juvenil artriti olan çok daha
genç hastalara yapılabildi¤i gibi daha ileri yaﬂlarda
da uygulanabilir.

Anestezi
Hastaneye yattıktan sonra (veya yatmadan önce)
anestezi uzmanı sizi muayene ederek
de¤erlendirecektir. En sık uygulanan anestezi
yöntemleri genel anestezi (uyursunuz ), spinal veya
epidural anestezidir (uyanık oluyorsunuz ama
belden aﬂa¤ınız uyuﬂur).

TOTAL D‹Z PROTEZ‹NE KARAR VERME

Cerrahi ‹ﬂlem
Ameliyat 1-2 saat arasında sürer. Doktorunuz hasarlı
kıkırdak ve altındaki kemi¤i alarak yerine metal ve
polietilenden (bir çeﬂit plastik) oluﬂan bir protez
yerleﬂtirecek, böylece dizin dizilim ve fonksiyonu
düzelecektir.

Gerçekçi Beklentiler
Total diz protezine karar verirken önemli
konulardan birisi ameliyatın yapabileceklerini ve
yapamayacaklarını anlamaktır.
Total diz protezi ameliyatı olan hastaların
%90’ından fazlasında a¤rıda dramatik bir azalma
ve günlük yaptıkları iﬂlerde belirgin bir artıﬂ olur.
Ancak total diz protezi, kireçlenme baﬂlamasından
önceki durumunuzdan daha ileri götüremez.

Ameliyat sonras›
protezli dizin
önden görünümü

Normal kullanımla bir süre sonra aradaki plastik
insert aﬂınmaya baﬂlar. Aﬂırı aktivite veya aﬂırı kilo
bu aﬂınmayı hızlandırarak protezin normalden daha
kısa sürede gevﬂemesine neden olabilir.
Total diz protezinden sonra yürüme, bisiklete binme,
yüzme, araç sürme, hafif dans gibi spor ve aktiviteler
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Önce

Sonra

Yara Bakımı : Dizinizin önünde dikiﬂler veya staple
denilen zımbalar olacak ya da dikiﬂler cildinizin
altında olacaktır. Doktorunuz hangi sıklıkla
pansumana ihtiyacınız olaca¤ını söyleyecektir.
Dikiﬂler 2-3 haftada alınacak, cilt altındaki dikiﬂlerde
buna ihtiyaç olmayabilecektir. Yara kapanana kadar
suyla temas etmemelidir.
Diyet : Ameliyattan sonra birkaç hafta iﬂtah kaybı
sık görülür. Dengeli bir diyetle birlikte demir deste¤i
bu dönemde önemlidir.
Aktivite : Egzersiz, ameliyat sonrasında özellikle ilk
birkaç haftada ev hayatının çok önemli bir parçasıdır.
Günlük aktivitelerinizin birço¤unu 3-6 hafta içinde
yapmaya baﬂlarsınız. ‹lk haftalarda aktivite sırasında
ve gece bir miktar a¤rı olması beklenir.

HASTANEDEK‹ YAﬁAMINIZ

Önce evde, daha sonra dıﬂar›da yürüme ile
hareketiniz gittikçe artar. Günde birkaç defa
yapaca¤ınız özel egzersizler, dizinizin hareketini ve
baca¤ınızın gücünü artıracaktır. Araç kullanmak,
dizinizi araca rahat inip binebilecek kadar
kırdı¤ınızda ve hızlanıp fren yaparken kaslarınız
size gerekecek reaksiyon zamanını verecek kadar
güçlü oldu¤undan mümkün olacaktır. Birçok hasta
ameliyat sonrası 4-6 haftada araç kullanabilmektedir.

Hastanede birkaç gün kalacaksınız.
A¤rı Tedavisi : Ameliyat sonrasında biraz a¤rınız
olacaktır ama doktorunuz ve hemﬂireleriniz sizi
mümkün oldu¤u kadar rahatlatmak için ilaçlar
vereceklerdir. Yürümeye ve diz hareketlerine
ameliyat sonras›nda olabilecek en k›sa zamanda
baﬂlayacaks›n›z.
Kan pıhtısını önleme: Doktorunuz damarlarda
pıhtı oluﬂmasını önlemek için bazı önlemler
alacaktır. Bunlar arasında kan sulandırıcı ilaçlar
olabilece¤i gibi ayak-ayak bile¤i hareketleri, baca¤ı
yükseltme gibi di¤er önlemler de olabilir.

AMEL‹YATIN MUHTEMEL
KOMPL‹KASYONLARI
Total diz protezi sonrasında komplikasyon oranı
düﬂüktür. Eklem iltihabı gibi ciddi
komplikasyonların oranı % 2’den daha azdır.
Ameliyatla ilgili ﬂüphelerinizi doktorunuzla
konuﬂun.

Rehabilitasyon: Hastaların ço¤u egzersizlere
ameliyat günü veya bir gün sonra baﬂlarlar. Dizinizin
hareketini artırmak için doktorunuz CPM
(Continous passive motion) denilen yatakta
baca¤ınızı hareket ettiren bir cihaz kullanmanızı
önerebilir.

Enfeksiyon : Enfeksiyon yüzeyel olarak yara a¤zında
olabilece¤i gibi derinde protez çevresinde de olabilir.
Hastanedeyken veya eve çıktıktan sonra meydana
gelebilir. Yara a¤zındaki küçük enfeksiyonlar
genellikle antibiyotikle geçer. Daha derindeki
enfeksiyonlar ek ameliyatlar gerektirebilir,
enfeksiyon kontrol altına alınamazsa protezin
çıkarılması gerekebilir.

EVDE ‹Y‹LEﬁME DÖNEM‹
Ameliyattan sonraki haftalarda doktorunuzun
önerilerinizi dinlemeniz ameliyat baﬂarısını büyük
oranda artıracaktır.
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Kan P›ht›s› : Bacaklarda kan pıhtısı oluﬂması diz
protezi ameliyatının en sık görülen komplikasyonlarından birisidir. Nadiren bu pıhtılar akci¤erlere
giderek hayati tehlike yaratabilirler. Doktorunuz
gerek ilaç tedavisi, gerek di¤er yöntemleri kullanarak
pıhtı önlemeye yönelik tedbirler olacaktır.
Damar - Sinir Yaralanmalar› : Çok nadir olmasına
ra¤men, ameliyat sırasında çevredeki damar ve
sinirlerde yaralanmalar bildirilmiﬂtir.

D‹Z ARTROZUNDA TOTAL PROTEZ
DIﬁINDAK‹ AMEL‹YATLAR
Diz artrozu olan hastalarda bazı di¤er cerrahi
iﬂlemler de belirli ﬂartlarda düﬂünülebilinir.

ARTROSKOP‹
Hafif artrozu olup mekanik ﬂikayeti olan, ﬂiﬂme
atakları geçiren baz› dizlerde artroskopik debridman
sorunu çözebilir. Ancak vaka seçiminde çok dikkatli
olunmalıdır.

UNIKONDILER D‹Z PROTEZ‹:
Artrozun dizin sadece bir bölgesini ilgilendirdi¤i ve
çok ﬂiddetli olmadı¤ı hafif orta artrozu olan
vakalarda unikondiler denilen dizin sadece bir
bölgesine (yarısına) konulan protezler, baﬂarılı sonuç
vermiﬂ uzun vadede sa¤ kalım oranlarının yüksek
olmasıyla iyi bir alternatif olmuﬂlardır.

YÜKSEK T‹B‹AL OSTEOTOM‹
Dizin iç bölgesinde hafif veya orta derecede artrozu
olup baca¤ı içe do¤ru dönen hastalarda yüksek tibial
osteotomi iyi bir seçenektir. Daha genç ve beklentisi
yüksek olan hasta grubunda bu ameliyat özellikle
beklentileri daha iyi karﬂılar.

ARTRODEZ
Diz ekleminin dondurulması olan artrodez
ameliyatı, kronik enfeksiyon gibi nadir durumlarda
uygulanabilir.

ALÇAK D‹STAL FEMORAL OSTEOTOM‹
Dizin dıﬂ bölgesinde hafif veya orta derecede artrozu
olup baca¤ı dıﬂa dönen hastalarda tercih edilir. YTO
gibi daha genç ve aktif hasta grubu bu ameliyat için
uygundur.
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Doç. Dr. Arif Çelebi
Nöroloji Uzman›

“

Alzheimer hastal›¤› belle¤i, düﬂünme becerilerini
ve giderek günlük yaﬂam aktivitelerini bozan
ilerleyici bir hastal›kt›r. Günümüzde yaﬂl› nüfusun
giderek artmas› hastal›¤›n daha çok kiﬂide
görülmesine yol açm›ﬂt›r.

”

Alzheimer Hastalı¤ı (AH) belle¤i, düﬂünme
becerilerini ve giderek günlük yaﬂam aktivitelerini
(kendine bakım, ev iﬂleri, mesleki performans)
bozan ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık 1906’da
bellek kaybı, konuﬂma bozuklu¤u ve davranıﬂ
bozukluları olan bir hastasının beyin dokusu
de¤iﬂiklerini ilk olarak tanımlayan Dr. Alzheimer’a
atfen bu isimle anılmaktadır. Ço¤u hastada belirtiler
60’lı yaﬂların ortalarında baﬂlar. 65-70 yaﬂları
arasında %4-5 olan AH oranı, her 5 yılda bir
katlanarak artıp 90’lı yaﬂlarda %50’ye kadar ulaﬂır.

Yaﬂlı insanlarda demansın en sık görülen nedeni
AH’dır. Beyindeki bozulmanın do¤asına ve yerine
ba¤lı olarak de¤iﬂik klinik görünümleri olan ve farklı
seyir gösteren demans tipleri de vardır. Bunlar
arasında, Alzheimer tipi demanstan sonra en sık
görülen demans tipleri, Lewy cisimli demans,
Fronto- temporal demans ve beyin kan dolaﬂım
bozukluklarına ba¤lı vasküler demanstır. Fakat
ço¤u zaman aynı hastada birden çok demans tipi
beraber bulunur.

Genel anlamda demans, hangi sebebe ba¤lı olursa
olsun, kognitif fonksiyonların (düﬂünme, hatırlama,
muhakeme etme, beceri…) kaybı ve davranıﬂ
bozukluları ile seyreder. Bu durum kiﬂinin günlük
yaﬂam aktivitelerini etkiler. Baﬂlangıçta bellek
bozuklukları en sık görülürken, ilerlemiﬂ
dönemlerde hasta günlük yaﬂam aktivitelerini de
yapamaz ve giderek tam olarak baﬂkalarının
bakımına muhtaç hale gelir.

AH’de Beyin De¤iﬂikleri
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AH’da beyin dokusunun bozulmasının, bellek
sorunları ve biliﬂsel aktivitelerdeki bozuklukların
görülmesinden 20 yıl kadar önce ortaya çıktı¤ı ileri
sürülmektedir. Limbik sistem beynin orta kısmında,
hipokampus, sigulat girus, hipotalamus ve
amigdala’dan oluﬂan ö¤renme ve bellek yanı sıra
çeﬂitli hayati iﬂlevleri olan bir yapıdır. AH’da

32

Alzheimer Hastalığı

bozukluk limbik sistem ve özellikle hipokampus
bölgesinden baﬂlar. AH’a ait belirtilerin olmadı¤ı
bu dönemde beyin dokusunda anormal protein
depozitleri: Nörofibriler Yumaklar (NFY) ve Senil
Plak veya Nöritik Plak olarak da isimlendirilen
Amiloid Plaklar (AP) oluﬂur. Bunlara ba¤lı olarak
beyin hücreleri (nöronlar) giderek bozulur,
iﬂlevlerini yitirir, öteki nöronlarla ba¤lantılarını
kaybeder ve ölürler.

Tablo-1: AH nöropatolojisi
Nörofibriler yumaklar (NFY)
Amiloid plaklar (AP)
Nöron kaybı
Dendritik ve aksonal de¤iﬂiklikler
Sinaps kaybı
Gliozis - inflamasyon

Nörofibriler Yumaklar (NFY) beyin hücreleri
(nöron) içindedirler. Hücre içindeki metabolik
süreçlere giren tau proteinlerinin metabolik
döngüsünü tamamlayamadan hiperfosforalize
monomerler halinde kendi üzerlerine katlanmasıyla
oluﬂurlar. Amiloid Plaklar beynin gri maddesinde,
hücre dıﬂı (ekstraselüler) alanda biriken amiloid beta
maddesinden oluﬂurlar. Senil plakların çevresinde
beyin destek dokusu hücreleri (mikroglia ve astrositler)
artar (nörogliosiz), nöral yapılarda dejeneresans
saptanır ve dantrit miktarında azalma görülür.
NFY’lerin hipokampus ve onunla ba¤lantılı limbik
sistemde birikmesi “Normal Yaﬂlanma” ve “Hafif
Kognitif Bozukluk” ile iliﬂkili olarak kabul
edilmektedir. NFY ve AP’ların hipokampus ve
limbik sistem yanı sıra beyin hemisferlerine
(neokortekse) yayılması sonucu ise AH geliﬂir.
Beyinde destek hücrelerinin reaktif artması (gliosis),
yangı (enflamasyon) geliﬂmesi, beyin hücresi (nöron)
kaybı, nöronlar arası ba¤lantı (sinaps) kayıpları,
aksonal ve dendritik morfolojik de¤iﬂiklikler, kortikal
kolinerjik innervasyon ve di¤er nörotransmitter
sistemlerinde kayıplar ise AH nöropatolojisinin
bileﬂenlerini oluﬂtururlar (Tablo-1). Hastalık
ilerledikçe tüm beyin nöronlarda bozulma ortaya
çıkar ve beyin hacmi belirli ﬂekilde küçülür.

Di¤er nörotransmitter kayıpları

Sağlıklı
Beyin

Şiddetli
Alzheimer

Normal beyin ve AH’de yumak ve plakların
olduğu beyin
Normal

AH kesin tanısı için patolojik olarak NFY ve AP’ların
saptanması gerekli ancak yeterli de¤ildir.Her iki
lezyon normal yaﬂlanmada oldu¤u gibi bir dizi baﬂka
dejeneratif hastalıkta da görülebilir. AH’nin kesin
tanısı için bu iki lezyonun saptamasının yanı sıra
belli bir nöroanatomik da¤ılımda ve belli miktarlarda
oldukları da gösterilmelidir. AH’nın geliﬂmesinde
plak ve yumaklardan hangisinin temel rolü oynadı¤ı
halen tartıﬂmalıdır.
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Alzheimer Hastalı¤ı Belirtileri
AH belirtilerine geçmeden önce AH’dan ayrılması
gereken iki klinik tanımdan söz etmek gerekir:
“Yaﬂlılıkla ‹lintili Unutkanlık” ve “Hafif Kognitif
Bozukluk”.
Yaﬂlılıkla ‹lintili Unutkanlık: Sosyal yaﬂamda baﬂka
açılardan sa¤lıklı bir yaﬂlının özel isimleri unutması,
özel eﬂyalarını kolaylıkla bulamaması normal kabul
edilir. Bu kiﬂiler günlük yaﬂamında tamamıyla
ba¤ımsızdır. Nöropsikolojik testlerde ise özellikle
yakın bellek testlerinde yaﬂa göre normal sınırlarda,
fakat genç eriﬂkinlere göre ortalama de¤erlerin 1
standart sapma altında puan alırlar.Unutkanlı¤ı
olan bir yaﬂlıda “selim” yaﬂlılık de¤iﬂiklikleri mi
oldu¤u yoksa AH’nin erken belirtilerinin mi
baﬂladı¤ına ancak zaman içinde seyrine bakarak
cevap verilebilir. Giderek aynı soruları tekrarlaması,
iﬂini sürdüremez olması ya da yabancı bir mekânda
kaybolması sürecin hastalık düzeyine ilerledi¤ini
gösterir.

paralimbik alanlarda kaldı¤ı sürece bu durum
ilerleyici, izole unutkanlık olarak belirti verir. Ancak,
yıkım (nörodejenerasyon) beyin hemisferlerine
(neokortikal, heteromodal kortekslere) yayıldı¤ında,
bu alanlarda temsil edilen dil ve görsel-mekansal
iﬂlevler de bozulmaya baﬂlar. Böylece demansın
asgari koﬂulu olan “birden fazla kognitif bozukluk”
kriteri gerçekleﬂmiﬂ olur.

Hafif Kognitif Bozukluk (HKB): HKB’¤u olan
kiﬂilerde daha ciddi bellek sorunları vardır. Listeyle
alıﬂveriﬂe çıkabilirler, günlük yaﬂamlarında da halen
ba¤ımsızdırlar fakat nöropsikolojik testlerde anlamlı
düzeyde düﬂük performans gösterirler.HKB tanımı
demans ile normallik arasında bir geçiﬂ durumu
olarak alınabilir. HKB olan hastalardan bir kısmı
düzelip normale dönebilir, bir kısmında ise demans
geliﬂir. Günlük yaﬂamda ba¤ımsızlı¤ını
sürdüremeyecek düzeyde bozulma durumunda artık
demanstan söz edilir. HKB olan kiﬂilerde demans
ortaya çıkma oranı o yaﬂtaki normal popülasyona
göre daha yüksektir.

AH’da kognitif bozukluklar (bellek kusurları,
beceri kaybı, tanıma kusurları, soyut anlamları
kavramakta güçlük…), davranıﬂsal bozukluklar
(hiperseksüalite, ahlaki normlara aldırmazlık, yeme
bozuklukları, duygu-durum, düﬂünce ve algı
bozuklukları, ajitasyon…), iﬂlevsel bozukluklar
(mesleki alanda, ev iﬂlerinde, öz bakımda, alıﬂveriﬂ
ve araba kullanmada bozukluklar…) giderek motor
bozukluklar (güçsüzlük, dengesizlik ve
yürüyememe…), otonom bozukluklar (idrar
kaçırma, yutma bozuklu¤u…) geliﬂir.

ALZHEIMER HASTALI⁄I
Alzheimer hastalı¤ında, hastaların ço¤unda ortaya
çıkan ilk belirti bellek sorunları olmakla beraber
hastalar hekime bazen kelime bulmakta zorluk,
bildi¤i bir çevrede kaybolma, muhakeme ve davranıﬂ
bozuklukları nedeniyle de getirilebilirler. AH
de¤iﬂikler limbik sistemde baﬂlar ve uzun yıllar
buraya sınırlı kaldıktan sonra neokortikal asosiasyon
alanlarına yayılır. Nörodejenerasyon limbik-
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Hafif Evre Alzheimer hastalı¤ında kiﬂide bellek
bozukları ve baﬂka kognitif bozukluklar ortaya çıkar.
Nerede oldu¤unu bilememe ve kaybolma halleri
görülebilir, para hesabı ve alıﬂveriﬂ yapmakta
zorlanır, aynı soruları tekrar tekrar sorar, günlük
normal aktivitelerini yapmakta zorlanır, kiﬂilik ve
davranıﬂ bozuklukları görülür. Bu dönemde hastalar
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kiﬂilerde geliﬂir. AH olan kiﬂilerin % 5’inden daha
azında bu form görülür. Otozomal dominan bir
geçiﬂ gösterir ve Mendelyen geçiﬂ açısından
heterojendir: Birden fazla kromozomdaki gen
lokuslarının çok sayıda farklı mutasyonları aynı
hastalı¤a yol açar.Otozomal dominant geçiﬂten
sorumlu olan ﬂimdiye kadar 3 ayrı gen bulunmuﬂtur.
“Amiloid prekürsör protein” geni (21.
Kromozom’da), “presenilin 1” geni (14.
Kromozom’da) ve “presenilin 2” geni (1.
Kromozom’da) bulunmuﬂtur. Bu genlerin kodladı¤ı
3 protein de transmembran proteinlerdir.Anılan
genlerdeki mutasyonlar her durumda Amiloid
prekürsör Protein metabolizmasını “Amiloid Beta
(Aß) üretiminin artıﬂına neden olacak yola kaydırırlar.
Bu mutasyonlar bir yandan amiloid metabolizması
üzerinden hastalı¤ın patogenezine ıﬂık tutarken, bir
yandan da Down sendromu ile AH arasındaki iliﬂkiyi
aydınlatmıﬂtır.Down sendromlu hastalar 21.
kromozomun 3 kopyasını taﬂırlar (21 trizomisi),
dolayısıyla, “Amiloid Prekürsör Protein” proteolizi
sonucu daha fazla Amiloid Beta (Aß) üretimine yol
açarlar. Bu hastalar 30’lu yaﬂlardan itibaren hemen
daima AH’nin nöropatolojik de¤iﬂikliklerini
göstermeye baﬂlarlar.Genel bir ifadeyle genetik
bozukluk “Amiloid Beta” artıﬂına ve birikimine yol
açarak demans geliﬂme riskini artırır.

evinde ve ev dıﬂında tanıdık mekânlarda belli bir
ba¤ımsızlı¤ı sürdürebilir fakat karmaﬂık iﬂlevlerin
üstesinden gelemezler. Hastalara genellikle bu
dönemde teﬂhis konulur.
Orta Evre Alzheimer hastalı¤ında hasta ev
dıﬂındaki ba¤ımsızlı¤ını artık tümüyle
yitirmiﬂtir.Gözetimle soka¤a çıkabilse de, yalnız
kaldı¤ı takdirde yolunu bulamaz.Baﬂkalarının
evinde odaları karıﬂtırabilir.Yeni ö¤renme artık
hemen hiç mümkün olamamaktadır, yeni
durumlara uyum sa¤layamaz; konuﬂma, muhakeme,
duyusal verilerin iﬂlenmesi ve bilinçli düﬂünme
fonksiyonları bozulur. Bellek kaybı ve zihin
karıﬂıklı¤ı giderek ilerler ve hasta aile fertlerini ve
arkadaﬂlarını tanımada sorunlar yaﬂamaya baﬂlar.
Hasta bildi¤i bazı becerileri mesela yemek piﬂirme,
giyinme gibi yapamaz. Ayrıca bu dönemde
hastalarda olmayan ﬂeyler görme, sesler duyma gibi
sanrılar (hallüzinasyonlar) veya mevcut görüntüleri,
sesleri baﬂka ﬂekillerde algılama ve yorumlama
(illüzyonlar), gerçek olmayan düﬂünce ve
yorumlamalar: “paramı alıyorsunuz”, “eve yabancı
kiﬂiler geliyor” gibi (hezeyanlar) ortaya çıkar ve
hastada impulsif, saldırgan, öfkeli davranıﬂlar geliﬂir.
Ev yaﬂamı, giyinme, yıkanma, yemek yeme gibi
temel “Günlük Yaﬂam Aktivitelerinde” kısmen
destek gerekir.

“Geç baﬂlangıçlı AH” ise 60 yaﬂından sonra ortaya
çıkar, Alzheimer hastalarının % 60-80’i bu tür
olgulardan oluﬂur. Geç baﬂlangıçlı AH’da Genetik
yatkınlık, çevresel faktörler ve hastanın yaﬂama
biçimi ile ilgili etmenlerin kombinasyonu hastalı¤ın
geliﬂme riskini belirler. Bir di¤er ifadeyle hastalık
çevresel ve genetik faktörlerin karmaﬂık etkileﬂimi
sonucu geliﬂir. 19. Kromozomda lokalize APOE
geninin geç baﬂlangıçlı AH ile zayıf iliﬂkisi oldu¤u
ortaya konulmuﬂtur. Bu gen beyinde amiloid birikim
ve temizlenmesinden sorumlu Apoliprotein E’nin
(APO-E) sentezini sa¤lar. APO-E’nin 3 farklı formu
vardır: APO e2, APO e3, APO e4. Amiloid plakların
oluﬂumundan sorumlu olan formun APO e4 oldu¤u
saptanmıﬂtır. Dolayısıyla bir kiﬂide AH geliﬂme
riskinin APO e4 lipoproteini yüksekli¤i ile orantılı
oldu¤u kabul edilmektedir.

‹leri Evre Alzheimer hastalı¤ında bellekte artık
sadece parçacıklar kalmıﬂtır. Eﬂini çocu¤unu
tanımayabilir, aynadaki kendi yüzünü yabancı biri
sanabilir. Sözel iletiﬂim kuramaz, tüm zihinsel
becerileri kaybolmuﬂtur. Giderek yürüyemez,
yutamaz, idrar gaita sfenkter kontrolü kaybolur.
Yata¤a ba¤ımlıdır. Tüm bedensel bakımının
baﬂkaları tarafından yapılması gerekir.

Alzheimer Hastalı¤ında Kalıtım
Alzeheimer Hastalı¤ının iki formu vardır: “Erken
baﬂlangıçlı AH” ve “Geç baﬂlangıçlı AH”.
“Erken Baﬂlangıçlı AH” (“Ailevi AH” olarak da
isimlendirilir), kalıtsaldır, 30 - 60 yaﬂları arasındaki
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Alzheimer Hastalı¤ında Risk Faktörleri

Alzheimer Hastalı¤ında Koruyucu Faktörler

Demans yaﬂla oranı artan bir hastalıktır. Yani ileri
yaﬂ en önemli risk faktörüdür. Günümüzde yaﬂlı
nüfusun genel nüfusa göre giderek artması demans
oranının da artmasına yol açmıﬂtır. Cinsiyet bir
risk faktörü olarak tartıﬂmalıdır. Bazı çalıﬂmalarda
AH prevalansı kadınlarda erkelerde göre daha fazla
oranda bulunmuﬂtur. Bu durum kısmen kadınların
erkeklere oranda daha fazla yaﬂaması, kısmen de
beyinde nootrofik bir faktör olarak iﬂlev gören
östrojen hormonunun menapozdan sonra
üretilmemesine ba¤lanmıﬂtır. Erkeklerde ise ömür
boyu mevcut olan testosteron beyinde östrojene
çevrilip iﬂlevini sürdürmektedir. Düﬂük e¤itim bir
risk faktörüdür. Ailede demans öyküsü olması bir
risk faktörüdür. AH’li kiﬂilerin kardeﬂlerinde yaﬂam
boyu hastalık riski bir misli yüksektir. Down
Sendromu aile öyküsü AH riskini 2-3 kat
artırmaktadır. Tedavi gerektiren Depresyon AH
riskini muhtemelen bir misli artırmaktadır. Kısıtlı
sosyal iliﬂkilerin ba¤ımsız bir risk faktörü oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Damarsal hastalıklar arasında
Miyokart iskemisi, hipertansiyon, diyabet, inme
öyküsü ve metabolik sendrom mevcudiyetinin AH
riskini anlamlı ölçüde artırdı¤ı bir çok çalıﬂmada
gösterilmiﬂtir. “‹nme” için bir risk faktörü olan
plazma homosistein düzeyi yüksekli¤inin AH için
de ba¤ımsız bir risk faktörü oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Hipotroidinin hem demans, hem AH ile iliﬂkisi
ortaya konulmuﬂtur. Elektromanyetik alan
maruziyeti, organik çözücüler, alüminyum, genel
anestesi ve sigara içimi üzerine çok sayıda çalıﬂma
yapılmıﬂ olasına ra¤men bu etmenler bir risk faktörü
olarak tartıﬂmalıdır.

Epidemiyolojik çalıﬂmalar bir dizi faktörle AH
arasında, bu faktörlerin “koruyucu” olabilece¤ini
düﬂündürecek ﬂekilde ters bir iliﬂki göstermiﬂtir.

APOE-ε4 aleli risk iken APOE-ε2 aleli bazı
çalıﬂmalarda koruyucu gibi görünmektedir. APOEε2’nin beta-amiloid fragmanının temizlenmesinde
rol aldı¤ı düﬂünülmektedir.
Düﬂük e¤itim düzeyi AH için bir riskken, yüksek
e¤itim düzeyi ve profesyonel aktivite koruyucu
olarak ortaya çıkmaktadır.E¤itim deneyimindeki
artıﬂın bireyin kognitif rezervinin geniﬂlemesine yol
açarakhastalı¤ın ortaya çıkıﬂ eﬂi¤ini yükseltti¤i ileri
sürülmüﬂtür.
E vitamininin koruyucu etkisini gösteren çok sayıda
çalıﬂma vardır fakat yakın zamanda yapılan
çalıﬂmalar bunu desteklememiﬂtir.

Antiemflamatuar ilaç kullananlar arasında AH
sıklı¤ının daha az oldu¤u birçok gözlemsel çalıﬂma
vardır. Fakat sa¤lıklı yaﬂlılarda demans geliﬂimini
önleme ve hastalık seyrini yavaﬂlatma bakımından
bir etkisi gösterilememiﬂtir. Aynı ﬂekilde östrojen
replasmanının demans geliﬂimi açısından bir etkisi
saptanmamıﬂtır. Kolesterol düﬂürücü ilaç (statin)
alanlarda AH riski daha düﬂüktür. Bu etki ilacın
protelitik yolu uyarmasına ba¤lanmıﬂ fakat AH
hastalarında statin tedavisinin faydası
gösterilememiﬂtir. Anti-hipertansif ve antidiabetiklerin vasküler risk faktörlerinin kontrolü
aracılı¤ıyla demansa karﬂı koruyucu olabilece¤i
düﬂünülmüﬂtür. Nitekim bu öngörü antihipertansifler açısından birkaç prospektif çalıﬂmada
do¤rulanmıﬂ, anti hipertansif ilaçların AH geliﬂimin
azalttı¤ı gösterilmiﬂtir. Bazı antidiyabetik ilaçların
da, vasküler risk faktöründen ba¤ımsız olarak,
koruyucu oldu¤u de¤iﬂik çalıﬂmalarla gösterilmiﬂtir.
Birçok çalıﬂmada hafif orta alkol tüketiminin
koruyuculu¤u bildirilmiﬂtir. Buna karﬂılık çok alkol
tüketimi AH riskini artırır. Bu etkinin özellikle
kırmızı ﬂarapta bulunan polifenoller ve resveratrol
maddeleriyle ilgili oldu¤u düﬂünülmektedir.
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Risk Faktörleri

Koruyucu Faktörler

•Yaﬂ
•Kadın cinsiyet
•Düﬂük e¤itim
•Ailede demans öyküsü
•Genetik etkenler (APOE-ε4)
•Bilinç kayıplı kafa travması
•Down sendromu
•Majör depresyon öyküsü
•Vasküler olaylar
•Plazma homosistein düzeyi
•Küçük kafa çevresi
•Hipotiroidi
•Bazı toksik ve zararlı durumlara maruz kalma

•Yüksek e¤itim
•APOE-ε2
•Anti-oksidan kullanımı (?)
•Anti-inflammatuar kullanımı (?)
•Östrojen kullanımı (?)
•Statin kullanımı (?)
•Kırmızı ﬂarap
•Akdeniz diyeti
•Fiziksel ve zihinsel aktivite

olmasına karﬂın belirli motor eylemlerin yerine
getirilmesi yetene¤inde bozulma); Agnozi (duysal
iﬂlevlerin salim olmasına karﬂın nesneleri tanımakta
güçlük); Yürütücü iﬂlevlerde bozulma (planlama,
organize etme, sıralama, soyutlama). Tanımlanan
bu bozukluklar sonucu hastanın toplumsal ve
mesleki iﬂlevleri ciddi ﬂekilde bozulmuﬂ olmalıdır.

Akdeniz diyeti bir koruyucu faktör olarak son
yıllardaki en popüler çevresel faktör araﬂtırma
konularından biridir. Akdeniz diyeti ile tahıllar,
sebzeler, meyveler, peynir, süt, özellikle balık,
zeytinya¤ı ve kırmızı ﬂaraptan zengin bir diyet
kastedilmektedir.
Zihinsel ve Fiziksel aktiviteler ve sosyal iliﬂkiler
koruyucu bir etki gösterir. Fiziksel aktivite bir
yandan vasküler riskin kontrolü aracılı¤ıyla, di¤er
yandan da, e¤itimde oldu¤u gibi, zengin uyarana
maruz kalmanın kognitif rezervi arttırması yoluyla
etki ediyor olabilir. Çok sayıda çalıﬂmada, okumak,
sanatsal faaliyette bulunmak, oyun oynamak,
yürümek gibi kognitif olarak uyarıcı faaliyeti olan
yaﬂlılarda AH geliﬂme riskinin daha düﬂük oldu¤u
bulunmuﬂtur.

AH tanı ve ayırıcı tanı aﬂamalarında hasta ve
yakınlarından genel sa¤lık durumu ve geçmiﬂ tıbbi
sorunları ile ilgili bilgi alınır. Unutkanlık yanı sıra
hastanın günlük aktiviteleri ne oranda yapabildi¤i
ve kiﬂilik de¤iﬂikleri olup olmadı¤ı sorulur. Hastada
klinik muayene ve zihinsel becerileri ölçen testlerle
(bellek, sorun çözme, dikkat, muhakeme ve dil
fonksiyon bozuklu¤u) de¤erlendirilir. Beyni
etkileyen her türlü metabolik, toksik ve yapısal sebep
beyin fonksiyonlarını bozabilece¤inden, zihinsel
fonksiyon bozuklu¤una yol açacak tüm olası
nedenler (beyin damar hastalıkları, beyin uru, ilaç
yan etkileri, toksik nedenler, enfeksiyon, beyin
omurilik sıvısı dolanım bozuklukları, metabolik
bozukluklar, beslenme bozuklukları ve otoimmuninflamatuar hastalıklar) araﬂtırılır. Kan testleri ve
beyin görüntüleme incelemeleri (Bilgisayarlı Beyin
Tomografisi, Beyin MR ve gerekli vakalarda Pozitron
Emisyon Tomografisi) yapılır. Laboratuvar ve

Alzheimer Hastalı¤ının Tanısı
AH tanısı için birden fazla kognitif alanda bozukluk
saptanmalıdır: Bellek bozuklu¤u (yeni bilgi
ö¤renememe ve ö¤renilmiﬂ eski bilgiyi hatırlama
yetene¤inin bozulması) yanı sıra aﬂa¤ıdaki
bozukluklardan en az birisi de bulunmalıdır: Afazi
(dil bozuklu¤u); Apraksi (motor iﬂlevlerin normal
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(memantin), beyinde, ö¤renme ve bellekle ilgili
oldu¤u düﬂünülen, uyarıcı bir aracı madde
(nörotransmitter) olan glutamat düzeyini,
düzenleyerek yararlı olur ve özellikle orta ve ileri
evre AH’da kullanılır.

görüntüleme tetkikleri ile hastada demansa yol açan
baﬂka hastalıklar ekarte edilir. Hastada incelemeler
sonucu olası Alzheimer hastalı¤ı lehine de¤iﬂikler
saptanır fakat hastalı¤a kesin olarak tanı koyduran
bir laboratuvar testi yoktur. Klinik yaklaﬂımda %90
do¤rulukla tanı konulmasına ra¤men kesin tanı ancak
beyin dokusunun incelenmesi ile konulabilir.

Yukarıdaki tedavi ﬂekilleri semptomlara yöneliktir.
Hastalı¤ın asıl oluﬂ nedeninin önleme amaçlı
çalıﬂmalar (Beta Amiloid birikimi ve Tau
proteinlerine yönelik çalıﬂmalar, nöron ölümünü
durdurma, koruyucu aﬂı...) devam etmektedir.
Önümüzdeki on yıllarda beyin hücre ölümünü
engelleyecek daha etkili yöntemlerin bulunaca¤ı
umulmaktadır.

Son yıllarda MR ve PET incelemeleri yanısıra, AH
tanısına yönelik bazı laboratuvar testleri (Tau/
Amiloid Beta 42 ba¤ıntısı, APOE Genotipi, PSEN1,
PSEN2) geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlar, hastalık çıkmadan
önce, AH’nın geliﬂme riskini göstermektedir.

MR ve PET görüntüleme incelemeleri yanı sıra son
yıllarda AH tanısına yönelik bazı laboratuvar testleri
(Tau/ Amiloid Beta 42 ba¤ıntısı, APOE Genotipi,
PSEN1, PSEN2) yapılabilmektedir. Bu testler kiﬂide
AH geliﬂece¤ini kesin olarak göstermemekle beraber
AH geliﬂme riskini göstermekte ve AH riski yüksek
kiﬂilere hastalıktan koruyucu yöntemleri dikkate
alması açısından bir imkân sunmaktadır.

Alzheimer Hastalı¤ının Tedavisi
Beyinde nöronlararası mesaj iletimi “nörotranmitter”
denilen “aracı bazı maddeler” (asetilkolin, serotonin,
dopamin, noradrenalin, glutamat gibi…) vasıtasıyla
olur. AH’da kullandı¤ımız ilaçlar beyin hücre ölümü
sonucu azalan veya iﬂlevi bozulan bazı beyin aracı
maddelerini sa¤lamaya veya düzenlemeye yöneliktir.
Fakat hastalı¤ın altında yatan patolojik süreç ve hücre
ölümü üstüne bir etkisi olmadı¤ından, ilaçların
düzeltici etkisi olmasına ra¤men, hastalık ilerlemeye
devam eder.

Hastaya bakan kiﬂilerin ve ailelerin deste¤i
Hasta yakınları için sevdikleri kiﬂinin zihninin, yıllar
içinde, giderek boﬂalması ve bedeninin çökmesi
oldukça üzücü bir durumdur. Ayrıca hastanın yıllar
süren fiziksel bakımı gerekmektedir. Bunlar hasta
yakınları için fizik ve duygusal yönden oldukça
zorlayıcıdır.

Hastalı¤ın erken evresinde tedaviye baﬂlanması
zihinsel çöküﬂü geciktirir ve hastanın daha uzun süre
günlük aktiviteleri sürdürebilir durumda kalmasını
sa¤lar. Ayrıca davranıﬂ sorunları olan hastalarda
hastayı sakinleﬂtirecek baﬂka ilaçlar (antidepresif,
trankilizan, nöroloeptik) kullanılır.

Ayrıca Alzheimer hastalarının bakımı ciddi boyutta
maddi deste¤i de gerektirir. Yurt dıﬂında ve
Türkiye’de, hastaya bakımı üstlenen kiﬂiler ve hasta
yakınlarına yönelik, zaman içinde de¤iﬂen bakım
gereksinmeleri konusunda ve hasta bakarken
yaﬂayacakları psikolojik sorunlar konusunda e¤itim
ve destek veren, grup çalıﬂmaları yapan, merkezler
vardır.

Alzheimer hastalı¤ı ilaçlarından bazıları
(asetilkolinesteraz inhibitörleri) beyinde ana iletici
maddelerden biri olan asetilkolinin parçalanmasını
engelleyerek asetilkolin düzeyini yükseltici etki
gösterir. Asetilkolin düzeyini yükselten ilaçlar içinde
halen onaylanmıﬂ üç ilaç bulunmaktadır (donepezil,
rivastigmin, galantamin). Hasta bunlardan birinden
daha fazla fayda görebilir ya da yan etkileri nedeniyle
alamadı¤ı bir ilacın yerine bir baﬂkası verilebilir.
‹laçların tablet, a¤ızda eriyen tablet, damla ya da
deriden emilen pacht formlarının olması da hastanın
durumuna göre bir tercih nedeni olabilir.
Baﬂka bir mekanizmayla etkili bir di¤er ilaç
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Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

“

80 yaﬂ›ndaki hastam›z 1 ay önce ﬂiddetli kusma,
gö¤üs ortas›nda a¤r›, yanma, nefes darl›¤›, çarp›nt› ﬂikayetleri
ile acil servise gitmiﬂ ve yat›r›lm›ﬂ. Yap›lan incelemelerde
midenin dörtte üçünün f›t›klaﬂarak gö¤üs boﬂlu¤una ç›kt›¤›
teﬂhis edilmiﬂ. Hastanemizde baﬂar›l› bir ﬂekilde ameliyat
edilerek f›t›¤› tamir edilmiﬂ ve ameliyattan sonra yedinci
günde ﬂifa ile taburcu edilmiﬂtir.

”

Mide f›t›¤›, midenin bir k›sm›n›n, kar›n boﬂlu¤unu
gö¤üs boﬂlu¤undan ay›ran diyafragmadaki
geniﬂlemiﬂ olan yemek borusunun geçti¤i delikten
yukar› gö¤üs boﬂlu¤una girmesine denir.

C- Gö¤üste Bas›ya Ba¤l› ﬁikayetler
• Özellikle yemeklerden sonra nefes darl›¤›,
çarp›nt› hissi, gö¤üste s›k›ﬂma ve bas› hissi
Tan›s› için endoskopi, kontrastl› yemek borusu,
mide pasaj filmleri, bilgisayarl› tomografi yap›l›r.

ﬁu ﬂikayetlere neden olabilir :

ﬁiﬂmanl›k, aﬂ›r› yemek yemek, s›k› kemer ve korseler
ﬂikayetleri artt›r›r.

A- Reflü ﬁikayetleri
• A¤›za ekﬂi sular gelmesi, gö¤üste yanma
• Öksürük, bo¤azda yutma güçlü¤ü, a¤r› ve
yanma

Tedavisinde geniﬂlemiﬂ olan diyafragmadaki delik
dikiﬂlerle daralt›larak, mideye antireflü iﬂlemi yap›l›r.
Mide yemek borusunun kar›n içindeki son k›sm›
etraf›na manﬂon tarz›nda sar›l›r.

B- Mide ﬁikayetleri
• Haz›ms›zl›k, kusma, kar›nda ﬂiﬂkinlik
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Tek tek dikiﬂlerle daralt›ld›. Reflüyü önlemek için
mide yemek borusu etraf›na sar›ld›.

Ameliyat etti¤imiz hastam›zda midenin büyük k›sm›
gö¤üs boﬂlu¤unda oldu¤u için solunum zorlu¤u,
nefes darl›¤›, çarp›nt›, kalp ritm bozukluklar› ve
gö¤üste bas›nç hissi ile kusma ön planda idi.

Ameliyattan sonra ilk gün yo¤un bak›mda takip
edildi. Ve yedinci gün ﬂikayetleri tamamen geçmiﬂ
vaziyette ﬂifa ile taburcu edildi

Ameliyatta mide kar›n içine normal yerine çekildi.
F›t›k kesesi ç›kart›ld›. F›t›k halkas› çok geniﬂlemiﬂti.

Mide
Diyafragma

Bilgisayarl› Tomografide hastan›n midesinin yar›s› yukar› gö¤üs boﬂlu¤una geçmiﬂ vaziyette görülüyor.
Kalbe özellikle yemeklerden sonra bas› yapt›¤› için çarp›nt› ve ritm bozuklu¤una neden oluyordu.
Ayr›ca akci¤erlere de bas› yapt›¤›ndan solunum s›k›nt›s› yarat›yordu.
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Mide havas›

Bilgisayarl› tomografide gö¤üs boﬂlu¤unda aort kavsinin
alt›nda yan resimdeki gibi midenin yaklaﬂ›k tamam›n›n
gö¤üs boﬂlu¤una f›t›klaﬂt›¤› görülüyor.

Direkt akci¤er filminde gö¤üste midenin üst k›sm›nda
yar›m ay ﬂeklinde hava imaj› görülüyor.

YEMEK BORUSU
Midenin gö¤üs
boﬂlu¤una
f›t›klaﬂm›ﬂ k›sm›

Diyafragmadaki
geniﬂlemiﬂ olan
yemek borusunun
geçti¤i delik

Gö¤üs boﬂlu¤u ile
kar›n boﬂlu¤unu ay›ran
D‹YAFRAGMA

M‹DE

Paraözofageal mide f›t›¤›n›n ﬂematik görünümü
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Yemek Borusu

Yemek Borusu

Yemek borusu ile
midenin birleﬂti¤i k›s›m
korundu¤u halde gö¤üs
boﬂlu¤una ç›km›ﬂt›r.
Mide

F›t›klaﬂm›ﬂ mide
k›sm›

Diyafragma

Diyafragma

Geniﬂlemiﬂ olan
f›t›k halkas›

Geniﬂlemiﬂ olan
f›t›k halkas›

Kayma Tipi Mide F›t›¤›

Tip 3 Mide F›t›¤›

Yemek borusu ile mide aras›ndakidar aç›
kayboldu¤undan reflü ﬂikayetleri ön
plandad›r.

Yemek borusu ile mide aras›ndaki dar aç›
korundu¤u halde yukar› gö¤üs boﬂlu¤una
ç›km›ﬂt›r.

Yemek
borusu

F›t›klaﬂm›ﬂ olan
mide k›sm›

Yemek borusu ile
mide aras›ndaki dar aç›
Diyafragma
Geniﬂlemiﬂ olan
f›t›k halkas›

Ameliyat etti¤imiz hastam›zdakine
benzerdev Tip 2 Mide F›t›¤›n›n ﬂematik
görünümü

Tip 2 Mide F›t›¤›
Midenin bir k›sm› geniﬂlemiﬂ olan halkadan
gö¤üs boﬂlu¤una f›t›klaﬂm›ﬂt›r. Yemek borusu
ile mide aras›ndaki aç› korundu¤undan reflü
ﬂikayetleri ön planda de¤ildir.
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Mide Fıtığı

HASTAMIZDA AMELİYATTA UYGULADIĞIMIZ CERRAHİ TEKNİK

Ameliyatta yemek borusu ask›ya al›nm›ﬂ, onun arkas›nda
geniﬂlemiﬂ olan f›t›k halkas› görünüyor.

Geniﬂlemiﬂ olan f›t›k halkas› dikiﬂlerle daralt›lm›ﬂ durumda,
3 cm’lik bir k›s›m sadece yemek borusunun geçece¤i ﬂekilde
aç›k b›rak›lm›ﬂt›r.

Ameliyatta yemek borusunun son k›sm› üzerine midenin serbestleﬂtirilmiﬂ olan k›sm›
bir manﬂon gibi sar›larak antireflü iﬂlemi uygulanm›ﬂt›r.
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Prof. Dr. Coşkun Özdemir
Sinir ve Kas Hastal›klar› Uzman›

“

Palliative bak›m, yaﬂam› tehdit eden hastal›klardan kaynaklanan
problemler ile karﬂ›laﬂan hastalar›n ve hasta yak›nlar›n›n yaﬂam
kalitesini, baﬂta a¤r› olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve
ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili de¤erlendirmeler
yap›larak önlenmesi veya giderilmesi yollar› ile
yaﬂam kalitesini artt›ran bir yaklaﬂ›md›r.

”

kas hastalı¤ı olan ALS amyotrofik lateral skleroz
eklendi. Dünya Sa¤lık Organizasyonu tanımını ﬂöyle
yapıyor: Hastalı¤ı ﬂifa sa¤layacak tedavilere cevap
vermeyen hastaların total aktif bakımı. Burada asıl
hedef hastanın a¤rı ve benzeri semptomlarını
solunum, yutma yetersizliklerini kontrol altında
tutmak ve ayn› zamanda psikolojik, sosyal, ruhsal
problemlerini karﬂılayabilmektir. Amaç hastaya ve
ailesine mümkün olan en iyi yaﬂam kalitesini
sa¤layabilmektir. Bu bakım, hastalı¤ın erken
döneminde mesela antikanser tedavisi ile birlikte
baﬂlar. Bu bakım yaﬂamı ve ölümün normal bir
süreç oldu¤unu kabul eder. Ölümü ne çabuklaﬂtıran
ne de geçiktiren bir müdaheledir. A¤rı gibi acı veren
semptomları kontrol etmeye çalıﬂır. Psikolojik ve
tinsel yönlerin integrasyonu (bütünlü¤ü) bir
hedeftir.

Palliative bakım bizim ülkemizde pek aﬂina
olmadı¤ımız bir kavram. O da yaﬂam kalitesi gibi
geliﬂmiﬂ ülkelerde geçerli olan, kapsamı geniﬂletilerek
uygulanan bir sa¤lık hizmeti. Tedavi edilemeyen
çok sayıda hastalık var. Hastanede yapılan
incelemeler, çeﬂitli tetkik ve araﬂtırmalar sonucu
tedavisi olmadı¤ına ve hele ölüme götüren bir
hastalık oldu¤una karar verildi¤i ve bu üzücü sonuç
hasta ve aileye açıklandı¤ı zaman doktorun, tıbbın
sorumlulu¤u sona mı ermeli? Ailenin hastası ve
sıkıntıları ile baﬂ baﬂa bırakılmasını ola¤an mı
karﬂılamalıyız? ‹ﬂte rehabilitasyon gibi palliative
bakım gereklili¤i de böyle soru ve sorunları
karﬂılamak için ortaya çıkmıﬂtır. Her ülkede böyle
yüz binlerce hasta bulundu¤u çok açık. Palliative
bakım özellikle ve öncelikle kanser vakaları için
ortaya çıktı. Buna çok a¤ır bir prognoza sahip bir
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Palliative Bakım

Hastalı¤ın terminal döneminde ölüme kadar
hastaların olabildi¤ince aktif, onurlu bir yaﬂam
sürmesi için destek verilir. Aileye hastalık süresince
ayn› zamanda hastanın kaybı durumunda yardımcı
olacak (bereavement) bir destek sisteminin
olanakları sa¤lanır.

bir geliﬂmiﬂlik göstergesi gibi. Bir de yukarıda da
de¤indi¤im respite care servisi var. Uzun süre hasta
bakımı yapıp, yorulan ve yıpranan insanları (care
giver) bir süre dinlendirmeyi amaçlıyor. Bir ekip
gidip bakım hizmetini bir süre için devralarak onlara
nefes alma, ev dıﬂına çıkma ﬂansı veriyor.

Radioterapi, kemoterapi ve cerrahi müdahelenin
palliative bakım kapsamı içindedir. Ancak bu
semptomatik tedavilerin onların yarataca¤ı
dezavatajlara üstünlük taﬂıdı¤ından emin olmak
koﬂulu var.

Hospice amacı hastanın olabildi¤ince dile¤ince aktif
yaﬂayabilmesidir. Hospice hastanın ölüme yakın
oldu¤u anlamına gelmez. Filozofi hastayı
olabildi¤inde bütünlük içinde yaﬂatabilmektir. Bu
filozofiye uygun ﬂöyle bir ifade var; Palliative bakım
yaﬂama yıllar eklemek de¤il yıllara yaﬂamı eklemek
amaçlıdır. Yineleyece¤im. Palliative bakım ve hospice
ler ço¤unlukla geliﬂmiﬂ zengin ülkelerde var olan
bir sa¤lık hizmeti. Ama bizim uzak duraca¤ımız bir
kavram olamaz. Geliﬂmiﬂ ülkelerde palliative bakım
uzmanları var ve bu e¤itime öncelik veriliyor. Böyle
bir e¤itimin mezuniyet öncesi tıp ve hemﬂire
okullarında verilmesi müfredata bu e¤itimin
eklenmesi öngörülüyor. Bizde de bu yaklaﬂım
benimsenmeli. Böyle bir bakım özellikle
multidisipliner bir koordinasyonu gerekli kılıyor
ve doktorun görevi hastanın ölümü ile sona ermiyor
Bereavement adlı hizmet, geride kalan aile
bireylerine bu yoksunlu¤u, bu acıyı hafifletecek
çareler, destekler sunulmasını öngörüyor. Bizim
ülkemizde palliativ bakımla daha çok onkologlar
ilgileniyor. Yayınladıkları yazılardan Yeﬂilköyde
kanser hastaları için bir hospice kuruldu¤unu ancak
uzun yaﬂayamadı¤ını ö¤reniyorum. Bir de Hacettepe
üniversitesinin kanser hastaları için böyle bir giriﬂimi
var. Yayınlardan HIV in de palliative bakım kapsamı
içine alınması önerildi¤ini ve bazı ülkelerin bunu
uyguladı¤ını okuyorum.

Palliative bakım dikkatli bir multidisipliner yaklaﬂım
ve de¤erlendirmeyi gerektiriyor. Bu çok önemli.
Hastanın pozisyonu, rahatlı¤ı mobilitenin
aktivitenin korunması ve iletiﬂim olanakları, hastanın
korku ve gelecek endiﬂeleri, hatta ailenin finansal
problemleri de palliative bakımın kapsamı içindedir.
Geliﬂmiﬂ ülkeler bu yardım ve hizmetleri çok defa
Hospice ler aracılı¤ı ile veriyorlar. Hospice adı
verilen yapılanma bu konuda uzmanlaﬂmıﬂ
elemanları kadrosunda bulunduruyor ve özellikle
mültidisipliner bir bakım öngörülüyor. Böyle bir
bakım ﬂu uzmanları gerekli kılıyor; doktor, hemﬂire,
sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, psikolog, müzik
ve sanat terapisti, danıﬂman. Amaç aile ve hastanın
sosyal psikolojik fizik bütün ihtiyaçlarına cevap
verebilmektir. Aile ve hasta bu uzman kiﬂilerle
sürekli temas halinde bulunacaktır. Aile bireylerine
dinlenme (respite) fırsatları verilmelidir. Beklenen
problemler ve krizler düﬂünülerek öngörülerek
tedavi planları yapılmalı ve hastanın istemedi¤i
müdaheleler önlenmelidir. A¤rı dispne (solunum
yetersizli¤i) ve ALS de sekresyon artıﬂı özenle kontrol
edilebilmeli. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu hastalar için
morfinin kullanıldı¤ını (oral yoldan da
kullanıyorlar) ALS kongrelerinde dinledim ve
palliative bakımla ilgili yayınlarda okudum. Deri
altına 5mg morfin enjeksiyonu dispne’yi en az 4
saat düzeltiyor. Bizim ülkemizde morfin kullanımı
ço¤unlukla solunum depresyonu gerekçesi ile uygun
bulunmaz. Güney Amerika ülkelerinde de morfinin
a¤rı kesici olarak çok ender kullanıldı¤ını onların
yayınlarından ö¤reniyorum. Sanki morfin kullanımı
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Op. Dr. Selahattin Tulunay
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

“

Estetik oldu¤u belli olmayan ama
güzel olan bir burun her zaman
güzel nefes almal›

”

Burun ameliyatlarında gerek estetik gerekse nefes
alma fonksiyonu bir arada düﬂünülmelidir. Biri di¤eri
için feda edilemez. Biz plastik ve estetik cerrahi
uzmanları, estetik için müracaat eden herkesin varsa
muhakkak nefes sorununu da gidermekteyiz veya
nefes alma problemi yoksa bu fonksiyonu
korumaktayız. Burun ameliyatları ﬂimdi eskisi gibi
de¤il. ARTIK MORARMA, GÖZLER‹N
KAPANMASINA KADAR G‹DEN ﬁ‹ﬁME
OLMAMAKTA, HELE S‹Z‹ KORKUTTUKLARI
TAMPONLAR H‹Ç KULLANILMAMAKTADIR.
Ameliyat olacak kiﬂinin etrafındakiler nedense hep
bunları konuﬂuyor. Ve biz artık bunlar YOK deyince
de inanılmıyor. Konu komﬂu, arkadaﬂ söyleyince
daha çok itibar ediliyor. Burada ﬂöyle bir gerçek payı
var, bunları tanıdıklarından baﬂından geçti¤i için
veya duydu¤u için anlatmıﬂ olabiliyor. Fakat 5 yıldır
modern cerrahi uygulayan hekimlerimizde gerçekten

Estetik ameliyatlar içinde en meﬂhur olanı ve en
çok yapılan burun esteti¤i ameliyatlarıdır.
Yüzün tam ortasında ve en çıkıntılı bu organımız
birçok özelli¤i ve fonksiyonu bir arada
barındırmaktadır. Burun hem nefes almada, hem
fazla gözyaﬂı salgısının dıﬂarı akmasını önlemede,
hem de koku almada kullandı¤ımız çok fonksiyonlu
bir organ oldu¤u gibi ﬂekliyle de yüzümüze güzellik
vermektedir. Bir ﬂahsın ölçülerine göre burnunun
aldı¤ı durum ona bir güzellik verirken, aynı burun
bir baﬂkasında çok abes kalabilir. Bu yüzden herkesi
kendi yüz ölçüleri içinde de¤erlendirmeliyiz.
Binlerce yıl önceki eski Hint ve eski Mısır
medeniyetlerinden kalan kayıtlarda da burun
ameliyatlarının ve yüz güzelli¤inin ne kadar önemli
oldu¤u gözlemlenmektedir.
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Burun Estetikleri

Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm

Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm

yapılabilecekler ve olabilecekler konusunda hastasını
çok iyi aydınlatmalıdır.

bu sıkıntıları yaﬂamanız mümkün de¤il. Ayrıca A⁄RI
ise ASLA yok. Ben 30 yıldır burun esteti¤i yapıyorum.
Takriben üç binin üzerinde burun ameliyatı
yapmıﬂımdır ve hiçbir tanesinden a¤rı ﬂikayeti
almamıﬂımdır. Ameliyat daima genel anestezi ile yani
tam uyutma ile yapılmaktadır. Ortalama iki saat
sürmektedir. Bir gün hastanede yatmayı uygun
bulmaktayım ama ﬂart de¤ildir. Üzerindeki atel 78 gün kalır ve sonra alınır. ‹ki üç gün daha bantlama
yapılır ve 10 gün içinde iﬂinize dönebilirsiniz.

Bir plastik cerrah için en zor ameliyatlardan biri
burun esteti¤i ameliyatıdır.
Burun estetik ameliyatlarındaki baﬂarısızlıklar hastada
hem depresyona hem de fiziksel sıkıntılara sebep
olmaktadır. Ameliyat sonucu ortaya çıkan a¤ır
deformiteler ve ciddi nefes alma sorunları doktor ile
hastayı sıkıntılı bir sürece sokmakta ve birbirlerine
karﬂı hoﬂ olmayan duygulara sebep olmaktadır.

Burun esteti¤i için bir plastik cerraha müracaat eden
kiﬂi beklentilerini çok iyi anlatmalı ve doktoru da
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Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm

Burun esteti¤i ameliyatlarında oldu¤u gibi tüm estetik
ameliyatlarda HASTALAR BEKLENT‹LER‹N‹ çok

yükseklere taﬂımamalı, DOKTOR da AZAM‹
D‹KKAT VE BECER‹S‹N‹ göstermelidir.

Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm
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Dt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Bruksizm; gece uyurken ya da gündüz uyan›kken
istemsiz olarak diﬂleri s›kmak, çeneyi kenetlemek ve
diﬂlerden g›c›rt› sesi gelmesi olarak tan›mlanabilir.

”

Diﬂ Gıcırdatma Neden Olur?

Diﬂ Gıcırdatma Nedir?

Kaliteli bir yaﬂam herkesiçin önemlidir. Ancak bu
arada yaﬂam kalitesini etkileyen pekçok rahatsızlık
bulunmaktadır. Bunlardan birisi de belki ço¤u
kiﬂinin farkındabile olmadan zararını gördü¤ü diﬂ
gıcırdatma rahatsızlı¤ıdır.Tıp dilinde “bruksizm”
adıyla bilinen diﬂ gıcırdatma oldukça yaygındır.
Bruksizm, gece uyurken ya da gündüz uyanıkken
istemsiz olarak diﬂleri sıkmak, çeneyi kenetlemek
ve diﬂlerden gıcırtı sesi gelmesi olarak tanımlanabilir.

Özellikle uyku halindeyken meydana geldi¤i daha
çok görülen diﬂ gıcırdatma, ço¤u kez birkaç faktörün
bir araya gelmesiyle ortayaçıkar. ‹lginç olanı ise
bu rahatsızlı¤a sahip ço¤u kiﬂinin, çeﬂitli
komplikasyonlar ortaya çıkana dek durumlarının
farkında olmamasıdır. Uyku sırasında istemsiz
ﬂekilde diﬂ gıcırdatıldı¤ı için, bu tip gıcırdatmaları
kontrol altına alması da daha zordur.
Genel olarak 20-40 yaﬂ aralı¤ında daha sık görülen
diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ı 4-5 yaﬂındaki çocuklar
da bile görülebilir.

Diﬂ gıcırdatman›n sebebi bugün modern t›p
taraf›ndan henüz bilinmemektedir.

Medikal Dergi, Nisan 2016

49

Osmanoğlu Hastanesi

• Çeneyi sıkma ve diﬂleri gıcırdatma biçiminde
yapılır.

Diﬂ gıcırdatma çocuklarda bazen diﬂ yapısıyla ilgili
olarak bazen de a¤rıya tepki olarak görülebilir.
Örne¤in kulak a¤rısı ya da diﬂ çıkarma a¤rısı
nedeniyle diﬂ gıcırdatan çocuklar olabilir. Ayrıca
hiperaktif çocuklarda da diﬂ gıcırdatmaya
rastlanabilir.

• Yapılan araﬂtırmalarda stresle ba¤lantısı
kurulmuﬂsada tek nedeni stres denilemez.
• Kadın ve erkeklerde eﬂit orandagörülmektedir.
Baskın bir cinsiyet yoktur.

Diﬂ gıcırdatma nedenlerini modern tıp henüz kesin
olarak netleﬂtirebilmiﬂ de¤ildir. Psikolojik nedenler,
stres, kaygı, uyku bozuklukları veya a¤ızdaki (çene,
diﬂ vb) yapısal bozukluklar, diﬂ gıcırdatmada rol
oynadı¤ı düﬂünülen faktörler arasındadır.

Gündüz Uyanıkken Diﬂ Gıcırdatma :
• Uyanıkken farkında olmadan yapılır.
• Belli bir zaman dilimi yoktur.

Diﬂ gıcırdatmayı ikiye ayrılır. Yukarıda da
bahsetti¤imiz gibi gece uyurken ve gündüz uyanık
haldeyken. ‹ki durumun farklarını ﬂu ﬂekilde
sıralayabiliriz:

• Gün içinde yapılır.
• Gıcırdatma ﬂiddetine göre yo¤unlu¤u giderek
artar ve verdi¤i rahatsızlık ço¤alır.
• Nadiren seslidir. Çok sessiz ortamda dikkatli
dinlenirse duyulabilir.

Gece Uyurken Diﬂ Gıcırdatma :

• Genellikle çeneyi sıkma ya da kenetle biçiminde
yapılır. Nadiren sıkmayla beraber gıcırdatma da
yapılır.

• Uyurken yapılır.
• Uyanınca hissedilen etkisi yo¤undur.

• Stresle iliﬂkisi güçlüdür. Ancak kesinlikle tek
baﬂına stresten kaynaklıdır denilemez.

• Günün ilerleyen saatlerinde daha iyi hale gelir.
• Uyku halinde bilinçsizce meydana gelir.

• Genellikle kadınlarda görülmektedir.

• Uykunun belli zaman dilimlerinde yo¤unlaﬂır.
• Genellikle seslidir. Yakında bulunanlar rahatlıkla
duyar.
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Diş Gıcırdatma

Diﬂ Gıcırdatma Nedenleri
bazı sorunlaryaﬂayankiﬂilerde diﬂ gıcırdatmanın
ortaya çıkabilmesi debu görüﬂe temel oluﬂturur.

Yapılan araﬂtırmalar diﬂ gıcırdatmayı tek bir belli
nedene ba¤layamamıﬂtır.Önceleri bu durumun
tamamen psikolojik kökenli oldu¤u düﬂünülmesine
ra¤men; bugün diﬂli do¤an memelilerin anne
karnında da diﬂ gıcırdattı¤ı tespiti üzerine bu
yaklaﬂımdan vazgeçilmiﬂtir. Ancak kiﬂilerin duygusal
durumu, a¤ız-diﬂ yapısı, genetik özellikleri vb. gibi
etmenlerin diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ını tetikledi¤i
bilinmektedir.

Yaﬂam Biçimi:
Diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ını tetikleyen bir di¤er
etken de yaﬂam biçimidir. Sahip oldu¤unuz
toplumsal statü ve bunun yarattı¤ı baskı, alkol
kullanımı, uyuﬂturucu madde kullanımı, düzensiz
uyku, fazla kafein tüketilmesi, sigara alıﬂkanlı¤ıgibi
yaﬂam biçiminizle ilgilietkenler diﬂ gıcırdatma
rahatsızlı¤ını tetikleyebilir.

Psikolojik Etkiler :
Psikolojik etkilerin baﬂında stres gelmektedir.
Günümüz modern toplumunun en büyük sıkıntısı
stres, birçok hastalı¤ın da tetikleyicisidir. Günlük
telaﬂlar, iﬂ yo¤unlu¤u, geçim derdi, e¤itim sıkıntıları,
gelecek kaygısı, ailevi problemler, trafik gibi
sayabilece¤imiz yüzlerce neden stresin kayna¤ını
oluﬂtururken vücudumuzda da bazı aksaklıklara
yol açabilir.

Kiﬂilik Özellikleri:
Rekabetçi, hırslı, sinirli veya hiperaktif olarak da
tanımlayabilece¤imiz, bu türkarakter özellikleri
taﬂıyan kiﬂiler arasında diﬂ gıcırdatmaya daha sık
rastlanabilmektedir.

Uyku Bozuklukları:
Uyku bozuklu¤undan kaynaklanan sıkıntılar da diﬂ
gıcırdatma rahatsızlı¤ının tetikleyicisidir. Özellikle
“Obstrüktif Uyku Apne Sendromu” olarak da
bilinen ve uyku apnelerinin önemli bir oranını

Ço¤u araﬂtırmacıya göre de diﬂ gıcırdatma
rahatsızlı¤ının önemli nedenlerinden biri de strestir.
Küçük çocuklarda özellikle aileden ayrılıp kreﬂe ya
da okula baﬂlanaca¤ı dönemde görülmesi, iﬂ
hayatında iﬂleri kötüye gitmeye baﬂlayan, evlilikte
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kapsayan rahatsızlık, diﬂ gıcırdatmanın temel
tetikleyicileri arasında gösterilmektedir. Uyku
bozuklukları aynı zamanda stres faktörünü de
etkileyen önemli bir unsurdur. Diﬂ gıcırdatmada
birçok etkeninbir araya geldi¤i buradan da
anlaﬂılabilir.

kalitesinde sıkıntılar oluﬂturur.

Diﬂ gıcırdatmanın zararlarını ﬂöyle sıralayabiliriz:
Diﬂ Kırılmaları:
Diﬂ gıcırdatma diﬂlerin normalde olmayacakkadar
çok sıkılması ve çenenin kilitlenmesidir. Zamanla
diﬂlerin bu kadar çok sıkılması sonucu diﬂler aﬂınır
ve kırılmalar meydana gelir.

Diﬂlerdeki Yapısal Bozukluklar:
Diﬂlerin sıralanıﬂındaki yapısal bozukluklar
yüzünden diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ı ortaya
çıkabilmektedir. Bazen de bir diﬂ tedavisi sonrası,
örne¤in çok yüksek bir dolgu nedeniyle diﬂ
gıcırdatması ortaya çıkabilir.

Diﬂ Yüzeyinde Aﬂınma:
Diﬂlerin sıkılması ve birbirine sürtünmesi sonucunda
özellikle diﬂlerin çi¤nemede etkili olanyüzeyinde
aﬂınmalar meydana gelir.

Vitamin - Mineral Eksikli¤i:
Vücudumuzdaki bazı vitamin ve minerallerin eksili¤i
bu rahatsızlı¤ın tetikleyici olabilir. Özellikle antistres vitamini diye de bilinen B5 vitaminin eksikli¤i
önemli bir etkendir. B5 vitamini eksi¤ini gidermek
için yo¤urt, avokado, sebze ve tahıl gibi do¤al
besinler tercih edilebilir.

Diﬂlerde Hassasiyet Oluﬂması:
Diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ının bir di¤er zararı da
diﬂlerde genel olarak so¤u¤a karﬂı oluﬂan hassasiyet
ve diﬂlerin sızlamaya baﬂlamasıdır.

Kalsiyum ve magnezyum eksikli¤i de diﬂ
gıcırdatmayı tetikler. Özellikle kalsiyum eksikli¤i
istemsiz kas hareketlerine neden oldu¤u için önemli
bir faktördür. Süt ve süt ürünleri, badem, susam,
baharatlar gibi besinlerle kalsiyum ihtiyacı
karﬂılanabilir. Yine kabak çekirde¤i, ıspanak, yeﬂil
fasulye, susam, soya fasulyesi, kaju gibi gıdalar
magnezyum ihtiyacınıgiderebilir.

Diﬂ Etinin Çekilmesi:
Diﬂlerin yo¤un ve ﬂiddetli sıkılmasından dolayı diﬂ
etlerinde çekilmelerde meydana gelir. Ayrıca buna
ba¤lı olarak diﬂlerde sallanma ve dökülmeler de
meydana gelebilir.

Yanaklarda Meydana Gelen Tahriﬂ:
Diﬂlerin sıkılması ve sürtünmesi do¤al olarak bir

Di¤er Nedenler:
Midedekilerin yemek borusuna tırmandı¤ı reflü
rahatsızlı¤ı, antidepresanlar vebazı psikiyatrik
ilaçlar, Parkinson gibi bazı rahatsızlıklardan
kaynaklanan komplikasyonlar da diﬂ gıcırdatmanın
ortaya çıkmasına yol açabilir.

Diﬂ Gıcırdatmanın Vücuda Verdi¤i Zararlar
Diﬂ gıcırdatma ciddi sonuçları olabilen bir
rahatsızlıktır. Özellikle diﬂler üzerinde ciddi zararları
olan bu rahatsızlık tedavi edilmezse kiﬂinin yaﬂam
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konusunda yeterli de¤illerdir. Mutlaka ek tedavi
yöntemleri uygulanması gerekir.

süre sonra yanaklarda tahriﬂ meydana getirir. Bunun
sonucu olarak da yanak ısırmak ortaya çıkar.
Özellikle yemek yerken oluﬂan bu durum kiﬂiye
rahatsızlık verir.

Psikolojik destekalmak diﬂ gıcırdatma tedavisindeki
etkili yöntemlerden biridir. Stresin diﬂ gıcırdatmada
önemli bir tetikleyici oldu¤u düﬂünülürse alınacak
psikolojik destek sayesinde stresten uzak, rahat ve
huzurlu bir yaﬂam bu hastalı¤ı tetiklenmesini
engelleyebilir.

A¤rılar:
Diﬂ gıcırdatmanın oluﬂturdu¤u en büyük etki baﬂ,
eklem ve kas a¤rılarıdır. Yanak ve ﬂakaklara
uygulanan yo¤un baskı öncelikle bu bölgelerdeki
kas a¤rılarına neden olur. Özellikle ﬂakaklara
uygulanan baskı sonucunda baﬂ a¤rıları ortaya çıkar.
Bu a¤rılar can sıkıcıdır ve günlük aktiviteleri olumsuz
etkiler. Yine çene eklemlerine uygulanan baskı bu
eklemlerde a¤rılar oluﬂturur. Bu a¤rılar yemek
yemeyi zorlaﬂtırabilir.

Uyku kalitesiniarttırıcıtedbirlerde yine diﬂ
gıcırdatmayı önlemedeiﬂe yarayabilir. Gece
yatmadan önce yemek yememek, sigara, alkol ve
uyuﬂturucu madde kullanmamak gibi de¤iﬂikliklerle
uyku kalitesi arttırılabilir. Yine doktor kontrolü
altında ve doktorunuzun yazaca¤ıkas gevﬂetici
ilaçlarla bu rahatsızlı¤ın önüne geçilebilmesi
mümkündür.

Diﬂ Gıcırdatma Tedavisi
Diﬂ yapısındaolan bozuklukların tedavi
edilmesi,eksik diﬂlerin yerine protezyapılmasıgibi
yapısal bozukluklara karﬂı alaca¤ınız önlemler de
bu rahatsızlı¤ın tedavisinde önemli etkenlerdir.

Diﬂ gıcırdatma rahatsızlı¤ının nedeni net olmadı¤ı
için sürece yayılacak, farklı tedavi yöntemleri
uygulanır. Bu yöntemlerden etkili olan bulunarak
çözüme ulaﬂılmaya çalıﬂılır.

Çocuklarda ise süt diﬂlerinin dökülüp di¤er diﬂlerinin
tamamlanmasından sonra diﬂ gıcırdatmanın ortadan
kalktı¤ıtespit edilmiﬂtir. Yine yeni okula baﬂlayacak
çocuklarda oluﬂan stres ve bunun sonucu tetiklenen
diﬂ gıcırdatma, okula alıﬂtıktan sonra kendili¤inden
geçebilmektedir. Bunoktadaçocu¤abaskı
yapılmamalıve biraz zaman tanınmalıdır.

Diﬂ gıcırdatma için tedavi yöntemleri :
Bilinen en yaygın yöntem diﬂleri korumak için
kullanılan ve “gece koruyucuları” denilen silikon
malzemedir. Bu koruyucu silikonlar sayesinde
diﬂlerin üzerinde uygulanan baskı ve sürtünmenin
önüne geçilir. Ancak hastalı¤ı tedavi etme
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Erkek bebek do¤du¤unda her iki testisi de
torbalar›nda olmal›d›r, çünkü testisler
do¤uma yak›n torbalara yerleﬂmiﬂ olur.

”

biraz daha genel bir anlam taﬂır. Kriptorﬂidizm
terimi ile kastedilen, yumurtanın inmemiﬂ
olabilece¤i gibi aynı zamanda testislerin hiç
geliﬂmemiﬂ olması (agenezi), testislerin geliﬂiminin
geri kalması (atrofi) ya da testislerin yeterince geliﬂip
farklı bir yere gitmesidir. (ektopik testis) Bazen de
yumurtaların biri veya her ikisi birden zaman zaman
torbaya iner ve aralarda kasık kanalına (inguinal
kanal) kaçar. Bu duruma retraktil testis veya utangaç
testis adı verilir. Bu özellikli bir durumdur, çünkü
torbaya inebilen yumurtalar için ço¤unlukla tedavi
gerekmez, belli aralıklarla kontrol edilmeleri
yeterlidir.

Testisler, skrotum adı verilen bir torbanın içinde
bulunurlar. Skrotum, ortasındaki bir septa
tarafından iki boﬂlu¤a ayrılmıﬂtır ve her testis bir
boﬂlu¤a yerleﬂmiﬂtir. Skrotum sadece testisleri
içerisinde taﬂımakla kalmaz, kasılıp gevﬂemesiyle
testislerin belirli bir ısıda kalmasını sa¤lar. Öyle ki
normalde testisler vücut ısısından 2-3 derece daha
so¤uk bir ortamda bulunurlar. Aksi takdirde,
inmemiﬂ testiste oldu¤u gibi testisin germ hücreleri,
yani ileride sperm yapacak hücreler yüksek karın
içi ısıdan etkilenir ve zamanla hasara u¤rar. Bunun
sonucu erkek kısırlı¤ıdır.
Normalde erkek bebekler yeni do¤duklarında her
iki yumurtası da torbalarının içerisinde olmalıdır.
Yeni do¤an erkek bebeklerin bir veya iki
yumurtasının torbalarına inmemiﬂ olmasına
inmemiﬂ testis veya kriptorﬂidizm adı verilir. Her
ne kadar inmemiﬂ testis ve kriptorﬂidizm terimleri
eﬂ anlamlı olarak kullanılsa da, aslında kriptorﬂidizm
terimi, onu da kapsayan inmemiﬂ testis teriminden
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Yaklaﬂık olarak do¤an her 100 erkek bebekten, 34'ünde inmemiﬂ testis görülür. Ancak bunların
yaklaﬂık % 75'i ilk 3 ayda yerine inerler. Geriye
kalanların bir kısmı da sonradan iniﬂlerini
tamamlayabilirler. Böylece 1 yaﬂına gelmiﬂ
çocukların inmemiﬂ testis insidansı % 1'e düﬂerek,
eriﬂkin dönemde sabit kalır.
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Testis iniﬂinin abdominal ve kanaliküler fazları
vardır. Annenin karnındaki bebekte, yani fetüsün
karnının içinde geliﬂen testis, gebeli¤in 7. ayında,
inguinal kanal adını verdi¤imiz kasık kanalının
içierisine girer ve do¤uma yakın torbalara yerleﬂmiﬂ
olur. Yani erkek bebek do¤du¤unda her iki
yumurtası da torbaların içinde olmalıdır.
Testislerin bu iniﬂinde bir uçta testise, di¤er uçta da
skrotuma yapıﬂan ve gubernakulum adı verilen yapı
ile processus vaginalis adı verilen yapının ritmik
kasılmalarının etkili oldu¤u düﬂünülmektedir.
Normal olarak do¤um öncesinde processus vaginalis
tamamen oblitere olur, gubernakulum da atrofiye
olup bir ligaman halinde kalır. ‹nmemiﬂ testislerin
% 90'ında processus vaginalis açık kalmıﬂtır. Ayrıca
testislerin iniﬂinde bazı hormonal ve mekanik
faktörlerin etkileﬂimi de etkili olur. Hormonal
faktörler M‹S, Descendin, Östrojenler, Kalsiyum
gen related peptid ve Epidermal growth factör'dür.

‹nmemiﬂ testise neyin sebep oldu¤u tam olarak
anlaﬂılamamıﬂ olmakla birlikte, en önemli risk
faktörleri bebe¤in erken do¤ması (prematüre) ve
daha da önemlisi bebe¤in düﬂük do¤um a¤ırlı¤ı
olmasıdır.

Mekanik faktörler de ﬂunlardır:
• karın duvarı ve karın içi basıncı
• gubernakulum yoklu¤u veya anomalileri
• epididim ve testisin konjenital anomalileri
• genitofemoral sinir

Embriyoloji

Embriyolojik olarak sol testis daha önce skrotuma
indi¤i için, inmemiﬂ testis sa¤da biraz daha sık
görülür. ‹nmemiﬂ testis sa¤da %50, solda %40
oranında görülürken, tüm inmemiﬂ testislerin %10
kadarı da iki taraflıdır.

Testis oluﬂumu intrauterin hayatın (anne karnında)
erken dönemlerinde baﬂlar. Y kromozomunun kısa
kolundaki SRY adı verilen genin varlı¤ıyla belirlenir.
Gebeli¤in 6. haftasına kadar gonadlar
baﬂkalaﬂmadan, iki potansiyelli kalır. Bu hem diﬂil
hem de eril potansiyel taﬂıdı¤ı anlamına gelir.
Gebeli¤in 6. ve 7. haftalarında gonadlar SRY geninin
etkisiyle testis yönünde ( erkeklik ) geliﬂmeye baﬂlar.
Sertoli hücrleri adı verilen hücreler gebeli¤in 8.
haftasına kadar geliﬂir ve Müller kanalının
gerilemesini sa¤layan M‹S adı verilen bir madde
salgılar. (Müller kanalı kadınlarda tüpler, üst vajen
ve uterusu oluﬂturur). Gebeli¤in 9. haftasından
baﬂlayarak ise erkeklik hormonu olan testosteronu
salgılayan Leydig hücreleri geliﬂir. Testosteron ise
daha sonra vas deferens, epididim ve seminal vezikül
adı verilen iç genital yapıların oluﬂumunu sa¤layan
Wolf kanalının geliﬂimini uyarır. Skrotum da dahil
olmak üzere, erkek dıﬂ genital yapıları gebeli¤in
10-15. haftaları arasında oluﬂur.
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Son olarak inmemiﬂ testis Prune-Belly sendromunda
oldu¤u gibi bir takım sendromlar ve konjenital
anomaliler ile birlikte görülebilir.

Tanım
Klinik olarak, skrotumun bir veya iki kısmında
testislerin görülememesi, testisin palpalbl, yani
ele gelip gelmedi¤i sorusunun sorulmasına neden
olur. Palpe edilen inmemiﬂ testisler, gerçek
inmemiﬂ testis, retraktil testis ve ektopik testis
olarak ayrılabilir ve tüm inmemiﬂ testislerin
neredeyse %80'ini oluﬂtururmaktadır.

55

Osmanoğlu Hastanesi

Ektopik testisin muhtemel sebebi, gubernakulum
adı verilen yapının bir kısmının aﬂırı geliﬂip uzaması
ya da skrotum giriﬂinin tıkanıklı¤ıdır. Ektopik testis
yerleﬂti¤i bölgeye birtakım fibröz ba¤larla
yapıﬂtı¤ından dolayı, mutlaka cerrahi yolla tedavi
edilmelidir.

Geriye kalan %20'lik kısmı ise karın içi, atrofik
ve agenetik ( testis yoklu¤u) testisler oluﬂturur.

Sınıflama
1. Gerçek ‹nmemiﬂ Testis
Normal iniﬂ yolu üzerinde kalıp, torbaya inememiﬂ
testisler gerçek inmemiﬂ testis olarak ifade edilir.
Testisin iniﬂinin sonlandı¤ı yer karnın içerisinde,
testis iniﬂ kanalının (inguinal kanal) içinde ya da
testis iniﬂ kanalının dıﬂ a¤zında bulunabilir. Öte
yandan sliding testis adı verilen bir varyasyonda,
testis çok kısa bir spermatik korda sahiptir ve testis
skrotuma elle çekilip bırakıldı¤ında tekrar eski yerine
döner. Di¤er bir klinik antite yukarı çıkan testis
(ascended) adı verilen durumdur. Bu durum daha
önceden skrotuma inmiﬂ olan, ancak özellikle ilkokul
ça¤ında testis iniﬂ kanalında ( inguinal kanal ) palpe
edilen testisleri ifade eder.

3. Retraktil Testis
Utangaç testis olarak da bilinir. Normal iniﬂini
tamamlayıp skrotuma inen, ancak aﬂırı kremaster
refleksi nedeniyle zaman zaman yukarı kaçan
testisler bu gruba girerler. Kremaster refleksi, iki
yaﬂ üzerindeki bütün erkek çocuklarda bulunur ve
genitofemoral sinirin bir fonksiyonudur. Kremaster
refleksi uyluk iç kısmının elle uyarılması ile ortaya
çıkarılabilir. Retraktil testis, büyük ihtimalle küçük
yaﬂlardaki erkeklik hormonu (testosteron)
seviyesinin azlı¤ı nedeni ile oluﬂan kremaster kasının
hiperrefleksisi ve testis hacminin azalması ile ortaya
çıkmaktadır. Çocuk büyüdükçe testosteron
seviyesinin artması ile birlikte hiperrefleksi azalmakta
ve testis hacminin testis iniﬂ kanalı dıﬂ halkasından
daha büyük hale gelmesi ile birlikte, bu durum
kendili¤inden ortadan kaybolabilmekte ve testis de
skrotuma yerleﬂmektedir. Retraktil testis normal
boyuttadır, muayenede testis skrotumda bulunmaz,
elle sıvazlanarak rahatça skrotuma indirilebilir,
ancak kasların kasılması ile yeniden yukarı kaçar.
Tedavi edilmesi gerekmez. Adolesan (ergenlik)
döneme kadar kendili¤inden düzelir.

2. Ektopik Testis
Testisin karın içerisinden çıkıp, normal iniﬂ
yolundan saparak skrotum dıﬂı farklı herhangi bir
yere yerleﬂmesidir. En sık görüleni superfisial
inguinal poﬂ'a (Denise-Brown poﬂu) yerleﬂimdir.
Di¤er görülebilecek yerler ﬂunlardır: Femoral bölge
(bacak içi), perineal bölge (bacak arası), penisin
dorsali, karﬂı taraf skrotum ve penopubik bileﬂke.
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inmemiﬂ testisi tedavi edilmemiﬂ olan bir erkekte,
testis, ameliyatla yerine indirilirse, bu testisin normal
çalıﬂma ihtimali son derece düﬂüktür. Dolayısıyla bu
testisin alınması fazla bir kayıp oluﬂturmaz. Ancak
bu gibi kiﬂilerde tüp bebek yöntemlerinden
yararlanmak üzere, çıkarılan testis dokusu içerisinde
spermatozoa aranması (TESE) denenebilir.

4. Karın ‹çi Testis
Açık halka varyantı ve kapalı halka varyantı olmak
üzere iki tipi vardır. Açık halka varyantında testis
karın içinden inguinal kanala girip çıkabilir ve
peeping testis olarak adlandırılır. Tanısında en
güvenilir yöntem laparoskopik olarak testisin
görülmesidir. Kapalı halka varyantı genellikle PruneBelly sendromu ile birlikte görülür.

2. Testiste kanser geliﬂmesi: ‹nmemiﬂ testisli
olgularda kanser geliﬂme ihtimali, normal olanlara
göre 25-30 kat artmıﬂtır. Bir baﬂka ifadeyle, inmemiﬂ
testisi olan hastaların % 1'inde testis kanseri geliﬂme
oranı çok yüksektir. Unutulmaması gereken ﬂey,
testislerin yerine indirilmesi testis kanseri geliﬂme
riskini azaltmaz. Testislerin yerine indirilmesi, pratik
olarak tümör ortaya çıktı¤ında testisin skrotum
içinde olması hem tanı hem de tedavi açısından
kolaylık sa¤laması amacıyladır. Yani e¤er testis
indirilmemiﬂse, olası bir tümör geliﬂiminde tanı
koymak oldukça zor olacaktır. Karın içi testislerde
testis kanseri geliﬂme ihtimali, inguinal kanala
yerleﬂmiﬂ testislere oranla 5 kat daha fazladır.
‹nmemiﬂ testiste görülen tümörlerin büyük bir
kısmını germ hücreli tümörler oluﬂturur.

5. Atrofik Testis
Testisin damarlarının ve vas deferensin mevcut
olup, testisin olmadı¤ı bir antitedir. Vanishing testis
adı da verilen bu durumun ortaya çıkmasına,
gebeli¤in üçüncü döneminde oluﬂan rahim içi testis
torsiyonu sorumlu tutulmaktadır.
6. Testis Agenezisi (testis yoklu¤u)
Bu grupta testis ya hiç geliﬂmemiﬂtir ya da geliﬂimi
geri kalmıﬂtır. Nedeni embriyonel hayatta gonadal
kabartının ﬂekillenememesi veya kan damarlarının
geliﬂememesidir. Aynı tarafta renal agenezi (böbrek
olmaması) de görülebilir. Vanishing testisin aksine
agenezide aynı tarafta müller kanalı yapıları
bulunmaktadır.

3. Kasık fıtı¤ı geliﬂmesi: Tüm inmemiﬂ testislerin
% 80'inde, aynı tarafta kasık fıtı¤ı (inguinal herni)
ortaya çıkar. Bunun nedeni, kasık kanalının
(processus vaginalis) açık kalmasıdır.

‹nmemiﬂ testis ne gibi sorunlara yol açar?
1. ‹leride kısırlık yapması: ‹nmemiﬂ testis'de ortaya
çıkan ve bizi endiﬂelendirmesi gereken en önemli
sorun, bu bebe¤in ileride çocuk sahibi olabilme
potansiyelinin etkilenme riskidir (kısırlık-infertilite).
Bunun nedeni testis içinde bulunan ve seminifer
tubulus adı verilen yapıların hasarı sonucu, gonadların
normal matür sperm yapamamasıdır. Normalde
skrotum içindeki sıcaklık, vücut sıcaklı¤ından 2-3
derece daha düﬂüktür. Bu nedenle sürekli yüksek
sıcakta kalan bir inmemiﬂ testiste bulunan seminifer
tubuluslarda ciddi hasar oluﬂur. Dolayısıyla tek taraflı
inmemiﬂ testislerde %50, iki tarflı olanlarında ise
%75 oranında anormal spermiyogram (meni testi)
saptanabilmektedir. Öyle ki kısırlık ﬂikayeti ile
baﬂvuran yetiﬂkin erkeklerin % 6'sında inmemiﬂ testis
bulunur. Tedavi edilmemiﬂ iki taraflı inmemiﬂ testis
vakaları, hemen daima kısırlık ile sonuçlanır. E¤er
testisler 15 yaﬂından önce yerine indirilirse, ileride
kısırlık riski de azaltılmıﬂ olur. Eriﬂkin döneme kadar
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4. Testis torsiyonu: Testisin kendi kordonu etrafında
dönerek, damarları sıkıﬂtırması sonucu
beslenmesinin bozulması ve buna ba¤lı olarak
testiste gangren geliﬂmesi durumudur. Testis ile
skrotum arasında olması gereken normal yapıﬂıklık
geliﬂemedi¤inden, inmemiﬂ testislerde torsiyon daha
kolay oluﬂmaktadır. Torsiyon anne karnında
(intrauterin) veya daha sonra oluﬂabilir. Karın içi
yerleﬂimli inmemiﬂ testislerde de oluﬂabilir. Karın
a¤rısı ﬂikayeti ile gelen ve inmemiﬂ testisi oldu¤u
saptanan çocuklarda testis torsiyonu da
düﬂünülmelidir.
5. Fiziksel travma: ‹nmemiﬂ testisler dıﬂarıdan gelen
darbelere karﬂı daha hassastır. Ayrıca kasık kanalı
içindeki testis, karın ön duvarı kasları kasıldıkça
basınç travmasına maruz kalır.
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6. Psikolojik etkiler: ‹lerleyen yaﬂla beraber testislerin
yerinde olmamasının, çocukta yarataca¤ı olumsuz
etkiler de göz ardı edilmemelidir.

Agenetik ve atrofik testis dokusu ile karﬂılaﬂıldı¤ında,
aﬂa¤ı indirmek yerine orﬂiektomi yapılması daha
uygundur.

Tanı

‹laç Tedavisi

‹nmemiﬂ testis tanısında en güvenli ve basit yöntem,
iyi bir muayenedir. Kremaster refleksinin zayıf ve
ya¤ dokusunun nisbeten az oldu¤u ilk 6 aylık dönem
muayene için en uygun zamandır. Muayene
hastaların bebek oldu¤u göz önüne alınarak, sıcak
bir ortamda, sıcak ellerle spina iliaka anterior
superiordan, simfiz pubise do¤ru derin bir palpasyon
yapılarak uygulanır. Muayene sadece yatarak de¤il,
çömelme pozisyonunda ve ayakta da dikkatle
yapılmalıdır. ‹ki taraflı ele gelmeyen (palpe
edilemeyen) testislerde ameliyat öncesinde,
testosteron üreten testis dokusunun varlı¤ını
göstermek için HCG stimulasyon testi yapılmalıdır.
Ayrıca Ultrason ele gelmeyen testisin kesin yerini
belirleyip, buna göre uygun ameliyat planı yapmaya
yardımcı olabilir.

Bu amaçla en sık HCG, LHRH ve ikisinin
kombinasyonu gibi hormonlar kullanılır. Ancak
ektopik testis, klinik kasık fıtı¤ı varlı¤ı ve geçirilmiﬂ
baﬂarısız orﬂiopeksi durumlarında hormon tedavisi
kontraendikedir.
Özelllikle retraktil testislerde hormonal tedavi baﬂarı
oranı yüksektir ve neredeyse % 100'e yakındır.
Ayrıca daha düﬂük yerleﬂimli testislerde hormonal
tedaviye yanıt çok daha iyidir. Ancak bu tedavi
sonucunda baﬂarıyla inmiﬂ testislerin % 15-25'i
tekrar yukarıya kaçabilece¤inden yakından takip
edilmelidir.
Öte yandan cerrahi tedavi ile birlikte eﬂzamanlı
uygulanan hormon tedasvisinin, testis
matürasyonunu arttırdı¤ı bilinmektedir. Ancak son
zamanlarda hormon tedavisinin testislerdeki germ
hücrelerini (çocuk sahibi olmayı sa¤layacak hücreler)
bozarak ileride çocuk sahibi olma potansiyelini
azaltabilece¤i üzerinde de durulmaktadır.

Ancak günümüzde palpe edilemeyen bir testisi
lokalize etmek veya yoklu¤unu ispatlamak için en
güvenilir ve seçkin yöntem laparoskopidir. Tanısal
de¤erinin yanında, bu yöntemle eﬂzamanlı olarak
orﬂiektomi (testisin alınması) veya orﬂiopeksi
(testisin yerine indirilmesi) ameliyatlarının da
yapılabiliyor olması, tekni¤in di¤er bir avantajını
oluﬂturmaktadır.

Gerçek inmemiﬂ testislerde hormon tedavisi baﬂarılı
de¤ildir.

Son olarak, inmemiﬂ testisli çocuklarda eﬂlik eden
baﬂka do¤umsal anomalilerin varlı¤ı ve kromozom
bozuklukları da akla getirilmelidir.

Pratikte iki çeﬂit uygulama mevcuttur;
1. LHRH (Buserelin): 4 hafta süre ile günde 3 defa
her bir burun deli¤ine bir kez, e¤er yanıt alınamazsa
3 hafta süre ile her hafta 500 ‹Ü uygulanır. Yanıt
alınamazsa ameliyat önerilir.

Tedavi

2. HCG (Pregnyl): 6 yaﬂ altı çocuklarda 500 ‹U, 6
yaﬂ üzerinde 1000 ‹Ü haftada 2 kez toplam 6 hafta
süreyle uygulanır.

‹nmemiﬂ testisin tedavisinde cerrahi esastır. Cerrahi
ile birlikte ve cerrahiye ek olarak hormon
kullanılması genel kabul gören bir uygulamadır.
Cerrahi tedavide amaç, tek veya bazen iki seansta
testisin normal skrotal pozisyona indirilmesidir.
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Tedaviler do¤umdan sonraki 6 ay içinde baﬂlanır.
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Laparoskopi eﬂli¤inde yapılan çeﬂitli tedavi seçenekleri
vardır. Bunlar aﬂa¤ıda özetlenmiﬂtir.
• tek seansta orﬂiopeksi
• iki aﬂamalı yapılan Fowler-Stephens ameliyatının
birinci aﬂaması
• orﬂiektomi

Cerrahi Tedavi

Açık cerrahi teknikler ise ﬂunlardır:
• tek seanslı orﬂiopeksi
• tek aﬂamalı veya iki aﬂamalı Fowler-Stephens
orﬂiopeksi
• iki aﬂamalı klasik orﬂiopeksi
• orﬂiektomi
• mikrovasküler ototransplantasyon
Fowler-Stephens Orﬂiopeksi:
Laparoskopik veya açık cerrahi yolla yapılabilir. ‹ki
aﬂamalıdır. ‹lk aﬂamada testis damarı ba¤lanır ve
kesilir. Bunun baﬂlıca iki amacı vardır. Birincisi testisin
ana kan kayna¤ı kesildikten sonra telafi edici
kollaterallerin geliﬂmesi için zaman tanımak. ‹kincisi
ise, testisi ikinci aﬂamada skrotuma yerleﬂtirmek için
daha fazla mobiliteye imkan tanımaktır. Ameliyatın
ikinci aﬂamasında testis normal yerine indirilir.

ORŞİDOPEKSİ
Bu ameliyatla skrotuma inmemiş testis bulunur ve
skrotum içine indirilir.

‹nmemiﬂ testisin cerrahi tedavisi, spontan
(kendili¤inden) iniﬂ ihtimalinin kalmadı¤ı, testisin
germ hücrelerinin de yüksek karın içi ısıdan göreceli
olarak henüz etkilenmedi¤i 6 ay ile 1 yıl arasındaki
dönemde yapılmalıdır. Yüksek yerleﬂimli karın içi
testislerin de, ilk 6 ay içinde ameliyat edilmesinde
teknik avantajlar vardır. Özellikle 10 yaﬂından sonra
tespit edilen tek taraflı bir inguinal testis veya karın
içi yerleﬂimli testis için orﬂiektomi yapılmalıdır. Öte
yandan bazı otörler testis kanseri riski nedeniyle,
hangi yaﬂta olursa olsun tek taraflı karın içi tetislerinin
çıkarılmasını savunurlar.

Mikrovasküler Ototransplantasyon:
Bu yöntemde spermatik damarlar yüksek seviyede
mikrocerrahi yöntemle inferior epigastrik damarlara
anastomoze edilir. Serbestleﬂen testis skrotuma
indirilerek tespit edilir.
Cerrahi olarak çıkarılan veya testisi olmayan vakalarda,
olası psikolojik sorunların önüne geçilmesi amacıyla,
adolesan ça¤ı öncesinde skrotuma testis protezi
yerleﬂtirilebilir.

Ameliyatta standart inguinal eksplorasyon yapılarak
testis izole edilir, e¤er varsa kasık fıtı¤ı onarılır,
spermatik kord olabildi¤ince serbestleﬂtirilir ve testis
skrotumun içine sabitlenir.
Palpe edilen testiste cerrahi tedavi kasık cildi
üzerinden, küçük bir kesi ile yapılan inguinal
orﬂiopeksidir. Baﬂarı oranı % 90'dır.
Palbe edilemeyen testiste ise cerrahi tedavi teknik
olarak daha zor ve baﬂarı ﬂansı daha düﬂüktür.
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Dr. Zeki Erkorkmaz
Radyoloji Uzman›

verilen de¤erin saniyelerle
“‹nsan hayat›na
ölçüldü¤ü zaman dilimi !
”
bizim üzerinde durdu¤umuz 15 ila 60 dakika
arasında bu masif kanamalı hastalara yapılacak
tetkikler ve öncelikle radyolojik inceleme
yöntemleridir. Radyolojik incelemede ilk sırayı Tüm
vücut Whole Body, multislice BT incelemesi
olmalıdır. Daha pratik ve kolay uygulanabilirli¤i
açısından ultrason ile bir iç kanamanın veya organ
laserasyonunun teﬂhisi açısından FAST diye bilinen
(focused assesment with sonografi for travma ) ile
ultrasonografik süratli ﬂekilde teﬂhise yönelik bir
yöntem olarak düﬂünülmekte ve daha ziyade dört
bölge üzerinde durulmaktadır. Ciddi künt travma
veya politravmada dikkat edilecek nokta iskelet
sistemindeki travmatik de¤iﬂiklikler yanında iç
organlarda husule gelen yaralanmalardır. Özellikle
pankreas ve diafragmatik alanda veya mesanedeki

Travmayı takip eden ilk 60 dakika içerisindeki yo¤un
takip ki buna altın saat kavramı (Golden hour
consept )denmektedir. Ciddi yaralanmalarda hasta
surveyi üzerinde önemli kararlar verdirebilecek
yo¤un bakım için ön görülen süredir.
Travma tıbbının babası R. Adams. Cowley (19171991) Ameraikalı cerrah ilk defa Golden hour
consept “altın saat kavramı” travmayı takip eden
ilk 60 dakikan›n hasta için ne derecede önemli
oldu¤unu ortaya koyan kiﬂidir. Tabiiki bu 60 dakika
ile tarif edilen süre mümkün oldu¤u kadar süratli
hareket edebilmeyi gerektirmektedir. ‹lk 1 ila 3
dakika içerisinde kalp durması, 3-5 dakika arasında
solunum durması ve 15 dakikaya kadar masif
kanama ölüm riskini artıran faktörlerdendir. Burada
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yaralanmalar mutlak dikkat edilecek organlar
olmalıdır. Karaci¤er, dalak ve böbreklerdeki
posttravmatik de¤iﬂimler gözden kaçırılmamalıdır.

1

1949 RSNA'nin 37 yıllık toplantısında (scsientific
diagnostic prosedür ) teﬂhis metodlarının bilimsel
geliﬂimi adlı tebli¤inde Louis Hanry Garland
radyologların hata oranlarının % 30 oranında
oldu¤unu söylüyordu. Teﬂhis metodlarının o günden
bugüne geliﬂmiﬂ oldu¤u bu dönemde travma
hastalarında radyolo¤un yapılacak modalitenin
yönlendirilmesi açısından prosedürün ne derecede
ehemmiyetli oldu¤u aﬂikardır.
Radyolojide insidentoma olarak tanımlanan tesadüfi
bulgu kavramının bir ço¤u gözden kaçan bulgular
olarak bildirilmektedir. Özellikle böyle posttravmatik
vakalarda süratli teﬂhis konulurken bu durum daha
bir önem taﬂımaktadır. Politravma multipl vücut
organının bir veya di¤erleri ile kombine yaralanma
tarifi olup bunlar içerisinde akut ölüm, travmatik
beyin yaralanması, kalbin veya aortanın yaralanması
ile husule gelen kanamalar ve hemorajik ﬂok ile
akci¤er yaralanmaları bunun konunun dıﬂında
tutulmaktadır.
Whole body CT incelemesi yapılırken çok süratli
hareket edilmesi birtakım geciktirici faktörlerin
ekarte edilerek hasta cihaza ayaktan sokularak en
kolay ﬂekilde kollar önde çapraz, gövde üzerinde
birleﬂtirilerek yapılmalıdır. Alınan ilk scanogramda
dahi ekstremitelerdeki travmatik bulgular görülece¤i
için hemen akabinde süratle ‹V kontrast madde
verilerek bütün vücut araﬂtırılmalı buna kranial
bölgeden alınan kontrastsız kesitlerde ilave
edilmelidir. Arterial faz kafa taban› arka çukurdan
baﬂlayarak böbreklerin altına kadar indirilmeli,
distal bölüm portal fazda incelenebilir olup insial
de¤erlendirmelerde mutlaka MPR görüntüleme
yapılmalıdır.

görülmekte eski tetkik ile mukayase edildi¤inde
duedonum çevresinde çok küçükte olsa serbest
havanın görülmesi periduedonal hava tesbiti barsak
rüptürü ile uyumluluk göstermektedir. Bu gibi
vakalarda travmanın hassasiyetine göre inceleme
eksikli¤i gözden kaçan bölgelere hızlı yorumlanma
zorunlulu¤u ve dıﬂ baskılar yanlıﬂ teﬂhislere yol
açmaktadır.
38 yaﬂında bir araba kazası geçiren multipl pelvik
travması olan hastada ilk tetkikte mesane konturları
muntazam olarak görülmesine ra¤men bir gün
sonra ortaya çıkan masif hematüri ile yapılan CT
sistografide intra ve ekstra peritoneal mesane
rüptürüne ba¤lı kontrast ekstravazasyonu dikkati

54 yaﬂında multitravması olan hastada ilk yapılan
tetkiklerde pelvik ve ekstremite fraktürler mevcuttur.
Multikistik sendromuda olan hastada iki gün sonra
ani hipotansiyon ile klini¤e baﬂvurdu¤unda yapılan
incelemede batın içerisinde yaygın serbest hava
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çekmektedir. Mesane rüptürlerinin % 80'ninde
pelvik fraktür öyküsü mevcut olup böyle vakalarda
ve baﬂta hematüri olmasada CT sistografi ile
kontrastlı tetkik yapılması gerekmektedir.

taﬂımaktadır. 8-12 saatlik teﬂhisteki gecikmelere
peritonit, kanamalar ve barsak iskemisi ile nekroz
husule getirecektir. Kontrastlı CT ekstravazasyonu
ve arterlerin ani kesilmeleri multipl jejunal
laserasyonun sebebi olabilmektedir.

Solid organ yaralanmaları olan vakalarda barsak ve
mezenterik yaralanmaların teﬂhisi hayati önem
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yumuﬂak doku kalınlık artıﬂı ile birlikte lümende
daralmaya sebebiyet vermektedir. Multiplanar
rekonstrüksiyonların bu tarz hastalarda ehemmiyet
taﬂıdı¤ı dikkati çekmektedir.

Yaﬂlı politravmatize hastaların özellikle kontrastlı
incelemelerinde büyük damar çaplarındaki
de¤iﬂimler önemle takip edilmelidir. Böyle bir
hiperfleksiyon travması geçiren yaﬂlı hastada aorta
abdominalis distal bölümünde hemen bifurkasyon
hizasında lümende belirgin daralma ve aksial
kesitlerde aorta çevresinde yumuﬂak doku
kondansasyonun arttıﬂı dikkati çekmektedir. Yapılan
sagital rekonstrüksiyonda bu hizada vertebra anterior
bölümündeki hipertrofik spur formasyonlarının
aort lümeni üzerinde ekstrensek empresyon husule
getirdi¤i görülmektedir. Spinöz proçeslerdeki fraktür
yanında hiperfleksiyonu sırasında aort lümenindeki
ekstrensek bası bu bölgede mural kanamaya ve
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Özellikle santral sinir sistemi yaralanmalarında
hiperakut intrakranial kanamaların erken
dönemindeki teﬂhisi güç oldu¤u için bu tip vakalarda
bu tetkikin kısa süreli kontrolü ve tekrarı uygun
olur. Görüldü¤ü gibi de¤iﬂik organ yaralanmalarında
mümkün oldu¤u kadar süratle teﬂhis konulabilmesi
yanında do¤ru teﬂhis koyabilmek ve gerekti¤inde
klinik takip ile birlikte incelemelerin tekrar edilmesi
hayati de¤er taﬂımaktadır.
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Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Klinikte s›k rastlanan meme kistlerinin
tedavisi için erken tan› önemlidir.

”

biyopsisi uygulanmalıdır. Ayrıca palpe edilemeyen
meme lezyonlarında da biyopsi uygulanmalıdır.
Muhtemelen selim olarak de¤erlendirilen olgular
ise 6 aylık kontrollere ça¤rılmalıdırlar. ‹ncelemeler
s›ras›nda rastlanan solid kitlelerde de mutlaka
biyopsi uygulanmalıdır. Memede görülen ﬂüpheli
lezyonlarda yalnız mamografi ve meme US ile karar
verilmemeli incelemeye mutlaka MR eklenmelidir.
Bu durum aile yükü taﬂıyan riskli hastalarda da
geçerlidir. Komplike kistlerden meme kanseri
geliﬂmesi çok ender görülür. Yapılan meme ultrason
tetkiklerinde % 0.5 oranında bir sıklık
göstermektedir. Memede rastlanan kistler
görüntüleme yöntemlerinde genellikle çok sayıda
ve çift taraflı olarak yer alır. Büyük olasıklıkla selim
olup sınıflamada BI- RADS 2 olarak de¤erlendirilir.

Memeninin kistlik lezyonları klinikte çok sık görülen
bir hastalıktır. Bu durum klinikte çekilen mamografi,
ultrasonografi ve MR görüntüleme yöntemleri ile
ortaya konabilir. Kistlerin ço¤unun selim basit
kistler olmasına ra¤men kistlerin içinde de¤iﬂik
özellikte doku parçalarının bulunmasıyla karakterize
komplike kistler de sıkça rastlanan patalojik bir
durumdur. E¤er kist içindeki kalıntılar sıvı içinde
hareketli ise bu durumda daha çok selim olgular
düﬂünülmektedir. Homojen komplike kistler de
selim sayılabilir, içlerindeki sıvının yo¤unlu¤una
göre abse formasyonu veya ﬂüpheli durumlar
düﬂünülebilir.
Yapılan araﬂtırmalarda ﬂüpheli bir de¤iﬂim veya
maliniteyi düﬂündürecek olgulara mutlaka i¤ne

Medikal Dergi, Nisan 2016

64

Meme Kistleri

Basit kist görüntüsü

Komplike kist görüntüsü

Mamografi de meme kisti görüntüsü

Kümeleﬂmiﬂ mikro kistler sık görülen selim
bulgulardan olup genellikle menapoz öncesi veya
menapoz sırasında ortaya çıkarlar. Kistlerin boyutları
de¤iﬂik büyüklükte olup birkaç milimetreden,
10 cm’e kadar de¤iﬂim gösterebilmektedir. Kistler
kendi aralarında basit ve komplike kistler
olmak üzere grupland›r›labilir. Basit kistler içersinde
yalnız sıvı bulunmasına karﬂın komplike kistlerde
debris adı verilen bir takım kalıntılar görülmektedir.
Kistler bazen enfekte olup meme abselerine neden
olabilir, ayrıca laktasyon sırasında memede biriken
süt, yapılan tetkiklerde kistik bir imaj verebilir,
bunlara süt kistleri ad› verilmektedir.
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MR da meme kisti görüntüsü

Bazı yumuﬂak doku hastalıklarında meme dokusu
içinde serum birikmesi de kistik görüntülere neden
olabilir, bunlara seroma denmektedir.
Meme kistlerinin ayırıcı tanısında en önde gelen
patalojik durum meme kanseridir. Her
ikiside memede oluﬂan kitleyle kendini belli
etti¤inden öncelik yukarıda bahsetti¤imiz radyolojik
tetkikler yapıld›ktan sonra e¤er lezyon ﬂüpheli
görülürse mutlaka biyopsi yapılmalıdır.
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Normal meme
dokusu

Çok sayıda
meme kistleri

Çok sayıda
meme kistleri

Yapılıcak biyopsi tipi Tru-Cut biyopsi ﬂeklinde
yapılmalıdır. Tam sonuç alınamayan olgularda
biyopsi tekrarı yapılmalı, bu da yeterli olmazsa
mutlaka kitle cerrahi olarak çıkartılmalıdır. E¤er
gelen rapor malin ise normal meme kanseri cerrahisi
yöntemleri uygulan›r.

Mikrokalsifikasyonların incelenmesi en iyi ﬂekilde
mamografi çekilerek yapılmaktadır. Tedavide en
çok uygulanan yöntem bu bölgenin ince bir tel
yardımıyla iﬂaretlenip cerrahi olarak çıkarılması ve
histopataloji sonucuna göre bir giriﬂim
uygulanmasıdır.

Meme kistlerine yandaﬂlık eden di¤er bir bulguda
ufak kalsiyum taneciklerinden oluﬂan
mikrokalsifikasyonlardır. Bunlar bir meme
kanalcı¤ını takip ederler, ancak malin hastalıklarda
kendi aralarında kümeleﬂirler.

Klinikte sık görülen meme kistlerinde dikkat etmek
gereken en büyük özellik selim ve habis
kitlelerin birbirinden ayırıcı tanısını yapmaktır. Bu
konuda da en büyük yardımcı yapılacak olan
biyopsilerdir.

Terminal duktal ünit
Bir duktus
boyunca
yerleşmiş

Selim
tümör
Lobül
Duktus

Kendi
aralarında
kümeleşmiş
İnvazif kanser

Değişik konumda meme içinde yer alan
mikrokalsifikasyonlar
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Terminal duktal ünitede yerleşmiş
mikrokalsifikasyonlar
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Op. Dr. Ömer Çağlıaydın
Beyin ve Sinir Cerrah›

“

Günümüzde boyun f›t›¤› korkulu rüya olmaktan
ç›km›ﬂ olup, mikrocerrahi yöntemi ile yap›lan
ameliyatlar son derece baﬂar›l› olmaktad›r.

”

özellikle gece uykuda aﬂ›r› derecede artar. E¤er tedavi
uygulanmaz ise zamanla parmaklarda hissizlik, ince
hareketlerin kayb›, reflekslerde azalma gibi bulgular
aç›¤a ç›kabilir. Hasta oturur pozisyonda ellerini
baﬂ›n›n üzerine kald›r›nca sinir kökü bas›s› azalaca¤›
için a¤r›da azalma ya da geçme olacakt›r.

Boyun f›t›¤›, boyun omurlar›n›n aras›ndaki
k›k›rda¤›n omurilik kanal›na do¤ru yer de¤iﬂtirmesi
sonucu kola gelen sinirlere ve omurili¤e bask›
yapmas› ile oluﬂan hastal›¤a denir. Servikal disk
hernileri (boyun f›t›¤›) erkeklerde biraz daha s›k
görülür. Erkek/kad›n oran› 1,5/1’tür. En s›k C5-6,
C6-7 mesafelerinde görülür. Kafa kemi¤i ile
1. servikal omur ve 1. ve 2. servikal omur aras›nda
disk yoktur. Yaﬂlanma ile birlikte disk sulu özelli¤ini
kaybeder diski tutan ligament arkadan gevﬂer. Diskin
daha sulu olan k›sm› omurilik kanal›n›n içine do¤ru
f›t›klaﬂ›r.

Teﬂhis
Boynun direk röntgen filmleri, servikal dar kanal
tan›s›n› do¤rulamak için yeterli bilgi vermeyebilir.
Genellikle bu tan›y› koymak için Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRG) kullan›l›r. MRG, dar servikal
kanal› ve s›k›ﬂm›ﬂ omurili¤i çok detayl› olarak
gösterir. Tomografide kireçlenmeleri daha iyi
gösterir.

Boyun F›t›¤›n›n Belirtileri
Hastalar tek tarafl› koluna do¤ru yay›lan bir a¤r›dan
ﬂikayet ederler. A¤r› parmak uçlar›na kadar yay›l›r
ve uyuﬂma ile beraber olabilir. A¤r›n›n yay›ld›¤›
kolda kuvvet kayb› olabilir. Hastalar ellerine ald›klar›
a¤›r cisimleri yere düﬂürmekten ﬂikayet ederler. A¤r›
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Boyun
fıtığı

Boyun
omuru

Sinire baskı

Ameliyat
sonrası
sağlamlaştırıcı
kafes konması

Greft

Cerrahi müdahale

planlan›r. Genellikle f›t›¤›n sinire bask› yapt›¤› taraf›n
karﬂ›s›ndan ameliyat› yap›yoruz, omurgalar
aras›ndaki f›t›k baﬂalt›ld›ktan sonra kola giden sinir
ve omurilik rahatlayana kadar kireç ve f›t›k
temizlenir. E¤er önden yap›lan ameliyatlarda disk
materyalinin önemli bir k›sm› boﬂalt›ld›¤›ndan iki
omur aras›nda kaynamay› sa¤layacak ve çökmeyi
önleyecek kafes (cage) ad› verilen küçük titanyum
veya karbondan yap›lm›ﬂ implantlar kullan›labilir.
Eskiden le¤en kemi¤inden kemik ç›kar›larak da
sa¤lanan bu kaynama, le¤en kemi¤inde kemik parça
al›m› sonras› hastalar›n çok ﬂiddetli a¤r›lar›n›n
devam etmesi nedeni ile art›k neredeyse terk
edilmiﬂtir. Önden yap›lan ameliyatlar sonras› hasta
birkaç gün özellikle yutkunurken bo¤az›nda a¤r›
hisseder. Bu a¤r› ›l›k s›v› al›m› ile geriler. Araya kafes

yani boyun çekme için çok avantajl› konumdad›r.
ﬁayet boyun f›t›¤› kolda aﬂ›r› kuvvet kayb›, kaslarda
erime (Atrofi) yapmam›ﬂsa genel olarak ameliyats›z
yöntemlere öncelik vermek gerekir. ﬁayet tedaviye
cevap vermezse en son çare olarak ameliyat
düﬂünülmelidir.

Boyun F›t›¤› Ameliyat›
‹ki türlü yaklaﬂ›m mevcuttur.
1- Önden yap›lan ameliyat (anterior giriﬂim):
Boyun f›t›¤› tan›s› konulduktan sonra hastalar›n
ameliyat› boynun ön taraf›ndan ﬂah damar› ve nefes
borusu aras›ndan girilerek veya enseden girilerek
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Servikal myelopatili hastalar›n yak›nmalar›ndan bir
di¤eri de idrar tutamamakt›r. Hastal›¤›n ilerlemesiyle
idrar ve gaitay› tutamama, istemsiz kaç›rma
meydana gelebilir. Bu yak›nmalar hastadan hastaya
de¤iﬂkenlik gösterebilir ve bu ﬂikayetlerin ilerlemesi
her hastada farkl› sürelerde gerçekleﬂebilir.

konan hastadaki iyileﬂmenin tam olabilmesi için
hastaya 3- 6 hafta aras› özellikle hareket halinde
kullanmas› için boyunluk önerilir. 6 hafta sonra
yap›lan kontrollerde kaynama izlenirse boyunluk
kullan›m› sonland›r›l›r.
2- Arkadan yap›lan ameliyat (Posterior giriﬂim):
Enseden yap›lan ameliyatlar ise sadece omurgan›n
yan taraf›na do¤ru olan f›t›klaﬂmalarda tercih edilir.
Bu ameliyatlarda tüm disk materyali yerine sadece
f›t›klaﬂan materyal ç›kar›ld›¤› için araya cage
koymaya ve ameliyat sonras› yakal›k kullan›m›na
gerek yoktur. Her iki cerrahi yaklaﬂ›m›n da kendine
göre avantajlar› ve dezavantajlar› vard›r. Hangi
yöntemin kullan›laca¤› cerrah›n de¤erlendirmesine
ve tecrübesine göre de¤iﬂebilir.

Erken tan›, bu hastal›k grubunda çok önemlidir.
Erken tan› sonras› uygulanacak tedavi ile hastalar›n
yak›nmalar›n›n ilerlemesinin önüne geçilebilir.
Hastal›¤›n tan›s›n›n konulmas›, hastan›n
yak›nmalar›n›n dinlenmesi ve bunlar do¤rultusunda
hekimin soru sormas› ile baﬂlar.
Klinik genelde sinsi baﬂlar ve ilk baﬂlarda bulgu
vermez. Hastal›¤›n ilerleme oran› de¤iﬂiktir ve
myelopati geliﬂtikten sonra tamamen düzelme
nadirdir. Bu nedenle hastal›¤›n erken teﬂhisi ve
tedavisi hastal›¤›n cerrahi sonras›nda iyileﬂmesi
aç›s›ndan en belirleyici etkendir.

Boyun f›t›klar›n›n cerrahi tedavisi baz› riskler içerir.
Bu riskler aras›nda kolda güçsüzlük, ayakta
güçsüzlük, sfinkter kontrolünde zorluk, yara yeri
enfeksiyonu, kanama ve konulan kafes ile ilgili
problemlerdir (k›r›lma, yanl›ﬂ kaynama,
kaynamama). Bu riskler özellikle ameliyat› yapan
kiﬂinin tecrübesi ile direk iliﬂkilidir. Mikrocerrahinin
yap›lmas› zorunludur. Sorunsuz geçen
ameliyatlardan sonra hastenede kal›ﬂ süresi 1
gündür.

Boyunda Kireçlenme
Servikal kanal darl›¤› (kireçlenme) ise genellikle
sinir kökü (radikülopati) veya omurilik bas›s›na
(myelopati) ba¤l› yak›nmalarla kendini gösterir.
Servikal (boyun) omurlar›n›n kanal› dar hastalar›n
yaklaﬂ›k yar›s›nda boyun veya kol a¤r›s› ﬂikayeti
vard›r. Bu hastalarda ek olarak kollarda ve
bacaklarda güçsüzlük ve fonksiyon kayb›
bulunmaktad›r. Dar servikal kanal›n bir sonucu
olarak geliﬂen servikal myelopati denilen servikal
bölgedeki omurili¤in hasarlanmas›na ba¤l› kiﬂi
gündelik yaﬂant›s›nda gömle¤ini dü¤ümlemek, kap›
kolunu aç›p kapayamamak, kavanoz kapa¤›n›
açamamak, diﬂlerini f›rçalayamamak gibi iﬂlerde
zorluk çekebilir. Bacaklar ile ilgili yak›nmalar ise
yürüme zorlu¤u, bacaklarda güçsüzlük olarak ortaya
ç›kar ve yard›ms›z yürüyememeye kadar ilerleyebilir.
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

Acil cerrahi gerektiren iltihabi bir hastal›kt›r.
Her yaﬂ grubunda görülebilmekle birlikte 30-40 yaﬂ
aras›nda daha s›k görülür. Erkekler de kad›nlara
oranla görülme s›kl›¤› daha fazlad›r.

”

Hastada birdenbire makat›nda ve makat etraf›nda
a¤r›l› bir ﬂiﬂlik, yüksek ateﬂ, büyük abdest yapma ve
idrar yapma zorlu¤u hatta yürüme zorlu¤u ortaya
ç›kar, iﬂte bu andan itibaren hasta bir genel cerraha
gitmesi gerekirken, korkup çekindi¤i için, etraf›nda
bulunan insanlar›n çeﬂitli tavsiyelerine uyarak genel
cerraha gelme vaktini geciktirir, ta ki büyük abdest
yapamaz, idrar yapamaz ve yürüyemez duruma
girince hasta hastaneye ve hekime müracaat eder.

Bu yaz›da hastan›n hayat›n› çok dramatik bir ﬂekilde
etkileyen Makat Apsesi, t›bbi ad›yla Anal Apse’den
bahsedece¤iz.
Makat etraf›nda ve kal›n barsa¤›n son k›sm› olan
rektum dedi¤imiz barsak parças›n›n etraf›nda salg›
bezleri vard›r. Bu bezler yapt›klar›, salg›lad›klar›
madde ile barsak yüzeyinin kurumas›n›n önüne
geçer ve barsak yüzeyini devaml› ›slak ve kaygan
tutar, iﬂte bu salg› bezlerinin kan ve lenf yoluyla
gelen mikroplarla iltihaplanmas› sonucu apseler
meydana gelir.
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kendini belli etmelerine ra¤men, bir k›sm›da daha

70

Anal Apse

Ameliyat sonras› hasta iyi bir ﬂekilde takip edilmezse
hastal›k fistül’e dönüﬂür. Fistül tedavisi zaman alan
ve uzun süren bir tedavi ﬂeklidir.

iç ve yukar› k›s›mlarda oldu¤u için d›ﬂtan belli
olmaz. Böyle hastalarda giderek yükselen ateﬂ ve
makata vuran a¤r› veya karn›n alt k›s›mlar›nda
geçmeyen a¤r›lar oluﬂur.

Anal abselerin yerleşim yerleri

Rektum

Absenin
dıştan
görünüşü

Iskiorektal
abse

Kan hastal›¤›, karaci¤er hastal›¤›, AIDS ve onkolojik
tedavi gören kanser hastalar›nda Anal Apse ne kadar
erken teﬂhis ve tedavi edilirse büyük bir olas›l›kla
hastan›n hayat› kurtulmuﬂ olur.

Intersfinkterik
abse

Supralevator
abse

Perianal
abse

Hastada Anal Apse hatta yukar› k›s›mda apseden
ﬂüphelenildi¤i zaman hasta genel cerrahi klini¤ine
al›nmal› ve takip edilmelidir.
Hastaya kan tetkikleri, ultrason ve MRI yap›l›r,
tetkikler sonucu apsenin yeri belirlendikten sonra
en ideal olan› hastaya ameliyathane ﬂartlar›nda genel
anestezi verilerek ameliyat edilir, apse aç›l›r,
boﬂalt›l›r, içi temizlenir, gerekirse dren konulur ve
ameliyat sonland›r›l›r.
Hastaya ameliyat esnas›nda ve sonras›nda antibiyotik
ve a¤r› kesici verilir.
Perianal abselerin
yerleşimi

Hasta ameliyattan sonra bir süre pansumanlara
gitmek zorundad›r, bundan dolay› doktor ne zaman
pansumana ve kontrola ça¤r›l›rsa, hasta ihmal
etmeden gitmelidir.
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Perianal abselerin
fistülleşmiş hali

Pano

Hastanemizin kurucusu Dr. Salih Osmano¤lu’nun büyük k›z›, Prof. Dr. R›dvan Seven’in eﬂi,
Prof. Dr. ARZU OSMANO⁄LU SEVEN’i genç yaﬂta yakaland›¤› hastal›¤› nedeniyle zamans›z
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk Biyokimya Derne¤i baﬂkanl›¤›n› da yapan
Prof. Dr. Arzu Osmano¤lu Seven’in an›s›na hastanemizin T›bbi Tahlil Laboratuvar›na
“Prof. Dr. Arzu OSMANO⁄LU SEVEN Biokimya Laboratuvar›” ismini verdik.

‹stanbul Tabib Odas› Baﬂkan› Prof. Dr. Selçuk
Erez hastanemizi ziyaret ederek Sa¤l›k
sektörünün duayeni ve hastanemizin kurucusu
Dr. Salih Osmano¤lu’na mesle¤indeki 70 y›ll›k
hizmet plaketini bizzat kendi elleriyle Dr. Salih
beye takdim etti. 70 y›ll›k meslek hayat›nda
sa¤l›k sektörüne yapm›ﬂ oldu¤u katk›lar›ndan
dolay› da ayr›ca teﬂekkür etti. Dr. Salih bey Tabib
Odas› Baﬂkan›n›n bu nazik ziyaretinden çok
mutlu ve memnun kald›¤›n› söyledi.
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