hastanemizde bilgi ve deneyimlerini sunmak üzere çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Dergimizi yak›nda sanal ortamda daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂt›rmak için internet arac›l›¤› ile de takip edebileceksiniz.
Nörolog Uzman Dr. Say›n Ebru Nur Yavuz "Geleneksel
Laleli Geceleri" kapsam›nda "Alzheimer" konusunda çok
güzel bir konuﬂma sundu. Kendisi Alzheimer ve benzeri
hastal›klarda özel t›bbi bilgi donan›m ile hastalar›m›z› tedavi
etmektedir.

Sevgili Osmano¤lu Dostlar›,
Dergimizin yeni say›s›nda da birlikte olman›n mutlulu¤unu
yaﬂ›yoruz. Dergimizin özelli¤i hem sizleri güncel t›bbi
bilgilerden haberdar etmek ayn› zamanda da Türk T›bb›na
aktüel yönden katk›da bulunmakt›r.

Saç Ekim merkezimize yurt d›ﬂ›ndan da gelen yo¤un ilgi
bizleri memnun etmektedir; burada çal›ﬂan ekipteki
arkadaﬂlar›m›z› tebrik ediyoruz.

Dergimizin bu say›s›nda da yeniliklerle ve güncel konularla
karﬂ›n›zday›z. "Doktor Hobi" ve "‹çimizden Biri" köﬂemizde
yine de¤iﬂik hobilere yer verdik. Ayr›ca, bu say›m›zda çok
özel bir konuyu bizlere aktaracak olan "Konuk Yazar"
bölümünde kimya mühendisi olan ve kendini reklere ad›yan
ve renklerle olan iliﬂkileri ve çeﬂitli tedavi yöntemlerini bizlere
paylaﬂacak olan Say›n Aydan Öztürkatalay han›mefendiye
yer veriyoruz. "Söyleﬂi Sohbet" bölümümüzde ise hepimizin
çok yak›ndan tan›d›¤› Say›n Dr. Kemal Alt›oklar ve ekibine
yer vererek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizi
hakk›nda bilgiler edinece¤iz.

Kulak Burun Bo¤az ünitemizde Say›n Doçent Dr. Okan
Gürsel'e ilaveten Say›n Uzman Dr. Emin Kaya yeniden
Gürsel
aram›za kat›lm›ﬂt›r.
Radyoloji ünitemizde en ileri EMAR ve Bilgisayarl›
Tomografi incelemelerinin yan› s›ra Kemik Yo¤unlu¤u
ölçümü de yap›labilmektedir.
Hastanemiz Ameliyathanesi, her türlü ameliyatlar›n
yap›labilece¤i teknolojik donan›m standartlar›n›na sahiptir.
Tam teﬂekküllü Yo¤un Bak›m Ünitemizde, en a¤›r hastalarda
bile personelimizin bilgili ve özverili çal›ﬂmalar› ile iyi sonuçlar
almaktay›z.

Son say›m›zdan bu yana kalitemizi belgelemek ad›na
denetimden geçerek "ISO 9001:2008" belgemizi ald›k. Bu
kaliteyi eski hastalar›m›z zaten biliyordu ama günün
ﬂartlar›nda bizi yeni tan›yacaklar için iyi bir referans olaca¤›n›
düﬂünüyoruz. Kalite standartlar› aﬂamas›nda yo¤un eme¤i
geçen baﬂta de¤erli yöneticimiz Say›n Sevim ﬁen ve Ayﬂen
Dilara Bektaﬂ'a ve bütün Osmano¤lu Hastanesi ekibimize
ﬂükranlar›m›z› sunar›z.

Biyokimya laboratuar›m›zda uzun y›llara dayanan birikim
ve tecrübe ile Tümor Marker'lar› dahil her türlü Check-Up
incelemeleri yap›labilmektedir.
Poliklinimizde Dahiliye, Genel Cerrahi, Meme Cerrahisi,
Poliklinimizde,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Çocuk Hastal›klar›, Nöroloji,
Fizik Tedavi, Dermatoloji, Üroloji, Kulak Burun Bo¤az,
Kardioloji, Ortopedi, Göz Hastal›klar› branﬂlar›nda Uzman
Doktor kadromuz 7/24 hizmetinizdedir.

Türkiye'in en köklü özel sa¤l›k kurumlar›ndan birisi olan
Osmano¤lu Hastanesi olarak bizim öncelikli prensibimiz
yapt›¤›m›z iﬂi ve sundu¤umuz hizmeti önce kendimiz
be¤enmek ve kendimizi hastalar›m›z›n yerine koymakt›r.

Ayr›ca yenilenen A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Ünitemiz de Uzman
kadrosu ile sizi daha rahat gülümsetecektir; bu yüzden bizde
sizlere "Özgürce Gülümseyin" diyoruz.

Yak›n zamanda çok ra¤bet gören kafeteryam›z›n bir köﬂesini
ö¤len yemeklerinde hizmet vermek üzere lokanta haline
getirdik.

Hastanemizde rutin olarak yap›lan Gastroskopi, Kolonoskopi
gibi endoskopik incelenmelerin uyguland›¤› Endoskopi
Ünitemizide yeniliyerek, modernize ederek siz de¤erli
hastalar›m›za hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r.

Ücret politikam›z aç›s›ndan zaten makul ölçülerde çal›ﬂ›yorduk
fakat daha geniﬂ kitlelere hizmet ulaﬂt›rabilmek için Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaﬂma yapmak üzere
çal›ﬂmalar›m›z› tamamlad›k. Yak›nda SGK'l› hastalar›m›za
da daha uygun ﬂartlarda t›bbi deste¤imize devam edece¤iz.

Yeni at›l›mlar›m›zdan sizleri haberdar edece¤imiz bir sonraki
say›m›zda beraber olmak üzere mutlu ve sa¤l›kl› günler diler
sayg›lar›m›z› sunar›z.

Sa¤l›¤›n temel ﬂart› olan kilo kontrolüne ve beslenme ﬂekline
yard›mc› olmak üzere, Diyetisyen Zuhal Güler Çelik
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Müzi¤in Alzheimer’a etkisi
Yaﬂlanma tersine çevrildi
Kahve Ömrü K›salt›yor
Uzun süre mouse kullananlar dikkat!
Ceviz ve f›nd›k yiyenler daha sa¤l›kl› Lifli G›dalar Ast›ma çare mi?
Migren hastalar›na ‘m›knat›sl›’ tedavi Muz hakk›nda

Migrende Botulinum Tedavisi
Dr. Ebru Yavuz (Nöroloji Uzman›)

K›ﬂ Aylar›nda Beslenme
Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman›)

Bay›lma
Doç. Dr. Elmas Orak (Kardiyoloji ve ‹ç Hastal›klar› Uzman›)

Kanser ve Ketojonik Diyet
Prof. Dr. Bülent Berkarda (‹ç Hastal›klar› ve T›bbi Onkoloji Uzman›)

Hamilelikte Diﬂ Hastal›klar›
Dnt. Elif Nurhak Erdal (Diﬂ Hekimi)

Pankreas Cerrahisi - IPMN (‹ntraduktal Papiller Müsinöz Neoplazi)
Prof. Dr. Sad›k Perek (Genel Cerrahi Uzman›)

Dr. Kemal Alt›oklar
(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman›)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üzerine

Gastroözefagial Reflü Hastal›¤›
Dr. Nurten Ar›can (‹ç Hastal›klar› Uzman›)

Düﬂük Doz Bilgisayarl› Tomografi Yöntemi
Dr. Zeki Erkorkmaz (Radyoloji Uzman›)

Meme Hastal›klar› Tan›s›nda Güncel Bir Yaklaﬂ›m:
‹nce ‹¤ne Aspirasyon Biyopsisi
Prof. Dr. Ümit Balc›soy (Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›)

Beyin Kimyan›z› De¤iﬂtiren Gökkuﬂa¤› Renkleri
KONUK YAZAR - Aydan Öztürkatalay (Kimya Mühendisi - Renk ve Enerji Uzman› )

Varikosel
Op. Dr. Ahmet Abbas (Üroloji Uzman›)
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Saç Dökülmesi
Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal›klar› Uzman›)

Derin Ven Tromboembolizm (DVT)

SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ADINA
İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Salih Osmanoğlu
CEO/Genel Müdür
İlhan Söylemezoğlu

Dr. Saeid Anvari (Radyoloji Uzman›)

Genital Estetik Ameliyatlar 1. Labioplasti 2. Vaginoplasti
Op. Dr. Filiz Ak (Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›)

Mesul Müdür - Başhekim
Op. Dr. Yüksel Soyel
Yayın Koordinatörü
İlhan Söylemezoğlu
Yayına Hazırlık
Meltem Kadaifçioğlu

Dnt. Elif Nurhak Erdal (Diﬂ Hekimi)

Yarat›c› Drama

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi
Dr. Fatma Sema Kaya (Anestezi ve Reaminasyon Uzman›)

Yaﬂa Ba¤l› Makula Dejeneresans›nda Risk Faktörleri
Doç. Dr. Engin Yark›n Bürümcek (Göz Hastal›klar› Uzman›)

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Coşkun Özdemir
Prof. Dr. Kut Sarpyener
Prof. Dr. Sadık Perek
Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Prof. Dr. Rıdvan Seven
Op. Dr. Nihat Ağar
Hamdi Akay
Sevim Şen
Doğan Tatlı
Hukuk Müşaviri
Av. Nurgül Çanakçı
İdari ve Mali İşler
Sedat Dinç

Üç Motorlu Uçak: Dengemiz
Doç. Dr. A. Okan Gürsel (KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›)

Meningokok Hastal›¤› ve Aﬂ›lar›
Prof. Dr. Zerrin Abban Medeni (Çocuk Hastal›klar› ve Sa¤l›¤› Uzman›)

Tiroid (Guatr) Kanserleri

Yayın Türü
Özel Osmanoğlu Hastanesi
Med-Der (Medikal Dergi)
3 Aylık Dergi Süreli Yerel Yayın
Şubat 2014 Sayı: 4

Op. Dr. Nihat A¤ar (Genel Cerrahi Uzman›)

Kalitenin Tarihsel Yolculu¤u
Ayﬂem Dilara Bektaﬂ (Kalite Dökümantasyon Sorumlusu)

Çocukluk Yaﬂlar›nda Solunum Yollar› Hastal›klar›
Doç. Dr. Metin Tulga (Gö¤üs Hastal›klar› Uzman›)

Sağlık Sektörü Yöneticileri’ne, Hekimlere,
Eczacılara, Anlaşmalı Kurum ve Kuruluşlara,
Özel Sigorta Şirketlerine,
İş Ortaklarımıza ve Hastalarımıza
Ücretsiz olarak dağıtılır.
Yönetim ve Yazışma Adresi
Abide-i Hürriyet Cad. Merkez Mah.
Dilaçar Sk. No:4
Şişli - İstanbul
Tel: 0850 800 50 50

Selva Gizge
(Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni)

Bo¤aziçi Esintileri

PANO - Bizden Haberler
Medikal Dergi, Şubat 2014

Yapım ve Baskı
Saner Ofset ve Mücellit LTD. ŞTİ.
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medder@osmanogluhastanesi.com.tr
www.osmanogluhastanesi.com.tr
www.facebook.com/osmanogluhastanesi
Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
Yazılar bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.
Medikal yönlendirme için
doktorunuza başvurunuz.
Dergide yayınlanan resimler
kaynak gösterilmek
sureti ile yayınlanabilir.
Her hakkı saklıdır.

Sa¤l›k Haberleri

Müzikle tedavi Alzheimer hastas›n›n yaﬂam kalitesini
art›r›yor. Uluslararas› Müzikoterapi Merkezi'nin
kurucusu müzisyen Dominique Bertrand, Frans›z
Liberation gazetesinde yay›mlanan söyleﬂide, müzikle
tedavinin birçok ﬂeklinin bulundu¤unu ve farkl›
durumlarda çeﬂitli tekniklerin kullan›ld›¤›n›, bir
hastal›k için bile çok say›da yöntemin uygulanabilece¤ini belirtti. Bertrand, tedavisi olmayan alzheimer
hastal›¤› için de "müzikle tedavinin", hastan›n hayat

kalitesini art›rmaya yönelik oldu¤unu vurgulad›.
Dominique Bertrand, alzheimer hastalar› için daha
çok ﬂark›lar›n kullan›ld›¤›n›, ﬂark›larla nefes ve haf›zay›
güçlendirme çal›ﬂmalar› yap›labildi¤ini, ayr›ca
hastan›n bir faaliyette bulunmas›n›n sa¤land›¤›na
dikkati çekti. Müzisyen Bertrand, çal›ﬂmalarda
genellikle an›lar›n "geri ça¤r›lmas›" ve yaln›zl›k
duygusunun giderilebilmesi için hastaya yaﬂ›na uygun
ﬂark›lar› dinletti.

Akﬂam d›ﬂar›ya ç›kt›n›z. Arkadaﬂlar›n›zla bir ﬂeyler
içeceksiniz ve o soru geldi: "Ne içelim?" Kahve mi
yoksa alkollü bir ﬂeyler mi?

yak›ndan ilgili oldu¤u biliniyor. Profesör Martin
Kupiec, bu araﬂt›rma ile çevresel faktörlerin,
telomerlerin uzunlu¤u üzerindeki etkisini ilk kez
kan›tlad›klar›n› belirtti. Ayr›ca bu çal›ﬂma ile
hastal›klar›n önlenmesi ve tedavisi ile ilgili çok ﬂey
ö¤rendiklerini aç›klad›.

Bir dahaki sefere kahve cevab›n› vermeden önce iki
kere düﬂünün. ﬁaﬂ›racaks›n›z ama yap›lan araﬂt›rmalara göre kahve ömrü k›salt›yor, bira ise uzat›yor.
Tel Aviv Üniversitesi'nde yap›lan araﬂt›rmaya göre,
DNA zincirinin sonunda bulunan telomer denen
yap›lar kahve ile k›sal›yor, bira tükettikçe ise uzuyor.

TELOMER NED‹R?
Telomer kromozomlar›n bitiﬂinde bulunan ve DNA'y›
tehlikeden koruyan bir noktada yer al›yor. ‹nsanlar
yaﬂland›kça telomerler k›sal›yor. Ayn› yaﬂtaki
insanlardan, telomerleri daha k›sa olanlarda kanser,
kalp hastal›¤›, bunama ve ölüm riskinin daha yüksek
oldu¤u görüldü.
Daha önce yap›lan bir araﬂt›rmadaçok say›da fobisi
oldu¤u ö¤renilen kad›nlar›n daha k›sa telomerlere
sahip oldu¤u ortaya ç›kt›.

TELOMERLER KISALDIKÇA ÖMÜR DE
KISALIYOR
Telomerler, DNA'da insan ömrünün süresini
belirleyen ve stres gibi faktörlerle k›salan bir yap›.
Telomerler k›sald›kça, hücrede ölüm gerçekleﬂir.
Yaﬂam süresi vesa¤l›kdurumunun telomerler ile
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Düzenli olarak tüketilen ceviz ve f›nd›k, ölüm riskini
önemli ölçüde düﬂürüyor. Amerika’da gerçekleﬂtirilen
iki geniﬂ kapsaml› uzun vadeli araﬂt›rma, bu
yiyeceklerin kalp hastal›klar› veya kansere ba¤l›
ölümleri düﬂürebilece¤ini gösterdi. Otuz y›l boyu
düzenli ceviz ve f›nd›k yiyenlerde ölüm riski %20
düﬂüyor diyor Boston DanaFaber Kanser
Enstitüsü’nden Charles Fuchs ( Nev England Journal
of Medicine). Daha önceleri de bir çok araﬂt›rmayla
ceviz ve f›nd›¤›n sa¤l›k üzerindeki olumlu etkileri
ortaya konmuﬂtu. Bu yemiﬂler mesela kan ya¤› oran›n›
düﬂüyor, diyabet tip 2 hastal›¤›ndan koruyor ve
iltihaplar›n etkisini azalt›yor.
Amerikal› bilim insanlar› ﬂimdi bu yemiﬂlerin etkisi
iki büyük araﬂt›rmayla kontrol etti. Araﬂt›rmalara
1980 ve 1986 y›llar›ndan itibaren 76,500 kad›n ve
42,500 erkek kat›lm›ﬂ. Kat›l›mc›lar 2 - 4 senede bir

beslenme, yaﬂam biçimi ve sa¤l›k durumlar›yla ilgili
bilgiler vermiﬂ. 2010 y›l›n›n sonuna dek 16.000’i aﬂk›n
kad›n ve 11.000’i aﬂk›n erkek kat›l›mc› yaﬂam›n›
yitirmiﬂ. Yemiﬂlerin olumlu etkisi sayesinde
Amerika’da en büyük ölüm riski olan kalp
hastal›klar›na ba¤l› ölüm riski %29 düﬂerken kansere
ba¤l› ölüm riski ise %11 düﬂüyor Fucks.
Yemiﬂlerin olumlu etkisi ne kadar çok yenirse o kadar
belirgin bir ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ. Otuz y›l içinde
ender olarak haftada bir kez yemiﬂ yiyenlerde %11,
haftada iki ila dört kez yiyenlerde %13 ve beﬂ ila alt›
kez yiyenlerde %15 ve her gün yiyenlerde ise %20
azalm›ﬂ. Kat›l›mc›lar›n ceviz, f›nd›k, yerf›st›¤›, badem
veya kaju f›st›¤› yemiﬂ olmalar› önem taﬂ›m›yor.
Araﬂt›rmadan ç›kan di¤er ilginç bir sonuç da bu tür
kuruyemiﬂ yiyenlerin bu tür yiyeceklerden uzak
duranlara k›yasla daha zay›f olduklar›.

‹ngiltere'de baz› migren türlerinin manyetik titreﬂimle
tedavisi için m›knat›sl› bir ayg›t kullan›labilece¤i
aç›kland›.

Migrenin birçok türü bulunuyor ve kesin tedavisi
mümkün olmamakla beraber semptomlar›
hafifletmek amac›yla basit a¤r› kesiciler ve akupunktur
da dahil çeﬂitli tedavi biçimleri uygulan›yor.
NICE art›k doktor gözetiminde TMS’li m›knat›s
yönteminin de kullan›lmas›n› öneriyor. Tedavi,
taﬂ›nabilir TMS cihaz›n›n kafa derisine yerleﬂtirilerek
k›sa süreli manyetik tireﬂim uygulanmas›n› içeriyor.

Sa¤l›k alan›nda standartlar› denetleyen kuruluﬂ NICE,
eldeki verilerin s›n›rl› olmas›na karﬂ›n transkraniyal
manyetik simülasyon (TMS) olarak adland›r›lan
yöntemle baz› migren hastalar›nda görülen semptomlar›n hafifletilebilece¤ini kaydetti. Bu yöntemin çok
yeni oldu¤u ve tedavinin uzun vadeli güvenlik ve
etkinli¤i bak›m›ndan daha fazla veriye ihtiyaç
bulundu¤u belirtildi. Fakat di¤er tedavilerin sonuç
vermedi¤i hastalar için bu yöntem uygulanabilir.

NICE isteyen doktorlar›n ve hastalar›n TMS'yi
kullanabilece¤ini, ancak bu tedavinin belirsizliklerinden haberdar olmalar› gerekti¤ini, migren
semptomlar›nda da orta derece azalma beklenmesi
gerekti¤ini ifade ediyor.
164 hasta üzerinde yap›lan deneylerde, TMS cihaz›n›
kullanan hastalar›n % 40'›nda iki saat sonra a¤r›n›n
kesildi¤i belirtildi.

Migren oldukça yayg›n bir hastal›k. ‹ngiltere'de her
dört kad›ndan biri ve her 12 erkekten biri migren
hastas›.
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Araﬂt›rmac›lar farelerin kaslar›n› gençleﬂtirmek için
bir tür kimyasal kulland›. Farelerin kaslar›nda görülen
de¤iﬂimin insanlarda 60 yaﬂ›nda bir kiﬂinin kaslar›n›n
20 yaﬂ›ndaki haline dönmesine eﬂit oldu¤u söyleniyor.
Ama deneyde kas kuvvetinde bir de¤iﬂikli¤e
rastlanmad›.

çal›ﬂmas›, kas israf›, enflamasyon ve insülin direnci
bak›m›ndan alt› ayl›k farelerinkine benzedi.
Harvard T›p Fakültesi'nden Ana Gomes, bunun çok
önemli bir keﬂif oldu¤unu söylüyor. Kendisi, daha
uzun süreli bir tedavinin ard›ndan kas gücünün de
yerine gelebilece¤ine inan›yor.

Cell dergisinde yay›nlanan makalelerinde araﬂt›rmac›lar yeni bir yaﬂlanma mekanizmas› keﬂfettiklerini
ve bunu tersine çevirmeyi baﬂard›klar›n› yazd›. Baﬂka
araﬂt›rmac›lar da bulgular›n "heyecan verici" oldu¤unu
söylüyor.

Tedavi mi?
Ama bu ilaç kendi baﬂ›na bir 'yaﬂlanma tedavisi' de¤il.
DNA'n›n zaman içinde zarar görmesi veya
telomerlerin k›salmas› hiçbir zaman tersine
çevrilemeyecek.

Harvard T›p Fakültesi'nden araﬂt›rmac›lar, geri
dönüﬂü olmad›¤› düﬂünülen yaﬂlanman›n asl›nda
baz› k›s›mlar›n›n tersine çevrilebilece¤ini gösterdi.
Araﬂt›rman›n odakland›¤› NAD (nikotinamid adenin
dinükleotit) adl› kimyasal›n hücrelerdeki seviyesi
zamanla düﬂüyor.

BBC'ye konuﬂan Dr. Gomes "Yaﬂlanman›n birçok
etkeni oldu¤undan ortada tedavi edilecek tek bir
unsur yok. Tüm yaﬂlanma etkenlerini tedavi etmek
de bu yüzden oldukça zor." dedi. Araﬂt›rma ekibi
2015 y›l›nda klinik deneylere baﬂlamak istiyor. Ama
Dr. Gomes bu tedavinin insanlarda uygulanmas› için
daha çok zaman oldu¤una dikkat çekiyor.

Ekibin araﬂt›rmas›, bu düﬂüﬂün hücrelerin enerji
sa¤lay›c›s› mitokondrinin çal›ﬂmas›n› zorlaﬂt›rd›¤›n›
ve dolay›s›yla düﬂük enerji ve yaﬂlanmaya yol açt›¤›n›
gösterdi. Deneylerle farelere NAD'a çevirebildikleri
bir kimyasal›n verilmesi yoluyla NAD seviyesinin
artt›r›lmas›n›n zaman›n etkilerini tersine çevirebildi¤i
gösterildi. ‹ki yaﬂ›ndaki farelere bir hafta boyunca
'gençlik ilac›' verilmesinin ard›ndan kaslar› mitokondri

Londra'da bulunan Kings College'den Prof. Tim
Spector "Yaﬂlanma sürecinin baz› k›s›mlar›n›n tersine
çevrilebilir oldu¤u bulgusu oldukça heyecan verici.
Ama fareler üzerinde yap›lan deneylerle insanlarda
yan etki b›rakmayacak ﬂekilde yaﬂlanman›n gerçekten
de geri al›nabilece¤ini kan›tlamak aras›nda büyük
fark var." dedi.

S›cac›k ofisinizde gün boyu oturman›n sa¤l›¤› tehdit
edece¤ini düﬂünmeyebilirsiniz. Ancak masa baﬂ› bir
iﬂiniz varsa ve fare kullan›yorsan›z bu hastal›¤a dikkat!
Sürekli tekrarlanan hareketler a¤r› veya incinmeye
neden olabilir. Karpal tünel sendromu meslek
hastal›klar› aras›nda ofis çal›ﬂanlar›nda en çok
rastlanan rahats›zl›kt›r. Bilek ve ön kolda g›d›klanma,

uyuﬂma, kaﬂ›nt› ve ani ac› hissediyorsan›z doktora
baﬂvurman›z› öneririz. ‹laç tedavisinden önce esneme
hareketleri yapmay› unutmay›n.Fare kullan›rken
bile¤inizin havada olmamas›na özen gösterin. Yast›kl›
mouse pad kullanarak bile¤inizi destekleyebilirsiniz.
Bile¤inizi zaman zaman esneterek rahats›zl›¤›
önleyebilirsiniz.
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Sağlık Haberleri

tetiklenmesini engelledi¤ini söylüyor. Ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin aﬂ›r› uyar›lmas›ysa iltihaplanmaya yol
aç›yor.

Uzmanlar ast›m vakalar›n›n az geliﬂmiﬂ ülkelerde
artmaya baﬂlamas›n›, birçok kiﬂinin lif oran› yüksek
g›dalar tüketme al›ﬂkanl›¤›ndan uzaklaﬂmas›na ve
iﬂlenmiﬂ g›dalara yönelmesine ba¤l›yor.

Marsland ve meslektaﬂlar›, lifli g›dalar›n ast›m gibi
sindirim sistemi d›ﬂ›ndaki hastal›klar›n oluﬂmas›nda
rol oynay›p oynamad›¤›n› görmek için iki grup
laboratuvar faresi üzerinde çal›ﬂm›ﬂ. Bir grup fare,
iki hafta boyunca çözülen lif oran› yüksek g›dalarla
beslenirken di¤er gruptaki farelere çözülen lif oran›
düﬂük g›dalar verilmiﬂ.

G›dalarda, çözülen ve çözülmeyen olmak üzere iki
çeﬂit lif bulunuyor. Salatal›k, brokoli gibi sebzelerde
ve tam tah›ll› g›dalarda bulunan çözülmeyen lifler
ba¤›rsaklar› temizlemeye yard›mc› oluyor.
‹sviçre’de yap›lan yeni bir araﬂt›rma, ba¤›rsaklardaki
mikroplar taraf›ndan parçalanan sebze ve meyvelerde
bulunan çözülen liflerin, akci¤erlerde iltihaplanmay›
azaltabilece¤ini gösteriyor.

‹kinci haftan›n sonunda her iki gruptaki fareler,
ast›m›n baﬂl›ca tetikleyicisi olan tozlu bir ortamda
tutulmuﬂ.

Benjamin Marsland, Lozan Üniversitesi’nde ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi uzman›. Marsland, Skype üzerinden yap›lan
bir söyleﬂi s›ras›nda ast›m›n bol miktarda çözülen lif
tüketen ülkelerde yak›n bir zamana kadar var
olmad›¤›n› söylüyor. Marsland“Burkina Faso gibi
geliﬂmekte olan ülkelerde lifli g›da tüketimi çok yüksek
ve bu ülkelerde alerji oluﬂmuyor. Oysa bat›l› ülkelerde
lifli g›da tüketimi az ve alerji vakalar› giderek
art›yor”ﬂeklinde konuﬂuyor.

Marsland ve ekibi, daha az miktarda çözülen lif
tüketen farelerde toza karﬂ›, akci¤er iltihaplanmas›
dahil, ﬂiddetli alerjik reaksiyon oluﬂtu¤unu görmüﬂ.
Yüksek oranda çözülen lif alan farelerin ba¤›ﬂ›kl›k
sistemiyse daha az tetiklenmiﬂ. Marsland, deneyde
ulaﬂt›klar› bulguyu ﬂöyle özetliyor:“Liflig›dan›n,
ba¤›rsak sistemindeki bakterileri de¤iﬂtirerek
akci¤erleri etkileyen koruyucu hücrelerin geliﬂimini
etkiledi¤ini gördük.”

Ba¤›rsak bakterileri, elma, çilek ve narenciyede
bulunan çözülen lifleri parçalayarak ya¤ asitlerine
dönüﬂtürür. Marsland ya¤l› asitlerin, kemiklerin
içinde koruyucu hücrelerin üretildi¤i süngersi dokuyla
etkileﬂime girdi¤ini ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin aﬂ›r›

Araﬂt›rmac›lar bulgular›n› teyit etmek için bir grup
fareye ya¤l› asit enjeksiyonu yapm›ﬂlar. Ayn› ﬂekilde,
ya¤l› asit verilen farelerde daha az iltihaplanma
görülmüﬂ.

kadar art›yor. Yani muz ne kadar olgunlaﬂm›ﬂsa o
kadar anti - kanser özelli¤e sahip.

Japonya’da yap›lan bir araﬂt›rmada, sar› kabuklu ve
kararmaya baﬂlam›ﬂ muzda TNF (Tumor Necrosis
Factor) isimli bir maddenin ortaya ç›kt›¤› ve bu
maddenin anormal hücreleri yok etti¤i tespit edildi.
Muzun üzerindeki siyahl›klar ne kadar fazla ve koyu
ise muzun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirici etkisi o
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Üzerinde siyahl›klar bulunan sar› kabuklu bir muz,
yeﬂil kabuklu muzdan 8 kat daha güçlü. Günde 1
muz ba¤›ﬂ›kl›k sisteminizi güçlendirir.
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Osmanoğlu Hastanesi

Dr. Ebru Nur Yavuz
Nöroloji Uzman›

“

Migrende Yeni Umut: Botulinum Tedavisi

”

En s›k görülen baﬂ a¤r›s› türü olan migren sosyal
yaﬂam›, fiziksel ve mesleki performas› olumsuz yönde
etkilemektedir. Kronik Migren basit bir baﬂa¤r›s› veya
y›llardan bu yana devam eden baﬂa¤r›s› de¤ildir.
Günümüzde migren ve kronik migrenin tan›s›, ay›r›c›
tan›s› ve tedavisi nöroloji uzmanlar› taraf›ndan
yürütülmektedir

Ülkemizde her 6-7 eriﬂkin kiﬂinin 1’i Migrenli, her
10 migrenlinin 1’i de Kronik Migren’lidir.
Baﬂ a¤r›lar›na neden olabilecek di¤er nedenlerin
beynin görüntülenmesi ile d›ﬂland›ktan sonra,
hastadan al›nan al›nan ayr›nt›l› öyküyle tan› konulur.
Hastadan al›nan öykü tan›da çok yard›mc›d›r. Bu
hastalar›n ailesel yatk›nl›klar› da sözkonusudur.

Migren nedir?
Migren orta veya a¤›r ﬂiddette kiﬂinin yaﬂam kalitesini
bozan zonklay›c›, genellikle baﬂ›n bir taraf›nda görülen
özellikle gözlerde yo¤un a¤r›ya neden olan ›ﬂ›k, ses
ve kokuya hassasiyetin oldu¤u, bulant› ve kusman›n
eﬂlik etti¤i a¤r›d›r.
Kronik migren nedir ve nas›l tan› konulur?
Kronik Migren bir ay›n en az yar›s›nda (15 gün)
ﬂiddetli baﬂa¤r›s› tablosu gösteren ve bunun da en az
yar›s›ndan ço¤unda migren nitelikli a¤r›lar› içeren,
en s›k 20-50 yaﬂ aras›nda gözlenen baﬂa¤r›s› tipidir.

Kronik Migren’e yönelik uygulanan tedaviler yeterli
sonuç vermemiﬂtir. Hastalar sürekli ve aﬂ›r› miktarda
a¤r› kesici kullanman›n riskleri yan›s›ra a¤r› ile
yaﬂaman›n yaratt›¤› olumsuz psikolojik durum ile
baﬂbaﬂad›r.
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Günümüzde migren ve kronik migren tedavisi nas›l
yap›l›yor?
E¤er hasta nadir atak geçiriyorsa hastaya iyi gelen bir
a¤r› kesici seçiliyor. Ataklar›n önlenmesi için açl›k,
yorgunluk ve uykusuzluktan uzak kalmas› söyleniyor.
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Migrende Botulinum Tedavisi

bir yabanc› madde bulunmaz. Vücutta birikim ve
ba¤›ml›kl›k yapmayan bir ajand›r. Kal›c› yan etkisi
yoktur. Hastal›k tipine göre 2 yaﬂ ve üzerinde güvenle
kulland›¤›m›z bir üründür.
Her migren hastas›na uygulanabilir mi?
Baﬂ a¤r›s› olan ve nörolog taraf›ndan al›nan öykü ve
muayene sonras›nda migren tan›s› konulan her
hastaya uygulamak çok do¤ru de¤il. Daha çok
koruyucu tedavide baﬂar›s›z oldu¤umuz ya da hasta
ilaç kulllanmamak istiyorsa nörologun uygun görmesi
halinde bu tedaviyi yap›yoruz.
Öncelikle basit a¤r› kesiciler tercih ediliyor. Ancak
bazen spesifik migren ilaçlar›n› da öneriliyor. Ço¤u
zaman hastalar çok miktarda a¤r› kesici almayla karﬂ›
karﬂ›yad›r. S›k ataklar› olan hastalarda koruyucu
tedavi olarak sürekli kullanmak üzere ilaçlar veriliyor.
Ancak birk›s›m hasta sürekli ilaç kullanam›yor. Ya
da bir kaç koruyucu tedavi baﬂar›s›z oldu¤unda
hastan›n konforunu artt›ran bir tedavi yöntemi olan
botilinum enjeksiyonu yap›l›yor.
Ülkemizde 22 y›ldan beri çeﬂitli nörolojik hastal›klarda
(Serebral Palsi -Beyin Felci, baz› hareket bozukluklar›,
‹nme (felç) sonras›nda görülen spastisitede) kullan›lan
Botulinum Toksin Tip A, Temmuz 2011 tarihinden
itibaren Kronik Migren koruyucu tedavisinde
kullan›lmak üzere onay alm›ﬂt›r.

Uygulama nas›l yap›l›yor?
Hastan›n al›n, ﬂakak, ense ve boyun bölgesinde çeﬂitli
belirlenmiﬂ noktalara insülin i¤nesi ile botulinum
toksininin enjekte edilmesi ile yap›l›yor. ‹ﬂlem
poliklinik ﬂartlar›nda 15-20 dakikada yap›l›yor. Ancak
etkisinin yaklaﬂ›k 1 haftada baﬂlad›¤›n› hastaya
söylemek gerekiyor. Etki mekanizmas› a¤r›y› baﬂlatan
medyatörlerin etkisini bloke etmek ve a¤r›ya olan
duyarl›l›¤› azaltmakt›r. Bugüne kadar bildirilmiﬂ ciddi
herhangi bir yan etkisi yoktur.
Bu uygulaman›n etkisi kal›c› m›d›r?
Genellikle etkisi hastadan hastaya de¤iﬂmekle birlikte
hastalar 4-5 ay a¤r›s›z kalmaktad›rlar ya da ayl›k
ald›klar› a¤r› kesicilerin say›s› azalmaktad›r. Hastalar›n
yaﬂam kalitesi skorlar›nda ve baﬂ a¤r›s›na ba¤l›
engellilik miktar›nda, plasebo tedavisi alan hastalara
göre önemli iyileﬂmeler gözlemlenmiﬂtir. Son olarak
alt›n› çizmemiz gereken bir nokta da etkisi azalmaya
baﬂlad›¤›nda tekrarlanmas› gerekti¤idir.

Botilinum toksini nedir ve nas›l kullan›l›r?
Bugüne kadar daha çok estetik amaçl› kullan›m›n›
bildi¤imiz botulinum toksini kaslar üzerinde gevﬂeme
yapar. Flakon içerisinde bakteri veya herhangi baﬂka
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Dyt. Zuhal Güler Çelik
Beslenme ve Diyet Uzman›

“

Kıﬂ mevsiminde üﬂüdükçe enerjiye olan ihtiyacınız artar
ve kalorisi yüksek besinleri tüketme iste¤inizi kontrol
edemedi¤iniz için kilo alırsınız.

”

art›ﬂ›n› gizledi¤i için de fark›na var›lmaz yada
umursanmaz artan kilolar, ta ki bahar gelene kadar.

K›ﬂ ay›n›n geldi¤inin sinyallerini veren son bahar›n
gelmesiyle birlikte insanlar›n hem yaﬂam tarz›nda
hem de vücutlar›nda de¤iﬂim baﬂlar. K›ﬂ aylar› evde
ve kapal› ortamlarda daha çok vakit geçirilen,
hareketin azald›¤› dönemlerdir. Aile ve dostlarla
geçirilen hoﬂ vakitlerde daha çok yeme, at›ﬂt›rma
e¤ilimi olur. Tabi ki evde ve ofislerde geçirilen
zamanlarda fast food ve abur cubur tercih edilerek
yüksek kalori al›n›r. Ya¤›ﬂl› ve so¤uk havan›n etkisyle
hareketsiz kalmak al›nan kaloriyi harcamay› engeller
ve kilo art›ﬂ›n› destekler. K›ﬂ›n kilo almam›zdaki di¤er
bir etken ise so¤uklarla birlikte vücut ›s›m›z›n
azalmas›d›r. Vücudumuz so¤uklardan kendisini
korumak için gerekli bir ›s›ya ulaﬂmak zorundad›r.
Biz üﬂüdükçe enerjiye olan gereksinmemiz artar ve
daha fazla besin tüketmeye, özellikle de daha fazla
enerji veren besinleri tüketmeye baﬂlar›z. Bu istek
kontrol edilemezse do¤al olarak kilo almam›za sebep
olur. Tabi k›ﬂ›n giyilen bol ve kal›n k›yafetler kilo
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Bu mevsimi kilo almadan geçirebilmenin yolu do¤ru
beslenmekten geçer. Yeterli ve dengeli beslenme gün
içinde her besin grubundan yeterli miktarda almakla
sa¤lan›r. Böylece ihtiyac›m›z olan protein,
karbonhidrat, ya¤, vitamin ve mineralleri de alm›ﬂ
oluruz. Günlük beslenmede her yiyecek grubundan;
sebze ve meyve grubu, et, yumurta ve kuru baklagiller
grubu, tah›l grunu ve süt ve süt ürünleri grubundan
yeterince al›nmas› temel kurald›r. Ya¤lar dengeli bir
ﬂekilde beslenmemiz içinde yer almal› fakat
abart›lmamal›, ﬂekerler ise daha çok meyveden gelen
fruktoz tercih edilecek ﬂekilde karﬂ›lanmal›d›r.
K›ﬂ›n gelmesiye birlikte vücut direncimizi artt›rmazsak
grip, nezle gibi çeﬂitli enfeksiyon hastal›klara davetiye
ç›kartm›ﬂ oluruz. Özellikle çocuk, hamile ve yaﬂl›lar›n
bu konuda dikkatli olmas›nda fayda var. Organizmada
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Kış Aylarında Beslenme

enfeksiyon geçirilen dönemler vücudun dirençsiz
kalmas›na neden olur. Özellikle enfeksiyon ile immün
sistem(ba¤›ﬂ›kl›k sistemi) iliﬂkisi düﬂünüldü¤ünde,
immün sistem hücrelerinin ihtiyac› olan enerji hiç
kuﬂkusuz ki dengeli bir beslenme ile sa¤lanmal›d›r.
Dolay›s›yla enfeksiyon hastal›klardan korunma ve
immün sistemi güçlendirmede dengeli ve sa¤l›kl›
beslenmenin önemi göz ard› edilemez.
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içeri¤inin yüksek olmas› immün sistemi bask›lay›c›
etki de göstermektedir. Bu konu da göz ard› edilmeden
kilo art›ﬂ›n› da destekleyen trans ya¤ asidini fazlaca
içeren fast food yiyeceklerden ve k›zartmalardan uzak
durulmal›d›r.
Tabiki yeterli ve dengeli beslenirken protein kaynaklar›n›n da immün sistem üzerindeki etkilerinin önemi
unutulmamal›d›r. So¤uk alg›nl› gibi hastal›klar›n
geçirildi¤i dönemlerde protein kaynaklar›n›n yeterli
tüketilmesi genel kabul görmüﬂ önemli bir noktad›r.
Protein kayna¤› dedi¤imizde akla k›rm›z› eti, tavuk,
bal›k, yumurta, süt ve süt ürünleriyle birlikte bitkisel
protein kayna¤› olan kurubaklagiller gelmektedir.
Kaliteli protein kayna¤› olan hayvansal kaynakl› protein
farkl› bir sa¤l›k problemi olmad›¤› sürece protein
ihtiyac›n› karﬂ›lamada birinci tercih olmal›d›r.

Diyetteki ya¤ türü ve miktar› enfeksiyon hastal›klar›n›n seyrinde önemlidir. Do¤ru ya¤ asitleri yeterince
tüketilmelidir. Ayçiçek, m›s›rözü bitkisel s›v›ya¤lar
omega-6 ya¤ asitlerinden (çoklu doymam›ﬂ ya¤ asidi),
deniz ürünleri ve bal›k omega-3 ya¤ asitlerinden
(çoklu doymam›ﬂ ya¤ asidi) ve zeytinya¤›, f›nd›k ya¤›
omega-9 (tekli doymam›ﬂ ya¤ asidi) ya¤ asitlerinden
zengin besinlerdir. Sayd›¤›m›z bu ya¤ asitlerinin
immün sistem üzerinde olumlu etkileri bilinmektedir
ve dengeli ﬂekilde al›nmal›d›r. Ancak diyetin ya¤
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A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Özellikle
bu vitaminler, ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizi güçlendirerek
hastal›klara karﬂ› daha dirençli olmam›z› sa¤lar.
Portakal, greyfurt, limon, havuç, brokoli, kabak,
brüksel lahanas›, yeﬂil biber, karnabahar, mandalina,
maydonoz, roka, tere ve bütün meyveler bu
vitaminlerden zengin besinlerdir. Burada önemli olan
sebze ve meyveyi taze, meyvsimine uygun olarak
tüketmektir. E¤er taze s›kl›m›ﬂ olarak tercih edecekseniz
içilmeden hemen önce s›k›lmal›d›r. Meyve sular›
bekletildi¤inde C vitamini h›zla kaybolur. Çünkü bu
vitamin ›s›, ›ﬂ›k gibi etmenlerden kolayca etkilenir.
Yemeklerde veya ö¤ün aralar›nda yenen bol miktardaki
salata da bize bu vitaminleri sa¤layacakt›r. C vitamini
kayb›n› önlemek için salatalar da meyve sular› gibi
yenmeden hemen önce haz›rlanmal›d›r. Mümkünse
her ö¤ün taze limonlu salata tüketmek faydal›d›r.

Sa¤l›kl› ve dengeli beslenme kurallar›na dikkat
etti¤imiz sürece k›ﬂ mevsimini kilo almadan ve daha
sa¤l›kl› olarak geçirebiliriz.
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Doç. Dr. Elmas Orak
Kardiyoloji ve ‹ç Hastal›klar› Uzman›

“

Kalp kökenli olmayan ve daha çok gençlerde gözlenen bay›lmalar›n
prognozu iyi olup yaﬂam kalitesi ve süresi üzerine bir
olumsuzluklar› yoktur. Buna karﬂ›n kalp kökenli (bilhassa aritmi
nedeniyle geliﬂen) bay›lmalarda di¤er sebeplere k›yasla ani ölüm
ve di¤er nedenlerle ölüm riski fazlad›r.

”

s›kl›kla baﬂ dönmesi, sersemlik, iç çekilmesi, halsizlik,
yorgunluk, görme ve iﬂitme kusurlar› gibi belirtilerdir.

Bay›lma, anl›k bile olsa bilinç kayb›n›n yaﬂanmas›
durumudur. Beyin dolaﬂ›m› aniden ve bir bütün olarak
bozulmakta, bu ise bilinç yitimi ile sonlanmaktad›r.
Yaﬂanan bu bilinç yitimi geçici olup, kiﬂi ayakta
duramaz ve düﬂer. Böylece beyne yeteri kan gelmeye
baﬂlar ve bilinç kendili¤inden aç›l›r. Bu özelli¤i ile olay
kendi kendini s›n›rlayan bir süreçtir. K›saca
toparlan›rsa; bay›lma ani baﬂlayan k›sa süreli bir olay
olup toparlanma kendili¤inden ve tam düzelme
ﬂeklindedir.

Nedenleri
Bay›lmaya neden olan durumlar sinir sistemi kökenli
(refleks bay›lma), ayakta durma s›ras›nda geliﬂen kan
bas›nc› düﬂmesi (ortostatik hipotansiyon) sonucu
veya kalp kökenli olabilir.
Sinir Sistemi Kökenli Bay›lmalar
Sinir sistemi kökenli bay›lma de¤iﬂik fonksiyonel
hastal›klar› bar›nd›rmakta olup bu durumlarda
dolaﬂ›m›n sürdürülebilmesini sa¤layan refleksler geçici
olarak de¤iﬂmekte, etkisiz kalmaktad›r. Bunun
sonucunda kan bas›nc› geçici olarak kontrol
edilememekte ve bay›lma oluﬂmaktad›r. Bu tip
bay›lmalar de¤iﬂik nedenlerle oluﬂabilir. Bunlardan
en s›k görüleni yo¤un heyecansal durumlar›n (sevinç,
üzüntü vs) yaﬂanmas›, yo¤un a¤r›ya maruz kalma

Sara hastal›¤›, beyin damarlar›n›n yetersizli¤i,
oksijensiz kalma ve kan ﬂekeri düﬂmesi sonucu geliﬂen
bilinç kay›plar›n› bay›lma çerçevesinin d›ﬂ›nda tutmak
gerekmektedir.
Bay›lma öncesinde bir haberci dönem (bay›layazma
dönemi) s›kl›kla yaﬂan›rsa da hiç bir uyar› olamaks›z›n
da bay›labilinir. Bay›lma öncesi haberci belirtiler
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vücut s›v›s›n›n azalmas›na neden olan ishal, kusma,
aﬂ›r› terleme vs gibi durumlarda da ortostatik
bay›lmalar oluﬂabilir.
Kalp Kökenli Bay›lmalar
Kalbin yap›sal bozukluklar› ve aritmiler kalp debisinde
azalmaya neden olur. Sonuçta beyin kanlanmas› azal›r
ve bay›lma geliﬂir.
Kalp kapak (bilhassa aort) hastal›klar›, sol kalbin ç›k›ﬂ
yolunu t›kayan obstrüktif kardyomiyopatiler, kalp
içi tümörler ve iri p›ht›lar› ve perikardit gibi yap›sal
kalp hastal›klar›nda kalbin kan› dolaﬂ›ma pompalama
kabiliyetinde azalma oluﬂur ve beyne sunulan kan
miktar› azal›r. Öte yandan baz›lar› ölümcül olabilen
ve kal›c› kalp pili veya otomatik kalp defirilatörü
uygulanmas›n› gerektiren aritmilerde de kalbin yeter
say›da kas›lamamas› veya kas›lmas›n›n k›sa veya uzun
duraklamas› sonucu bay›lma oluﬂabilmektedir.

veya uzun süre ayakta kalma gibi durumlarda geliﬂen
vasovagal bay›lmad›r. Ayr›ca baz› yap›sal refleksler
(s›k ve derin nefes alma, ›k›nma, öksürük, esneme,
gece iﬂemesi, cihazlarla yap›lan ürolojik, jinekolojik,
mide-barsak, solunum sistemi muayeneleri, yutma,
d›ﬂk›lama, makattan muayene, boyun karotis cisimci¤i
hassasiyeti, göze bas› ve göz operasyonu vs) de
bay›lmaya neden olabilir.

Klinik Yaklaﬂ›m
Bay›lman›n ortaya ç›k›ﬂ tarz›, seyri, tedavi seçenekleri,
prognoz ve sonuçlar› bu say›lan sebeplere göre
farkl›l›klar gösterir.

Bu tip bay›lmalar›n öncesinde ayakta duramama, baﬂ
dönmesi sersemlik hissine ek olarak ter (s›kl›kla so¤uk,
bazen s›cak) basmas›, kimi zaman etraf›ndaki
insanlar›n ka¤›t gibi bembeyaz oldun ifadesini hak
edecek derecede solukluk, çarp›nt› bulant› ve esneme
gibi ön belirtiler oluﬂabilir. Bu bay›lmalar›n oluﬂmas›n›
kolaylaﬂt›ran baﬂl›ca durumlar hareketsiz ayakta
durma (askerin içtimas› vs), s›cak ortamda durma,
alkol al›m›, kan görme, kans›zl›k ve a¤r› gibi
durumlard›r. Ailevi istidat saptanm›ﬂt›r.

Gençlerde bilhassa 10 - 30 yaﬂlar› aras›nda s›kça
gözlenen bay›lman›n nedeni genellikle “refleks
bay›lmas›”d›r. 70 yaﬂ üzerinde bay›lma s›kl›¤› belirgin
art›ﬂ gösterir ve bu yaﬂlarda sebep genellikle kalp
hastal›klar› ve ortostatik hipotansiyondur. Tüm yaﬂ
guruplar›nda yaﬂanan tek ve tekrarlamayan bay›lma
ata¤›n›n prognozu genellikle iyidir ve bu bay›lmalar
masum addedilebilinir. Özele inildi¤inde kalp kökenli
olmayan ve daha çok gençlerde gözlenen bay›lmalar›n
prognozu iyi olup yaﬂam kalitesi ve süresi üzerine bir
olumsuzluklar› yoktur. Buna karﬂ›n kalp kökenli
(bilhassa aritmi nedeniyle geliﬂen) bay›lmalarda di¤er
sebeplere k›yasla ani ölüm ve di¤er nedenlerle ölüm
riski fazlad›r. Keza yaﬂl›larda ve ilave hastal›klar›n
varl›¤›nda ortostatik hipotansiyon bay›lmas›nda da
ölüm riski artm›ﬂt›r.

Ortostatik Hipotansiyon
Ortostatik hipotansiyonda otonom (kontrolümüz ve
iste¤imiz d›ﬂ›nda çal›ﬂan) sinir sisteminin ve bu
sistemin çal›ﬂt›rd›¤› düzenleyici reflekslerin kronik
(müzmin) bozulmas› söz konusudur ve ayakta
kal›nd›¤›nda kan bas›nc› olmas› gereken düzeylerde
tutulamaz ve bay›lma geliﬂir.
Bu durum beynin ve sinir sisteminin kendine ait
hastal›klar› sonucu geliﬂebilece¤i gibi ﬂeker hastal›¤›
ve sinir liflerinin bozulmas›na neden olan hastal›klar
sonucu da geliﬂebilir. Ortostatik hipotansiyon s›kl›kla
tedavi amac›yla verilen kan bas›nc›n› düﬂürücü veya
idrar söktürücü gibi baz› ilaçlar›n kullan›m› s›ras›nda
tedavi komplikasyonu olarak geliﬂir. Öte yandan
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Tipik belirtilerin ve muayene bulgular›n›n varl›¤›nda
bay›lman›n nedeni kolayca saptanabilir. Ancak
bay›lmay› taklit eden di¤er hastal›klar›n varl›¤›
unutulmamal›d›r. Kas›lmalar› ve idrar kaç›rman›n
olmas› durumunda epilepsi hastal›¤›n›n, ﬂeker
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giriﬂimleri baﬂlat›lmal›d›r. Bu arada hastan›n kal›c›
tedavisinin yap›laca¤› merkeze taﬂ›nabilmesi için
gezici sa¤l›k yard›m› istenmelidir.

hastas›nda hipogliseminin gözönünde bulundurulmas› gerekmektedir. Öte yandan bay›lma bazen
anksiyete bozuklu¤u, panik hastal›¤› veya majör
depresyon gibi ruhsal (psikiatrik) sorunlar›n belirtisi
de olabilir. Bu kiﬂilerdeki bay›lmalarda öncü belirtiler
yoktur. Çok say›da bay›lma ata¤›na ve düﬂmeye
ra¤men hastalarda bedensel zarar oluﬂmaz ve yaﬂamsal
dolaﬂ›m de¤iﬂimleri gözlenmez. Bu ataklar›n stres,
korku, heyecansal yüklenmeler dönemlerinde geliﬂti¤i
dikkati çeker.

Olay atalt›lm›ﬂ ise bilinç kayb›n›n nedeninin
saptanmas› için gerekli araﬂt›rmalar planlanmal›d›r.
Hastan›n öyküsü etrafl› al›nmal› ve ard›ndan
kardiyolojik ve nörolojik muayeneler yap›lmal›d›r.
Kan bas›nc›na hem yatarak ve hem da ayakta bak›lmal›
ve ortostatik hipotansiyon araﬂt›r›lmal›d›r. EKG,
holter, efor testi ve ekokardiyografik incelemeler ve
gerekirse ileri tetkikler (Tilt Table Testi, Bilgisayarl›
Tomografi, MR, elektrofizyolojik inceleme vs)
yap›lmal› ve hastal›¤›n ad› konmal›d›r.

Bilinç kayb› geliﬂen bir hastada olay an›nda yap›lacak
ilk de¤erlendirmede yaﬂamsal bir sorunun var olup
olmad›¤›n›n tespitidir. Ciddi sonuçlara yol açabilecek
nedenler (epilepsi, kalp durmas›, inme hipoglisemi
vs) araﬂt›r›lmal› ve ona göre hastaya yaklaﬂ›lmal›d›r.
Bunun için hastan›n kan bas›nc›na, nabz›na ve
solunum durumuna bak›lmal›, durum uygunsa kalp
ve sinir sistemi muayene edilmelidir. Görgü
tan›klar›ndan gerekli bilgiler al›nmal› ve ilk yard›m
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Bay›lman›n tedavisi tan›s› konulduktan sonra
planlan›r. Bu tedavi poziyon ve egzersiz antrenmanlar›,
baz› ilaçlar›n devreye sokulmas›, bay›lmaya neden
olabilen ilaçlar›n kesilmesi ve gerekirse kalp pili veya
defibrilatörü uygulanmas›n› içerir.
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“

Ketojenik diyet kanser tedavisinde di¤er tedavilere
yard›mc› olarak ümit vermektedir.

”

Günümüzde kanser tedavisinde hakim olan görüﬂ
onkogenler ve genetik yaklaﬂ›m ve gen mutasyonlar›d›r. Ancak bu yaklaﬂ›m›n ürünleri bugüne kadar
yetersiz kalm›ﬂlard›r. Bu nedenle baz› araﬂt›rmalar
kanserin ayn› zamanda metabolik bir hastal›k
oldu¤unu ileri sürerek, ikinci bir tedavi kanal› açmaya
çal›ﬂmaktad›rlar (3).

Hepimizin bildi¤i gibi, kanser s›kl›¤› giderek artmakta
ve kalp hastal›klar›yla yar›ﬂmaktad›r. A.B.D.’de 1990
y›l›nda yeni olgu say›s› 1.040.000 iken, 2010 y›l›nda
bu say› 1.529.000 olmuﬂtur. Ölüm say›s› 1990 y›l›nda
510.000 ve 2010 y›l›nda 570.000 bulunmaktad›r. Yani
hem insidans, hem de mortalite artmaktad›r (1).
Bu art›ﬂlar kanserle savaﬂmakta büyük gayretlere
ra¤men süregelmektedir. Bir taraftan National Cancer
Institute bütçesi y›lda 5 milyar dolara ç›km›ﬂ; di¤er
taraftan kanserde genetik bilgiler ço¤almakta ve
bunlara dayal› olarak birçok harika “hedefe yönelik”
ilaçlar bulunmakta. Fakat bu tedaviler etki azl›¤›
ve yan etki çoklu¤u nedeniyle beklentileri
gerçekleﬂtirememektedir (2).
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Metabolik tedavinin temelini geçen yüzy›lda Profesör
Warburg atm›ﬂt›r. Warburga göre kanser,
mitokondrilerde glikoz ve oksijenin birleﬂmesiyle
ATP oluﬂumunu sa¤layan olaylar zincirinde yani
hücre solunumunda bozukluklardan ileri gelmektedir
(4) . Genetik bozukluklar ve mutasyonlar buna
sekonder olarak oluﬂmaktad›r.
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ve apoptotik etkiler yapt›¤› ve yaﬂam süresini uzatt›¤›
gösterilmiﬂtir.

Kanser hücrelerinde solunum zinciri bozulunca,
glikoz aerobik yoldan de¤il, anaerobik yoldan yani
fermentasyon yoluyla kullan›l›r. Bu yol yetersiz olup,
bir mol glikozdan 2 mol ATP meydana gelir (Halbuki
normal mitokondride 1 mol glikozdan 36 mol ATP
oluﬂmaktad›r).

‹lk klinik sonuçlar ABD’de beyin tümörlerinde elde
edilmiﬂtir. Astrositom ve glioblastoma vakalar›nda
bu diyetle tümörler küçültülmekte ve yaﬂam süreleri
uzamaktad›r. Daha sonralar› baﬂka tümörlerde de
sonuç al›nmaya baﬂlam›ﬂt›r. Önemli yan etkisi
olmayan bu diyet, ayn› zamanda kemoterapiye de
yard›mc› olmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi, kanser hücreleri glikozu düﬂük
verimle kulland›klar› için, telafi maksad›yla çok ﬂeker
alma ihtiyac›ndad›r. Bu nedenle, genel olarak kanser
hastalar›na verilen diyetlerde karbonhidratlar›n
miktar›n› azaltmak suretiyle, hücreleri aç b›rakmak
amaçlan›r. Araﬂt›r›c›lar düﬂük karbonhidratl›
beslenmeye ek olarak ketojenik diyeti de kanser
tedavisinde önermeye baﬂlam›ﬂlard›r (5, 6).

Ketojenik diyet pratikte kalori k›s›tlamas›yla birlikte
uygulanmaktad›r. Kanser hücreleri keton cisimleriyle
birlikte düﬂük kalorili beslenmeyle karﬂ›laﬂ›nca daha
çok etkilenirler. Bu son diyet ﬂekline SINIRLI
KALOR‹L‹ KETOJEN‹K D‹YET ad› verilir. Burada
kalori miktar› kilo baﬂ›na 20 kalori verilir. Kalorinin
da¤›l›m› % 60 - 70 ya¤lar, % 20 - 30 proteinler ve
%5 - 10 karbonhidrat ﬂeklindedir.

Ketojenik diyet çok yüksek ya¤, yüksek protein ve
çok az karbonhidrat içeren bir beslenme ﬂeklidir.
Önceleri epilepsi tedavisinde etkili oldu¤u görülen
bu diyet ﬂekli yak›n zamanlarda kanserli hastalara da
önerilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Karbonhidratlardan fakir
olan bu diyette organizma enerji için glikoz yerine
ketonlar› kullan›r. Ketonlar ya¤lar›n metabolik
ürünleri olup, ya¤l› beslenme nedeniyle kanda
oluﬂurlar (hidroksi - butirik asid ve aseto - asetik asid
gibi).

10

Karbonhidrat

Proteinler

20 - 30

Sa¤l›kl› hücreler gerek glikozu ve gerek ketonlar›
enerji için rahatça kullan›rken, kanser hücreleri
ketonlar› kullanamaz. Dolay›s›yla ketojenik diyet ya
da baﬂka bir deyimle ya¤l› diyet kanser hücrelerinin
aç kalmas›na neden olur. Hayvan deneylerinde
ketojenik diyetin, tümörleri küçülttü¤ü, antianjiojenik

Ya¤lar

60 - 70

A¤›rl›k (kg)

Protein (g)

Ya¤ (g)

Karbonhidrat (g)

60

60

100

12

70

70

120

15

80

80

140

15

100

100

170

20
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Kanser ve Ketojenik Diyet

Vücut a¤›rl›¤›na göre birkaç örnek verelim :
S›n›rl› kalorili ketojenik diyette bir taraftan kan
ﬂekerini % 60 - 80 mg düzeylerine düﬂer ve di¤er
taraftan kanda keton cisimleri yükselir (3 - 6 millimol).
Bu duruma ketosis denir. Ketonlar›n daha fazla
yükselmemesine özen gösterilmelidir. Bu son
durumda keto - asidoz oluﬂur ve tehlikeli olabilir.
Keton cisimleri idrarda Ketostix yard›m›yla ölçülüp
izlenebilir. Ayr›ca Abbot firmas›n›n kanda ölçmeyi
sa¤layan düzene¤i de vard›r. Diyet uygulayan hastalara
ek olarak multivitamin preparatlar› verilmelidir.
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Ketojenik diyet kanser tedavisinde di¤er tedavilere
yard›mc› olarak ümit vermektedir. Kuﬂkusuz bu
diyetin izlenmesi hekim taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Medikal Dergi, Şubat 2014

17

Osmanoğlu Hastanesi

Dnt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Her hamilelik bir diﬂ midir gerçekten? Ve içimizde büyüyen
bu bebek bizim diﬂlerimizde kalsiyumu emer mi?
Diﬂlerimizi çürütür mü?

”

hormonuna ba¤l› olarak normal yaﬂant›da sorun
yaratmayan plaklar, bu dönemde diﬂeti k›zarmalar›na,
kanamalara hatta diﬂeti büyümelerine sebep olur.
“Hamilelik tümörü” olarak da adland›r›lan diﬂeti
büyümeleri, s›kl›kla do¤um sonras›nda zamanla
küçülerek yok olacakt›r. Ancak baz› durumlarda diﬂ
hekimi müdahalesi gerekebilir.

Bir kad›n için istisnai durumlar› saymazsak yaﬂam›n
en güzel dokuz ay on günüdür hamilelik. Her kad›n
bu süreci keyifle geçirmek ister. Ne üzücü ki bir çok
anne aday› bu en güzel zamanlar›n ortas›nda
diﬂlerinde a¤r›, diﬂetlerinde kanama gibi ﬂikayetlerle
s›k›nt›larla diﬂ hekimine baﬂvurur. As›l üzücü olan
halk aras›nda ‘her gebelik bir diﬂ kayb›’ alg›s›n›n
hamile kad›nlar taraf›ndan bir ön koﬂul olarak kabul
edilmesi ve hamilelik dönemimdeki kay›plar›n ola¤an
alg›lanmas›d›r.

Halk aras›nda bebe¤in annenin diﬂlerindeki kalsiyumu
kulland›¤›na ve bu yüzden diﬂ çürü¤ünde art›ﬂ›n
meydana geldi¤ine dair bir inan›ﬂ bulunmaktad›r. Bu
inan›ﬂ›n hiçbir bilimsel dayana¤› yoktur. Hamilelik
s›ras›nda artan diﬂ çürü¤üne bulant› sebebi ile iyi
f›rçalayamama ve ﬂekerden zengin beslenmenin sebep
oldu¤u bilinmektedir.

Her hamilelik bir diﬂ midir gerçekten? Ve içimizde
büyüyen bu bebek bizim diﬂlerimizde kalsiyumu emer
mi? Diﬂlerimizi çürütür mü?
Hamilelik sürecinde en çok rastlad›¤›m›z problem
diﬂetlerinde kanama ve buna ba¤l› diﬂlerde
hassasiyettir. Hamilelik sürecinde artan östrojen
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Tüm bu olumsuz süreçlerden etkilenmemek için biz
diﬂ hekimleri anne aday›n›n daha hamile kalmadan
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beslenmeleri, ﬂekerden zengin ara at›ﬂt›rmalar›
azaltmalar›, rutin diﬂ kontrollerini yapt›rmalar› ve
kusma sonras›nda diﬂlere zarar vermemek için en az
45 dakika diﬂ f›rçalamadan kaç›nmalar›, çok rahats›z
olduklar› durumda ise karbonatl› su ile gargara
yapmalar› önerilmektedir.
Hem hamilelik s›ras›nda oluﬂan olumsuzluklar›
düzeltmek ve / veya kontrol alt›na almak hem de
emzirme esnas›nda yanl›ﬂ beslenmenin zararlar›ndan
korunmak için , bebe¤in dünyaya geliﬂinden k›sa bir
süre mutlaka diﬂ hekimi kontrolüne gidilmelidir.
Unutulmamal›d›r ki bebe¤in a¤z›ndaki bakterilerin
kayna¤› annesidir. Ona güzel bir hayat vermek sizin
elinizde.
önce rutin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› kontrollerini yapt›rmas›n›
öneriyoruz. Bu süreçte gerekli tedaviler tamamlanmal›
ve anne aday›na sadece hamilelik sürecinde rutin a¤›z
bak›m› b›rak›lmal›d›r.
Hamilelik döneminde rutin diﬂ kontrolleri anne ve
bebekleri için herhangi bir risk taﬂ›maz. Bununla
beraber hamilelik s›ras›nda gereken tedavilerin de
yap›lmas› söz konusudur. Ancak çok acil bir durum
olmad›¤› sürece gebeli¤in ikinci trimestre ad› verilen
4. ve 6. ay aral›¤›nda yap›lmas› önerilmektedir. Tüm
bu dönemler de a¤r›l› iﬂlemlerden kaç›n›lmal›d›r..
Zorunlu kal›nan durumlarda hastan›n jinekologu ve
diﬂ hekiminin iﬂbirli¤i ile müdahale yap›labilir. Lokal
anesteziklerin bebe¤e zarar verdi¤ine dair bir veri
yoktur hatta a¤r›n›n anne ve bebek üzerinde daha
fazla strese yol açt›¤› bilinmektedir. Sadece bu
dönemde epinefrin içermeyen özel anestezikler
kullan›lmal›d›r. Bir baﬂka konuda antibiyotik
kullan›m›d›r. Antibiyotik olarak penisilin türevleri
güvenli bir ﬂekilde kullan›labilirken tetrasiklin
türevleri, kesinlikle kullan›lmamas› gereken
antibiyotik grubudur. Bebeklerin diﬂ geliﬂimi rahim
içi dönemde oldu¤u için tetrasiklinler geri dönüﬂümü
olmayan diﬂ renklenmelerine sebep olmaktad›r. Ancak
hem anestezi , hem antibiyotik çeﬂidi seçimi hamilelik
süreci hakk›nda do¤ru bilgilendirilme yap›larak diﬂ
hekimine b›rak›lmal›d›r.
Her sa¤l›kl› birey gibi hamileler de günde en az 2 kere
diﬂlerini f›rçalamal›d›r. Anne adaylar›n›n hem
kendileri hem de bebe¤in diﬂ geliﬂimi için dengeli
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Osmanoğlu Hastanesi

Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

“

Pankreas›n intraduktal papiller müsinöz tümörleri
kistik oluﬂumlard›r. Ana Pankreas kanal›ndan veya bunun
yan dallar›ndan ç›karlar. Esas kanaldan ç›kanlar,
çap› 3 cm veya daha büyük olanlar, duvar›nda solid
yap›laﬂmalar olanlar›n kanserleﬂme riski daha fazlad›r.

”

Whipple Ameliyat›

Pankreas›n müsinöz tümörlerindendir. Erkeklerde
daha çok görülür. Ay›r›c› tan›s›nda pankreas›n
müsinöz kistik tümörü, seröz kistleri, psödokistleri,
kistik kanserleri gibi di¤er kistik tümörleri düﬂünülür.
Klini¤imizde ameliyat etti¤imiz ve filmlerini
gördü¤ümüz olgu Akut Pankreatit ata¤› geçirmiﬂti
ve takip alt›ndayd›.
IPMN’ler pankreas›n ana kanal›ndan veya yan
kanallar›ndan kaynaklanabilirler. Selim özellikte
olabildikleri gibi, selim – habis s›n›r›nda olabilirler
veya kansere dönüﬂmüﬂ olabilirler. Ameliyattan önce
bu ayr›m› yapmak güçtür.
Pankreasdaki yerleﬂim yerlerine göre ﬂikayetler
yaparlar. Pankreas baﬂ›ndakiler sar›l›¤a neden
olabilirler. Pankreas kuyruk k›sm›ndakiler a¤r›
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Pankreas Cerrahisi

yaparlar. Ayr›ca ishal, diabet, pankreatit, haz›ms›zl›k
gibi durumlar ortaya ç›kabilir.
Tan›da Ultrasonografi, Bilgisayarl› Tomografi veya
Emar, ERCP ve endoskopik ultrasonografi (EUS)
kullan›l›r. Endoskopide pankreas kanal›n›n oniki
parmak barsa¤›na aç›ld›¤› yerden müsinöz ak›nt›
görülmesi tipiktir.
Prekanseröz veya kanseröz olabildiklerinden
pankreas›n intraduktal papiller müsinöz tümörleri
hastan›n yaﬂ› ve genel durumu engel teﬂkil etmiyorsa
ameliyatla tedavi edilirler. Pankreas baﬂ›ndakilere
Whipple ameliyat› yap›l›r. Pankreas kuyru¤undaki
IPMN’lere pankreas›n sol yar›s› ç›kart›larak ameliyat
yap›l›r.
Papilladan gelen müsinöz ak›nt›n›n görüntüsü

Sonuç patolojik tan›ya ba¤l›d›r. Tam ﬂifa olabildi¤i
gibi, nüks tehlikesi de vard›r. Kansere dönüﬂmüﬂ
olanlarda bile yaﬂam süresi di¤er pankreas
kanserlerinden çok daha iyidir.

Tümörlü bölgenin MR görüntüsü

Tümör (IPMN)
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Söyleﬂi - Sohbet

Osmanoğlu Hastanesi

Dr. Kemal Altıoklar
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzman›

“

Dergimizin bu say›s›nda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin
de¤erli hekimi Say›n Dr. Kemal Alt›oklar ile gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂi ile
kendisini ve ekibini yak›ndan tan›ma imkan›na sahip olaca¤›z.

”

K›saca sizi tan›yabilirmiyiz ?
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesini bitirdikten sonra
mecburi hizmet, askerlik hizmeti ve asistanl›¤›m›
tamamlay›p uzman olarak Ankara Numune Hastanesi
Fizik Tedavi Servisinde 30.08.1968 tarihine kadar
Baﬂasistan olarak çal›ﬂt›m. Yurdumuzun ilk
Rehabilitasyon Merkezi olan “Ankara Rehabilitasyon
Merkezi”nde 17.08.1968 - 09.06.1971 tarihleri
aras›nda Uzman, 09.06.1971 - 31.12.1992 tarihleri
aras›nda Klinik ﬁefi ve Hastane Baﬂtabibi olarak görev
yapt›m.

Rehabilitasyon Nedir ?
Do¤uﬂtan veya sonradan herhangi bir hastal›k yada
kaza sonucu beden ve ruh kabiliyetlerini çeﬂitli
derecelerde kaybeden kiﬂinin sa¤l›¤›n› kazand›rmak
veya geriye kalan kudret ve yeteneklerini geliﬂtirerek
Fizik, Psikolojik, Sosyo - ekonomik ve meslek
yönünden en yüksek kapasiteye eriﬂtirebilmek için
yap›lan çal›ﬂmalar›n tümüne rahabilitasyon diyoruz.

Ulusal ve Uluslararas› Kongrelerde yetmiﬂten fazla
tebli¤, panel üyelikleri, üç kez de panel moderatörlü¤ü
yapt›m.

Fizik Tedavi Nedir ?
Romatizmal, ortopedik, nörolojik, kas - iskelet
sistemini ilgilendiren hastal›klar›n akut veya kronik
a¤r›l› durumlar›nda (Malign ve infeksiyon durumlar
hariç) ﬂikayetlerin azalt›lmas› ve iyileﬂtirilmesi
amac›yla Fizik Tedaviden yararlan›r›z.

Dr. Necdet Tuna’n›n Romatizmal hastal›klar kitab›n›n
“Ayak A¤r›lar›”, Prof. Dr. R›dvan Ege’nin Ortopedi
Kitab›n›n “Omurga yaralanmalar›na ba¤l› durumlarda
Rehabilitasyon” bölümünü yazd›m. Asistan ve
Baﬂasistanlar›mdan oniki profesör ve o kadar da
Doçent yetiﬂmesine yard›mc› oldum.

Fizik Tedavide s›cak uygulama (hotpack parafin,
intraruj), so¤uk uygulama, alçak ve orta frekansl›
ak›mlar›n türlü çeﬂitleri, laser, ultrason, KDD,
traksiyon, TENS, sinir stimulasyonu, su içi ve su d›ﬂ›
hidroterapi uygulamalar› ve hareketleri ile
mekonoterapi uygulamalar›ndan yararlan›r›z.
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Yaﬂamsal faktörlerin (so¤uk, nem, stres, fazla çal›ﬂma)
ve bozuk postüründe düzeltilmesine çal›ﬂ›lmal›d›r.
Hafif dozda antidepresanlar, analjezik ve
miyorölaksanlar, antiemflamatuar ilaçlar faydal›
olabilir.

Hastalar›n yaﬂam kalitelerini artt›rmaya yönelik
düzenlemeler yapar, önerilerde bulunur, koruyucu
yöntemleri belirler ve iyili¤in devaml›l›¤›n› sa¤lamak
için egzersiz aktivitelerinden yararlan›r›z.
Hastanemizde uygulanan Fizik Tedavi
yöntemlerinden k›saca bahsedebilir misiniz ?
So¤uk, s›cak ( Infraruj, Parafin, Hotpack ) uygulamalar›, K›sa Dalga Diatremi, Alçak Frekansl› Ak›mlar›n
her türü, Ultrason, Laser, her tür egzersizler, masaj,
servikal ve lomber traksiyon.

Fizik tedavi ajanlar›ndan, so¤uk, s›cak uygulamalar›,
alçak frekans ak›mlar, Ultrason, Laser, Masaj
uygulamalar› yararl› olur.
Özel germe ve gevﬂeme egzersizleri, sportif faaliyetler,
aerobik hareketler, yürüme ve yüzme uygulanmal›.
Ancak bu uygulamalar baﬂlang›çta a¤r›lar› bir miktar
artt›rabilece¤i ve hastal›¤›n zaman zaman tekrarlayabilece¤i hastalara söylenmelidir.

Fibromiyalji Hakk›nda bilgi verebilir misiniz ? Bu
tür hastalara nas›l bir tedavi uygulanmaktad›r ?
Fibromiyalji çok s›k rastlanan yumuﬂak doku
romatizmas›d›r. Kas iskelet sisteminde yayg›n a¤r›lar,
ruhsal duyarl›l›kta artma, uyku bozukluklar›, sabah
tutukluklar›, yorgunluk belirtileri görülür. El ve
dizlerde hafif ﬂiﬂlik, eklem a¤r›lar› ve so¤ukluklar›,
ba¤›rsak ve mesane sendromlar›, adet bozukluklar›,
paresterik ﬂikayetler ve a¤›z kurulu¤u görülebilir.
Kad›nlar tutulum % 80 - 90’d›r. Baﬂlang›ç yaﬂ› 30-50
olarak bildirilmektedir. Daha erken (çocuklarda bile)
ve daha gençte görülebilir. Yap›lan araﬂt›rmalarda
nedeni tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r.

Yan›n›zda çal›ﬂanlar› tan›yabilir miyiz?
Yan›mda çal›ﬂan üç eleman›m; konular›na tam hakim
olduklar›n›, yüksek bir sorumluluk duygusu içinde
olduklar›n› ve kalplerinin insan sevgisi ile dolu
oldu¤unu söyleyebilirim.
Gülnur Ergin (Fizyoterapist); 20 y›ll›k mesleki
deneyimi vard›r. Bilgi ve hastaya yaklaﬂ›m yetene¤i
tamd›r.
Gülﬂen Maden (Masöz); Kurs diplomal› iﬂini çok iyi
ve çok güzel yapan bir elemand›r.
Sündüz Gökcan (Sekreter); 22 y›ldan beri bölümümüzde baﬂar›l› hizmet veren, hastalara yard›m etmeyi
çok seven ve sevilen bir elemand›r.

Tedavide baﬂar› sa¤layabilmek için öncelikle kiﬂinin
bu hastal›¤›n kötü sonuçlara götürmeyece¤ine
inand›r›lmas› gerekir.
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Osmanoğlu Hastanesi

Dr. Nurten Arıcan
‹ç Hastal›klar› Uzman›

“

Reflü, mide içeri¤inin, zorlama olmaks›z›n yemek borusuna
kaçmas› sonucu yak›nmalara neden olmas›d›r.

”

Tan›m
Mide içeri¤inin, zorlama olmaks›z›n yemek borusuna
kaçmas› sonucu yak›nmalara neden olmas›d›r.
Genellikle hafif seyirli olan reflü hastal›¤›n›n
ülkemizde görülme s›kl›¤› %10-20’dir.

2. Yemek borusu d›ﬂ› belirtiler
a. Akci¤er bulgular›: Ast›m, bronﬂit, atelektazi,
pnömoni
b. Kulak burun bo¤az ile ilgili bulgular: Özellikle
sabahlar› olan ses kal›nlaﬂmas›, ses telinde
granülom, müzmin öksürük, g›rtlak kanseri,
nefes kokusu
c. Diﬂ bozukluklar›
d. Uyku bozukluklar›.

Pek çok sebebi olan reflü hastal›¤›n›n en önemli 2
nedeninden birincisi yemek borusundaki alt k›s›m
kaslar›ndaki bas›nç düﬂüklü¤ü, ikinci önemli sebebi
ise mide boﬂalmas›n›n gecikmesidir.

Yak›nmalar genellikle yemek sonras›nda olur ve
pozisyon de¤iiﬂtirmekle (yatmak ve öne e¤ilmekle)
artar. Antiasit almakla k›sa sürede yak›nmalar hafifler.
Normalde de yemeklerden sonra k›sa süreli ve
yak›nma oluﬂturmayan reflü olabilir. Hastal›k
diyebilmek için s›k yak›nmaya (haftada 2 gün hafiforta veya haftada 1 kez ﬂiddetli ) neden olmas› gerekir.

Belirtiler
1. Mide bölgesinden gö¤se do¤ru (bazen boyuna ve
s›rta vuran) yay›lan yanma hissi ile birlikte a¤za ac›ekﬂi su veya g›da gelmesi.
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Gastroözefagial Reflü Hastalığı

Tan›
Ço¤u kez hastalar›n tipik tarifi ile tan› konulabilir.
Bazen de verilen tedaviye al›nan cevapla (1 hafta
yo¤un tedavi ile yak›nmalar›n geçmesi) tan›
konulabilir.
Radyoloji: Günümüzde tercih edilmemektedir.
Endoskopi: Direkt görüﬂ sa¤lamas› ve gerekti¤inde
biyopsi al›nabilmesi nedeniyle en s›k tercih edilen
yöntemdir. Fakat baz› hastalarda yak›nma olmas›na
ra¤men endoskopide reflü saptanmayabilir.
Mutlaka endoskopi yap›lmas› gereken durumlar:
1. Alarm semptomlar›
• 3 y›ldan uzun süredir yak›nmalar›n olmas›
• 50 yaﬂ ve üzeri yak›nmalar›n baﬂlamas›
• Zorlu ve a¤r›l› yutma
• Kilo klayb›
• Kans›zl›k
• Mide kanamas›
2. Tedaviye yetersiz yan›t
3. Hastay› rahatlatma gereksinimi
4. Ameliyat öncesi de¤erlendirme

Tedavi
Basit önlemler
• Kilo verme (Kilolu hastalar için)
• S›k ve az yemek yeme
• Yemekten sonra en az 3-4 saat yatmamak
• Yatak baﬂ›n›n yükseltilmesi
• Fazla ya¤l›, k›zartmal› g›dalar, çikolata, salça, sirke,
bira, ﬂarap, kahve ve gazl› içeceklerden uzak durulmas›
• Sigaran›n b›rak›lmas›
• Karn› s›kan giysilerden uzak durulmas›

Sintigrafi: Daha çok çocuklarda kullan›l›r.
Yemek borusunun 24 saatlik asit ölçümü: Tan›
koymada etkili olmakla birlikte çok az merkezde
uygulanmaktad›r.

‹laç tedavisi
Mide asidinin azalt›lmas› için en etkili tedavi PPI
(Omeprazol, lansoprozol, pantoprozol, esomeprezol)
grubu ilaçlard›r. Bu ilaçlar› 4-8 hafta tam doz
verildikten sonra hastan›n durumuna göre tedavi
plan› yap›lmal›d›r. Bu tedavinin yan›nda aljinik asit
(gaviscon)ilavesi yap›labilir.
Yak›nmalar› hafif olanlar için gerekti¤inde antiasit
al›nmas› da etkili olabilir.
Cerrahi Tedavi
‹laç tedavisi yeterli olmayan, s›k nüks eden ve ilaç
kullanamayan hastalarda deneyimli cerrahlar
taraf›ndan yap›lan iﬂlemlerin sonuçlar› oldukça
baﬂar›l›d›r.

Medikal Dergi, Şubat 2014

25

Osmanoğlu Hastanesi

Dr. Zeki Erkorkmaz
Radyoloji Uzman›

“

Düﬂük doz bilgisayarl› tomografi tekni¤i normal bilgisayarl›
tomografiye göre hastaya daha az radyasyon veren, ancak
teﬂhis için yeterli kalitede görüntü al›nmas›n› sa¤layan
bilgisayarl› tomografi yöntemidir.

”

radyasyon dozunda ciddi bir azaltma yarat›rken,
akci¤erdeki kitle ya da nodülün tespitinde önem
taﬂ›yan doku kontrast›nda anlaml› kayba neden
olmamaktad›r. Normalde rutin kullan›lan
protokollerle bir akci¤er tomografisinde al›nan
radyasyon dozu ortalama 5 mSv (radyasyon dozu)
düzeyindedir. Düﬂük doz bilgisayarl› tomografi
uygulamas›nda ise bu de¤er yaklaﬂ›k beﬂte biri
düzeyine düﬂmekte ve ortalama 1 mSv olmaktad›r.

Düﬂük doz Bilgisayarl› tomografi yönteminin teﬂhis
kalite ve kolayl›¤›ndaki fark›:
Düﬂük doz bilgisayarl› tomografi tekni¤i normal
bilgisayarl› tomografiye göre hastaya daha az
radyasyon veren, ancak teﬂhis için yeterli kalitede
görüntü al›nmas›n› sa¤layan bilgisayarl› tomografi
yöntemidir. Akci¤er içindeki bir kanser oda¤›n›n
saptanabilmesi, parenkim içerisindeki inflamatuar
de¤iﬂimlerin erken farkedilmesi lezyon ile çevre doku
aras›nda yarat›lan kontrasta ba¤l›d›r. Düﬂük doz
bilgisayarl› tomografi tekni¤inde zaman ba¤l› röntgen
tüp ak›m de¤eri (mAs) 250 mAs de¤erinden 50 mAs
de¤erine indirilmektedir. Bu uygulama uygulanan
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Gö¤üs bölgesinin de¤erlendirilmesinde direkt
radyogram (röntgenogram) günlük uygulamada en
s›k kullan›lan görüntüleme yöntemidir. Yüz y›l› aﬂk›n
süredir kullan›lan bu yöntemde temel inceleme
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Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi

"izometrik" görüntüleme ile BT, klasik tan›m›nda
oldu¤u gibi "aksiyel kesitsel" bir görüntüleme yöntemi
olmaktan ç›km›ﬂ, üç boyutlu ve çok planl›
(multiplanar) bir görüntüleme yöntemi haline
gelmiﬂtir. Bu sistemlerle tek bir nefes tutma süresinde
tüm vücudu taramak, daha ince kesitler almak,
multifazik-dinamik incelemeler yapmak olanakl› hale
gelmiﬂtir. Görüntüde bozulmaya yol açan hareket
artefaktlar› h›zl› sistemlerle daha az s›kl›kta
görülmektedir. Bu sistemler kullan›lan kontrast madde
miktar›n›n da azalt›labilmesini sa¤lamaktad›r.

tekni¤inde çok az de¤iﬂiklik olmuﬂtur. Bilgisayarl›
tomografi (BT) ise t›bb›n hizmetine girdi¤i 1970'li
y›llardan beri akci¤er ve mediasten hastal›klar›n›n
teﬂhisinde büyük etki yaratm›ﬂt›r. Çok kesitli BT
sistemlerinin yayg›n kullan›ma girmesiyle yap›lan BT
incelemelerinin say›s›nda da art›ﬂ olmuﬂtur. Çok
kesitli BT sistemleri, BT'nin tan›sal potansiyelinde
bir devrim niteli¤indedir. Sa¤lanan teknolojik
geliﬂmeler sonucu günümüzde giderek daha h›zl›,
daha yüksek görüntü kalitesine sahip BT sistemleri
üretilmektedir. Bu h›zl› sistemlerin sa¤lad›¤›
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Osmanoğlu Hastanesi

Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Klini¤imizde de baﬂar› ile uygulanan ince i¤ne aspirasyon
biyopsisi (‹‹AB) ve True – cut biyopsiler meme
hastal›klar› tan›s›nda önemli rol oynar

”

Meme hastal›klar›nda alt›n standart olan Mamografi
ve Meme Ultrason tekniklerinin yetersiz kald›¤›
olgularda i¤ne biyopsisi yöntemlerine baﬂ
vurmaktay›z. Uygulanmas› aç›k biyopsiye göre daha
kolay ve ekonomik olan bu yöntemlerde Patolog
önemli bir rol oynar. Bugün meme hastal›klar›nda
sitolojiyi iyi bilen bir patolog tan›y› tek bir hücreden
bile koyabilmektedir.
‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisinin yetersiz oldu¤u
durumlarda daha kal›n bir i¤ne ve özel bir
mekanizmaya sahip True – cut biyopsisi uygulan›r.
Bu yöntemde meme lezyonun içine girip ç›kan özel
i¤ne buradan ince bir doku örne¤i al›r. Bu dokudan
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Meme Hastalıkları Tanısında Güncel Bir Yaklaşım

tan› koymak Patolog için daha kolayd›r.
‹‹AB ve True – cut biyopsiler mutlaka ultrason destekli
yap›lmal›d›r, bu ﬂekilde biyopsi örne¤i tam yerinden
al›n›r. Burada daima ak›lda tutulmas› gereken bir
özellik, ( + ) sonuçlar›n ( - ) sonuçlardan daha de¤erli
olmas›d›r. E¤er sonuç ( - ) gelirse ve radyolojik tan›da
ﬂüphe devam ediyorsa biyopsi mutlaka yenilenmelidir.
Biyopsi sonuçlar› ( + ) olan hastalar e¤er iyi huylu
lezyonlar› taﬂ›yorsa takip edilmeli, e¤er habaset
saptan›rsa ameliyata al›nmal›d›r.

Meme biyopsilerinin sonuncusu, Frozen Section
dedi¤imiz, ileri derecede risk taﬂ›yan hastalarda
uygulad›¤›m›z yöntemdir. Burada hasta ameliyata
haz›rlan›r, genel anestezi alt›nda, lezyon ç›kar›l›r ve
an›nda Patolog taraf›ndan incelenir, ç›kan sonuç
selim bir lezyon ise ameliyata son verilir, e¤er habaset
mevcutsa ameliyat geniﬂletilerek standart meme
kanseri ameliyatlar› uygulan›r. ‹¤ne biyopsileri
kanserde erken tan›y› sa¤layan yöntemlerdir, gereken
önemin verilmesi gerekir.
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Konuk Yazar
Aydan Öztürkatalay
Kimya Mühendisi - Renk ve Enerji Uzman›

dalga boyu olarak huzur sa¤layan mavisi karﬂ›s›nda
rahatlars›n›z, denizden gelen eﬂsiz maviyi gördü¤ünüz
anda tüm dalga boylar› tutulur ve size gelen mavi
dalga boyunu görürsünüz. ‹ﬂte denizin enfes
görüntüsünü size yans›tan mavi dalga boyudur.
Gözümüzdeki konik reseptorler önce k›rm›z›y› sonra
yeﬂili sonra da maviyi görür.

Günlük yaﬂam›m›z›n her an›nda, renkli beslenmeden
sa¤l›¤›m›za, kilo vermeden baﬂar›ya, iﬂe al›m›m›zdan
yapaca¤›m›z sat›ﬂa, uykusuzluktan konsantrasyona,
hatta trafik kazalar›nda kulland›¤›m›z arac›n rengine
kadar bizi etkisi alt›na alan sihirli “Newton tayf›”.
Sa¤l›¤›m›z, mutlulu¤umuz ve baﬂar›m›z için renklerin
kullan›m›; yap›lan tüm bilimsel araﬂt›rmalar
taraf›ndan önemli destek görmektedir.

Renk bir titreﬂim ve frekanst›r. Sahip oldu¤umuz
elektromanyetik alana “aura” denmektedir. Elektronik
alanlar›m›z›n belirleyicisi dolaﬂ›m sistemimiz ve sinir
sistemimizdir. Dolaﬂ›m sistemimizdeki ufac›k bir
çiviye tekabül eden demir ve elektrik ak›m›m›z› veren
sinir sistemimiz elektromanyetik alanlar›m›z› k›saca
“aura”m›z› oluﬂturur.

Renk gözümüzün retinas›ndan baﬂlayan, beynimize
kadar devam eden k›sa, fakat rengarenk bir
yolculuktur. Bu yolculuk gerçekte psikolojik ve
fizyolojik dengeyi sa¤lar. Renk bir yans›ma olay›d›r.
Güzel ‹stanbul Bo¤az›’n›n manzaras›n›n eﬂli¤inde
çay›n›z› yudumlarken, Marmara Denizi’nin enfes ve

Medikal Dergi, Şubat 2014

30

Beyin Kimyanızı Değiştiren Gökkuşağı Renkleri

• Sisteminizde, fonksiyonel olarak turuncu renkte
sapma varsa; kab›zl›k problemi çekebilirsiniz.

Çal›ﬂmalar›n› astronomi, matematik ve fizik üzerine
yapan Pisagor demir tav›n› döverken ç›kan titreﬂim
ve matematiksel de¤erden yola ç›karak bunu notalara
dökerek titreﬂim biliminin temelini atm›ﬂt›r.

• E¤er fonksiyonel olarak sar› enerji merkezinizde
sapma var ise; midede hassasiyet görülebilir.

Renk oluﬂurken k›r›lma, yans›ma, çarpma ve bölünme
meydana gelir, böylece olumlu ya da olumsuz enerji
aç›¤a ç›kar; aç›¤a ç›kan enerji de auram›z taraf›ndan
emilir. Newton tayf›n›n yedi rengi; k›rm›z›, turuncu,
sari, yeﬂil, mavi, çivit, mavi ve eflatundur. Yedi renk,
vücudumuzda yedi enerji merkeziyle örtüﬂür, ayn›
zamanda yedi hormon bezimize tekabül eder.
Renklerin beyne olan etkisini ele ald›¤›m›zda; öncelikli
olarak gözdeki koni ve çubuk reseptörlerle renkleri
alg›lar, ›ﬂ›¤› ve karanl›¤› ay›rt ederiz. Gözümüz
öncelikle dalga boyu en uzun titreﬂimi en k›sa olan
aﬂk rengi k›rm›z›y› görür. Örne¤in; k›rm›z›y›
gördü¤ümüzde böbrek üstü bezlerimiz çal›ﬂ›r,
heyecanlan›r›z, tutkular›m›z artar; son karar› biz
söyleriz; adrenalin ve nor-adrenalin salg›lar›z.

• Fonksiyonel olarak yeﬂil enerji merkezinde sapma
varsa; kalp sa¤l›¤›n›za dikkat etmeli ve fitokimyasal
olarak yeﬂil sebzeleri tüketmeye yönelmelisiniz.
• Fonksiyonel olarak mavi enerji merkezinde sapma
varsa; bo¤azlar›n›zda hassasiyet görülebilme ihtimali
vard›r.
• Fonksiyonel olarak, çivit mavi enerji merkezinde
sapma varsa; göz hastal›klar›na yatk›n söz konusu
olabilir.
• Fonksiyonel olarak, eflatun enerji merkezinde
sapma varsa; uykusuzluk problemleri gözlemlenebilmektedir.

Her renk olumlu ya da olumsuz özellikli iﬂleve
sahiptir. Vücut kendi iﬂlevine uygun olarak ihtiyac›n›
belirler; yöneldi¤iniz veya uzak durmakta oldu¤unuz
renkler sizin ﬂifrenizi oluﬂturur:

Fonksiyonel sapmalar›, renk terapi metoduyla tedavi
etmek mümkündür. Renk terapi cihazlar›
mühendislerin yapt›¤›, doktorlar›n ise hastalar›n
tedavisinde kulland›klar› cihazlard›r. Renk terapi
cihazlar›n›n d›ﬂ›nda renkleri; dekorasyonunuzda,
giyiminizde, aksesuarlar›n›zda, yaﬂam alanlar›n›zda
do¤ru kullanarak daha sa¤l›kl›, daha mutlu, daha
baﬂar›l› olabilir; ikili iliﬂkilerde ve insan iliﬂkilerinde
ise isteklerinizi gerçekleﬂtirebilirsiniz.

• Sisteminizde fonksiyonel olarak, sisteminizde
bulunan k›rm›z› renginde sapma varsa, kans›zl›k
probleminizin olmas› ya da çok çabuk terlemek gibi
ﬂikayetlerinizin olmas› mümkündür.
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Varikoselden ﬂüphelenmek için 3 neden olmal›d›r:
• Çocuk olmamas›. • Testislerde a¤r› olmas›.
• Skrotumda ﬂiﬂkinlik ya da kitle hissedilmesi.
Bu durumlardan biri varsa varikosel için muayene olunmal›d›r.

”

sayesinde kan geriye dönmeden tek bir yöne akar.
Varikoselde bu kapakç›klar bozulur veya zay›flar ; bu
durum damarlardaki kan›n geriye do¤ru bas›nç
yapmas›na yol açar ve damarlarda kan birikmesi
görülür.

Erkeklerde testisler ( yumurtal›klar ) vücuttan 2 derece
daha so¤uk olan skrotum ad› verilen bir torban›n
içinde, vücudun d›ﬂ›nda bulunur.
Varikosel testislerden gelen kirli kan› kalbe do¤ru
taﬂ›yan toplar damarlar›n (venlerin) ileri derecede
geniﬂleyip varisleﬂmesi, k›vr›mlar›n›n artmas› ve
içerisindeki kan›n geride birikmesi sonucu oluﬂan bir
hastal›kt›r.

Kan›n geride birikmesi sonucu toksik maddeler taﬂ›yan
kan testislere zarar vermeye baﬂlar. Ayn› zamanda
kan›n neden oldu¤u ›s› art›ﬂ› da testislerin
fonksiyonunun bozulmas›na katk›da bulunur. Öte
yandan testis içerisindeki kan dolaﬂ›m› da bozularak,
oksijen azalmas› ile birlikte iskemi ad› verilen doku
bozulmas› baﬂlar.
Varikosel sol tarafta daha s›k görülür. Sa¤ tarafta tek
baﬂ›na görülmesi oldukça nadirdir. Bu durumda
özellikle sa¤ böbrek tümörleri aç›s›ndan dikkatle
incelenmesi gereklidir. % 10 hastada varikosel çift
tarafl› olabilmektedir.

Varikoselin görünümü

Varikoselin sol tarafta daha s›k görülmesinin en önemli
nedeni sol taraftaki toplar damar›n ana damara dik bir
aç›yla aç›lmas›d›r. Bu yüzden kan rahatça boﬂalamaz.

Normal testislerdeki toplar damarlarda kan›n geri
ak›m›n› önleyen kapakç›klar vard›r. Bu kapaklar
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Varikosel

Belirtiler
Varikosel çok ciddi boyutlara gelene kadar genellikle
herhangi bir yak›nmaya yol açmaz. Bazen ilerlemiﬂ
varikosellerde a¤r›, testislerde küçülme, dolgunluk
hissi gibi yak›nmalar olabilir. Yine bazen kas›¤a vuran
künt a¤r›ya ve testiste çekinme hissine neden olabilir.
So¤ukta ve uzun süre ayakta kal›nd›¤›nda a¤r› artar,
yatmakla azal›r.
Varikoseli olan erkeklerin yaklaﬂ›k üçte birinde sperm
(meni) de¤erleri bozulmaktad›r. Bu da sonuçta k›s›rl›k
nedeni olabilir. Ancak varikosel her erkekte testis
fonksiyonlar›n› ve sperm de¤erlerini bozmaz. Mutlaka
k›s›rl›k yapacak ﬂeklinde herhangi bir veri yoktur.
Ancak zamanla olabilece¤i yönünde anlaml› kan›tlar
mevcuttur.
Varikoselden ﬂüphelenmek için 3 neden olmal›d›r:
1. Çocuk olmamas›.
2. Testislerde a¤r› olmas›.
3. Skrotumda ﬂiﬂkinlik ya da kitle hissedilmesi.
Bu durumlardan biri varsa varikosel için muayene
olunmal›d›r.
Tan›
Varikosel tan›s› klinik muayene ile konulur. Varikosel
skrotum içerisinde bir ﬂiﬂlik yaparak belirir. Ama
bazen belirgin bir ﬂiﬂlik bulunmayabilir. Böyle
durumlarda hasta ayakta iken elle varikoselin
hissedilmesi veya valsalva manevras› denilen ›k›nma
sonras› alg›lanmas› yeterlidir.
Muayene s›ras›nda ﬂüphede kal›n›yorsa Doppler
incelemesi yap›labilir. Skrotal Renkli Doppler USG
ile hem testislerin yap›s›, boyutu hakk›nda bilgi
al›nabilmekte hem de venlerin içindeki kan ak›m›
incelenebilmektedir. E¤er muayenede varikosel
bulunmam›ﬂ ancak Doppler ile bulunmuﬂsa, bu
subklinik ad› verilen varikoselin tedavi edilmesi
gerekmez.
Muayene edip varikosel tan›s› konsa bile her
varikoselin tedavisi gerekmemektedir. Tedaviye
geçmek için varikoselin mutlaka sperm parametrelerini bozmuﬂ olmas› gerekir. Yani sperm normal ise
tedavi edilmeyebilir.

Medikal Dergi, Şubat 2014

33

Geniﬂlemiﬂ venlerin Doppler USG’de görünümü

Evli olmayan erkeklerde de varikosel tespit edilmiﬂ
ve sperm parametrelerinde bozulma baﬂlam›ﬂ ise
tedavi yap›lmal›d›r.
E¤er erkek adolesan ça¤›nda ise, yani henüz ergenli¤e
gelmemiﬂ ise ve sperm veremiyorsa bu durumda
testiste küçülme olup olmad›¤›na bak›l›r. O taraf
testisi % 10'dan fazla volüm kaybetmiﬂ ise yine
ameliyat endikasyonu vard›r. Bu nedenle çocukluk
döneminde testis boyutlar› hacim ölçme cihazlar›yla
yakinen takip edilmelidir.
Testislerde a¤r› olan ve muayene ile varikosel saptanan
erkeklerde, bu a¤r›n›n mutlaka varikoselden
kaynaklan›yor olmas› gerekmez. Önce di¤er nedenler
araﬂt›r›lmal› ve semptomatik tedavi yap›lmal›; ondan
sonra varikosel tedavisine geçilmelidir.
Hasta yat›r›ld›¤› zaman varisleﬂmiﬂ ven pakeleri
(pleksus pampiniformis ) kaybolur. Kaybolmad›¤›
takdirde böbrek tümörü, retroperitoneal veya
intraperitoneal bir tümöre ba¤l› sekonder varikosel
düﬂünülmeli ve ‹VP, USG, BT gibi ileri tetkikler
yap›lmal›d›r.
Varikosel 1. dereceden 4. dereceye kadar
derecelendirilebilir ;
1. derece: Ik›nmayla damarlar belirginleﬂir.
2. derece: Damarlar orta kal›nl›kta.
3. derece: Damarlar ileri derecede kal›nlaﬂm›ﬂ.

Osmanoğlu Hastanesi

4. derece: Damarlar çok geniﬂlemiﬂ, k›vr›mlar çok
büyük yumaklar yapm›ﬂ ve bozulmuﬂ dolaﬂ›ma ba¤l›
testislerde küçülme mevcut.

Varikosel ameliyat› dikkatli yap›lmal›d›r. Lenfatik
damarlar› ba¤lan›rsa hidrosel ad› verilen testis çevresinde
s›v› birikimi, kan getiren atar damar ba¤lan›rsa testiste
atrofi gibi komplikasyonlar görülebilir.

Varikosel derecelendirilmesi

Son olarak bir Spermiogram (meni tahlili) yap›larak
sperm üretiminde bir bozulma olup olmad›¤›
araﬂt›r›l›r. Varikosel nedeniyle sperm üretimi zarar
görmüﬂse bu tahlilde sperm say›s›nda azalma, hareket
ve yap›s›nda bozulma görülebilir.

Takip
Bir sperm hücresinin yap›lmaya baﬂlamas› ile
olgunlaﬂ›p depo edilmesi aras›nda 90 gün
gerekti¤inden varikosel ameliyat›ndan ortalama 3 ay
sonra sperm hücrelerindeki bozukluklar düzelmeye
baﬂlar. Bu sebeple ilk sperm tetkiki ameliyattan sonraki
6. ayda yap›lmal›d›r. Hastalar›n % 70'inde ameliyattan
sonra sperm parametrelerinde düzelme görülür, ancak
bunlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n eﬂlerinde gebelik oluﬂur.

Tedavi
Varikoselin tedavisi ameliyatt›r. Ameliyat s›ras›nda
mikroskop (mikrocerrahi) kullan›lmas›
önerilmektedir. Ameliyat kas›k bölgesinden yap›lan
küçük bir kesi ile gerçekleﬂir.

Nüks Varikosel
Ameliyat e¤er ﬂekilde görülen 1 numaral› kesiden
yap›l›rsa kremasterik venler ba¤lanmaz ve buradaki
damarlar daha da geniﬂleyerek nükse yol açar. Bu
nedenle ﬂekilde görülen 2 numaral› kesinin yap›lmas›yla
hem testiküler hem de kremasterik venler ba¤lan›r ve
risk ortadan kalkar. Ayr›ca ameliyat sonras›nda a¤›rl›k
kald›ran ya da kaslar›n› geliﬂtirmek için zorlu egzersiz
yapan kiﬂilerde varikoselin tekrarlama olas›l›¤› yüksektir.
Ameliyat yeri

Varisleﬂmiﬂ, fonksiyonu bozulmuﬂ venler ba¤lan›r.
Ameliyat esnas›nda sperm kanallar›, temiz kan› taﬂ›yan
testis atar damarlar› (arterler) ve lenf damarlar›
korunmal›d›r.
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastal›klar› Uzman›

“

Dökülmesinden, seyrelmesinden ciddi kayg› duydu¤umuz
saçlar›m›z acaba ne iﬂe yarar. Hiç düﬂündünüz mü?!.

”

– Çinko, Biotin, B12, folik asit eksikli¤i var m›?
– Yemek yeme bozukluklar› (Anoreksi, Blumia) var
m›?
– Son aylarda ateﬂli bir hastal›k geçirmiﬂ mi?

Dökülmesinden, seyrelmesinden ciddi kayg›
duydu¤umuz saçlar›m›z acaba ne iﬂe yarar. Hiç
düﬂündünüz mü!. Saçlar›m›z bizim hayat
görüﬂümüzü, düﬂünce tarz›m›z› yans›t›r. Havam›z›,
özgüvenimizi artt›r›r. Tabi ki kafa derisinin üzerini
örten keratin yap›s›nda deri ekleridir. ‹nsan saç›n›n
%90’› proteinden oluﬂur. Çekmeye- germeye dayan›kl›
lif yap›s›ndad›r. So¤u¤a-s›ca¤a, d›ﬂ etkenlere karﬂ›
kafa derisini koruma görevi üstlenir. Saç hücreleri
kan yoluyla gelen besinlerle köklerde beslenir. A¤›r
diyetler, beslenme ve emilim bozukluklar› hallerinde
vücudumuz hayati önemi olan organlar› koruma
alt›na alaca¤›ndan saçlara giden besin miktar› azal›r.
Beslenmesi bozulan saçlar›n dökülmesi kaç›n›lmazd›r.
Saç dökülmesi ﬂikayeti olan bir kiﬂiye öncelikle
beslenme ﬂeklini sorar›z.
– Zay›flama amaçl› tek tip diyet yap›yor mu?
– Vejeteryen mi? Yeterli protein al›yor mu?
– Son zamanlarda h›zl› kilo verdi mi?
– Kas›zl›¤›, demir eksikli¤i var m›?
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Hastam›z›n kad›n-erkek, çocuk-genç-yaﬂl› oluﬂuna
göre sorular›m›z›, tahlillerimizi ﬂöyle s›ralar›z:
• Yak›n zamanda kan de¤erlerine bak›lm›ﬂ m›?,
bak›lmam›ﬂsa isteriz.
• Troid, böbrek üstü bezleri, yumurtal›klar, prolaktin
(süt salg› hormonu), ile ilgili sorular sorar, de¤erlendiririz; gereken tetkikleri isteriz.
Sa¤l›kl› bir saç teli ayda yaklaﬂ›k 1cm. kadar uzar ve
bu büyümesini 3-6 ay kadar sürdürür. Takip eden
3-4 ayl›k dinlenme evresinden sonra dökülür.
Normalde günde 20-30 tel saç dökülmesi normal saç
döngüsünden kaynaklan›r ve ola¤and›r. Bu 100 tele
ç›k›nca patolojik kabul edilir. Sa¤l›kl› bir deride
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dökülen saçlar yerine gelir. Yer y›l santimetre kareye
düﬂen k›l foliküli say›s› bir önceki y›la göre daha azd›r.
Bir de saç dökülmesi her zaman ayn› ﬂiddette olmaz.
Baﬂ›m›zda 10.000-200.000 aras›nda saç kökü vard›r.
Dermiste (deri katman›) bulunan saç yuvalar›n›n
da¤›l›m› saç›n s›kl›¤›n› belirler.
Saç dökülmesiyle karﬂ›laﬂan bir kiﬂi kendini fiziksel
ve ruhsal olarak zay›f hisseder. Ciddi moral bozuklu¤u
yaﬂar. Bu durumda saç dökülmesi ﬂikayeti daha da
artar.
O halde saç dökülmelerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
– Ola¤an saç dökülmesi(günde 100 telin alt›nda),
– Strese ba¤l› saç dökülmesi,
– Hormonal, metabolizma ve besinsel etkilere ba¤l›
saç dökülmesi,
– ‹laçlara ba¤l› saç dökülmesi,
– Genetik hastal›kla ilgili saç dökülmesi,
– Androjenik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi)
– Gebelik sonras› saç dökülmesi,

• ‹nfeksiyonlar ve infestasyonlar (mantar hastal›klar›,
bitlenme, çeﬂitli bakteri ve virüslere ba¤l›
hastal›klar›n neden oldu¤u dökülmeler),
• Genetik ve do¤umsal alopesiler,
• Sedef hastal›¤› gibi saçl› deriyi tutan kronik (uzun
süreli) cilt hastal›klar›na ba¤l› dökülmeler,
• Genel anestezi, ameliyatlar sonras› dökülmeler,
vs.’dir, diyebiliriz.

Genel anlamda yap›lan bu s›n›flaman›n yan›nda saç
dökülmeleri:
• Diffüz alopesi (bütün kafa derisinde, yayg›n
dökülme hali),
• Alopecia areata (plak tarz› dökülmeler),
• Sikatrisyel alopesi (yara-nedbe dokusu oluﬂumuyla
seyreden dökülmeler),
• Travmatik alopesi (çekme, koparma, fiziksel ve
kimyasal yaralanmalar sonucu dökülmeler),
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Anlatmaya, özetlemeye çal›ﬂt›¤›m cümleler ‘’
Doktorcum, saçlar›m dökülüyor, ne ﬂampuan
kullanay›m’’ sorusunun cevab› olabilir mi acaba?
Dergimizin sonraki say›lar›nda da bu hastal›klar› daha
detayl› ele al›p iﬂleyece¤iz.
Merak ve arzu ederseniz, sonraki say›lar›m›z› da takip
etmeniz dile¤imizle… Sa¤l›kl› bir yeni y›l dile¤imle…
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Dr. Saeid Anvari
Radyoloji Uzman›

“

DVT’de en iyi ve en ucuz tedavi yöntemi korunmakt›r.

Venöz tromboembolizm, toplar damarlarda oluﬂan
p›ht›lar› (trombüslerle, yaratt›¤› t›kan›kl›k ve kan
ak›m›ndaki kesintileri ifade etmektedir. En s›k olarak
alt ekstremite, pelvis ve di¤er venlerde görülür. Yaﬂam›
tehdit eden en önemli komplikasyonu pulmoner
embolidir. DVT genel populasyonda y›ll›k olarak
1000 kiﬂinin 1-2 sinde görülebilir. Hastanede yatan
medikal hastalar incelendi¤inde %42’si venöz
tromboembolizm riski alt›nda oldu¤u belirtilmektedir. Venöz tromboz oluﬂumu bir çoklu nedenli
hastal›kt›r ve ayn› anda birkaç risk faktör birlikte
bulunabilir. Çok risk faktör varl›¤› risk oran›n› art›r›r.

”

Venöz staz sebepleri :
• Uzun süreli yatak istirahati
• Cerrahi sonras› hareketsizlik
• Tümör
• Obezite

Üç temel nedeni baﬂl›ca sebepleri oluﬂturur.
(Virschow üçlüsü):
1- Staz (toplar damarda kan ak›m›n›n yavaﬂlamas›).
2- Damar duvar zedelenmesi .
3- P›ht›laﬂma kabiliyetinde art›ﬂ. (Hiperkoagülabilite).
DVT’ye ba¤l› sa¤ bacakta ödem, ﬂiﬂlik, k›zar›kl›k
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Derin Ven Tromboembolizm (DVT)

• Gebeli¤e ba¤l› venöz obstrüksiyonu
• Kalp hastal›klar›na ba¤l› kap yetersizli¤i ve atriyal
fibrilasyon.
• Damar duvar›nda hasar :
- Travma sonras› damar cerrahi giriﬂimsel
iﬂleme ba¤l›
- Varikoz venler ve damar kapakç›k hasar›
- Kemik k›r›klar›
- Yan›k
- Tümör invazyonu

Derin ven trombozun do¤al gidiﬂi lokalizasyonuna
ba¤l›d›r. Cerrahi hastalarda bald›rda oluﬂabilir, uylu¤a
do¤ru yay›labilir ve masif tromboz, pulmoner emboli
riskini art›r›r.
Do¤ru tan›, uygun tedavi yaklaﬂ›m›, etkili bir koruma,
komplikasyon riskini azaltmas›nda en önemli
noktalard›r. En tehlikeli komplikasyonu pulmoner
embolidir.
Derin Ven Trombozun Tan› de¤erlendirmesi:
1- Klinik tablo ve hastan›n ﬂikayeti üzerine klinisyen
doktor taraf›ndan klinik de¤erlendirme.
2- Tan›n›n do¤rulanmas› amac›yla ileri tetkik ve
de¤erlendirmeler :
• D-Dimer testi
• Renkli Doppler USG inceleme
• Kompresyon USG
• Kontrastl› venografi
• MRG veya BT venografi

Hiperkoagülabilite durumlar:
- Geçirilmiﬂ DVT ye ba¤l›
- Cerrahi giriﬂimi
- Antifosfolipid antikor sendromu
- Kal›tsal hastal›klar ve genetik sebeplerden dolay›
Risk faktörleri:
Hastanede yat›r›lma, cerrahi giriﬂim, damar içi katater
uygulamas›, travma (pelvis ve alt ekstremite), uzun
süreli seyahat, östrojen tedavi, kemoterapi veya kanser,
hareketsizlik, gebelik.

Derin Venöz Tromboz tedavisi :
EN ‹Y‹ VE EN UCUZ TEDAV‹ YÖNTEM‹
KORUNMAKTIR.

Di¤er sebepler:
P›ht›laﬂma bozukluklar› , obezite, felç durumlar›nda,
baz› kronik medikal hastal›klar, ailede DVT öyküsü
varl›¤›.

Tromboembolizm tedavi amac› hastal›¤›n ilerlemesini
urdurmak , damarlar›n rekanalizasyonu sa¤lamak,
pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, periferik
venöz hastal›klar, DVT nüksü ve posttrombotik
sendrom gibi kronik komplikasyon oluﬂmas›n›
önlemektir.

Derin Ven trombozun komplikasyonlar›:
Pulmoner emboli, kronik pulmoner hipertansiyon,
tekrarlamas› ve nüks.
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A.

B.
Doppler USG A ve B : Venlümeninde akut dönem
trombos materyali

Derin venöz tromboz tedavi seçenekleri:
1- Antikoagülan ilaçlar
2- Trombolitikler
3- V.cava filtresi
4- Cerrahi giriﬂim

Profilaksi:
1- Erken mobilizasyon
2- Alt ekstremitelerin elevasyonu ve egzersizi
3- Preoperatif kompresyon çoraplar› ve IPCB
4- Antiloagülasyon
Uzun süreli seyahatlerde venöz tromboz
oluﬂmamas› için nelere dikkat edilmelidir:
Uzun süreli seyahatler venöz tromboz oluﬂum riskini
2-4 kat art›r›r. 6-8 saatten uzun süreli hava yolculuklar›
baﬂta olmak üzere tüm yolculara bu önerilerin
uygulanmas› tavsiye edilmektedir. Seyahat esnas›nda;
her iki saatte bir aya¤a kalk›p ve yürümeli, bask›
oluﬂturmayan rahat giysiler tercih etmelidir ve
bacaklar s›k aral›klarla kas›p gevﬂetilmeli, oturma
pozisyonu s›k de¤iﬂtirip varis çorab› kullanmal›d›rlar.
S›v› kayb› önlenmeli ve bu amaçla tercihen alkol
içermeyen s›v›lar›n içilmesi uygundur. Sigara
kullanmaktan kaç›nmal› ve uzun süreli hareketsizli¤e
yol açabilecek yat›ﬂt›r›c› ilaçlar ile alkol kullan›m›ndan
kaç›n›lmas› önerilir.

Trombolitik tedavide son tan›mlanan yöntemlerde;
catheter directed thrombolysis denilip kataterlerle
eritici ilaçlar›n t›kal› damarlara verilmesi ya da
pharmaco-mechanic thrombolysis denilen metodla
p›ht›n›n katater yoluyla parçalanarak ayn› zamanda
p›ht› eritici ilaçlar›n verilmesi ya da direkt aspirasyon
katateri ile p›ht›n›n aspire edilmesi içermektedir.
Katater yolu trombolitik tedavi iﬂlem s›ras›nda
trombolitik ilac›n direkt p›ht›n›n içerisine verilmesi
ile sistemik trombolitik tedavide kullan›landan daha
çok az miktarda olmas› sebebiyle majör kanama
oranlar›n› düﬂürmektedir.
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Dr. Filiz Ak
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

“

Son y›llarda çok talep görmesi ve s›kl›kla yapt›¤›m›z ameliyat
grubu olmas› nedeniyle konuyu mercek alt›na almak istedik.

1. Labioplasti
Küçük dudaklar (labium minus) büyük dudaklar›n
aras›nda ince deri k›vr›m› ﬂeklinde uzan›r. Üst
k›s›mda, orta hatta klitoris üzerinde birleﬂirler.
Ortalama olarak 5cm uzunlu¤unda, 0,5-1cm
kal›nl›¤›nda olmas›na ra¤men renk, ﬂekil ve
büyüklükleri ›rka ve yaﬂa göre de¤iﬂir. Baz› kiﬂilerde
ise iç dudaklar yap›sal olarak normalden uzun, geniﬂ
veya asimetrik olabilir.

pantolonlardan büyük dudaklar›n belli olmas› kad›n›
sosyal aç›dan k›s›tlar hale getirir ve psikolojik bask›
yarat›r.
En s›k rastlanan genital estetik sorunlardan biri iç
dudaklar›n normalden uzun, geniﬂ ya da asimetrik
olmas›d›r. ‹ç dudaklar›n küçültülmesi, yeniden
ﬂekillendirilmesi ameliyat› labioplasti olarak
isimlendirilir.

Estetik aç›dan rahats›z eden genital organlar, kad›n›
psikolojik yönden de olumsuz etkiler. Hatta zaman
zaman seksüel iliﬂkilerinde problem yaﬂar hale
gelirler.Ayr›ca uzun ve geniﬂ dudaklar cinsel iliﬂki
s›ras›nda a¤r› duyulmas›na sebep olabildi¤i gibi,
dudaklarda yaralanma, y›rt›lmalar meydana
gelebilmektedir. Giyilen mayo, bikini ve dar

Medikal Dergi, Şubat 2014

”

Labioplasti ameliyat› kad›n›n sosyal ve psikolojik
yönden kendine güveni artt›r›r. Cinsel iliﬂki s›ras›nda
daha rahat olmas›n› sa¤lar.
• Lokal veya genel anestezi alt›nda, ameliyathanede
yap›lan bu ameliyatlar 30-60 dk aras›nda sürmektedir.
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• Ameliyatta kendinden eriyen dikiﬂler kullan›lmaktad›r. Dikiﬂ izleri kalmamaktad›r.
• Hasta ertesi gün günlük yaﬂant›s›na dönebilir.
• Ameliyattan sonra idrar yapma ile ilgili bir sorun
olmaz.
• Ameliyattan 24 saat sonra duﬂ al›nabilir. Yara 1-2
hafta aras›nda iyileﬂir.
• Yaklaﬂ›k 4 hafta sonra cinsel iliﬂkiye girilebilir.
• K›zl›k zar› ameliyat bölgesine uzak oldu¤u için
ameliyat s›ras›nda zarar görmez ve bu nedenle
labioplasti ameliyat› bakirelere de yap›labilir.
• Bu ameliyat cinsel iliﬂkiye, orgazma, hamile kalmaya
ve do¤um yapmaya engel de¤ildir ve zarar› yoktur.
• Evli, bekar, bakire, do¤um yapm›ﬂ ya da yapmam›ﬂ
herkese bu ameliyat yap›labilir.
2. Vaginoplasti
Günümüzde pek çok kad›n›n cinsel organlar›n›n ﬂekli
ile ilgili olarak, psikolojisini ve cinsel yaﬂant›s›n›
olumsuz olarak etkileyen yak›nlar›yla bile paylaﬂamad›¤› sorunlar› olabilir.
En s›k olarak normal do¤um yapm›ﬂ kad›nlarda
vagina dokusunun gevﬂemesi ve daha sonra asla
normal haline dönememesine ba¤l› olarak ortaya
ç›kar. Do¤um say›s› artt›kça bu durum daha da
belirginleﬂir. Vaginan›n gevﬂemesi ve geniﬂlemesi
baﬂta seksüel hayat› ve buna ba¤l› olarak kad›n›n
iliﬂkisini olumsuz etkilerken, daha ileriki yaﬂlarda
idrar kaç›rma, idrar torbas› ve kal›n ba¤›rsa¤›n
sarkmas›, her ikisinin bir arada olmas› ve hatta rahmin
sarkmas›na kadar gidebilir. (sistosel, rectosel,
sistorectosel, desensus uteri)

1- FONKS‹YONEL AMAÇLI OPERASYONLAR:
Bu ameliyatlarda amaç; gerek do¤umlarla, gerekse
yaﬂa ba¤l› elastikiyetini kaybetmiﬂ ve buna ba¤l› olarak
sarkm›ﬂ idrar torbas› (mesane) ve rektumun (kal›n
ba¤›rsak) normal anatomik yerine getirilmesi,
geniﬂlemiﬂ vaginadaki fazla dokular›n ç›kar›larak
daralt›lmas›d›r.
RAH‹M SARKMASI AMEL‹YATLARI:
Rahmin k›smen (desensus uteri) ya da tamamen
d›ﬂar›ya sarkt›¤› (prolapsus uteri) ad› verilen durumda
çocuk say›s›n› tamamlam›ﬂ kad›nlara vaginal olarak
rahmin al›nd›¤› vaginal histerektomi ameliyat› yap›l›r.
E¤er hasta genç ise vaginal ya da kar›ndan yap›lan
ameliyatlarla rahim yerine as›labilir.

Hastalar›m›z›n bize s›kl›kla baﬂvuru sebepleri özellikle
genç yaﬂlarda cinsel hayatlar›ndaki olumsuzluklar,
daha sonra ki yaﬂlarda ise idrar kaç›rma ﬂikayetleridir.
Vagina daraltma ameliyat› yaﬂ ve do¤umlara ba¤l›
olarak vaginan›n gevﬂemesi sonucu oluﬂan görünümü
düzeltmeye, cinsel iliﬂki hazz›n› artt›rmaya yönelik
bir iﬂlemdir.

MESANE (‹DRAR TORBASI) VE REKTUM
SARKMASI AMEL‹YATLARI:
Vaginan›n ön ve arka duvar›n›n gevﬂeyip sarkmas›
beraberinde idrar torbas› ve rektum sarkmalar›na
hatta zaman zaman vagina d›ﬂ›na ç›kmas›na sebep
olur. Daha çok bir veya birden fazla normal do¤um
yapm›ﬂ kad›nlarda görülür. Fazla kilolar da durumu
a¤›rlaﬂt›r›r.

Vaginoplasti ameliyat› iki amaca yönelik yap›l›r:
• Fonksiyonel operasyonlar
• Estetik amaçl› operasyonlar
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Genital Estetik Ameliyatlar 1. Labioplasti 2. Vaginoplasti

estetik ameliyatlar gibi vaginal esteti¤e de s›cak
bakmakta ve gün geçtikçe yap›lan vaginal estetik
ameliyatlar›nda say›ca art›ﬂ görülmektedir.
Normal bir vagina 7-9 cm kadard›r. ‹liﬂki an›nda
boyu daha da uzar. E¤er bir kad›n vaginas›na
yerleﬂtirdi¤i 2 parma¤›n› rahat kavray›p, s›kam›yorsa
vagina geniﬂli¤inden söz edilebilir.

‹drar torbas›n›n geriye itilerek vagina ön duvar›n›n
onar›lmas› ameliyat›na colporaphy anterior, ayn›
ﬂekilde rektumun (kal›n ba¤›rsak) anatomik
pozisyonuna getirildi¤i ve vagina arka duvar›n›n
onar›ld›¤› ameliyata ise colporaphy posterior ad›
verilir.
Beraberinde idrar kaç›rma ﬂikayeti varsa; mesane ile
ilgili ek operasyonlar ayn› seansda yap›labilir.
• Genel anestezi veya epidural anestezi alt›nda yap›lan
bu ameliyatlar yaklaﬂ›k 30 dakika kadar sürer.
• Hasta duruma göre 12 ile 24 saat aras›nda hastanede
kal›r. Bu süreden sonra normal yaﬂant›s›na
dönebilir.
• Yara iyileﬂmesi 7-10 gün kadard›r.
• Operasyondan 4-6 hafta sonra cinsel iliﬂkiye
girilebilir.

Vagina gevﬂemesine neden olan durumlar:
• Yap›sal olarak baz› kad›nlar›n vaginas› büyüktür.
• Çok say›da do¤um
• ‹ri bebek do¤urma
• Yaﬂ›n ilerlemesi ile doku elastikiyeti kayb›
VAGINOPLAST‹ (VAGEN‹N DARALTILMASI):
Vaginan›n esnemesi, geniﬂlemesi ve elastikiyetini
kaybetmesi sonucunda ortaya ç›kan durumu
düzeltmek amac› ile yap›lan vaginay› daraltma
ameliyat›na verilen isimdir.

2- ESTET‹K AMAÇLI OPERASYONLAR:
Do¤umlara veya yaﬂa ba¤l› olarak geliﬂen vaginal
geniﬂlik çiftler aras›nda yaﬂanan cinsel sorunlardan
biridir. Vagina ve penis aras›ndaki uyumsuzluk cinsel
hazz› azaltaca¤› gibi, iki tarafta da orgazm problemleri
yaratabilir.

Jinekolojik ameliyatlar içinde bulunan vagina
daraltma ameliyat› colporaphy posterior ameliyat›
olarak adland›r›l›r.
• Genel veya epidural anestezi alt›nda vaginadaki
fazla dokular ç›kar›l›r, gevﬂemiﬂ kas dokusu dikilerek
s›k›laﬂt›r›l›r ve gergin hale getirilir.
• Yaklaﬂ›k 30-45 dakika süren bir ameliyatt›r.
• Hasta 12-24 saat aras›nda hastanede kal›r, 1-2 gün
içinde normal yaﬂant›s›na dönebilir.
• Cinsel hayata ancak 4-6 hafta sonra baﬂlayabilir.
• Ayn› seansda do¤um s›ras›nda oluﬂmuﬂ olan y›rt›klar
da düzeltilebilir.

Vaginas›ndan memnun olmayan veya bunu beraber
oldu¤u insandan duyan kad›n›n özgüveni azal›r, eﬂine
yaklaﬂamaz, utan›r, rahat cinsel iliﬂkiye giremez,
seksüel iliﬂkiden ald›¤› haz azal›r, cinsel isteksizlik
baﬂlar. Bunlar beraberinde iliﬂkide problemleri ve
psikolojik s›k›nt›lar› getirir.
Modern t›bb›n geliﬂmesiyle de art›k kad›nlar di¤er
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Doktor Hobi
Dnt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Yaratıcı Drama’nın olumlu
etkilerini kaç cümlede anlatsam
hep bir cümle eksik kal›r diye
endiﬂe ederim.
Benim için en önemli etkisi
fark›ndal›¤›m›n artmas›n›
sa¤lamak oldu san›yorum.

”

Say›n hocam, yeni tasar›m› ve içeri¤i ile de¤iﬂen
dergimizde "Doktor Hobi" köﬂesi oluﬂturduk.
Dördüncü say›m›zdaki "Doktor Hobi" köﬂesini size
ay›rm›ﬂ bulunuyoruz. Hastanemizde hastalar›m›za
hizmet vermeye baﬂl›yal› yaklaﬂ›k alt› ay gibi k›sa bir
süre olmas›na ra¤men sizin yüksek enerjiniz, kiﬂili¤iniz
ve karekterinizle hastanemize o kadar çabuk uyum
sa¤lad›¤›n›z ki sanki y›llard›r birlikte çal›ﬂ›yormuﬂuz
gibiyiz. Bu geçen süre içerisinde ö¤rendik ki siz diﬂ
hekimli¤inizin d›ﬂ›nda drama ile de ilgileniyormuﬂsunuz, bizde sizinle bu konuda "Doktor Hobi"
köﬂemizde bir söyleﬂi yapmak istedik. ﬁimdiden Say›n
Hocam bu güzel söyleﬂi için bizlere çok de¤erli
vaktinizi verdiniz, MedDer ekibi olarak teﬂekkür eder,
baﬂar›lar›n›z›n devam›n› dileriz.
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1- K›saca sizi tan›yabilir miyiz?
1975 Salihli Manisa do¤umluyum. 1999 y›l›nda ‹.Ü.
Diﬂ Hekimli¤i Fakültesinden mezun oldum, 2003
y›l›nda da Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› ABD
da master program›m› tamamlad›m. 1999 y›l›ndan
beri klinisyen diﬂ hekimi olarak çal›ﬂmaktay›m.
8 yaﬂ›nda yak›ﬂ›kl› bir erkek çocu¤unun annesiyim.
Her zaman seyahat etmeyi ve yeni insanlar tan›may›
sevdim. Elimden geldi¤ince okur, s›kca bir ﬂeyler
karalar›m, çok sinema tiyatro düﬂkünü de¤ilim ama
son 2 y›ld›r yarat›c› drama ile ilgilenmekteyim.
2- Hobiniz olan yarat›c› drama hayat›n›za nas›l girdi
ve ne kadar zamand›r bu hobi ile u¤raﬂmaktas›n›z?
Asl›nda yarat›c› dramaya hobi demek ne kadar do¤ru
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bilmiyorum. Yarat›c› drama daha çok bir kiﬂisel
geliﬂim organizasyonu. Modern hayat›n hakl› bask›lar›
sonucunda ço¤umuz varoluﬂumuzun nedenini
kaybediyoruz; sormaz sorgulamaz, bilmez ve
umursamaz oluyoruz. Bu kaybolmuﬂlu¤un içinde
sadece tüketen oluyoruz. Ve bu da bizi tarifsiz bir
mutsuzluk ve umutsuzlu¤a sürüklüyor. Ben bunu
farketti¤im bir dönemde kendim için bir atölye, bir
kurs, bir u¤raﬂ daha do¤rusu kendim için bir ç›k›ﬂ
ararken yarat›c› drama ile tan›ﬂt›m. 2012 Kas›m’›ndan
beri devam etti¤im bir program var.
san›yorum. Yirmili yaﬂlarda daha çok okur ve yazarken
insan ilerleyen yaﬂlarda daha kolayc› oluyor san›yorum
ve bu al›ﬂkanl›klar›n› terk ediyor. Yarat›c› drama ile
ben yirmili yaﬂlar›m›n al›ﬂkanl›klar› ile k›rk yaﬂ›ndaki
Elif’e bakmay› ö¤rendim. Bu hayat›m› çok daha keyifli
bir hale getirdi. Ama çok rahat söyleyebilirim ki bu
süreçte kendimle ilgili bir çok s›k›nt›yla yüzleﬂmeyi
ve onlar› aﬂmak için çabalamay› ö¤rendim.

3- Drama gösterisinde yer ald›n›z m› veya almak
istiyor musunuz?
Bir drama gösterisinde yer almad›m ve bununla
ilgilenmiyorum. ‘Yarat›c› drama’ sahne sanatlar›n›n
bir ço¤unu araç olarak kullanan ama sahnelere yönelik
bir program de¤il zaten. Ama yarat›c› drama size
hayat sahnesinde daha fark›nda bir oyunculuk
yetene¤i kazand›r›yor. Hepimiz bir tak›m rollere
sahibiz, anneyken, doktorken, arkadaﬂken…Yarat›c›
drama sadece fark›ndal›¤›n›z› artt›r›yor. Bunu
samimiyetsizlik olarak adland›rmak mümkün de¤il.
Yani sordu¤unuz soruya gelince evet sahneye
ç›kmad›m ama art›k her gün kendi sahnemde iyi bir
oyuncuyum.

5- Drama e¤itimine baﬂlaman›n belli bir yaﬂ› var
m›?
Bilidi¤im kadar›yla 3 yaﬂ›ndan itibaren yarat›c› drama
e¤itimleri baﬂl›yor. Ancak eriﬂkin yarat›c› drama için
s›n›r yok. Tekrar, ara vererek ve baﬂka bir yaﬂta
baﬂlayabilirsiniz. Yeter ki kendinizi duygusal olarak
haz›r ve aç›k hissedin.

4- Draman›n hayat›n›zda olumlu veya olumuz
etkileri oldu mu?
Olumsuz bir etkiden bahsetmek olas› de¤il. Sadece baz›
süreçlerde insan›n kendisiyle yüzleﬂmesi ac› verici
olabiliyor. Ama devam›nda k›y›da köﬂede b›rakt›klar›n›z›
da aç›¤a ç›kar›p temizlemeyi baﬂarabildi¤iniz için daha
huzurlu bir hayata baﬂl›yorsunuz.

6- Ülkemizdeki drama e¤itimine olan ilgiyi nas›l
buluyorsunuz?
Böyle bir ilgi oldu¤unu düﬂünmüyorum. ‹nsanlar
genel olarak bu tip organizasyonlar›n; hele ki eriﬂkin
yaﬂlarda zaman doldurmak ve sosyalleﬂmek için
yap›ld›¤›na inan›yorlar. Oysa kimse fark›nda de¤il ki
biz k›ymetli zaman›m›z› asl›nda para kazanmak ve
harcamak eylemi ile harc›yoruz.

Olumlu etkilerini kaç cümlede anlatsam hep bir cümle
eksik kal›r diye endiﬂe ederim. Benim için en önemli
etkisi fark›ndal›¤›m›n artmas›n› sa¤lamak oldu
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Dr. Fatma Sema Kaya
Anestezi ve Reaminasyon Uzman›

“

Bu sendromda uyku s›ras›nda obstrüktif apne ve hipopne
episodlar›, gündüz aﬂ›r› uykululuk hali görülür.
Bu hastalar›n tan›s›nda polisomnografi metodlar› uygulan›r.

Obstrüktif uyku apne sendromu gündüz yorgunlu¤a
ve uykululuk haline sebep olur.

”

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ilk defa 1970 y›l›nda
tarif edilmiﬂtir. Bu sendromda uyku s›ras›nda
obstrüktif apne ve hipopne episodlar›, gündüz aﬂ›r›
uykululuk hali görülür. Bu tip hastalar›n ço¤unda
bulunan septomlar; aﬂ›r› horlama, bo¤uluyormuﬂ
gibi aniden uyanma, partneri taraf›ndan tarif edilen
“nefes alamama” dönemleri ve gündüz aﬂ›r› uykululuk
halidir.

Apne: Oronazal hava ak›m›nda 10 saniyeden daha
uzun süreli tam kesilmeye denir.
Hipopne: On saniye veya daha fazla süre ile oksijen
satürasyonunda % 3’lük düﬂme veya hava ak›m›nda
en az % 50 azalma olmas›d›r.
Aronsal : Uyku s›ras›nda daha hafif bir uyku evresine
veya uyan›kl›k durumuna ani geçiﬂlerdir.
Apne hipopne indeksi: Saatteki apne ve hipopne
say›s›, apne hipopne indeksi olarak tan›mlan›r. AHI
< 5 olanlar normal, AHI > 5 olanlar obstüktif uyku
apne sendromu olarak grupland›r›l›r.

Bu hastalar›n tan›s›nda polisomnografi metodlar›
uygulan›r.
Polisomnografi: Elektroensefalografi (EEG),
elektrookülografi (EDG), çene ve bacak
elektromyelografi (EMG), elektrokardiyografi (EKG),
oro - nazal termistör ile hava ak›m›, gö¤üs ve kar›n
solunum hareketleri, boyuna yerleﬂtirilen trakeal
mikrofon ile horlama ve vücut pozisyonu kaydedilir.

Obstrüktif uyku apne sendromu grubu da kendi
aralar›nda hafif, orta, a¤›r olarak ta s›n›fland›r›l›rlar.
Prevalans ve obstrüktif apne sendromu için risk
faktörleri: Erkeklerin % 4 ‘ü, kad›nlar›n % 2’sinde
görülmektedir. Risk faktörleri olarak; obesite, ›rk /
genetik (tonsiller ve adenoid hipertrofisi, kranyofasiyal
anormallikler), yaﬂ, cinsiyet, alkol kullan›m›, sedatif
ve sigara tüketimi olarak s›ralanabilir.
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Genel anestezi gerekliyse, muhtemel zor entübasyon
için haz›rl›kl› olmal›d›r. Anestezi indikasyonu ve
idamesinde seçilecek ajanlar›n aras›ndaki seçim çok
önemli de¤ildir. Ama uyand›rma sürecinde, kas
gevﬂeticilerin etkilerinin ortadan kald›r›lmas›, kas
gücünün yeterli olmas› çok önemlidir. Hasta
sekresyonu kontrol alt›nda tutulmal›, hipoksiye
e¤ilimli bu hastalarda sekresyonun havayolu direncini
artt›rabilece¤i unutulmamal›d›r. Analjezik (a¤r› kesici)
ilaçlar›n solunum refleksini bask›lay›c› etkileri
yak›ndan izlenmelidir.
Anestezi alm›ﬂ insanlarda üst havayolunun kollabe
olmaya e¤ilimli olmas›, pekçok insanda havayolu
aç›kl›¤›n›n üst havayolu dilatör kaslar›n›n aktivitesine
ba¤l› oldu¤unu düﬂündürmektedir. Horlamas› olan
hastalarda, normal hastalara göre uyan›kl›k
döneminde bu kaslar›n aktivitesi daha yüksek olmakta
ve kollapse e¤ilimli hava yollar›n› yans›tmaktad›r.
Üst hava yolu kollaps›na e¤ilimi artt›ran risk faktörleri
aras›nda erkek cinsiyet, obesite, artm›ﬂ boyun çevresi,
makroglossi, retrognati ve maxiller konstriksiyon yer
almaktad›r. Ayr›ca alkol ve sedatif kullan›lmas› da
kollaps e¤ilimini artt›r›r. Muhtemel nazal konjesyon
ve faringeal ödemi artt›r›c› etkileri nedeniyle sigara
içimi de “obstrüktif uyku apne sendromu” e¤ilimini
artt›rmaktad›r. Horlama da faringeal ödeme sebep
olabilmektedir.

Semptomlar
Bu hastalarda horlama, gündüz uyku hali, tan›kl›
apne görülür. Ayr›ca bo¤uluyormuﬂ gibi aniden
uyanma, gündüz uyku haliyle ilgili kazalar, haf›za ve
konsantrasyonda bozulma görülebilir.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi
Rutin preoperatif görüﬂmede trakeal entübasyon veya
anestezi alt›nda üst hava yolu aç›kl›¤›n› saptamak
amac›yla üst hava yolu anatomik olarak de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca horlama, tan›kl› apne, gündüz uyku
hali , s›k yap›lan kazalar gibi septomlar araﬂt›r›lmal›d›r.
Çünkü obstrüktif uyku sendromu olan hastalarda
zor entübasyona s›kl›kla rastlanmaktad›r. Preoperatif
de¤erlendirmede, premedikasyon verilmesinde de
dikkatli davran›lmal›d›r. Çünkü sedatif premedikasyon
bu hastalarda hava yolu obstrüksiyonunu artt›rabilir.
Bu yüzden sakin hastalara premedikasyon
verilmeyebilir, verilmesi gerekirse de antagonisti
bulunan bir ilaç seçilebilir. Damar yolu önceden aç›l›r.

Ameliyat sonras› bu hastalar derlenme odas›nda
izlenmeli, s›rtüstü yatmak üst havayolu obstrüksiyonunu artt›rabilece¤i için hastalar tercihen yan
pozisyonda yat›r›lmal›d›r. Post - operatif a¤r› için
opioid’ler yerine nonsteroidal analjezikler tercih
edilmelidir. Mutlaka opioid verilmesi gerekirse, CPAP
tedavisi uygulanabilir.
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E¤er tan›s› konmuﬂ, CPAP (sürekli pozitif havayolu
bas›nc›) cihaz› kullanan hastalarsa, bu cihazlar›n›
hastaneye birlikte getirmeleri tavsiye edilir.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olan hastalara,
cerrahi teknik izin veriyorsa ve hastalar müsaitse
rejiyonal teknikler tarcih edilebilir.
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Doç. Dr. Engin Yarkın Bürümcek
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Sar› Nokta Hastal›¤› olarak an›lan Yaﬂa Ba¤l› Makula
Dejeneresans› (YBMD), genetik e¤ilim ve çevresel faktörlerle
ortaya ç›kan, prevalans› yaﬂla artan, karmaﬂ›k bir hastal›kt›r.

”

Sar› Nokta Hastal›¤› olarak an›lan Yaﬂa Ba¤l› Makula
Dejeneresans› (YBMD), genetik e¤ilim ve çevresel
faktörlerle ortaya ç›kan, prevalans› yaﬂla artan,
karmaﬂ›k bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n oluﬂumunu ve
tedavisini etkileyen risk faktörleri çok çeﬂitli ve
tart›ﬂmal›d›r.

PREVALANS - DA⁄ILIM
Hastal›¤›n prevalans›; ileri yaﬂ, kad›n cinsiyeti, beyaz
›rk, kuru tip YBMD ve erken tip YBMD (druzen ve
pigmenter de¤iﬂiklikler) ile do¤ru orant›l› olarak
de¤iﬂmek üzere % 29.6 -...% 0.1 aras›nda
bildirilmektedir.

Dünya Sa¤l›k Örgütüne göre, geri dönüﬂümsüz
körlüklerde tüm dünyada 3. s›rada yer al›r (kabaca
14 milyon kiﬂiyi etkiliyor).

‹NS‹DENS - GÖRÜLME SIKLI⁄I
5 y›ll›k YBMD görülme oranlar› çok çeﬂitli çal›ﬂmalarla
gösterilmiﬂtir.
FES “Framingham Eye Study” çal›ﬂmas›na göre bu
oranlar 65 - 70 - 75 yaﬂlar› için % 2.5 - %6.7 - %10.8
dir.
BDES “Beaver Dam Eye Study” çal›ﬂmas›na göre

50 yaﬂ üstü hastalarda özellikle okuma - yazma, yak›n
çal›ﬂma ve sürücülük gibi faaliyetleri bozarak veya
zorlaﬂt›rarak, yaﬂam kalitesini ciddi biçimde bozar.

Medikal Dergi, Şubat 2014

48

Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında Risk Faktörleri

II- GÖZE A‹T R‹SK FAKTÖRLER‹
K›rma Kusurlar›: Kontrollü çal›ﬂmalar
Hipermetropi-YBMD iliﬂkisini göstermektedir. “Blue
Mountains Eye Study” hipermetropiyi Erken YBMD
ile iliﬂkili Geç YBMD ile iliﬂkisiz bulmuﬂtur.
‹ris Rengi: Oküler melaninin ›ﬂ›¤a ba¤l› oksidatif
hasardan koruyucu oldu¤u düﬂünülmektedir, fakat
farkl› çal›ﬂmalarda farkl› bildirimler olmuﬂtur.
Katarakt: Lens kesiflikleri ile YBMD iliﬂkisi hakk›nda
farkl› bildirimler var, ancak katarakt operasyonunun
Yaﬂ YBMD geliﬂme riskini art›rd›¤› belirlenmiﬂtir
(›ﬂ›k hasar›?, enflamasyon?)
Vitreomakular Yap›ﬂ›kl›k/AVD: Vitreomakular
yap›ﬂ›kl›k ve arka vitreus dekolman› varl›¤›nda YBMD
riskinin artmas›n›n, enflamasyona ba¤l› oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Optik Disk Çukurlu¤u: Yüksek c/d oran›, Yaﬂ YBMD
ile ters iliﬂki göstermektedir.
Pigmentasyon ve Drusen Yerleﬂimi: Erken YBMD
bulgular›n›n (pigment de¤iﬂiklikleri ve drusen) yer,
tip ve büyüklüklerine göre, Geç YBMD (Yaﬂ YBMD,
Jeografik Atrofi) geliﬂmesindeki rollerini belirlemeye
yönelik çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.

Erken YBMD’de 43-54 yaﬂ grubunda % 3.9 iken 75
yaﬂ üzerinde %22.8’dir.
Geç SMD’li genç grupta % 0.9 ( %0.6’s› yaﬂ tip, %0.3’ü
saf jeografik atrofi), yaﬂl› grupta ise %5.4 bulunmuﬂtur.
I- TOPLUMSAL R‹SK FAKTÖRLER‹
Yaﬂ: Watermen çal›ﬂma gubuna göre, prevalans ve
insidensi yaﬂla artan YBMD, 60 yaﬂ›ndan sonra her
10 y›lda 2 kat art›ﬂ göstermektedir.
Cinsiyet: YBMD s›kl›¤› kad›n ve erkekte ayn›, fakat
Yaﬂ Tip YBMD 75+ yaﬂ grubunda kad›nlarda
erkeklerden yaklaﬂ›k 2 kat fazlad›r.
Irk: Erken YBMD beyazlarda siyahlardan daha s›k,
bölgesel prevalans farkl›l›klar› belirgindir.
Sosyoekonomik Durum: Farkl› çal›ﬂmalarda farkl›
bildirimler olup kontrollü çal›ﬂmalarda belirgin iliﬂki
saptanmam›ﬂt›r.
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III- ALIﬁKANLIKLAR-YAﬁAM TARZI
“ÇEVRESEL R‹SK FAKTÖRLER‹”
Sigara: Kuru ve Yaﬂ YBMD riski sigara kullan›m› ile
doza ba¤l› olarak artar.
Uzun süre ve yüksek doz sigara kullan›m›yla HDL’de
düﬂüﬂ, trombosit kümeleﬂmesi ve fibrinojen art›ﬂ›
sonucunda oksidatif stres ve lipid peroksidasyonu
yoluyla plazma antioksidan düzeyinin düﬂmesi ile
aç›klanmaya çal›ﬂ›l›yor. Kadmiyum (Cd) toksisitesinin
de rolü olabilir.
Alkol Al›m›: YBMD üzerine etkisi belirgin de¤il,
küçük bir risk olabilir.
Ya¤ Al›m›: Özellikle bitkisel ya¤lar ve kolesterol
al›m›yla YBMD riskinin artt›¤› düﬂünülmektedir.
Buna karﬂ›l›k omega-3 ya¤ asiti al›m› ile özellikle Yaﬂ
YBMD aras›nda ters iliﬂki oldu¤unu destekleyen
çal›ﬂmalar var.
ﬁiﬂmanl›k: Vücut Kitle ‹ndeksi >? 25 (kg/m?) ise
YBMD riskinin artt›¤› düﬂünülmektedir.
Beslenme ( Antioksidanlar ): Sa¤lam retinada biriken
okside maddelerin hücresel enzimlerce sindirilememesi hücre ölümüne yol açar. Antioksidan enzimler
(glutatyon peroksidaz “GPx”, süperoksit dismutaz
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‹nflamatuar Etki: YBMD’de hsCRP ve Fibrinojen
düzeyindeki yüksekli¤in anlaml› bulunmas›, böyle
bir etkiyi düﬂündürmektedir
Hormonal Etki: Kad›nlarda östrojenin koruyucu
etkisi düﬂünülmektedir. Bu konuda farkl› bildirimler
olmakla birlikte, uzun menarj-menopoz süresi Erken
YBMD riskini azaltabilir.

“SOD”, katalaz “KAT”), Vitamin C (askorbik asit),
Vitamin E (alfa tokoferol), karotenoidler (alfa ve beta
karoten, kriptoksantin, lutein, zeaksantin) ve
selenyum çinko, bak›r, magnezyum gibi eser
mineraller foto-oksidasyon ve lipid peroksidasyonuna
ba¤l› serbest radikallerin yol açt›¤› fotoreseptör
hasar›n› önleyerek, azaltarak veya tamir ederek YBMD
patogenezinde rol oynarlar.
Güneﬂ Iﬂ›¤›na Maruz Kalma: UV-A, UV-B ve mavi
›ﬂ›kla yap›lan çal›ﬂmalarda bildirilen sonuçlar çok
farkl›d›r. Uzun süre güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz kalma,
hastal›k üzerinde etkili olabilir.

V- GENET‹K FAKTÖRLER
YBMD’de genetik veya ailevi geçiﬂ gösterilmiﬂtir. Bu,
çok say›da geni ve çevresel faktörleri kapsayan
karmaﬂ›k bir genetik iliﬂki olup büyük aileler ve
ikizlerdeki çal›ﬂmalarla desteklenmiﬂtir. ‹lk genetik
bulgular; Sorsby’nin Makula Distrofisi’nde bulunan
T‹MP-3 metaloproteinaz-3 doku inhibitörü,
kalb-damar hastal›¤› ve retina dejeneresans› ile iliﬂkili
bulunan Alipoprotein E ve yumuﬂak druzendeki E4
allel genidir.

IV- S‹STEM‹K HASTALIKLARIN ROLÜ
Kalp Damar Hastal›klar›: Geç YBMD riskinin,
karotis arterin dallanma yerinde aterosklerotik plak
olanlarda 4.5 kat, herhangi bir yerinde plak olanlarda
2.5 kat artt›¤› ultrason çal›ﬂmalar›yla gösterilmiﬂtir.
Yaﬂ YBMD’de MI s›kl›¤›n›n biraz artt›¤›n› do¤rulayan
çal›ﬂmalar da vard›r.
Ateroskleroz ve Hipertansiyon: Diyastolik
hipertansiyonu olanlarda Geç YBMD , Kolesterol ve
Trigliserid düzeyi yüksek olanlarda Yaﬂ YBMD riski
artm›ﬂ olabilir.
Diyabet: DM ile YBMD aras›nda zay›f bir iliﬂki
olabilir.
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Bugünkü bilgilere göre YBMD’de tek gen nükleotid
polmorfizmi (SNPs) görülmektedir. En çok etkilenen
kromozomlar 1q25-31 ve 10q26 d›r. Genetik
de¤iﬂiklikler, Kompleman Faktör H (CFH)
polimorfizmi (özellikle CFH Y402H ve LOC387715
A69S lokasyonunda, PLEK HA1/ARMS2/HTRA1
lokasyonunda), Faktör B (BF), Komleman
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Komponent 2 (C2) ve mitokondriyal protein
de¤iﬂiklikleri ﬂeklindedir.
C7 ve MBL2 genleri ile Yaﬂ/Kuru YBMD ay›r›m›
yap›labilece¤i konusunda da çal›ﬂmalar vard›r.
R‹SK FAKTÖRLER‹N‹N ÖNEM‹
Risk faktörlerinin iyi bilinmesi, hastal›ktan korunma
ve tedavi aç›s›ndan önemlidir.
Yaﬂam tarz›n›n ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n
de¤iﬂtirilmesi, sistemik hastal›klardan korunma, di¤er
gözün bilinçli izlenmesi mümkündür.
Di¤er göze, druzen üzerine koruyucu laser tedavisi
denenmiﬂ fakat baﬂar›l› sonuçlara ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Menopoz döneminde al›nan östrojen, diyetle al›nan
baz› antioksidanlar, vitamin ve mineraller, omega-3
ya¤ asitleri, statinler korunma ve tedavide etkili
olabilirler.
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Doç. Dr. A.Okan Gürsel
Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

“

Denge sistemimizi daha anlaﬂ›labilir k›lmak için, üç motorlu
bir uça¤a benzetebiliriz. Üç motordan birisi gözlerimiz,
ikincisi kulaklar›m›z, üçüncüsü ise beyinci¤imizdir.

”

malzeme taﬂ›mak üzere uygun bir dolaﬂ›m a¤›na da
ihtiyaç vard›r. Motorlarda oluﬂabilecek ani bir ar›za
uça¤›n dengesini süratle ve ﬂiddetli olarak bozarken,
yavaﬂ yavaﬂ geliﬂecek bir ar›za, di¤er motorlar ve pilot
arac›l›¤› ile idare eder bir konumda tutulur ve
dengesizlik belli belirsiz gözlenir.

Vücudumuz, yaﬂam› idame ettirmek amac› içerisinde,
birbirine destek olan bir sistemler bütünü içinde
çal›ﬂmaktad›r. Birbirlerine yard›mc› organlardan
oluﬂan bu sistemler aras›nda, solunum, sindirim,
dolaﬂ›m, hareket sistemleri örnek olarak say›labilir.
Yaﬂamsal de¤erde, olmazsa olmaz de¤erdeki bir
sistemimizde denge sistemimizdir. Dengesizlik, tüm
yaﬂant›m›z›, yememimizi, içmemizi, hareketlerimizi,
sosyal iliﬂkilerimizi bozan bir anormal durumdur.

A. Göz Motorunun denge sistemindeki rolünü bir
çok kiﬂi yaﬂam›ﬂ olabilir. Birden koyu bir karanl›¤a
girdi¤imizde, gözlerimiz hiçbir ﬂeye tutunamay›nca,
göz motoru iptal olur ve dengesizlik yaﬂar, ellerimizi
kollar›m›z› açarak, beyincik motorunu fazladan
çal›ﬂt›rarak dengemizi sa¤lamaya çal›ﬂ›r›z. Göz motoru
ile ilgili ar›zalar, yukar›daki örnek d›ﬂ›nda genellikle
çok ﬂiddetli baﬂ dönmesi oluﬂturmazlar.

Denge sistemimizi daha anlaﬂ›labilir k›lmak için, üç
motorlu bir uça¤a benzetebiliriz. Üç motordan birisi
gözlerimiz, ikincisi kulaklar›m›z, üçüncüsü ise
beyinci¤imizdir. Pilot konumunda ise beyin
oturmaktad›r. Bu motorlara yeterince yak›t, yeterince
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Üç Motorlu Uçak: Dengemiz

B. Kulak Motoru, sa¤l› sollu, farkl› düzlemlerde, üçer
yar›m daire kanal›n›n içini dolduran s›v›lar›n, baﬂ ve
vücud hareketleri ile yer de¤iﬂtirmeleri sonucunda,
hareketlerimizi hissetmemizi ve buna uyum
göstermemizi sa¤lar. Kulak motoru ile ilgili ar›zalar
genellikle kendili¤inden ve ﬂiddetli baﬂ dönmesi
nedeni olurlar.

SA⁄ PC

A

C. Beyincik motoru, yer çekimine karﬂ› ayakta
durmam›z› sa¤layan, hareketler s›ras›nda iskelet
sistemimizi amaca yönelik bir bütün olarak çal›ﬂt›ran
bir orkestra ﬂefidir. Adelelerimizin bir taraf kas›l›p
di¤er taraf›n gevﬂemesi ile ayakta durabiliyor, yürüyüp
koﬂabiliyor, asansörde dengemizi koruyabiliyoruz.
Beyincik motoru ile ilgili ar›zalar genellikle uzun
süreli, fakat ﬂiddetli olmayan baﬂ dönmeleri yaparlar.

Sol LC

Sol PC
Sa¤ PC

30°

B

SOL AC

SA⁄ AC

ﬁekil: Sa¤ ve sol yar›m daire kanallar›n›n ortak düzlemi

terimde kendini bulur. Vertigo, sa¤a ya da sola, f›r›ldak
gibi kiﬂinin kendisinin ya da çevresinin dönmesi
halidir. Tam bir dönmeden ziyade, ayak yerden
kesiliyor gibi, boﬂlukta kalm›ﬂ gibi hissedilen durum
dizziness terimi ile ismlendirilir. Bay›lacak gibi,
kendini kaybediyor gibi hissedilen, göz kararmas›
ﬂeklindede tarif edilen durum ise presenkop terimi
ile isimlendirilir. Vertigo daha çok kulakla ilgili bir
hastal›k belirtisi iken, dizziness ve presenkop hali,
daha çok beyin-beyincik ya da tüm vucudu etkileyen
hastal›k belirtisi olabilir.

Uça¤›n pilotu konumundaki beyin, dengemizin
yerinde olup olmad›¤›n› hissetmemizi sa¤lar, dengeli
hareketleri oluﬂturmak üzere motorlar›n uygun
çal›ﬂmalar›n› kontrol eder. Pilotu meﬂgul edecek stres,
gerilim ya da alkol gibi yabanc› maddeler uca¤›n
dengeli uçuﬂunu bozan neden olabilirler.
Dengede olmam›z› sa¤layan organlar aras›nda iyi bir
dolaﬂ›m a¤› gereklidir. Örne¤in beyin ya da kulaklara
kan götürecek damarlar boyundaki kemikler
aras›ndan geçerler. Buralarda oluﬂacak daralmalar,
yeterli besleyici eleman›n bu organlara ulaﬂmas›na
engel olabilir. ‹yi beslenemeyen motorlar ise tekleme
yapar ve baﬂ dönmesi ortaya ç›kar. Benzer ﬂekilde,
ani tansiyon düﬂmelerinde, hayati organlara yeterince
besleyici eleman›n gitmemesi, baﬂ dönmesi sonucunu
do¤urur.

Bulant›, kusma, fenal›k hissi, so¤uk so¤uk terleme
gibi baﬂ dönmesine eﬂlik edici ﬂikayetler, genellikle
motorlardaki ar›zan›n ani ve beklenmedik olmas›na
ve uyar›m›n ﬂiddetine ba¤l› olarak ortaya ç›kar.
Kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂen boyuttaki bu ﬂikayetler,
hastal›¤›n kötü seyirli olup olmayaca¤› aç›s›ndan
k›stas noktas› de¤ildir.
Özetle, dengemiz, yedik içtiklerimiz, damar sinir
yap›m›z, mevcut ya da geçirmiﬂ oldu¤umuz hastal›klar
dahil bir çok faktörün içinde oldu¤u, fakat göz, iskelet
sistemi ve kulaklar›n majör rol oynad›¤› yaﬂamsal bir
vücut fonksiyonudur.

Uça¤›n motorlar›ndan birisinde ya da pilotta
oluﬂabilecek ani bir sorun, ﬂiddetli dengesizli¤e yol
açar. Örne¤in kulak içi s›v›lar› ilgilendiren bir
enfeksiyon, bulant› kusma terleme vesaire ile ﬂiddetli
bir baﬂ dönmesi oluﬂturur. Buna karﬂ›l›k, yavaﬂ yavaﬂ
büyüyen bir beyincik tümörü, uça¤›n di¤er
motorlar›n›n duruma uyum göstermesi ile belli
belirsiz ama uzun süreli, zaman zaman ortaya ç›kan
baﬂ dönmesi nedeni olabilir.
Vertigo-Dizziness-Presenkop : Türkçede baﬂ dönmesi
olarak isimlendirilen durum, t›p literatüründe üç
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Prof. Dr. Zerrin Abban Medeni
Çocuk Hastal›klar› ve Sa¤l›¤› Uzman›

“

Meningokoklar; gram negatif, sporsuz, hareketsiz,
aerob, polisakkarit yap›s›nda kapsülü olan
diplokok ﬂeklinde bakterilerdir.

”

Direkt temas ve damlac›k enfeksiyonu ile bulaﬂ›r.
K›ﬂ›n son dönemleriyle ilkbahar aylar›nda çok s›k
görülür.

Neisseria Meningitidis solunum yollar› ile al›nan ve
tüm dünyada menenjit ve sepsisin en s›k nedenleri
aras›nda yer alan bir mikroorganizmad›r. Haemophilus
Influenza tip B ve Streptococcus Pneumoniae rutin
aﬂ› program›nda yer ald›¤› için N. Meningitidis
bakteriyel menenjitlerin de en önemli nedenidir.

Nazofarenksteki kolonizasyon genellikle belirtisiz
taﬂ›y›c›l›k ile sonuçlan›r.
• Hastalarla yak›n temastaki kiﬂiler
• Çocuk Yuvalar›ndaki çocuklar
• Okul Yatakhanelerindeki ö¤renciler
• K›ﬂlalardaki askerler,
• Terminal kompleman eksikli¤i olanlar
• Aspleni olgular›
• Hac ve Umreye gidenler risk gruplar›n› oluﬂturur.

Meningokoklar; gram negatif, sporsuz, hareketsiz,
aerob, polisakkarit yap›s›nda kapsülü olan diplokok
ﬂeklinde bakterilerdir. Kapsül polisakkaritlerine göre
sero gruplara ve d›ﬂ membran protein yap›s›na göre
de sero tiplere ayr›l›rlar.
13 sero grubu (A, B, C, D, X, Y, Z, 29, W, -135H, I,
K, L,) ve 20 farkl› sero tipi vard›r.

En riskli grup 5 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklard›r.
Hastal›k 2. zirve dönemini adölesanlarda ve ileri
yaﬂtaki eriﬂkinlerde yapar.

D›ﬂ membranda 5 farkl› protein tan›mlanm›ﬂt›r.
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Serogrup B epidemileri: Geliﬂmiﬂ ülkelerde 5 yaﬂ
alt›nda,
Serogrup C epidemileri: Daha az geliﬂmiﬂ ülkelerde
(Afrika, Brezilya),
Serogrup A epidemileri: Afrika, Asya,
Serogrup Y epidemileri: ABD, Kanada, Norveç,
‹sveç’te s›kt›r.
Serogrup W-135: Suudi Arabistan’da s›k görülür.
Ülkemizde 1-7 yaﬂ aras› en s›k W-135 serogrup ile
infeksiyon görülmektedir. 2. s›rada ise özellikle çocuk
yaﬂ grubunda Serogrup B ile infeksiyon yer almaktad›r.
Aﬂ›lama için ülkede en s›k epidemi yapan serogrup
dikkate al›nmal›d›r.

Ateﬂli çocuklarda gizli bakteriyemi oluﬂabilir veya
sadece üst solunum yollar›na ait belirtiler ve
makülopapiler döküntülerle seyredebilir. Hastal›k
baﬂlang›çta ateﬂ, halsizlik, farenjit, kas a¤r›lar› veya
baﬂa¤r›s› ile viral bir hastal›¤› taklit edebilir; daha
sonra kan yoluyla h›zla yay›larak yayg›n damar içi
p›ht›laﬂmas›, asidoz, böbreküstü bezlerine kanama,
böbrek yetmezli¤i, miyokardiyal yetmezlik ve koma
ile karakterize septik ﬂok geliﬂir. (Waterhouse
Friderichsen Sendromu) Bazen menenjit görülmeyebilir. Ancak s›kl›kla görülen tablo daha önce
hiçbir yak›nmas› olmayan bir çocukta kusma,
baﬂa¤r›s›, ense sertli¤i ve fotofobi ile karakterize akut
menenjittir. (%90)

Meningokok hastal›¤›n›n klinik spektrumu geniﬂtir.
Sadece ateﬂ ve gizli bakteriyemi ﬂeklinde olabilece¤i
gibi sepsis, ﬂok ve ölüm ile sonuçlanabilecek bir tablo
ile de karﬂ›m›za ç›kabilir.
Hastal›¤›n tan›mlanan ﬂekilleri:
• Sepsis olmaks›z›n bakteriyemi
• Menenjit olmaks›z›n meningokoksik sepsis
• Meningokoksemi ile birlikte veya ayr› menenjit
• Meningoensefalit
• Organlar›n ‹nfeksiyonu
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Hastal›¤›n kesin tan›s› beyin omurilik s›v›s›n›n
incelenmesi ve organizman›n beyin omurilik
s›v›s›ndan izolasyonu ile mümkündür. Serolojik testler
de tan›ya yard›mc› olur. Nazofarenkste meningokok
izolasyonu tan›sal de¤ildir.
Tan› için kompüterize tomografi ve manyetik
rezonans tetkikleri kullan›labilir. Kontrastl› manyetik
rezonans incelemesi beyin ödemi, iskemi ve meningeal
lezyonlar› göstermesi aç›s›ndan tercih edilmelidir.
Tedavide seçilecek antibiyotik kristalize penisilindir.
Akut komplikasyonlar invaziv hastal›¤›n yaratt›¤›
damar içi p›ht›laﬂma ve hipotansiyona ba¤l›d›r.
Vaskülit; doku nekrozu ve kangrene neden olabilir.
Organlar›n tutulumuna ba¤l› kal›c› sekeller nadir
de¤ildir (iﬂitme kayb›, konvülziyon, zeka gerili¤i).
Uygun antibiyotik tedavisine ra¤men ölüm oran›
%15-20 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Ev halk›na, bak›mevi ve kreﬂte temasta bulunanlara
ve hastan›n a¤›z sekresyonu ile temas edenlere
profilaksi önerilir. Tedavi öncesi a¤›zdan a¤›za
resüsitasyon, entübasyon ve aspirasyon yapanlar
haricindeki t›bbi personele profilaksi önerilmez.
Profilaksi için Rifampin a¤›zdan 10 mg/kg (Max doz
600 mg) 12 saat ara ile 2 gün (toplam 4 doz) uygulan›r.

Tetravalan Polisakkarit Aﬂ›lar:
MENOMUNE (Sanofi-Pasteur): A / C / Y / W-135
• Pürifiye Meningokok Kapsüler Polisakkarit aﬂ›
• 0,5 ml cilt alt›na uygulan›r.
• 7-10 gün sonra yeterli antikor oluﬂur.
MENCVax(GSK): A / C / Y / W-135
• ABD de lisans almam›ﬂt›r.
• 2-5 yaﬂ aras› çocuklarda tek aﬂ›y› izleyerek Grup A
ve C’ye karﬂ› oluﬂan antikor 3 y›lda azal›r.
• Seyahat öncesi ve askerlikte kullan›lan aﬂ›d›r.

MEN‹NGOKOK AﬁILARI
Dünyada yayg›n olarak kullan›lan 2 çeﬂit (Polisakkarit
ve Konjüge) inaktive meningokok aﬂ›s› vard›r.
Polisakkarit aﬂ›lar immunolojik haf›za oluﬂturmaz
ve 2 yaﬂ alt›nda etkisizdir. Konjüge aﬂ›larda
polisakkarit antijen taﬂ›y›c› bir proteine ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu nedenle küçük bebeklerde etkilidir ve uzun süreli
ba¤›s›kl›k oluﬂturur.

KONJUGE MEN‹NGOKOK AﬁILARI
MENACTRA (Sanofi Pasteur): MenACYW-135
• Tetravalan kapsül polisakkaritleri (A, C, W, Y) ile
difteri toksoidi konjüge edilmiﬂtir.
• Kas içi uygulan›r (Deltoid bölgeye)
• 9 ay 2 yaﬂ aras› 3 ay ara ile 2 doz
• 2 -55 yaﬂ aras› tek doz uygulan›r
• 2 yaﬂta tek doz aﬂ› uygulananlarda antikor düzeyi
giderek azal›r.
• Ateﬂ, aﬂ› yerinde k›zar›kl›k ve ﬂiﬂme, baﬂ a¤r›s›,
kusma, Guillain - Barré Sendromu gibi yan etkileri
oluﬂabilir.
• ﬁu anda Türkiye’de özellikle çocuk yaﬂgrubunda
uygulanmakta olan konjüge aﬂ›d›r.

Son y›llarda d›ﬂ membran aﬂ›lar› yöntemi ile B aﬂ›lar›
da geliﬂtirilmiﬂtir.
Bivalan Polisakkarit Aﬂ›lar:
• Serogrup A ve C ye karﬂ›
• 3 y›l %85 koruyucu, 3 y›ldan sonra ba¤›ﬂ›kl›k azal›r.
• 2 yaﬂ alt›nda etkisiz,
• Ateﬂ, halsizlik, a¤r›, baﬂa¤r›s› gibi yan etkileri
oluﬂabilir.
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• 16 yaﬂ›ndan sonra ilk dozu alan kiﬂilerde tekrar
doz uygulanmaz.
• 21 yaﬂ›ndan büyük olup risk grubunda olmayan
kiﬂilere rutin meningokok aﬂ›s›na gerek yoktur.
• Kompleman eksiklikleri ve aspleni durumlar›nda
2 ay ara ile 2 doz meningokok aﬂ›s› yap›lmas› ve
her 5 y›lda bir doz önerilir.
• Tekrar doz, 2-6 yaﬂ aras› aﬂ›lamalar sonras› 3 y›l
içinde
• 7 yaﬂ›ndan büyük çocuklarda 5 y›lda bir uygulan›r.
• 11-18 yaﬂ aras› HIV (+) adölesanlarda 2 ay ara ile
2 doz aﬂ› uygulan›r.
• Meningokok laboratuar› çal›ﬂanlar›, hac›lar ve
Sahra Afrikas›’na seyahatlerde tek doz aﬂ› önerilir.

MENVEO(Novartis): MenACWY-CRM
• Meningokok A, C, W-135, Y oligosakkaritleri içerir.
• 0.5 ml kasiçi uygulanmal›
• 2-55 yaﬂ aras› uygulan›r
• 12-24 ay aras› 2 doz,
• 2-10 yaﬂ aras› tek doz adjuvans›z uygulanabilir
• 55 yaﬂ üzerinde de uygulanabilir.
Yan etki olarak Guillain-Barré sendromu
bildirilmemiﬂtir.
N‹MENR‹X(GSK): MenACWY - TT
• Meningokok A, C, W-135 ve Y serogruplar› içerir
• 0.5 ml kas içine uygulan›r
• Tetanoz toksodi ile konjügedir
• 12-23 ay aras› infantlarda güçlü immunojenik
oldu¤u gösterilmiﬂtir.
• Tek doz ile yeterli antikor yan›t› oluﬂmaktad›r.
• Adölesan, Çocuk ve ‹nfantlar taraf›ndan iyi tolere
edilmektedir.

Ülkemizde askerlere rutin dört de¤erlikli polisakkarit
meningokok aﬂ›s› (MenCvax.GSK), hac ve umre için
Suudi Arabistan’a gideceklere konjugeMenACWYCRM (Menveo, Novartis) aﬂ›s› uygulanmakta olup;
MenACWY-D (Menactra, Sanofi-Pasteur)aﬂ›s›
uygulamalar›na da özellikle çocuk yaﬂ grubunda
Mart 2013 te baﬂlanm›ﬂt›r. Türkiye’de meningokok
aﬂ›s› zorunlu aﬂ› takviminde yoktur. Ülkemizde en
s›k B grubu meningokok infeksiyonlar› görülmektedir.
2013 y›l› baﬂ›nda yurt d›ﬂ›nda ruhsat alm›ﬂ olan
meningokok B aﬂ›s›n›n ülkemizde de uygulanmaya
geçmesi durumunda meningokok B infeksiyonlar›n›n azalmas› beklenmektedir.

BEXSERO (Novartis): 4CMenB
• 2013 y›l› baﬂ›nda ruhsat alm›ﬂ global kullan›ma
uygun ilk meningokok B aﬂ›s›d›r.
AﬁI UYGULAMALARI
Meningokok aﬂ›lamas›nda her ülkede epidemi yapan
serogruba yönelik aﬂ› uygulamas› önemlidir.
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

Memleketimizde bir çok sa¤lık kuruluﬂunda,
Tıp Fakülteleri hastanelerinde ve Uzmanlık e¤itimi veren
Devlet Hastanelerinde Tiroid hastaları ayrı polikliniklerde,
endokrinoloji ve tiroid polikiliniklerinde muayene,
kontrol ve takip edilmektedirler.

”

muayene, kontrol ve takip edilmektedirler. Bu
hastaların cerrahi tedavileri, ameliyatları da yine bu
konuda deneyimli operatörler ve genel cerrahi
kliniklerinde yapılmaktadır.
Biz cerrahlar için, Tiroid hastasını ameliyata almadan
önce hastaya gayet iyi bir ﬂekilde ameliyata hazırlarız.
Bu ameliyat hazırlı¤ı ekibi içinde; ‹ç Hastalıkları,
Kardiyoloji, Radyoloji, Patoloji ve Biokimya uzmanları
yer alır.

Saygıde¤er okuyucular ; burada üzülerek söylemek
durumundayımki ; yıllarca guatr denilerek takip ve
tedavi edilen olguların birço¤unda birinci ve ikinci
evre tiroid kanserleri teﬂhis edilemeyip, birtakım yan
belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalık ortaya
konulup tedavi yapılır. Ama bu seferde hastalı¤ın
gidiﬂatında ve hastanın tedavisinden sonraki
ömrünün uzunlu¤unda birtakım de¤iﬂiklikler olur.
O halde ne yapmak laz›m?
Memleketimizde bir çok sa¤lık kuruluﬂunda, Tıp
Fakülteleri hastanelerinde ve Uzmanlık e¤itimi veren
Devlet Hastanelerinde Tiroid hastaları ayrı polikliniklerde, endokrinoloji ve tiroid polikiliniklerinde
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Hastaya ;
• Tiroid Ultrasonu
• Kan ve Hormon testleri
• ‹nce ‹¤ne Aspirasyon biopsi testleri yapılır.
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Tiroid (Guatr) Kanserleri

Bütün bu testlerden baﬂka; yine tiroid kanserleri,
vücutta di¤er bazı organ hastalıkları ile, böbrek,
akci¤er ve meme hastalıkları ile hatta bu organların
kanserleri ile beraber bulunabilirler, ameliyattan önce
bu organların incelenmeleride beraber yapılır.
Üzücü olan durumlardan biri de tiroid kanserleri
bazen yayılma belirtileri ile ortaya çıkar. Mesela 35
yaﬂında genç bir bayanda sol tarafta kaburga kemi¤i
üzerinde bir kitle ile, boyunun çeﬂitli yerlerinde yine
sert, kitle dedi¤imiz nodüllerle nefes borosuna yaptı¤ı
baskı ile, hatta hasta ses kısıklı¤ı ile doktora
baﬂvurabilir.
Bütün bu testlere ek olarak yine ameliyat esnasında
çıkarttı¤ımız tiroid dokusunun anında patolojik
incelenmesi sonucu, sonuç kanser gelirse yapmakta
oldu¤umuz ameliyat ﬂeklini de¤iﬂtirerek daha geniﬂ
dokuları, lenf bezlerini ve kasları da içine alacak
ﬂekilde kanserli ve yayılmıﬂ oldu¤u dokuları beraber
çıkarırız.
Ama bütün bu tedaviler yapılırken baﬂtanda
belirtti¤imiz gibi, di¤er organ hastalıkları (böbrek,
akci¤er, kemik) da tedavi edilmelidir.
Ameliyat sonrası dönemde hastalara;
• Kemoterapi
• Radyoterapi (ﬁua tedavisi)
• Isı tedavisi (Atom tedavisi)
vaklaların özelli¤ine göre yapılır.
Tiroid kanserli hastalar, onkoloji klinikleri tarafından
takip, tetkik ve tedavi altında tutulurlar.
Hastalara düﬂen görev; kontrole ça¤r›ld›klar› zaman
mutlaka gitmelidirler.
Tiroid kanserli hastalara gerekli tedaviler yap›ld›ktan
sonra normal hayatlar›n› yaﬂayabilirler.
Hepinize sa¤l›kl› bir yaﬂam diliyorum.
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Ayşem Dilara Bektaş
Kalite Dökümantasyon Sorumlusu

“

Fatih Sultan Mehmet döneminde ortaya ç›kmaya baﬂlayan
kalite standartlar› II. Bayezid döneminde daha da h›z
kazanm›ﬂ ve “Kanunname-i ‹htisab-› Bursa” kanunnamesi
ile Dünyan›n ilk standard› oluﬂturulmuﬂtur.

”

ürünler için standartlar geliﬂtirilmiﬂ ve üyelere bunlara
uyma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Fatih Sultan Mehmet döneminde merkeziyetçi yap›yla
birlikte, düzenli olarak haz›rlanan kanunnamelerde
kalite standartlar› aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›r. II. Bayezid döneminde ç›kar›lm›ﬂ bir
kanunname olan “Kanunname-i ‹htisab-› Bursa”da
boyama, ambalaj, kalite gibi esaslara yer verilmiﬂtir.
Dünyan›n ilk standard› olarak kabul edilen bu
kanunnamede çarﬂ›da sat›lan ekme¤in gramaj›ndan
iyi piﬂmiﬂ olmas›na, pazara getirilen sebze-meyvenin
iyi yetiﬂmiﬂ olmas›na, bunlar›n fiyatlar›n›n tespitine
ve taﬂ›ma ücretlerine, üretilen mamullerin
hammaddelerinin tespitinden onlar›n kaliteli bir
ﬂekilde üretilmesine kadar geçen süreçlerdeki tetkikler
yer alm›ﬂt›r.

Dünyada ilk Kalite Yönetim Sisteminin yaz›l› ve
uygulamal› hale dönüﬂtürülmesi, sanayileﬂmenin
h›zlanmas› ile baﬂlam›ﬂ, ancak bu konudaki
uygulamalar›n ilk örnekleri, henüz sistemin tan›m›
dahi yap›lmam›ﬂkenM.Ö. 2150'li y›llarda
Hammurabi Yasalar›ndakarﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Ülkemiz aç›s›ndan tarihsel süreçte kalite kavram›n›n
geliﬂimine bak›ld›¤›nda öncelikli olarak Ahi
Teﬂkilat›’ndan söz etmek gerekmektedir. Üretim,
hizmet ve sosyal alanlarda belirli bir standard›n
oluﬂumunu sa¤layan Ahi Teﬂkilat›, 13. yüzy›lda
Anadolu’da ortaya ç›kan bir esnaf teﬂkilat›d›r. Bu
teﬂkilat›n üretim, hizmet ve sosyal yaﬂamda kalitenin
artt›r›lmas› konusunda önemli katk›lar› olmuﬂtur.
Ahilik Teﬂkilat›’yla birlikte hammaddeler, süreçler ve
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neden olmuﬂtur. Ancak Gümrük Birli¤ine giriﬂ ile
firmalarda yurt d›ﬂ›nda pazar pay› telaﬂ› baﬂlam›ﬂt›r.
Üreticilerde standardlara uygun mal üreterek yurt
d›ﬂ›nda da rekabet ortam› bulma çabas› aç›¤a
ç›k›nca,1990y›l›nda ülkemizin önde gelen kuruluﬂlar›
taraf›ndanKalite Derne¤i (KALDER)kurulmuﬂtur.

Osmanl› Devleti’nde Esnaf Teﬂkilat› ise, zanaat›n ve
ticaretin düzenlenmesinde aktif bir rol üstlenmiﬂ,
ayr›ca fiyat ve kalite denetimi ile standardizasyonun
sa¤lanmas› ﬂeklinde tan›mlanan “narh” sistemi de bu
teﬂkilat taraf›ndan denetlenmiﬂtir.
Osmanl› dönemindeki lonca sisteminde de
zanaatkârl›kta usta ç›rak iliﬂkilerinin geliﬂmesiyle
birlikte, imalat yerlerinde ustalar bir yandan yap›lan
iﬂin kalitesini bizzat kontrol ederken di¤er yandan da
ç›raklar için e¤iticilik görevlerini yap›yorlard›. ‹ﬂin
kaliteli yap›lmas› ve ç›raklar›n yetiﬂtirilmesi ustalar›n
zanaatkârl›k ve ahlakî sorumlulu¤u olarak kabul
edilmekte ve toplum taraf›ndan önem atfedilen bir
vazife olarak görülmekteydi. Örne¤in, bir terzi
ustas›n›n dükkân›na gelen müﬂteri, modeli ve kumaﬂ›
bizzat be¤eniyor, varsa müﬂterinin özel istekleri
al›n›yordu. Bu sayede müﬂterinin istedi¤i özellikte
elbise dikiliyordu. Üretici ve tüketici yüz yüze oldu¤u
için kalite konusu ad›m ad›m takip edilerek üretim
yap›l›yordu. Bu durum Endüstri Devrimi’yle birlikte
ortaya ç›kan kitlesel üretim ve üretimde teknolojik
geliﬂmelerin artmas›yla birlikte de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂ,
bunun sonucunda üretici ile tüketici aras›ndaki mesafe
aç›lm›ﬂ ve üreticinin tüketiciyle iletiﬂimi yavaﬂ yavaﬂ
kaybolmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Türkiye'de geç baﬂlanm›ﬂ olunan kalite çal›ﬂmalar›na
her geçen gün ilgi ve destek artmaktad›r.2000y›l›
revizyonu ile sa¤lanmaya çal›ﬂ›lan, ürünün
Standardlara uygunlu¤u yan›nda, iç ve d›ﬂ müﬂteri
tatmini için kurumun yeterlili¤ini ispat etme
zorunlulu¤u; kaliteli ürün ve hizmet anlay›ﬂ›nda art›ﬂa
yol açacakt›r. Bu durumda'Kalite Güvence
Sistemi'yerine'Kalite Yönetim Sistemi'ad› alt›nda
an›lmas› uygun görülen sistemin son revizyonunda
sa¤l›k yönetimine de entegrasyon hedeflenmiﬂtir.
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDE KAL‹TEN‹N
GEL‹ﬁ‹M‹
M.Ö. beﬂinci yüzy›lda Hipokrat’›n yaz›l› mesleki
davran›ﬂ kurallar›, M.Ö. 2000’de M›s›r papirüslerinde
belgelenen t›bbi uygulama standartlar›, M.Ö. 1100’de
Chou hanedan›n›n, doktorlar›n mesle¤ini uygulamaya
baﬂlamadan önce bir s›nav› geçmelerini istemesi ve
doktorlara yap›lan ödemelerin hasta sonuçlar›na göre
belirlenmesi, M.S. 1000’de ‹ran’da t›bbi uygulama
yapan herkesin bilgisinin s›navla de¤erlendirilmesinin
istenmesi, uzak geçmiﬂteki önemli geliﬂmelerden
baz›lar›d›r.

19. yy. sonlar›nda A.B.D. ve Japonya'dan sonra
Avrupa'da da belli oranda var olan kalite çal›ﬂmalar›
h›zlanm›ﬂ, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda ekonominin canlanmas› için ülkeler ihracata önem vermiﬂ,
üretilen mal ve hizmetlerin uluslararas› kabulünün
artmas› için, bu konuda ortak standartlar belirleme
ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r. 1947y›l›ndaCenevre'de
kurulanISO (International Standards
Organization)ürün ve hizmetin belli standardlara
uygunlu¤unun kontrolü ve tescili misyonunu
üstlenmiﬂtir.

Baz› tarihçilere göre sa¤l›kta kalite, modern
profesyonel hemﬂireli¤in kurucusu olan Florence
Nightingale ile baﬂlar. ‹ngiliz hemﬂire Nightingale
(1820-1910), hastane istatistiklerini toplamak ve
de¤erlendirmek için tekdüze bir sisteme gerek
oldu¤unu savunarak, kalite güvencesi programlar›n›n
temelini atmaya yard›m etmiﬂtir.

1987y›l›ndaISO; ürün Standardlar›n›n yan› s›ra,
ürünü üretecek sistemlerle ilgili Standard çal›ﬂmalara
baﬂlanm›ﬂ ve bu çerçevedeISO 9000ad› alt›nda
"Kalite Güvence ve Yönetim Standardlar›"yay›nlam›ﬂt›r. Zamanla oluﬂan geliﬂmelere aç›k kalabilmek
için oluﬂturulan Standardlar revizyona u¤ramaktad›r.
Ülkemizde y›llarca, ekonominin iç pazara yönelik
olmas› üreticilerde kalite kayg›s›ndan uzak kal›ﬂa
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1910 y›l›nda Dr. Abraham Flexner ABD’deki t›p
e¤itiminin kalitesinin düﬂüklü¤ünü rapor etmiﬂ, bu
çal›ﬂman›n sonucunda ABD’deki t›p okullar›n›n
önemli bir k›sm› kapat›lm›ﬂt›r.
1914 y›l›nda, Dr. Ernest A. Codman, kalite aç›s›ndan
ABD’deki sa¤l›k hizmetlerinin sonuçlar›n›
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kuruluﬂu Birleﬂik Komisyon’a (Joint Commission)
dönüﬂmüﬂtür. 1970’lerde sa¤l›k hizmetlerindeki kalite
gereklilikleri büyük oranda yap›sal ayr›nt›lara ve
yetersiz ya da kusurlu hastaneler ve hekimlerin
disiplini konular›na odaklanm›ﬂt›r.

incelemiﬂ, cerrahi sonuçlar›n derlenmesi ve analiz
edilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Cep boyutunda
kartlara, ilgili verileri (hastan›n vaka numaras›,
ameliyat öncesi tan›lar›, ameliyat ekibinin üyeleri,
yap›lan iﬂlemler ve sonuçlar) kaydetmiﬂ ve sonra
sonuçlar› incelemek için bunlar› kullanm›ﬂt›r.

1980’ler ve 1990’lar boyunca, sa¤l›k hizmetlerinde
kalite yönetimi, endüstriyel sürekli iyileﬂtirme ve
istatistiksel kalite kontrol kavramlar›ndan gittikçe
daha fazla etkilenmiﬂtir. Bunun en büyük nedeni,
sa¤l›k bak›m harcamalar› art›ﬂ h›z›n›n azalt›lmas›
konusunda sat›n al›c›lardan gelen bask›d›r. Sa¤l›k
hizmetlerinin kalitesini art›rmak ve maliyetleri
azaltmak için alternatif yöntemler ararken, düzenleyici
ve akredite eden kuruluﬂlar, çözüm için di¤er
endüstrilere yönelmiﬂlerdir. Çok geçmeden di¤er
endüstrilerdeki kalite uygulamalar› sa¤l›k
hizmetlerinde de uygulanm›ﬂt›r.

Codman’›n bu ilk çabalar›ndan sonraki 60-70 y›l
esasen kötü sonuçlar›n ve standartlardan sapmalar›n
de¤erlendirilmesine odaklanm›ﬂt›r- ki bu genellikle
kalite güvencesi ya da kalite kontrol olarak
an›lmaktad›r.
1960’larda doktor Avedis Donabedian, sa¤l›k
hizmetlerinde kalitenin de¤erlendirilmesi için yap›,
süreç ve sonuç paradigmas›n› oluﬂturmuﬂtur ki bu
oluﬂumla Donabedian o dönemin ço¤unlukla kalite
alan›n›n modern kurucusu ve lideri olarak say›lm›ﬂt›r.
Donabedian’›n çal›ﬂmalar›, uygulay›c›lar›n; yap›sal,
politik, organizasyonel de¤iﬂiklikler kadar süreç
de¤iﬂiklikleri ve hasta tercihlerini de içeren geniﬂ bir
alanda, hasta sonuçlar›nda çeﬂitli metotlar
geliﬂtirilmesini etkilemiﬂ, bu çal›ﬂmalar›, sa¤l›k
hizmetlerinde kaliteye sistem yaklaﬂ›m›n›n
yerleﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur.

1998’de t›pta fazla kullan›m, yetersiz kullan›m ve
yanl›ﬂ kullan›m problemlerine, uygulamadaki
de¤iﬂkenli¤e ve bununla ilgili olarak optimalden düﬂük
hasta sonuçlar›na dikkat çekilmiﬂtir.
2000 y›l›nda ABD T›p Enstitüsünün yay›mlad›¤› bir
raporda t›bbi hatalar›n boyutlar›na dikkat
çekilmiﬂ ve 2001 y›l›nda ayn› Enstitü taraf›ndan
yay›mlanan bir baﬂka raporda da sa¤l›k sisteminin
iyileﬂtirilmesi için önerilerde bulunulmuﬂtur. 2001
raporunda ABD sa¤l›k bak›m sisteminde iyileﬂtirilmesi
gerekti¤i belirtilen alt› boyut, ayn› zamanda kalitenin
alt› boyutu olarak da görülmektedir.

1970’lere kadar sa¤l›k hizmetlerinde kalite
yönetiminin temel felsefesi, Endüstri Devrimi öncesi
zanaat modeline dayal› idi: Zanaatkârlar›n (doktorlar,
hemﬂireler, teknisyenler, vs.) e¤itilmesi, ruhsatland›r›lmas› veya belgelendirilmesi, ihtiyaçlar› olan uygun
yap›n›n (tesisler, donan›m, vs.) sa¤lanmas› ve ondan
sonra sa¤l›k hizmetleri sunmalar›na imkân verilmesi.
1913 y›l›nda t›p e¤itimindeki de¤iﬂkenli¤i ele almak
üzere American College of Surgeons (ACS)
kurulmuﬂtur. ACS birkaç y›l sonra doktorlar›n çal›ﬂt›¤›
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n kalitesine yönelik olarak hastane
standardizasyon program›n› geliﬂtirmiﬂtir.

Günümüzde, üretim ve hizmet endüstrisindeki kalite
iyileﬂtirmenin arkas›ndaki temel fikirlerin
birço¤u, sa¤l›k hizmetlerindeki kalite çabalar›n› da
ﬂekillendirmektedir.
Di¤er endüstrilerdeki israf ve de¤iﬂkenli¤i azaltmaya
odakl› kalite uygulamalar›n› benimsemeye
ilaveten, sa¤l›k kuruluﬂlar›, kalite yönetiminde hâlâ
Endüstri Devrimi öncesi zanaat modelinin baz›
ögelerini kullanmaktad›r. Uygun e¤itim ve sürekli
izleme, iﬂinin ehli sa¤l›k personelinin yetiﬂtirilmesi
ve yeterlili¤inin sürdürülmesi için hâlâ temel
zorunluluktur.

Shewhart’›n 1920’lerdeki çal›ﬂmalar› s›ras›nda, sa¤l›k
hizmeti sunucular› için ruhsatland›rma ve
belgelendirme gereklilikleri ile birlikte sa¤l›k
kuruluﬂlar›, teçhizat› ve sa¤l›k hizmetinin di¤er yönleri
için belirlenen standartlar çok daha s›k› hale gelmiﬂtir.
Deming ve Juran Japon üreticilere önerilerde
bulundu¤u s›ralarda, ACS hastane standardizasyonu
program› ABD’nin en eski ve en büyük akreditasyon
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Türkiye’de Durum
Türkiye’de de sa¤l›k hizmetlerinde kaliteye artan ilgi,
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bu konudaki çal›ﬂmalar›na h›z
vermiﬂtir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve 2010-2014
y›llar›n› kapsayan hedefe yönelik stratejiler aras›nda,
sa¤l›kta performans yönetimi, kalite ve akreditasyon
sisteminin altyap›s›n›n tamamlanaca¤›, kurum ve
kuruluﬂlarda sunulan hizmetin performans›n› ölçmek
ve kalitesini de¤erlendirmek için de¤erlendirme
sistemi geliﬂtirilmesine devam edilece¤i
belirtilmektedir.

2001 y›l›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› yatakl› tedavi
kurumlar›nda sunulan bütün hizmetlerin ve
yürütülen faaliyetlerin, Kalite Yönetim anlay›ﬂ› ile;
kalite, güven, yüksek verim, motivasyon, süreklilik,
rekabet, ekip anlay›ﬂ› ve kalite kültürü içinde
yürütülmesine iliﬂkin usül ve esaslar› düzenlemek
amac›yla haz›rlanan “Yatakl› Tedavi Kurumlar› Kalite
Yönetimi Hizmet Yönergesi” yürürlü¤e girmiﬂtir.
Böylece, Kalite Yönetim çal›ﬂmalar›na aktif olarak
geçilmiﬂtir.

Bizler; ISO 9001:2008Kalite Belgesi sahibi Özel
Osmano¤lu Hastanesi çal›ﬂanlar› olarak, sisteme sahip
ç›kt›¤›m›z ölçüde, çal›ﬂma ortam›m›z›n verimlili¤i ve
kalitesiyle standartlara uygun ﬂekilde hizmet vermeye
devam edece¤iz. Sürekli iyileﬂtirme ve geliﬂim
çerçevesinde; kalitenin ölçülebilir oldu¤u ortamlarda
yaﬂayabilmemiz dile¤iyle…

Kurumsal performans ve kaliteyi geliﬂtirme çal›ﬂmas›
ile sa¤l›k hizmetine eriﬂim, hizmet altyap›s›,
süreçlerin de¤erlendirilmesi, hasta memnuniyetinin
ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaﬂma derecesinin
ölçümüne dayal› bir hastane de¤erlendirme sistemi
hayata geçirilmiﬂtir.
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1. Emrullah ‹ncesu, Mehmet Yorulmaz. Sa¤l›k Hizmetlerinde
Kalite Kavram› ve Toplam Kalite Yönetimi
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4. Prof. Dr. Deniz Taﬂç›, Prof. Dr. Erhan Ero¤lu, Yrd. Doç.
Dr. Saye Nihan Çabuk, Gürcan Duman, Arﬂ. Gör. Dr. Ozan
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Özsoy. Anadolu Üniversitesi, Aç›kö¤retim Fakültesi Yay›n›,
Kalite Yönetim Sistemleri
5. http://www.bsm.gov.tr/kalite/02.asp?sira=2

Yeni yap›lanmalarla birlikte sa¤l›k hizmetlerinde
hizmet kalitesinin art›r›lmas›, hasta ve çal›ﬂan
güvenli¤inin sa¤lanmas›, klinik kalitenin geliﬂtirilmesi
ve verimlili¤in art›r›lmas›n› esas alacak ﬂekilde tüm
sa¤l›k kurumlar›na rehberlik yapmak amac›yla Sa¤l›kta
Kalite ve Akreditasyon Daire Baﬂkanl›¤› kurulmuﬂtur.
Baﬂkanl›¤›n sa¤l›k hizmetlerinde kalite standartlar›
geliﬂtirme, kalite de¤erlendirme, kalite e¤itimleri,
uluslararas› çal›ﬂmalar ve sa¤l›k kurumlar›n›n
akreditasyonu alanlar›nda faaliyetlerini yürütece¤i ve
öncelikle; Sa¤l›kta Ulusal Akreditasyon yap›s›n›
kurmak, ülke genelinde tüm sa¤l›k kurumlar›nda
belirlenmiﬂ olan eﬂit kalite ve hasta güvenli¤i
hedeflerinin üzerine ç›karmak konular›nda çal›ﬂmalar›na h›z verece¤i belirtilmiﬂtir.
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Doç. Dr. Metin Tulga
Gö¤üs Hastal›klar› Uzman›

“

E¤er do¤uﬂtan kazan›lm›ﬂ anomalileri d›ﬂlarsak
çocukluk yaﬂlar›nda görülen solunum yollar› hastal›klar›n›n
hemen hemen tamam› Immunolojik de¤iﬂimlerin sonucudur.

Solunum yollar› burundan baﬂlayarak içerisinde gaz
de¤iﬂiminin oluﬂtu¤u akci¤er alveollerine kadar devam
eden bir bütündür.
E¤er do¤uﬂtan kazan›lm›ﬂ anomalileri d›ﬂlarsak
çocukluk yaﬂlar›nda görülen solunum yollar›
hastal›klar›n›n hemen hemen tamam› Immunolojik
de¤iﬂimlerin sonucudur. Immun sistem akci¤erlerin
ve solunum yollar›n›n d›ﬂ etkilerden korunabilmesi
için çeﬂitli savunma araçlar›n› devreye sokmaktad›r.
Çocuklar›n solunum yollar› hastal›klar›n›n baﬂ›nda
nezleler ve burun t›kanmalar› yer al›r. Bunlar› takiben
bademciklerin iltihab› ve farenjit s›kl›kla görülür. Bu
hastal›klar›n en önemli belirtileri burundan
solunumun engellenmesiyle hastan›n a¤z›ndan
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solumas›, dolay›s›yla a¤z›n›n devaml› aç›k bulunuﬂu,
s›kl›kla aks›r›k nöbetleri, öksürük burun sekretinin
koyulaﬂmas› veya artmas›ndan ﬂikayetçi oluﬂudur.
Genellikle bu ﬂikayetleri takip eden k›sa veya uzun
bir süre sonra bronﬂlar›n daralmas› sonucu h›r›lt›l›
solunum ve nefes darl›¤› tabloya hakim olur.
Hastal›¤›n devam› halinde beden ateﬂi yükselebilir
nefes darl›¤› hastay› ve çevresini dayan›lmaz derecede
rahats›z eden bir duruma gelebilir. Burada ailenin ve
hekimin yapaca¤› yanl›ﬂl›klar hastal›¤›n tedavisini
olumsuz yönde etkileyebilece¤i gibi hastal›¤›n tedavi
edilebilme ﬂans›n› da azalt›r en az›ndan uzat›r. 1978
- 1980 y›llar› aras›nda 3 sene süre ile Kad›köy
ﬁenesenevler ‹lkokulunda ö¤rencilerin periyodik
muayenesi yap›larak solunum yollar› hastal›klar›nda
üst solunum yollar› ve diﬂ enfeksiyonlar›n›n rolleri
araﬂt›r›lm›ﬂ “Ast›m nedir? Nas›l tedavi edilir?” adl›
kitab›mda yay›nlanm›ﬂt›r. Buna göre 564 muayene
edilen çocuklar›n 210 adedinde hiçbir sa¤l›k sorununa
rastlanmam›ﬂ olup bunlar›n hemen hepsinin k›rsal
kesimden gelmiﬂ ve sosyal düzeyleri uygun olmayan
ﬂartlarda yaﬂad›klar› saptanm›ﬂt›r. E¤itimli ve uzun
süre ﬂehirde yaﬂayan ailelerin çocuklar›nda Bademcik
iltihab› ve büyük bademcik 213, çürük diﬂ 79, ast›m
4, bronﬂit 58 olarak saptanm›ﬂt›r. K›rsal kesimden
gelen insanlar›n beslenme al›ﬂkanl›klar›, çocuklar›n›
uzun süre emzirerek daha çok do¤al ek g›dalar ile
beslemeleri, s›k s›k hekim kontrolü yapt›rmas› ve
antibiyotiklerden uzak bulunmalar›, çocuklar›n›n ev
d›ﬂ›nda daha temiz bir aç›k hava ortam›nda günlerini
d›ﬂar›da geçirmeleri ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin sa¤l›kl›
kalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.

Muayeneye perkusyon ile baﬂlamal› gö¤üs duvar›na
vurularak herhangi bir matite bulunup bulunmad›¤›,
el ile solunumun yapt›¤› titreﬂimler saptanmal›d›r.
Dinleme ile solunum sesleri de¤erlendirilebilir. Bronﬂ
spazm›nda nefes alma ve verme an›nda ›sl›k tarz›nda
veya h›r›lt› ﬂeklinde ek sesler duyulabildi¤i gibi
sekretinde kat›l›m› ile sesler daha da kaba ötüﬂlü ﬂekle
dönüﬂebilir, ödem ön planda ise hasta nefes alabildi¤i
halde nefesini vermekte zorlan›r. Dinleme ile solunum
sesleri uzam›ﬂt›r ve solunum sonunda ç›t›rt›l› sesler
duyulur. Akci¤er içersinde hava bas›nc› artt›¤› için
akci¤er alveolleri geniﬂler oluﬂan akut amfizem nedeni
ile hasta kendini çok kötü hissedebilir. Küçük
çocuklarda en s›k rastlanan akci¤er hastal›¤›
zatürrelerdir. Bunlar bir çocuk hastal›¤›n› veya gribi
takip eden virütik hastal›k sonucu oluﬂabildi¤i gibi
prömokok veya hemofilus influenza enfeksiyonunun
oluﬂmas›na ortam haz›rlayan ba¤›ﬂ›kl›k azalmas›na
ba¤l› da oluﬂabilir. Genellikle bu hastal›klar hayati
tehlike do¤urmaktad›r. Çok defa hastan›n kayb› ile
sonuçlan›r. Zira köylerde, evlerde veya yetersiz
kliniklerde oksijen verme ﬂans›n›n dahi bulunmad›¤›
ortamlarda tedavi sonuç veremez. Virütik hastal›klarda antibiyotikler etkisizdir. Küçük yaﬂlarda
karﬂ›laﬂ›lan hastal›klardan en önemlilerinden biride
spastik bronﬂittir. Çok defa bronkopnomoni ile
kar›ﬂt›r›labilir. Hastan›n aç›k havaya dahi ç›kar›lmas›
a¤›r solunum yetmezli¤i tablosunu düzeltebilir. En
etkili tedavi, varsa oksijen verilmesi ve antispazmolitik

Solunum yollar› ﬂikayeti olan hastada neler
yap›lmal›d›r?
Hastan›n genel durumu hakk›nda ilk bilgiler çok
süratli olarak hastan›n gözle muayenesi ve çevresinde
yaln›z anne ve babas›n›n bulunmas› sa¤land›ktan
sonra onlardan edinilecek bilgilerin toplanmas›d›r.
Hastan›n yüz ifadesi, dudaklar›n dilinin rengi, dilin
kurulu¤u, göz etraf›n›n ﬂiﬂmesi, nefes alma ve öksürük
ﬂekli, kusma, ateﬂ, terleme, deri döküntüleri önemli
bulgulard›r.
Ayr›ca ailesinden hastal›¤›n baﬂlad›¤› tarih ve
tekrarlama durumu, evde ayn› hastal›ktan hastalanm›ﬂ
kimsenin bulunup bulunmad›¤› sorulmal›d›r.
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Di¤er taraftan k›zam›k aﬂ›s›yla aﬂ›lanm›ﬂ bir çocu¤un
tekrar k›zam›k olma ihtimali son derece azd›r.
Baz› yaﬂlarda ba¤›ﬂ›kl›k azalabilir, baz› yaﬂlarda da
ba¤›ﬂ›kl›k artar.
Örnek: Bulu¤ ça¤› çocuklarda ba¤›ﬂ›kl›¤›n artt›¤›
dönemdir, bebeklik ça¤›nda ve yaﬂl›l›kta ba¤›ﬂ›kl›k
azal›r.

ilaçlard›r. Teofilin veya aminofilin gibi ilaçlar›n serum
fizyolojik içersinde damardan yavaﬂ yavaﬂ damlama
yolu ile verilmesi oksijen ile birlikte uygulanmas›
tercih edilir, bu ilaçlar›n fitil ﬂeklinde rektumdan
verilmesi de çok faydal›d›r. Ev tedavilerinde tercih
edilmelidir.Hafif vakalarda veya henüz nezle
safhas›nda inhalasyon yolu ile terbutalin veya
salbutamol verilebilir. E¤er test sonucu biliniyor,
yüksek histamin duyarl›¤› varsa, antihistaminik ilaçlar
veya lökotrien frenleyiciler verilebilir.

Bedeni hastal›klardan koruyan çeﬂitli savunma araçlar›
mevcuttur. Örnek olarak : Burun ve bo¤azda baﬂlayan
yap› bütün solunum yollar›nda mikroplar›n giriﬂini
engellemeye hizmet eder.

Allerjik ast›m e¤er deri testleri ve immunolojik
mauayenelerle teﬂhis edilmiﬂ ise Kromolin Asid
sodyum tuzlar› ve antispazmolitik ilaçlar birlikte
kullan›labilir. Kati tedavi Spastik bronﬂitlerde
‹mmunstimulasyon tedavileri (Polivalan bakteriyel
aﬂ›lar), Allerjik ast›ml›larda ise desensibilizasyon
tedavisi (Allerji aﬂ›lar›d›r), her iki tedaviden de teﬂhis
do¤ru konulmuﬂ ve aﬂ› tedavisi do¤ru ve yeteri kadar
süre uygulan›rsa %100’e varan tedavi sonuçlar›ndan
ﬂifa al›nabilir.

Bütün solunum yollar›n›n içersini kaplayan mukoza
titrek tüylü en üst tabakas›ndaki yap›s› ve salg›lad›¤›
sekret ile solunum yollar›na giren yabanc› cisimleri
ve mikroorganizmalar› yakalayarak içerdi¤i enzimler
ve antikorlarla onlar› etkisiz hale getirebilir ve titrek
tüylerin hareketleri ile d›ﬂar› atar. E¤er mikroorganizmalar mukozadaki savunma baraj›n› aﬂarsa
kandaki savunma unsurlar› etkili olarak zararl›
maddeleri yok eder. Bu durum sindirim sisteminde
de deride de benzer savunma ﬂekilleri ile hastal›k
yapan maddeleri engellemektedir. Burada karmaﬂ›k
bir s›ra savunma araçlar›n› ve etkili beden unsurlar›n›
anlatmak istemiyorum.

Ba¤›ﬂ›kl›k Sistemi ve Ba¤›ﬂ›kl›¤› Etkileyen
Unsurlar:
Ba¤›ﬂ›kl›k Sistemi, insan bedenine d›ﬂar›dan
girmekisteyen mikroorganizmalar›n giriﬂini
engelleyen veya bedene giren bu unsurlar›n ve
salg›lad›¤› zehirlerin zarar vermesini önleyen bir
savunma baraj›d›r. Mikroorganizmalar bakteriler,
virüsler, mantarlar ve di¤er etkili canl› unsurlard›r.
Bunlar›n yan›nda sentetik veya do¤al fiziksel ve
kimyasal etkili unsurlarda bedeni etkileyebilir.

Zira daha fazla verilebilecek bilgi fayda yerine kafa
kar›ﬂ›kl›¤›na neden olabilir. Burada hastalar›m veya
hasta ailelerine vermek istedi¤im ö¤ütleri tek tek
aç›klayarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizi korumak için neler
yapmam›z gerekti¤ini anlataca¤›m.

Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirmek için neler
yapabiliriz?

Mikroorganizmalar ve yabanc› cisimler
- Deri yoluyla (Yaralanmalarla)
- Solunum yollar› mukozas›n› aﬂarak veya sindirim
sistemi mukozas›n› aﬂarak etkili olabilir.

a) Aﬂ›lama çok etkili bir silaht›r. Bu suretle kandaki
beyaz küreler aﬂ› ile verilen zay›flat›lm›ﬂ veya ölü
hastal›k amillerini tan›may› ö¤renerek hastal›k amili
bedene girince onu tan›r ve onlar› yok edecek kan
unsurlar›n›n o bölgeye hareketini sa¤lar.
b) Spor, temiz hava ve beden temizli¤iba¤›ﬂ›kl›¤›
art›rabilir. Bedenin kazand›¤› ba¤›ﬂ›kl›¤›n devam
edebilmesi için hastan›n stresli yaﬂamdan uzaklaﬂmas›n›n yollar› aranmal› tatillerin s›klaﬂt›r›labilmesi
olanaks›z ise hafta sonlar› k›sa ﬂehir d›ﬂ› do¤al yaﬂama
olanaklar› araﬂt›r›lmal›d›r.

Ba¤›ﬂ›kl›k baz› hastal›k etkenlerine karﬂ› do¤uﬂtan
vard›r, baz›lar›na ise hastal›k geçirmek veya aﬂ›lanmak
suretiyle kazan›l›r.
Örnek olarak: K›zam›k geçiren bir çocuk tekrar bedene
girebilecek k›zam›k virüsüne karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazan›r,
virüs onu art›k hastaland›ramaz.
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Hastalar›ma önerece¤im koruyucu önlemlerin baﬂ›nda
okumak gelmektedir. Hasta ne kadar hastal›klar ve
tedaviler hakk›nda yeterli bilgi sahibi olursa, yanl›ﬂ
uygulanabilecek tedavileri engelleme ﬂans›n›
bulabildi¤i kadar, tedaviyi uygulayan hekimin
yetersizli¤ini zaman›nda fark ederek hekimini
de¤iﬂtirebilir.

Ba¤›ﬂ›kl›¤› olumsuz etkileyen unsurlar
nelerdir?
1) Hormon hastal›klar›
a) ﬁeker hastal›¤›
b) Tiroid hormonu eksikli¤i
c) Kortisol hormon eksikli¤i: Düzensiz, gereksiz
lokal veya genel etkili özellikle düﬂük dozlarda
kortizon hormonu kullanarak Hipofiz hormonu
ACTH nin etkisiz duruma getirilmesi.
d) Kad›nl›k veya erkeklik hormonlar›n›n ileri
derecede azalmas›
2) Ba¤›ﬂ›kl›k organlar›na yap›labilecek gereksiz cerrahi
giriﬂimler (Bademcik ve geniz eti ameliyatlar›),
dala¤›n ç›kar›lmas›.
3) Bedensel veya ruhsal stresler:
a)Düzensiz yap›lan spor (Aﬂ›r› yüklenme)
b) Cerrahi giriﬂimler
c) Kaza sonu yaralanmalar
d) Büyük korkular
e) Ani ruhsal stresler (Bir yak›n›n›n ani
hastalanmas›, kazaya u¤ramas›, ölümü gibi
haberlerin ani duyulmas›.
f) Uzun süreli stresler (Hasta bakma, aile içi
geçimsizlikler, iﬂ yeri geçimsizlikleri)
g) Monoton ve sevilmeyen iﬂler (Band iﬂçili¤i gibi)
4) Antibiyotiklerin gereksiz veya uzun süreli
kullan›lmas›.

Burada baz› örnekler vermek istiyorum:
15 yaﬂ›nda bir çocuk muayenehaneme getirilmiﬂti.
Hastan›n ﬂikayetleri s›k s›k tekrarlayan nezle ve geceleri
gelen ast›m nöbetleriydi. Hastan›n ailesinin verdi¤i
bilgilere göre tedaviyi uygulayan çocuk uzman› s›k
s›k antibiyotikleri de¤iﬂtirmek suretiyle bu tedaviyi
14 sene uygulam›ﬂ en sonunda bu tedavilerden sonuç
alamam›ﬂlar "bir kerede allerji hekimine görünün"
diyerek hastan›n bize ulaﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›.
Antibiyotikleri y›llarca kullanan ve art›k sonuç alma
ﬂans› kalmay›nca hastay› allerji kliniklerine gönderen
hekimler kadar, ba¤›ﬂ›kl›¤›n azalmas› sonucu oluﬂan
spastik bronﬂitlere inhalasyon yolu ile uygulanan
kortikosteroidleri y›llarca kullanarak esasen do¤uﬂtan
veya anne sütü alamama sonucu oluﬂmuﬂ Sekret
‹mmunoglobulin A eksikli¤ininneredeyse yok edecek
kadar azalmas›na neden olarak hastal›¤›n
kronikleﬂmesine neden olan hekimlere de s›kl›kla
rastlamaktay›z.

Önerim: Hastal›k k›sa zamanda iyileﬂmiyor veya
uygulanan tedaviye ra¤men s›k s›k tekrarl›yorsa,
hastan›z› immunolojik muayenelerin yap›labilece¤i
bir klini¤e götürmeniz ve hastaya aﬂ› tedavisi
yap›lmas›n› önermeniz olacakt›r. Antibiyotikler ve
kortikosteroidler veya mediatorlar› bloke eden
(Lökotren frenleyiciler, anthistaminik ilaçlar) Sadece
semptomatik etkilidir hastal›¤› uzatmaktan baﬂka iﬂe
yaramaz. Hasta bu ilaçlar› almay› b›rakt›¤›
zamanhastal›k seyri eskisinden dea¤›r bir
durumdatekrarlayabilecektir.

Ba¤›ﬂ›kl›¤›n azalmas› sonucu oluﬂabilecek
hastal›klar nelerdir?
Solunum yollar› hastal›klar›:
a) Devaml› nezleler
b) Yüz sinüsleri iltihaplar›
c) Bronﬂitler
d) Ast›m bronﬂial
e) Farenjit, larenjit
f) Psikosomatik hastal›klar
h) Egzamalar
›) Ürtiker ve quincke ödemi
j) Baz› hormon hastal›klar›
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Bu ilk y›llarda Kandilli K›z Lisesi’nin duvarlar›n›
süsleyen resimlerimin bana gurur verdi¤i ve daha da
önemlisi teﬂvik edici oldu¤u ayr› bir gerçek. Ancak
üniversite y›llar› gelip çatm›ﬂt›. Uzun bir aran›n
zorunlu k›ld›¤› mesleki çal›ﬂmalar ne var ki resme
karﬂ› olan dinmeyen sevgim, beni Sultanahmet’te
ressam Haydar Özay’›n atölyesine yönlendirdi. Bu
atölyede desen e¤itiminin ard›ndan Renoir, Monet,
Corot, Zonaro gibi önemli ressamlar›n resimlerinden
yapt›¤›m “reproduction”larla devam etti.

“Bo¤aziçi Esintileri” baﬂl›¤› alt›nda dile getirmeye
çal›ﬂaca¤›m bu yaz› içinde, sanat ve sanatla ilgili baz›
konulardan söz etmek istiyorum. “‹nsan›n içinde
olmal›” derler ya, bu “içinde olmal›” sözünde büyük
gerçek pay›n›n var oldu¤una inananlardan›m. Hiç
kuﬂkusuz kiﬂilerin içinde yaﬂad›klar› do¤a ve çevre,
onlar› hem yak›ndan ilgilendiriyor, hem de yönlendirici
oluyor. Bu yönlendirme özellikle de sanat konular›nda
kendini gösteriyor. Sanatç› olmak, sanatç›y›m
diyebilmek çok zor tabii. Ancak müzik olsun, yaz›n
ya da resim gibi konularda baz›lar›nda sanata olan
düﬂkünlük, adeta do¤asal bir yap› olarak,
bu onun “zaten içinde vard›” dedirtiyor.

Nihayet özgün çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›m. Önce desen
sonra ya¤l›boya ve suluboya tablolarla devam
etmiﬂtim. Bu çal›ﬂmalar›m halen sürmekte. Karma
sergilere kat›ld›m. Baz› resimlerimin sat›lm›ﬂ olmas›,
hatta yabanc›lar taraf›ndan sat›n al›narak yurtd›ﬂ›na
ç›kar›lmas›n›n benim için gurur verici oldu¤unu
söylemeliyim.

Hani içimden gelen ﬂekilde ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m
bu sözlerden sonra, resme karﬂ› olan sevgime k›saca
de¤inmek isterim. Bu k›sa de¤iﬂ için san›r›m lise
ça¤lar›ma dönmem gerekiyor. Yani Kandilli K›z
Lisesi’ne. Bu lisenin konumu öylesine etkileyiciydi ki,
Bo¤az’› kucaklayan muhteﬂem bir tepenin üzerinde.
Çevresi erguvan a¤açlar›yla çevrili. Evlerin bahçelerinde
mor salk›mlar, han›meli çiçekleri dizi dizi. Karﬂ› yakada
Rumeli Hisar› ve Tevfik Fikret’in Aﬂiyan’›. Kulaklarda
Yahya Kemal’in “Kandilli yüzerken uykularda, mehtab›
sürükledik sularda” s›ralanan dizeleri…

Bugün için resme karﬂ› olan duygular›m, sanat›n her
dal›n›n herkese aç›k oldu¤u do¤rultusundad›r. ‹stekli
ve azimli olman›n önemli oldu¤unu düﬂünmekteyim.
Daha da önemlisi sevginin var olmas›d›r. Bence resim
yapmak kiﬂinin k›sa zamanda hem yeteneklerini
geliﬂtirmekte hem de iç dünyas›n› zenginleﬂtirerek,
özgüveni güçlendirmektedir. Resim yapmak insan›n
kendisini renkler ve çizgiler arac›l›¤› ile zaman d›ﬂ›na
ç›kmas›na yard›mc› olmaktad›r.

Benim sabahlar› Beylerbeyi’nden Kandilli’ye gidiﬂim.
Beylerbeyi’nde mavi deniz sular›n›n k›y›ya yap›ﬂm›ﬂ
midyeleri yalayan dalgalar›. Yal›lar›n önünde
kay›khaneler. Bal›kç›lar›n ördükleri a¤lar. Hele geceleri
k›y›lar› ayd›nlatan göz kamaﬂt›r›c› yakamozlar…
‹ﬂte bütün bu güzellikler çerçevesinde geçen hayat›n
duygusal gücünün, resmimin kayna¤›n› oluﬂturdu¤unu
söylemeliyim.
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Resmin ayn› zamanda bir rehabilitasyon arac› oldu¤u
gerçe¤i de dikkate al›nd›¤›nda, insan›n duygu ve iç
dünyas›n›n en iyi ifadesi oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
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Pano
Hastanemizin T›bbi Onkoloji Bölüm Baﬂkan› olan Say›n Prof. Dr. Bülent
Berkarda her ay›n ilk çarﬂambas›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz "Geleneksel Laleli
Geceleri" kapsam›nda 2013 Kas›m ay›n›n ilk çarﬂambas› olan 6 Kas›m
tarihinde bizlere Kanser hakk›nda bir sunum gerçekleﬂtirdi. Genellikle düﬂük
kalorili diyet, ketojenik diyet, sebze ve meyvelerin kanserle olan iliﬂkilerini
aç›kl›yarak günlük yaﬂam›m›zda yanl›ﬂ yeme al›ﬂkanl›klar›m›z›n Kanser
riskini artt›rd›¤›n›ndan da bahsederek konuﬂmas›n›n sonunda izleyicilere
kendi haz›rlam›ﬂ oldu¤u özel bir menü listesini de paylaﬂt›. Konuﬂman›n
sonunda yönetim kurulu baﬂkan›m›z Dr. Salih Osmano¤lu de¤erli konuﬂmac›
Say›n Profesör Berkarda'ya katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederek bu günün
an›s›na bir hediye takdim ederek tüm konuklar› yeme¤e davet etti.

Aral›k ay›n ilk çarﬂambas› olan 4 Aral›k 2013 tarihinde gerçekleﬂtirdi¤imiz
"Geleneksel Laleli Geceleri" kapsam›nda hastanemizin Kulak Burun Bo¤az
doktoru Docent Dr. Okan Gürsel konuklara Yaﬂla Geliﬂen ‹ﬂitme Kay›plar›
konulu bir sunum gerçekleﬂtirdi.Sunumunda iﬂitme kayb› nedenleri, korunma
yollar› ve tedavi ﬂekilleri hakk›nda bilgi verdi.

"Geleneksel Laleli Geceleri"mizin 2014 y›l›n›n ilk konu¤u olan nöroloji
doktorumuz nörolog Uzm. Dr. Ebru Nur Yavuz, asr›n hastal›¤› diye bilinen
"Alzheimer" unutkanl›k hakk›nda barkovizyonlu çok güzel bir konuﬂma
sundu. Doktorumuz günlük yaﬂam›m›zda s›k görülen yak›nmalardan birisi
olan unutkanl›¤›nsadece yaﬂl› insanlar› de¤il, toplumumuzun genç ve
çal›ﬂkan kesimini de ciddi biçimde etkileyen bir ﬂikayet oldu¤unu ve bu
durumun alt›nda yatan nedenlerle, al›nmas› gereken önlemler hakk›nda
bilgiler verdi. Alzheimer konusunda güzel sunum yapan doktorumuz
Alzheimer ve benzeri hastal›karda özel t›bbi bilgi donan›m ile hastalar›m›z›
tedavi etmektedir.

Bilim Kültür Sanat Buluﬂmas›nda Do¤a Koleji ö¤rencileri
hastanemizi ziyaret ettiler. Bu ziyarette ö¤renciler hastanemizin
yöneticilerine, doktorlar›m›za, hemﬂirelerimize ve personelimize
Bilim ve Genel Kültür anlam›nda sorular yönelterek mini bir
anket gerçekleﬂtirdiler. Hastanemizi ziyaret eden Do¤a Koleji
ö¤rencilerini a¤›rlamaktan büyük bir onur duyduk.
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Her 3 ayda bir kutlad›¤›m›z çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›z›n
do¤um gününü kutlamas› tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›z›n
kat›l›m›yla pasta kesilerek kutland›. Ard›ndan
hastanemizin kurucusu Dr.Salih Osmano¤lu’nun yapt›¤›
konuﬂmada ISO 9001:2008 Hizmet ve Kalite Standartlar›

Belgesinin al›nmas›nda baﬂta yöneticimiz Say›n Sevim ﬁen,
Ayﬂem Dilara Bektaﬂ'a ve eme¤i geçen bütün Osmano¤lu
Hastanesi ekibine ﬂükranlar›n› sundu. Daha sonra yeni y›l
kutlamas› baﬂlad› ve tüm çal›ﬂanlara yeni y›l hediyesi olarak
milli piyango bileti hediye edildi.

Hastanemizin Genel Müdürü Say›n ‹lhan Söylemezo¤lu ve di¤er yönetici arkadaﬂlar›m›z
Say›n Sevim ﬁen ve Say›n Dr. Nihat A¤ar ile birlikte bir sürpriz yapt›lar. Yöneticilerimiz
yemekhanenin arkas›na geçerek giydikleri aﬂç› k›yafetleriyle birlikte o güne özel yemek
menüsünü tüm çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›za, doktorlar›m›za ve o gün gelen davetli
misafirlerimize müzik eﬂli¤inde danslar ederek yemek servisini gerçekleﬂtirdiler.
Gerçekten çok keyifli unutulmaz anlar yaﬂad›k.

Hastanemizin Kurucusu Dr. Salih Osmano¤lu W
BUSINESS dergisinin Kas›m 2013 say›s› için röportaj
verdi. Yaz›s›ndabugünlere nas›l geldi¤ini ve
kurucusu oldu¤u ‹nebolu ve Çevresi Sa¤l›k ve E¤itim
Vakf›n›n faaliyetleri hakk›nda bilgiler verdi.
Röportaj›n di¤er bölümünde iseTürkiye’deki sa¤l›k
sektörü hakk›ndaki görüﬂlerinide dile getiren
tecrübeli duayen sa¤l›k hizmetinin di¤er ülkelere
oranla ne kadar da pahal› oluﬂundan bahsederek sa¤l›¤›n art›k bir ticarete dönüﬂtürüldü¤ünü üzülerek anlatt›. Halbuki
‹nsan Sa¤l›¤›n›n ne kadar da önemli oldu¤u bu sa¤l›k hizmetinin ticarete dönüﬂtürülmemesi gerekti¤ini vurgulayan
Dr. Salih Osmano¤lu bu görüﬂlerini W Business dergisi okuyucular›yla paylaﬂt›.

Geçti¤imiz ay içerisinde Show TV televizyon kanal›nda
Gülben Ergen'in sundu¤u hafta içi ö¤le kuﬂa¤› program›na,
hastanemizin de¤erli hekimlerinden Dermatolog Uzman
Dr. Meriç Aksoy eﬂi Fizik Tedavi Profesörü Dr. Cihan
Aksoy ile birlikte kat›ld›lar. Do¤ru bildi¤imiz yanl›ﬂlarla
ilgili bir çok soruya cevap verdiler. Öncelikle cildimizle
ilgili sorulan bir soruya hocam›z Dr. Meriç Aksoy, insan
cildinin çok önemli oldu¤unu ve cildimizin örtümüz,
mantomuz, hatta ruhumuzun aynas› oldu¤unu, ayr›ca
cildimizin en güzel bir organ›m›z oldu¤u anlatt›. Di¤er bir
soruda ise cildimizle ilgili yapm›ﬂ oldu¤umuz en kötü
yanl›ﬂl›¤›n cildimizi kuru tutmam›z oldu¤unu söylediler.
Bu nedenle cildimizin daima nemlendirilmesi gerekti¤inin
önemini vurgulad›lar. Program içerisinde interaktif canl›
telefon ba¤lant›lar› ile arayanlar›n dertlerine derman olmaya
çal›ﬂt›lar. Profesör Dr. Cihan Aksoy da devaml› hareketli
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olman›n sa¤l›kl› yaﬂam için önemini anlatt›lar. En iyi
egzesizin yüzümüzün gülmesi ile baﬂlad›¤›n›, bunun da
ruh ve beden bütünlü¤ünü sa¤layaca¤›n› dile getirdiler.
Hareketlerimize önce ›s›nma hareketleriyle baﬂlaman›n
daha sonrada bütün vücudumuzu di¤er organlar›n›
hareketlendirerek spor yapman›n do¤ru olaca¤›n›
seyircileriyle paylaﬂt›lar. Çok keyifli dakikalarla geçen
program tüm seyircilerin be¤enisiyle, bol bol alk›ﬂlarla son
buldu.
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Dyt. Dr. Zuhal Güler Çelik 2002 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonras›nda 2 y›l Kurbilsev Holding-Otac› firmas›nda ve daha sonra yaklaﬂ›k 10
y›l Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünde görev yapt›. Beslenme ve Diyetetik konusunda çeﬂitli e¤itim
ve seminerlere kat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca çeﬂitli gazete ve dergilerde yay›mlanm›ﬂ çok say›da yaz›s› mevcuttur. Sa¤l›¤›n temel
ﬂart› olan kilo kontrolüne ve beslenme ﬂekline yard›mc› olmak üzere, Diyetisyen Zuhal Güler Çelik hastanemizde bilgi
ve deneyimlerini hastalar›m›za sunmak üzere çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Biz Med-Der ekibi olarak kendisine yeni görevinde
baﬂar›lar dileriz.

Hastanemiz ambulans› deneyimli medikal ekibi ve tam donan›ml›
arac›yla ihtiyaç halinde ﬂehiriçi ve ﬂehirleraras› yo¤un bak›m,
acil yard›m ve hasta nakli için 7/24 hizmet vermektedir.

Günümüzde Saç Ekim Operasyonlar›n›n ço¤unlu¤unda en çok tercih edilen
yöntemlerden biri olan FUE yöntemi ile hastanemizde konusunda deneyimli
ve uzman ekibi ile yurt içi ve yurtd›ﬂ›ndan gelen hastalar›m›za baﬂar› ile
uygulanmaktad›r. FUE yöntemi cerrahi bir giriﬂim olmad›¤› için hastalar daha
rahat karar vermekte ve bu tekni¤i tercih etmektedirler. Ayn› zamanda saç ekim
merkezimizde 1-2 saatlik bir iﬂlem sonras› lokal anestezi ile Kaﬂ Ekimi rahatl›kla
yap›lmaktad›r. Hizmetlerimiz aras›nda Saç Mezoterapisi, PRP, Botoks, Dolgu,
K›lcal Damar Tedavisi, Laser Epilasyon ve Kimyasal Peeling gibi estetik hizmetlerde
verilmektedir.
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