Mart ay›nda baﬂlay›p, May›s›n sonlar›na kadar süren
bahar, Japonlar için çiçek seyri anlam›na gelmektedir.
Kiraz a¤açlar›n›n çiçeklenmesi ve yaratt›¤› güzel manzara
bahar mevsimini daha özel k›lar; k›ﬂ için bir veda, bahar
için ise görkemli bir baﬂlang›ç demektir.

Tabiat kendi kendisini tedavi eder; yeterki biz ona uyal›m.
Eski Osmanl› ﬁifahanelerinde en s›k kullan›lan tedavi
yöntemleri, müshillerle ba¤›rsa¤› temizlemek ve hastalardan
kan çekerek kan›n› temizlemekti, yani detoks; kendi
kendimize kirletti¤imiz bedenimizi zehirli maddelerden
ar›nd›rmak. ‹lkbahardaki adaptasyona uymak için mutlaka
çokça su içmek gerekir. Mevsim sebze ve meyveleri yemek,
sucuk, salam, sosis, past›rma, kavurma gibi iﬂlenmiﬂ
etlerden kaçmal›, aç›k havada hareket etmeliyiz. Tabiatla
bütünleﬂerek ruhumuzu da ar›nd›rmal›y›z.

Kiraz çiçeklerinin güzelli¤ini en fazla iki hafta görebiliriz
ve en güzel olduklar› vakit dökülürler; daha solmadan en
güzel halindeyken dallar›ndan düﬂmesi sebebiyle edebiyatta
ölüm ile yaﬂam›n birlikteli¤ini ifade eder. Z›tl›klar yaﬂam›n
her an›nda birliktedir: Siyah ile beyaz gibi, iyi ile kötü
gibi, yaﬂam ile ölüm gibi...

Osmano¤lu Hastanesi olarak verdi¤imiz Check-up
hizmetleri ile hastalanmay› önlemek amac›nday›z.
Hastanemizde geleneksel olarak tecrübeli doktorlar›m›z›n
deneyimi ve birikimi ile yeni nesil genç doktorlar›m›z
güncelli¤i ve dinamizmi ayn› anda size hizmet vermektedir.

Japonya’ya yap›lan dostluk ziyaretinden dönerken 1890
y›l›nda batan Ertu¤rul F›rkateyninde ﬂehit olan 600
denizcimizin an›s›na TEMA Vakf›n›n ‹stanbul
Kozyata¤›n’daki Nezahat Gökyi¤it Botanik Bahçesine
sakura fidanlar› dikilmiﬂtir; buradaki sakuralar›n çiçeklerini
Nisan ay›nda görebilirsiniz.

Özellikle SGK ile yapt›¤›m›z anlaﬂmadan sonra sizlerin
çok yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›k. Bu nedenle kaliteyi bozmadan
sizlere hizmet vermeye devam etmek için fedakarca çal›ﬂan
tüm doktor, hemﬂire ve personelimize teﬂekkür ederim.
Ayr›ca yetmeyen yatak say›m›z› artt›rmak için sizlere
konforlu yeni hasta odalar› haz›rl›yoruz. Son zamanlarda
temin etti¤imiz yeni teknolojik t›bbi malzemelerle baﬂar›m›z›
artt›rmay› hedefliyoruz. Kulak burun bo¤az ameliyatlar›
için Celon Radyofrekans› Cihaz›, konka ve yumuﬂak
damak problar› ve a¤r›s›z bademcik ameliyatlar›nda
kullan›lan Thermal Welding aleti; nöroﬂirurjide f›t›k
ameliyatlar›nda kullan›lan yeni servikal ve lomber setleri;
radyoloji’ye Phillips Affiniti 50 Ultrason Cihaz› (ayn›
zamanda ekokardiografi yapabilen); yeni do¤an ünitesine
iﬂitsel beyin sap› davran›m testi için Madsen Accu Screen
Otometrics marka cihazlar temin edilmiﬂtir.

Equinox yani gündüz ve gecenin eﬂit olmas› y›lda iki kez
vukubulur; ilkbahar›n baﬂlang›c›nda yani 20 Mart
civar›nda ve 22 Eylülde. ﬁimdi içinde bulundu¤umuz
günlerde gündüzler uzamakta, geceler k›salmaktad›r;
tabiat canlanmakta, canl›lar d›ﬂar› ç›kmakta, toprak ve
a¤açlar yeﬂerip çiçek açmaktad›r.
‹nsan vücudunun da bu de¤iﬂen çevre ﬂartlar›na uyumu,
adaptasyonu gerekmektedir.
Peptik ülser, iltihabi barsak hastal›klar›, romatoid artrit,
depresyon gibi kronik periodik baz› hastal›klar ve baﬂ
dönmesi ile seyreden Meniere hastal›¤› ilkbaharda
alevlenebilir. Ayr›ca adaptasyon güçlü¤ü yaﬂayan yaﬂl›
insanlarda enfeksiyonlar, kalp-damar hastal›klar› ortaya
ç›kabilir.

Dergimizin hastalar›m›z, yak›nlar› ve t›p camias› taraf›ndan
be¤enilmesi bizi daha da iyisini yapmaya zorluyor.
Dergimiz Osmano¤lu Hastanesi s›n›rlar›n› aﬂarak geniﬂ
bir okuyucu kitlesi taraf›ndan beklenir olmuﬂtur.

‹lkbaharda önemli bir sa¤l›k sorunu da allerjik hastal›klar,
saman nezlesi, rinit, göz yaﬂarmas›d›r. Bunlar ilkbaharda
ortaya ç›kan poll
pollenlere ba¤l›d›r; ayr›ca ast›m hastal›¤›n›
da tetitleyebilirler.

Kendinize iyi bak›n, hepinize sa¤l›kl› bahar günleri dilerim.

Beslenme yönünden en uygunu, mevsimine göre yemektir. Yani
do¤al olarak o mevsimde yetiﬂen sebze ve meyveleri yemeli.
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Bu kar›ﬂ›m radyasyonu önlüyor
Ba¤›rsaktaki gazdan kanser teﬂhisi yap›lacak
Diyet içecekler göbek büyütüyor

Kalp Krizi
Doç. Dr. Elmas Orak, Kardiyoloji ve ‹ç Hastal›klar› Uzman›
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Op. Dr. Emin Kaya, KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

Check-Up
Uzm. Dr. Ayﬂe Summak, Dahiliye Uzman›
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Diﬂ ‹mplantlar›
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bilindi¤ini dile getiren Ça¤lar, ﬂöyle konuﬂtu:
"Radyasyonun yo¤un oldu¤u yerlerde ve kimyasal
iﬂlerde çalıﬂan kiﬂilere süt ve yo¤urt verilerek mesleki
hastalıklardan korunma yoluna gidildiﬂini
biliyorduk. ﬁimdiye kadar süt ve süt ürünlerinin
radyasyona karﬂı en büyük koruyucu, ilaç oldu¤u
bilinen bir gerçekti. Keçiboynuzu, radyasyona karﬂı
mükemmel bir koruyucu. Üniversitemiz Gıda
Mühendisli¤i Bölümünde, son olarak hazırlanan
bir projede keçiboynuzu sütle birleﬂtirildi.
Ö¤rencimiz Nermin Özge Bilge'nin geliﬂtirdi¤i ürün,
özellikle ailelerin büyük ilgisini çekti. Sütle
birleﬂtirilen keçiboynuzu, çocukların geliﬂimindeki
katkısının yanı sıra onları radyasyona karﬂı da
koruyor."

Afyon Kocatepe Üniversitesinde yapılan bir çalıﬂmada,
sütle birleﬂtirilen keçiboynuzunun çocuklarının
geliﬂimine katkısının yanı sıra radyasyona karﬂı
koruyucu etkisi bulundu¤u tespit edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ)
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisli¤i Bölüm
Baﬂkanı Prof. Dr. Abdullah Ça¤lar, AA muhabirine
yaptı¤ı açıklamada, cep telefonu, televizyon,
kablosuz internet ve di¤er elektromanyetik cihazlar
vasıtasıyla insanların aﬂırı derecede nükleer saldırıya
maruz kaldı¤ını söyledi.
Bu durumun, insanlarda birçok hastalık ve
olumsuzluklara yol açtı¤ının bilimsel olarak da
saptandı¤ına dikkati çeken Ça¤lar, radyasyona karﬂı
"kalkan" olabilecek tedbirler alınması gerekti¤ini
anlattı.

Radyasyondan daha çok çocukların ve ileri
yaﬂlardaki kiﬂilerin etkilendi¤i bilgisini veren Ça¤lar,
bunun neden olabilece¤i riskleri bertaraf edebilmek
için sütün keçiboynuzuyla tüketilmesini önerdi.

Sütün, radyasyona karﬂı en iyi koruyucu olarak
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10mm uzunlu¤undaki kapsüller, insanların
yutabilece¤i boyutlarda ve 10 dolardan daha ucuz.
Bu kapsüler yutuldu¤unda içerisinde bulunan gaz
sensörleri devreye giriyor ve ba¤ırsaklardaki verileri
bir cihaza aktarıyor. Bakteriler ba¤ırsaklarda gaz
oluﬂumuna neden oluyor ve bu cihaz tarafından
saptanabilecek.

Daily Mail'de yayınlanan bir habere göre bilim
adamları ba¤ırsak kanseri teﬂhisini çıkarılan gazı
inceleyerek yapmayı amaçlıyor.
Avustralyalı bilim adamları vücudumuzdaki gazın
kolon kanseri veya huzursuz ba¤ırsak sendromu
gibi hastalıklara ait bilgiler barındırdı¤ına inanıyor.
Bunu gerçekleﬂtirmek için bir tür koku inceleyen
cihaz veya dıﬂkı analizi gerekiyor.

Uzmanlar bu sayede kolon kanseri gibi
rahatsızlıkların ilk aﬂamalarda teﬂhis edilebilece¤ini
belirtti.

Profesör Kalantar-zadeh tarafından geliﬂtirilen

Uzmanlar göbek çevresinin artması iç organ
yaﬂlanmasıyla birlikte baﬂta diyabet olmak üzere,
kalp krizi, felç, kanser gibi pek çok hastalık riskini
arttırdı¤ını belirtiyor.

Diyet içecekler göbe¤i 2 kat fazla büyütüyor.
Amerikan Geriatri Derne¤i’nin dergisinde (Journal
of American Geriatrics Society) yayınlanan yeni bir
araﬂtırmaya göre diyet içecek tüketen kiﬂilerin göbek
çevrelerinin dokuz senede diyet meﬂrubat
içmeyenlere göre üç misli arttı¤ı tespit edildi. Teksas
Üniversitesi Sa¤lık bilimleri Merkezi uzmanlarının
yaptı¤ı 1992-1996 yılları arasında baﬂlatılan ve
2004’de sona erdirilen araﬂtırma için 65 yaﬂ
üzerindeki 749 kiﬂinin 9 yıl boyunca bir günde ne
kadar meﬂrubat tüketti¤i ve bunun diyet mi normal
mi oldu¤u takip edildi. 9 yıl sonunda 375 kiﬂinin
hayatta oldu¤u görüldü. Diyabet, sigara ve fiziki
aktivite gibi faktörler dıﬂlandıktan sonra diyet içecek
tüketmeyenlerin 9 yılda göbek çevrelerinin 0.77
cm., seyrek tüketenlerin 1.76 cm. ve her gün
tüketenlerin ise 3.04 cm. arttıﬂı tespit edildi.
Normal yani ﬂekerli meﬂrubat içenlerin göbek
çevrelerinde herhangi bir artıﬂ bulunamadı.
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Araﬂt›rmayı yapan Teksas Üniversitesi
uzmanlarından Sharon P.G. Fowler, diyet içeceklerin
göbek çevresini artırmasının fosforik asitle ilgili
olabilece¤ini söylüyor: “Diyet veya ﬂekerli
meﬂrubatın her ikisinin asidik derecesi aynı. Ama
diyet içecek kalorisi olmadı¤ı için daha sa¤lıklı
oldu¤u ve kilo yapmayaca¤ı düﬂüncesiyle daha çok
içiliyor. Diyet veya normal içece¤in farkı oldu¤unu
sanmıyorum, her ikisi de vücudu asit ya¤muruna
maruz bırakıyor. Bunlar ba¤ırsaklardaki mikrop
dengesini bozarak hastalıklara davetiye çıkarıyorlar.
En do¤rusu ﬂekersiz kahve, çay, maden suyu ve
yüzde 100 meyve suyunu tercih edin. En iyi içece¤in
su oldu¤unu unutmayın.”
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Doç. Dr. Elmas Orak
Kardiyoloji ve ‹ç Hastal›klar› Uzman›

“

Kalp krizi ölümcül bir hastalık olup vakaların
yarısına yakını ilk bir saat içerisinde ve herhangi
bir tıp merkezine ulaﬂamadan kaybedilmektedir.
Dolayısıyla kalp krizinde ilk dakikalar ve
saatler yaﬂamsal açıdan çok önemlidir.

”

sonuçlara yol açtı¤ının daha iyi anlaﬂılabilmesi için
bazı temel bilgilere gereksinim vardır.

Kalp kasının görevlerini yerine getirebilmesi için
enerjiye ve oksijene ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, kalbin
kan dolaﬂımını sa¤layan ve “Koroner Arter” olarak
adlandırılan kalp atardamarlarının taﬂıdı¤ı kanla
karﬂılanır. Bu damarların hastalıklarında (yani
Koroner Arter Hastalıklarında), kalp kasının ihtiyacı
karﬂılanamaz hale gelir. Bu ise ortaya çıkıﬂı, seyri ve
yaﬂam üzerine etkileri birbirinden farklı olan de¤iﬂik
klinik tablolar (hastalıklar) oluﬂturur.

Tanımlar
Daha önceki yazılarda bahsedilmiﬂ olan ve risk
faktörleri (Tablo) adı verilen hastalıkların
(özelliklerin) kolaylaﬂtırıcı etkisi ile zaman içerisinde
koroner arterlerin iç yüzeyini örten ve adına endotel
dedi¤imiz zarın altında do¤al özelliklerini kaybetmiﬂ
(okside olmuﬂ) kolesterol ve lipidlerin birikmesi
sonucu plaklar oluﬂur. Bu plaklar geniﬂleyerek ve
ﬂiﬂerek damar boﬂlu¤una do¤ru çıkıntı oluﬂurur ve
kanın akması gereken damar boﬂlu¤unu daraltır.

Kalp krizi bu tablolardan biri olup ani ortaya çıkı¤ı,
acil müdahale gerektirmesi ve ölümcül olması
nedeniyle günlük yaﬂamımızda önemli bir yer
tutmaktadır. Kalp krizinin ne oldu¤unun ve ne gibi
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baﬂlayan bu süreç aslında bir belayı da beraberinde
taﬂır. Düzensiz ve kabalaﬂmıﬂ damar yüzeyi damar içi
küçük pıhtıcıkların oluﬂmasına neden olur. Bu sırada
cereyan eden kimyasal reaksiyonların da katkısı ile
koroner arterler sebepsiz büzüﬂür ve dolaysıyla efordan
ba¤ımsız gö¤üs a¤rısı (Kararsız, anstabil angina
pektoris) oluﬂur. Kimi zaman damarda oluﬂan pıhtı
çok büyük olur ve damarın tamamen tıkanmasına ve
kan akımının tamamen durmasına neden olur. Bu
durum uzun sürerse kalp kası beslenemeyece¤inden
yapısı de¤iﬂmeye baﬂlar ve sonunda canlılı¤ını yitirir.
‹ﬂte bu durum Kalp Krizi (Miyokard ‹nfarktüsü)
olarak anılmaktadır (Resim 2).

Öte yandan damarın elastikiyeti kaybolur ve damar
duvarı sertleﬂir. Buna ateroskleroz denir (Resim 1).

Resim 1

R‹SK FAKTÖRLER‹
A. De¤iﬂtirilemez Risk Faktörleri
i. Yaﬂ
ii. Cinsiyet
iii. Kalıtsallık
B. De¤iﬂtirilebilir Risk Faktörleri
i. Hipertansiyon
ii. Hiperkolesterolemi
iii. Diyabetes Mellitus
iv. Sigara
v. Hipertrigliseridemi
vi. Obezite
vii. Stres ve hareketsizlik
Tablo 1

Kalbi besleyen koroner arterlerinin aterosklerozu
sonucunda Koroner Arter Hastalı¤ı geliﬂir ve bu
hastalık sürekli, ısrarcı ve ilerleyici karakterdedir.
Koroner arterinin daralması, kalp kasının
ihtiyaçlarının karﬂılanamamasına neden olur. Bunun
ilk ve do¤al sonucu efor esnasında gö¤üste a¤rı yani
Angina Pektoris oluﬂmasıdır.

Resim 2

Kalp Krizinin Sonuçları
Kalp krizi, kalp kasının canlılı¤ını yitirmesi veya
yapısının ve elektriksel özelliklerinin de¤iﬂmesi ile
sonlanan bir durum oldu¤undan yaﬂamımıza
yansıyan bazı sonuçları da olacaktır. Bu sonuçlar
hastalı¤ın a¤ırlı¤ı ile yakın iliﬂkilidir.

Plak oluﬂurken üzerini örten endotel zarının karakteri
ve yapısı da de¤iﬂir ve yüzeyi pürüzleﬂir. Öte yandan
yırtılmasın diye vücut bu plakları sa¤lamlaﬂtırmak
amacıyla kalınlaﬂtırır ve kalsiyumla bezer. Bu ise
yumuﬂak ve esnek olan damarın kalın sert ve katı
olmasına neden olur. Tamir ve koruma amacıyla
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i. Elektriksel Dengenin Bozulması:
Kalp kası elektriksel uyarılarla kasılmaktadır. Sa¤lıklı
yaﬂamda kalp kasılmaları, özel uyarı oluﬂturma ve
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bu arada sol kola çeneye veya gö¤sün ve sırtın muhtelif
bölgelerine yayılabilen bir a¤rıdır. Kiﬂi rahat edece¤i
pozisyonu seçemez ve sıklıkla hareket etmemeye çalıﬂır.
Çok zaman so¤uk ter (ecel teri) a¤rıya eﬂlik eder. ﬁeker
hastalarında ve yaﬂlılarda a¤rı oluﬂmayabilir.

iletme sisteminin denetimindedir. Ancak buna
ra¤men her bir kalp kası hücresi de uyarı oluﬂturma
kabiliyetindedir. Kalp krizinde komﬂu dokuların
elektriksel özellikleri de¤iﬂece¤inden kalp kasının
elektrik stabilitesi de bozulacaktır. Bunun sonucunda
yaﬂamı tehdit eden ölümcül aritmiler (Ventrikül
fibrilasyonu) ve ani ölüm geliﬂebilir.

Di¤er belirtiler hastalı¤ın a¤ırlı¤ı ile yakın iliﬂkilidir.
Halsizlik, heyecan ve telaﬂ hali, çarpıntı, baﬂ dönmesi
gibi hafif belirtilerin yanında bulantı kusma, a¤rı ve
so¤uk terleme, nefes darlı¤ı, hipotansiyon, bilinç
bulanması, huzursuzluk, ﬂok, ani kalp durması gibi
a¤ır klinik tabloların belirtileri oluﬂabilir.
Komplikasyonsuz seyreden vakalarda önemli muayene
bulgusu olmayabilir. Klinik durumla uyumlu olarak
hipotansiyon, bradikardi, ek kalp ve akci¤er sesleri,
üfürümler ve di¤er komplikasyonlara ait bulgular
saptanabilir.

ii. Kalp Kasının Kasılabilirli¤inin Bozulması ve
Pompa Gücünün Azalması:
Kalp fonksiyonlarının yeterli ve etkin olabilmesi
için kalp odacıklarının çeperini oluﬂturan kalp
kasının karﬂılıklı ve eﬂgüdüm ile kasılması
gerekmektedir. Kalp krizinde zarar gören kalp kası,
kasılma iﬂlevine olması gerekti¤i kadar eﬂlik
edemeyecek ve hatta oluﬂan basınçla
balonlaﬂabilecektir. Bu durum ise kalbin kasılma
gücünde azalmaya yani kalp yetersizli¤ine neden
olacaktır. Bu durum aniden geliﬂen bir durumdur
ve vücudun buna karﬂı bir hazırlı¤ı yoktur.
Kaybedilen veya hasar gören kalp kasının kütlesi ile
orantılı olarak kalp yetersizli¤i de
çok a¤ır olabilir ve ölümle sonlanabilir.

Kalp Krizinin Tanınması
EKG, önemli tanı yöntemlerinden olup, kalp krizinin
oluﬂum sürecine uygun EKG de¤iﬂimleri oluﬂur. Erken
dönemde hiçbir EKG de¤iﬂikli¤i saptanamayabilir. Bu
durumda kan analizlerinden yararlanılır. Bu durumda
kalp krizine özel markerler (Troponin T ve I, CK-MB,
myoglobin) bakılmalıdır. A¤rıdan sonraki ilk
dakikalarda acile gelebilmiﬂ kiﬂilerde bu testler de
sonuç vermeyebilir. Bu durumda klinik görünüm kalp
krizini düﬂündürüyorsa, hekim inisyatif kullanarak
koroner anjiyografi yapmalıdır.

iii. Kalp Kasının Bütünlü¤ünün Kaybolması ve
Kapakların Fonksiyonlarının Bozulması:
Kalp krizi sonucunda zarar gören kalp kası canlılı¤ını
ve dayaklılı¤ını da yitirir. Kalp odacı¤ında oluﬂan
basınç de¤iﬂimleri bu bölge üzerinde a¤r› gerilme ve
yüklenmelere neden olur. Bunun sonucunda kas
dokusunda kopma ve yırtılmalar oluﬂur. Bunun
sonucunda kalp odacıkları arası delik, kalp zarına
açılma veya görevi kapakçıkların normal çalıﬂmasını
sa¤lamak olan kasların yerinden kopması sonucu akut
kapak yetersizli¤i geliﬂebilmektedir. Her üç durumda
da kalp yükü aniden artmakta ve bir hazırlı¤ı olmayan
kalbi aniden yetersizli¤e sokmaktadır. Ani geliﬂen akut
kalp yetersizli¤i çok a¤ır bir tablodur ve her zaman
ﬂok ve ani ölüm riski taﬂır.

Kalp Krizinde Yaklaﬂım ve Tedavi
Kalp krizi ölümcül bir hastalık olup vakaların yarısına
yakını ilk bir saat içerisinde ve herhangi bir tıp
merkezine ulaﬂamadan kaybedilmektedir. Dolayısıyla
kalp krizinde ilk dakikalar ve saatler yaﬂamsal açıdan
çok önemlidir.

Kalp Krizinin Belirtileri
Kalp krizinin en önemli belirtisi Gö¤üs A¤rısıdır.
Sıkıntı, baskı hissi ve ölüm korkusunun eﬂlik etti¤i,
uzun süren, dil altı kalp hapları ile dahi geçmeyen,
yo¤un, yeri net tanımlanamayan, öncelikle ve özellikle
gö¤üs ortasında iman tahtasının arkasında yerleﬂen,
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Kalp Krizi

Öte yandan kriz nedeniyle oluﬂabilecek ve gerek kısa
vadede gerek se yaﬂam boyu sonrunlara neden olacak
olan kalp dokusu kaybının önlenmesi için de ilk
dakikalar ve saatler önemlidir. Bu dönemde yapılacak
tedavi giriﬂimleri hem hayatı ve hem de gelece¤i
kurtarıcı mahiyettedirler. Bu nedenle kalp krizi geçiren
bir kiﬂinin olabildi¤ince hızlı bir ﬂekilde tıbbi yardım
alabilece¤i bir merkeze ulaﬂması, ulaﬂtırılması
gerekmektedir.
Günümüzde etkin bir ﬂekilde yaygınlaﬂan ambulans
ve ilk yardım a¤rı bu olana¤ı hiç olmadı¤ı kadar hızlı
ve etkili hale getirmiﬂtir. Yapılacak ilk ve en önemli
iﬂlem belirtileri ciddiye almak ve ona göre davranıp
ilk yardımı derhal aramaktır.
Tedavinin ana prensibini iki adım oluﬂturmaktadır:
1. Hastayı canlı tutmak, yaﬂamsal olabilecek sorunlar
ile mücadele etmek
2. Kalıcı ve sebebe yönelik tedavileri uygulamak
Bu tedavi, konusunda uzmanlaﬂmıﬂ ekibin ve ona
uygun donanımın 24 saat hazır bulunduruldu¤u
merkezleri gerektirmektedir. Böye bir merkeze
ulaﬂmıﬂ olan hastada yapılacak ilk iﬂ hastanın yaﬂamsal
verilerinin de¤erlendirilmesi, tanının konması ve
a¤rının baﬂlangıcının üzerinden geçen sürenin
tespitidir. Hayati bir sorun yoksa ve tanı kalp krizi
ise zaman kaybetmeden tehdit altındaki kalp kasının
canlılı¤ının sürdürülmesi, kalp krizinin yerleﬂmesine
izin verilmeden sürecin geri döndürülmesi için gerekli
tedavi baﬂlatılmalıdır.

Resim 3

ambulansında veya koroner yo¤un bakım
ünitelerinde uygulanabilen ve damarı tıkayan pıhtının
eritilmesini amaçlayan tedavi uygulanmalıdır.
Bu iki yöntemin yetersiz kaldı¤ı, komplikasyonlu
seyretti¤i veya kalp krizinin komplikasyonlarının
varlı¤ı durumunda acil koﬂullarda di¤er bir
revaskülarizasyon tedavisi yontemi olarak bypass
cerrahisi giriﬂimi uygulamak gerekebilir.
Revaskülarizasyon - reperfüzyon tedavisi yapılan
hastaların sonraki tedavileri veya acil reperfüzyon
tedavisi ﬂansı olmayan kalp krzi geçirmiﬂ hastaların
tüm tedavisi kritik zaman aﬂılana kadar koroner
yo¤un bakım ünitelerinde yapılır. Bu ünitelerde
hastalar sakin ve telaﬂsız ortamda yatak istirahatine
alınır. Yaﬂamsal verilerinin izlenmesi için monitörize
edilirler. Gereksinimlerinin karﬂılanmasına yönelik
tüm tedbirler alınır. Tıbbi tedavileri titizlikle ve dakik
olarak uygulanır. Çıkabilecek ani sorunlara karﬂı
donanımlı olan bu ünitelerde her türlü yaﬂamsal
destek olana¤ı hasta baﬂında bulunmaktadır.
Hastane periyodunu aﬂmıﬂ hastaların, evlerine
gönderilirken bundan sonraki yaﬂam tarzlarının
düzene sokulması, kalıcı tedavilerinin düzenlenmesi,
varsa di¤er sorunlarına yönelik yardımlarda
bulunulması ve yakından izlenmesi gerekmektedir.
Bunun için hasta ile hekimi ve hemﬂiresi arasında
yakın ve etkili bir iletiﬂim a¤ı kurulmalıdır.

Bu tedavini adı, “Acil revaskülarizasyon- reperfüzyon”
olup amaç kalp krizine neden olan tıkanmanın
ortadan kaldırılarak bölgeye kan akıﬂının
sa¤lanmasıdır. Hasta ve merkez koﬂulları uygun
olmak kaydıyla ve yeteri kadar erken gelinmiﬂ olması
durumunda bu tedavinin günümüzde kabul gören
ve en sık uygulanan yöntemi “Primer anjiyoplasti”
olarak adlandırılan ve tıkanan bölgenin balonla
geniﬂletildikten sonra stent ile açılması iﬂlemidir
(Resim 3).
E¤er hastanın böyle bir merkeze ulaﬂtırılması zaman
kaybına neden olacaksa veya anjyoplastiye uygun
koﬂullar yoksa bu kez “Trombolitik tedavi” denilen
ve uzman hekim ve ekibinin gözetitimde ilk yardım
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Op. Dr. Emin Kaya
KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

Welding cihazı ile artık bademcik
“ Thermal
ameliyatlarından korkmanıza gerek yok.
”
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Thermal Welding Cihazı ile Bademcik Ameliyatı

kanama riski oluﬂan hasta yok denecek kadar az .
O yüzden modern teknoloji ile geliﬂen bu yöntemi
tercih etmek güvenle tavsiye ediliyor.

Bademcik ameliyatlarında kullanılan “Thermal
Welding’’ sistemi sayesinde artık bu ameliyatlarda
daha az a¤rı oluyor ve sistemin kendisi aynı zamanda
kanama kontrolu de yaptı¤ı için, kanama riskini
çok azaltıyor.

Çocuklarda operasyondan 3 saat sonra a¤ızdan
beslenebiliyor. Önce su ve dondurma yemelerini
tavsiye ediyoruz. Daha sonra asidik ve sıcak gıdalar
dıﬂında rahatlıkla her türlü yeme¤i yiyebilirler.

Bu yöntemin Klasik bademcik operasyonundan
farkı disseksiyon esnasında cihaz önce dokuda belli
bir ısı oluﬂturarak , herhangi bir yanma oluﬂmadan
damarları pıhtılaﬂtırıp kanamaları durduruyor.
Sonra bir mandalinayı kabu¤undan sıyıracak gibi
bademci¤i yapıﬂtı¤ı yarden sıyırıp almamıza olanak
tanıyor. Karﬂılaﬂtırılmalı araﬂtırmalarda hastalarda
operasyon sonrası a¤rı çok daha az hissediliyor ve
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Ameliyat uygulanan saha bir gün sonra beyaz renk
alır. Bu o bölgede epitelyum dedi¤imiz hücrelerin
aktifleﬂip hızla dokuyu iyileﬂtirdiklerini gösteriyor.
5-7 gün sonra bu alan normal a¤ız içi mukozası
rengine dönmektedir.
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Uzm. Dr. Ayşe Summak
Dahiliye Uzman›

“

Check Up bir baﬂka ad›yla “kiﬂisel sa¤l›k taramas›”,
olas› hastal›klar› erken dönemde tespit ederek, önlem
almay› ve böylece kiﬂinin sa¤l›kl› kalmas›n› amaçlar.

”

ile böbrek hastalıkları erken bir aﬂamada tespit edilip
önlem alınabilir.

Sa¤lıklı olmak hayattaki önceli¤imizdir. Check-Up,
sa¤lıklı olma halinizi uzun süre devam ettirebilmek
için tasarlanmıﬂ bir sistemdir. Check up, hastalı¤ın
erken teﬂhis ve tedavisi veya hastalı¤ın ilerlemesini
önlemek için önemlidir.

Kendinizi iyi hissetmenize ra¤men doktora mı
gitmek? Yüksek tansiyon ve aﬂırı yüksek kan ﬂekeri
de¤erleri gibi çok sayıda hastalık dikkati çekmeden
baﬂlıyor, fakat ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Unutulmamalı ki; pek çok hastalık ne kadar erken
fark edilirse uygulanacak tedavinin baﬂarısı o kadar
fazla olmaktadır. Bu nedenle en azından yılda bir
kez kendinize zaman ayırıp yaptıraca¤ınız checkup ile sa¤lı¤ınızdan emin olmak sizin elinizdedir.
Modern Tıp’ta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce
gerekli önlemler alarak kiﬂinin sa¤lıklı kalmasını
sa¤lamaktır. Hiç ﬂikayeti olmasa da her insanın
belirli periyodlarla, risk grubuna girdi¤i hallerde
daha kısa aralıklarla doktora baﬂvurarak genel sa¤lık
kontrolünden geçmelidir.

Check-up, hızlı ve kolay bir süreçtir. Sa¤lık
durumunuzla ilgili bir genel bakıﬂ elde edersiniz.
ﬂeker hastalı¤ı, kalp ve dolaﬂım sistemi hastalıkları

“Check-up”ın hedefi, hastalıkların erken teﬂhis
edilmesini sa¤lamak ve risk faktörleri taﬂıyan
bireyleri saptayarak uyarmak ve bilinçlendirmektir.

Günlük hayatta önemsemedi¤imiz halsizlik,
yorgunluk ve baﬂ a¤rısı gibi sorunlar önemli bir
hastalı¤ın belirtileri olabilir.
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Check-Up

etkinli¤i kanıtlanmıﬂ testlere odaklanması gerekti¤ini
görülmüﬂtür.
Sa¤lı¤ın korunmasında erken tanı ve tedavi büyük
önem taﬂımaktadır. Her gün ilerlemiﬂ evreleri nedeni
ile tedavisi baﬂarısız olan hastalıklarla karﬂılaﬂmak,
sa¤ lık çalıﬂanlarını hastalıkları erken dönemlerinde
ve hatta henüz hastalık geliﬂmeden önce saptayacak
araﬂtırmalara yöneltmiﬂtir. Bu çalıﬂmaların
sonucunda tedavi edici sa¤lık hizmetlerinden çok,
koruyucu sa¤lık hizmetleri önem kazanmıﬂ ve
periyodik sa¤lık taramaları fikri gündeme gelmiﬂtir.
Periyodik sa¤lık taramalarındaki temel amaç, sa¤lıklı
bireylerde de¤iﬂtirilebilir risk faktörlerini belirleyerek
hastalıkların erken bulgularını saptamak,
oluﬂabilecek mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır.
Koruyucu sa¤lık uygulamalarının olumlu sonuçları
son 30-40 yılda gözle görülür hale gelmiﬂtir. Sık
görülen ve hem hastayı hem de hekimi çaresiz
bırakan pek çok hastalı¤ın insidansı, koruyucu sa¤lık
hizmetlerinin sunulmasını takiben azalmıﬂtır. Ayrıca,
bu yaklaﬂımın bir sonucu olarak mortalite ve
morbidite oranlarında da belirgin ölçüde bir azalma
sa¤lanmıﬂtır. Örne¤in; yüksek tansiyonun erken
tanı ve tedavisindeki geliﬂmelerin de katkısı ile
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde yaﬂa ba¤lı
geliﬂen inme (stroke) vakalarında ölüm oranı 1972
yılından bu yana yarı yarıya azalmıﬂtır. Yine aynı
ﬂekilde, kadınlarda görülen serviks kanserinin erken
tanısına yönelik testler sonucunda invaziv serviks
kanseri insidansında dramatik bir azalma
sa¤lanmıﬂtır.

Genel Sa¤lık kontrolü ya da daha sık karﬂılaﬂtı¤ımız
ismi ile "Check-Up", hiçbirﬂikayeti ve rahatsızlı¤ı
olmaksızın her yaﬂ grubundan sa¤lıklı bireylerin
düzenli aralıklarla yaptırması gereken tarama
yöntemidir.

Tarihçe
• Hastalık belirtisi olmayan kiﬂilerin periyodik
olarak sa¤lık kontrolünden geçirilmesi 1861’lere
uzanmaktadır. (‹ngiltere’ de Dr.Horace Dobel)
• 1900’lerin baﬂlarında çalıﬂanların sa¤lık kontrolleri
ve iﬂe alınma muayenelerinde, sigorta ﬂirketlerinin
poliçe düzenleme öncesinde yıllık sa¤lık muayenesi
yapılmıﬂ.
• 1921’de bir sigorta ﬂirketinin yaptı¤ı bir araﬂtırmada
düzenli sa¤lık kontrolünden geçen kiﬂilerde
mortalitenin düﬂtü¤ünün saptanması ve
yayınlanması ile ABD’de hasta olmayan kiﬂilerin
yıllık sa¤lık muayenesi popülarite kazanmıﬂ.
• 1922’de Amerikan Tıp Birli¤i her yıl bir dizi
standart testi içeren ayrıntılı bir muayene yapılmasını
önermiﬂtir.
• 1970’lerde yıllık sa¤lık muayenelerinin yeterli
olmadı¤ı ve bu muayenelerin yaﬂa ve cinsiyete özgü,
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Sa¤lık kontrolleri hastalıkların geliﬂmesini
azaltabilmek ve ömrünü uzatmak için tasarlanmıﬂtır.

Check up bireyselleﬂtirilirse anlamlı olur.
Standard Check-Up'lardan farkı nedir?
Niçin kiﬂiye özel olmalı?

Öte yandan bu tür taramalarda “overdiagnosis”,
giriﬂimsel izlem testleri veya yanlıﬂ pozif giriﬂimsel
izlem testleri veya yanlıﬂ pozitif test dedi¤imiz
aﬂırılıklardan da uzak durmamız gerekir.

Genetik yapınız, beslenme ve egzersiz alıﬂkanlıklarınız, sosyal yaﬂantınız, e¤itim ve ekonomik
düzeyinizle yaﬂadı¤ınız çevresel ﬂartlar dikkate
alındı¤ında Siz dünyada teksiniz. Bu nedenle checkup olarak adlandırılan sa¤lık analizleri de sadece
size özel oldu¤unda en üst düzeyde fayda
sa¤layacaktır.

‹ﬂte burada taramanın yapıldı¤ı kuruluﬂun saygınlı¤ı,
ciddiyeti ile sonuçları de¤erlendirecek olan hekimin
bilgi, deneyim, etik de¤erleri ve hastasına olan saygısı
ön plâna çıkar.

Özellikleri Nelerdir?

Kurumumuzda check- up hizmetleri yaﬂ ve cinsiyet
bilgilerine göre kategorize edilmiﬂtir. Her yaﬂta
check-up sırasında yapılması gereken tetkikler
de¤iﬂmektedir.

•
•
•
•

Koruyucu (Önleyici)
Kiﬂiye Özel
Bütüncül (Her yönüyle kapsayıcı)
Fonksiyonel (Kanıta dayalı Tıbbı Geleneksel
Tıpla Birleﬂtiren)
• Yenileyici (Rejeneratif) Tıbbı içine alan

‹çeri¤i dünya standartlarındaki kılavuzlara göre
belirlenen, belirli yaﬂ dönemlerine özel paket
programlar ve ailesel genetik geçiﬂli hastalıklara özel
tarama amaçlı programlar haricinde; Kiﬂiye ait
kiﬂinin yaﬂ, cinsiyet, risk faktörleri, hayat tarzı ve
ailesindeki hastalık yüküne göre risk faktörlerinin
belirlenmesi sonucunda ilgili fiziki muayenelerin
ve gerekli görülen Laboratuar / Radyolojik testlerin
tespiti ile kiﬂiye özel programlar hazırlanır.

Check-Up’a Gelmeden Önce Sizden ‹stenenler:
Randevu günü mutlaka aç geliniz (8-12 saatlik bir
gece açlı¤ı yeterlidir). Bu arada bir ﬂey yemeyiniz, su
dıﬂında hiçbir ﬂey içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
Daha önce yapılmıﬂ test ve di¤er tetkik sonuçlarınız
varsa lütfen beraberinizde getiriniz. C vitamini
kullanıyorsanız, miktarı günde 250 mg’ı
geçmemelidir. Demir içeren ilaçlar kullanıyorsanız,
check-up’tan en az iki gün önce kullanımı
kesilmelidir. Mensturasyon(adet) günlerinde verilen
idrar örneklerinin sa¤lıklı bir incelemeye uygun
olmadı¤ını unutmayınız. Hamileyseniz veya bu
konuda kuﬂkularınız varsa, iﬂlemlere baﬂlamadan
önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.
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Kiﬂiye Özel Check-Up Programlarımız ile kiﬂinin
hastalıklara karﬂı taraması yapılıyor, riskler
belirleniyor, risklerde e¤er bir hastalık belirtisi olursa
ilgili branﬂ ile görüﬂülüp kiﬂinin de¤erlendirmesi
yapılabiliyor. Kiﬂiye Özel Check-Up programının
sonraki aﬂamalarında kiﬂinin en uygun sa¤lık
hizmetini alarak sa¤lı¤ına kavuﬂması sa¤lanmaktadır.
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Doç. Dr. Orhan Karakaşlar
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Gebelikte özellikle gözlük ve kontakt lens
ölçülerinde de¤iﬂiklik oldu¤unu bilmek gerekir.

Gebelikte tüm vücut organları gibi gözde de belirgin
de¤iﬂimler olur. Bu de¤iﬂimler beklenen (fizyolojik)
olabildi¤i gibi patolojik de olabilir.

duyarlılık azalması, korneada kalınlaﬂma, kornea
e¤rili¤inde (kurvatür) artma görülür. Bu bulgular
özellikle gebeli¤in son üç ayında belirginleﬂir. Gerek
göz kurulu¤u gerekse korneadaki de¤iﬂimler
nedeniyle kontaktlens kullanımı problem yaratır.
Lensler hareketsiz ve yapıﬂma e¤iliminde olur.
Gözlük de¤erlerinde de de¤iﬂiklikler gözlenir. Yeni
kontaklens ve gözlük reçetesi için do¤umdan sonra
en az 1 ay beklenmelidir. Gözlükten kurtulmaya
yönelik lazer, retraktif cerrahi uygulamalarının
gebelikte endikasyonu yoktur. Bu ameliyatlar do¤um
sonrasında kornea bulguları stabil olana kadar
ertelenmelidir.

F‹ZYOLOJ‹K GÖZ DE⁄‹ﬁ‹MLER‹
Kapaklar: Gebelikte sık görülen kapak bulgusu göz
çevresinde pigment birikimi, damarlanma ve renk
de¤iﬂimidir. Do¤um sonrası yavaﬂ yavaﬂ
kaybolur.Tek taraflı kapak düﬂüklü¤ü bazen
görülebilmektedir.
Göz Yaﬂı : Hormonal de¤iﬂikliklerle göz yaﬂı bezleri
etkilenir. Göz yaﬂı film tabakası bozulur ve göz
kurulu¤u oluﬂur.

Göz içi basıncı: Gebelikte özellikle ikinci bölümde
göz tansiyonu düﬂmektedir. Glokomlu gözlerde bu
düﬂme daha fazla olabilir. Do¤um sonrası ikinci
ayda önceki tansiyon dönemlerine dönmektedir.

Kornea: Saydam kornea tabakasındaki de¤iﬂimler
ço¤unlukla su tutulumuna ba¤lıdır. Korneada
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Glokom riskli gebelerde ilaçların yan etkisi olasılı¤ı
nedeniyle lazer tedavisi yapılabilir.
Lens: Gebelikte ve enzirme döneminde geçici yakını
netleﬂtirme (akomodasyon) kayıpları bildirilmiﬂtir.
Uveit: Gebelikte Behçet Hastalı¤ı gibi enfeksiyoz
olmayan göz reaksiyonlarında azalma görülmektedir
Görme alanı: Gebelikte görme alanında
görülemeyen alanlar tanımlanabilir. Bunlar
do¤umdan sonra normale döner.

PATOLOJ‹K GÖZ DE⁄‹ﬁ‹MLER‹
Bu de¤iﬂimler gebeli¤e özgü göz hastalıkları veya
mevcut göz hastalıklarındaki de¤iﬂimler ﬂeklinde
olabilir.
Preeklamptik ve eklamptik kadınlarda %15 varan
oranda kortikal körlük bildirilmiﬂtir. Burada görme
kaybı yanısıra baﬂ a¤rısı, reflekslerde artıﬂ ve kuvvet
kaybı görülebilir. Görme kaybı birkaç saat ile 8 gün
arasında sürebilirken görme alanı kayıpları do¤umdan
aylar sonrasında da devam edebilir. Yapılan MR
tetkiklerinde beynin de¤iﬂik bölümlerinde düzelebilen
ödemler saptanmıﬂtır. Görme de¤iﬂimleri ve gözdibi
muayene bulguları kadın do¤um uzmanlarını
preeklampsi gibi riskli gebelik yönünden uyarıcı olabilir.

Preeklampsi ve eklampsi: Preeklamsi hastalarında
%25-50 oranında görme sorunları bildirilmiﬂtir.
Hastalar görme bulanıklı¤ı, ıﬂık duyarlılı¤ı, çift
görme, görme alanı kayıpları ve hatta körlük
yaﬂayabilirler. Bu hastaların yapılan gözdibi (retina)
muayenelerinde arterial damarlarda daralma veya
spasm saptanır. Hastalı¤ın ﬂiddetine ba¤lı olarak
hipertansiyona özgü ödem, damar tıkanıklı¤ı,
kanama, eksuda ve görme siniri tutulumu (optik
nöropati)gözükebilir. Yine bu hastalarda %1-10
alanında retina tabakasında ayrılma (eksudatif
dekolman) gibi ciddi göz sorunları oluﬂabilmektedir.
‹lk do¤umunu yapan sezeryanlı kadınlarda bu
olasılık daha fazladır.

Sentral seröz retinopati : Bu retina bulgusu
gebeli¤in geç dönemlerinde görülebilir. Görme azlı¤ı
ve çarpık görme belirtisi vardır. Makula (sarı nokta)
bölgesinde oluﬂan sıvı birikimi retina katlarında
kısmi ayrılmaya neden olmaktadır. Do¤umdan
sonra birkaç ay içinde genellikle düzelse de bazen
görme yakınmaları uzun sürebilmektedir.
Damar tıkanıklıkları: Hemen do¤um sonrası
peryod da amniyotik sıvı embolisi veya pıhtılaﬂmaya
ba¤lı görülebilir. ‹ki taraflı olabilen görme kaybı
kısmen düzelebilmektedir.
Diabetik Retinopati: Obesite nedeniyle diabetik
gebe sayısı hızla artmaktadır. Diabete ba¤lı göz dibi
de¤iﬂimleri ise gebelikte artıﬂ göstermektedir. Gebe
kadında mevcut hipertansiyon ve kötü diabet
kontrolü klinik tabloyu a¤ırlaﬂtırabilir.

Medikal Dergi, Nisan 2015
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Do¤umdan sonra diabetik retina bulguları kısmen
gerilese de 1 yıl kadar artma riski oldu¤u unutulmamalıdır. Makulayı (sarı nokta) tutan olgularda kalıcı
görme kayıpları olabilmektedir. Diyabetik gebe
kadınlarda ilk 3 ayda mutlaka göz muayenesi gerekir.
Göz dibi bulgularına göre kontrolleri yapılmaktadır.
Graves Hastalı¤ı: Tiroid hastalıkları do¤urganlık
yaﬂındaki kadınlarda sıklıkla görülür. Gebeliklerin %
0.2’sinde hipertroidi bildirilmiﬂtir. Bunların %85’in
de Graves hastalı¤ı geliﬂir.
Gebelikte bulantı, kusma, iﬂtah artıﬂı, sıcaklık intoleransı,
yorgunluk, endiﬂeli hal sıklıkla görülür. Bu belirtiler
nedeniyle hipertiroidi tanısı koymak güçleﬂebilir.
Gözlerin korkutucu büyüme ve öne çıkması
(eksoftalmus) Graves tanısı koydurur. Gebeli¤in ilk 3
ayında belirginleﬂen Graves hastalı¤ı daha sonra artar.
Bu gebelerde do¤um, dahiliye, endokrin ve göz
doktorlarının ortak takibi gerekmektedir.
Toxoplasmosis: Latent göz toxoplasmosis hastalı¤ı
gebelikte aktive olabilir. Bunun fötüse geçme riski
azdır.

Medikal Dergi, Nisan 2015

17

Osmanoğlu Hastanesi

Op. Dr. Ömer Çağlıaydın
Beyin ve Sinir Cerrah›

“

Günümüzde mikrocerrahi yöntemi ile
Bel F›t›¤› ameliyatlar›
korkulan ameliyat olmaktan ç›km›ﬂt›r.

Beﬂ adet omur ve bu omurlar aras›ndaki adeta
amortisör görevi gören diskler ile birlikte sakrum
üzerinde yerleﬂen bel bölgesi, omurgan›n boyundan
sonraki en hareketli bölgesini oluﬂturur. Beldeki
hareketin büyük ço¤unlu¤unu 4. ve 5. bel omurlar›
ile 5. bel omuru ile sakrum kemi¤i aras›ndaki
eklemler oluﬂturur. Omurlar aras›ndaki disklerin
içi jelatinimsi k›vam›nda yaklaﬂ›k %70- 80 oran›nda
su içeren bir s›v› ve d›ﬂ k›sm› ise fibrotik bantlardan
oluﬂan liflerden oluﬂur. Zaman içinde bu disklerin
içindeki s›v› oran›nda azalma ortaya ç›karak daha
önceden k›r›lmayan kopmayan vas›ftaki disk içeri¤i
kuruyarak k›r›labilir, kopabilir bir ﬂekle gelir.
Tekrarlayan hareketler, aﬂ›r› zorlanmalar, duruﬂ
bozukluklar› ve uygun olmayan pozisyonlarda
yap›lan fiziksel aktiviteler d›ﬂ k›s›mdaki anulus
fibrozis ad› verilen kuﬂakta y›rt›lmalara yol açar,
y›rt›lma anulusun iç liflerinden baﬂlayarak d›ﬂar›ya
do¤ru uzan›r. Bunun sonucunda suyunu kaybetmiﬂ,
bozulmuﬂ jelatinöz s›v› madde d›ﬂar›ya do¤ru
f›t›klaﬂ›r ve o bölgedeki ba¤lar› zorlar etraftaki
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Fıtıklaşmış
Disk
Sıkışmış
Sinir
Bel Omurgaları
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Bel Fıtığı

Sinir kökü kompresyonuna bağlı radiküler ağrı
Sinir kökü, genişlemiş
olan faset tarafından
sıkıştırılıyor

Sinir kökü, disk
hernisi tarafından
sıkıştırılıyor

L1
L2
L3
L4
L5

L1
L2

S3
S2 S4
C
S5

L3

Radiküler ağrı
profili
(monosegment
dağılım)

L1

S2

S1

L2
L4

L3

L5

Spesifik sinir kökünün sıkışması,
o sinir köküne özgü radiküler bir dağılım
gösteren ağrıya neden olur.

L4

S1

L4

Bel f›t›¤› belirtileri nelerdir?

dokulara bask› yapar. Diskin kapsülündeki
y›rt›lmalar›n oldu¤u dönemlerde hastalar zaman
zaman olan bel a¤r›lar›ndan muzdariptirler. Bunlar›n
ço¤u hiçbir tedavi görmeden sadece yatak istirahati
ile bile düzelebilir. Ancak hastal›k daha da ilerleyince
baca¤a giden sinirleri s›k›ﬂt›r›r ve hastalarda bu
dönemde daha çok bacak a¤r›s› ön plana geçer. Sinir
lifleri de ayn› elektrik kablolar›na benzerler,
ço¤unlukla daha d›ﬂta yüzeye yak›n olan lifler hissi
taﬂ›yan liflerdir. Daha derinde olanlar ise hareketi
yapt›ran lifleridir. Hastalarda baca¤a gelen sinirde,
ç›km›ﬂ olan disk tahriﬂe yol aç›nca ilk önce o sinirin
hissi taﬂ›d›¤› bölgede a¤r› duyulur. Olay ilerleyip hissi
taﬂ›yan liflerde hasar olursa o bölgede uyuﬂukluk
(hissizlik) ortaya ç›kar, e¤er hala bu aﬂamada da
hasta tedavi edilmez ise hareketi yapt›ran liflerin de
etkilenmesi neticesi hastada kuvvet kayb› ortaya
ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Daha çok genç ve orta yaﬂlarda
görülür. ‹leri yaﬂlarda ise bel kireçlenmesi ile birlikte
f›t›k ve omurilik kanal daralmas› görülür.
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Bel f›t›¤›n›n en önemli belirtisi bel ve bacak a¤r›s›d›r.
Baﬂlang›çta belde yerleﬂik olan a¤r› daha sonra
baca¤a yay›l›r. Genellikle tek tarafl›d›r. Taraf
de¤iﬂtirebilir veya iki tarafl› olabilir. Bazen hastalar
yaln›zca bacak a¤r›s› ile gelir. Ani bir zorlanma yada
ters hareket yoksa a¤r› daha önce birkaç defa
tekrarlam›ﬂt›r, tedaviyle yada tedavisiz düzelmiﬂtir.
Hastada ayr›ca bacakta uyuﬂma, bel hareketlerinde
k›s›tlanma görülür. Öksürme, hapﬂ›rma, uzun süreli
oturma, otomobil kullanma, öne do¤ru e¤ilme,
a¤r›y› artt›r›r. Antisiyataljik postür denilen a¤r›y›
azaltmak amac› ile belin bir tarafa do¤ru e¤ilmesi
s›k rastlanan bir bulgudur. A¤r› hafif, orta veya
ﬂiddetli olabilir. ‹leri vakalarda bacak kaslar›nda
erime, incelme, bacakta üﬂüme olabilir. Çok nadiren
bacaklarda özellikle iç taraflarda (iki taraf) his kusuru
ve idrar yapamama veya idrar kaç›rma görülür. Bu
durumda hasta acilen ameliyata sevk edilmelidir.
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Teﬂhis nas›l konur?

Lomber Mikrodiskektomi nedir?

Ço¤u olguda hastan›n görünümü, hastan›n ifadesi,
basit bir muayene kesin teﬂhis koydurur. Ancak
hastal›¤›n ﬂeklini belirlemek ve di¤er hastal›klardan
ay›rt etmek için laboratuvar tetkikleri, düz röntgen,
tomografi ve MR gerekebilir.

Mikrodiskektomi yönteminin temel amac›n›n klasik
bel f›t›¤› ameliyat› ile ayn› oldu¤unu, ancak daha
geliﬂmiﬂ tekniklerle yap›ld›¤›n› belirtmek gerekir.
Avantajlar›n› ise;
- Ameliyat tamamen mikroskop alt›nda yap›l›r ve
tüm ameliyat video kayd› alt›na al›n›r,
- Mikroskobun büyütmesinden ve geniﬂ görüﬂ
alan›ndan yararlan›p çok daha küçük bir sahada
çal›ﬂmak mümkündür,
- Cerrahi müdahale 12-14 milimetre içerisinde ve
hastan›n hissetmeyece¤i ﬂekilde yap›lmaktad›r,
- Küçük bir bölgeden müdahale gerçekleﬂti¤i için,
hem iyileﬂme daha h›zl›d›r, hem de ameliyat
sonras› cerrahi müdahaleye ba¤l› s›k›nt›lar bu
yöntemle çok daha azd›r ya da hiç olmamaktad›r.
K›sa hastanede kal›ﬂ süresi, tekrarlama riskinin
daha az olmas›, günlük yaﬂant›ya k›sa sürede geçiﬂ
gibi avantajlar› vard›r.

Bel f›t›¤›ndan korunmak mümkün müdür?
‹yi bir kas yap›s›, kaslar aras›nda denge duruﬂ e¤itimi
ve riskli hareketlerden kaç›nma bel f›t›¤›ndan
korunmada k›smen yard›mc›d›r. Esas önemli olan
bir kez bel a¤r›s› olan kiﬂide bunun tekrarlar›n›n
önlenmesidir.

Bel f›t›¤›n›n tedavisi nas›ld›r?
- K›sa süreli yatak istirahati, hastan›n en rahat etti¤i
pozisyonda ve iyi bir yatakta olmal›d›r. Yatak sert
ve düzgün olmal› vücut a¤›rl›¤› ile çökmemelidir.
Bacaklar kar›na çekik yan yatar pozisyon (ana rahmindeki cenin pozisyonu) en iyi dinlenme ﬂeklidir.
- A¤r› kesici, kas gevﬂetici, ilaçlar faydal›d›r.
Kronikleﬂmiﬂ hastalarda antidepresan ilaç
kullan›labilir.
- ‹laç ve istirahat tedavisine ra¤men ﬂikayetleri devam
eden hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon
hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda ﬂikayetlerin
geçmesine yard›mc› olur.
- Bütün hastalara bel koruma prensipleri ve hastal›¤›n aﬂamas›na göre egzersizler gösterilmelidir.
- Hastalarda idrar gaita tutamama ve ilerleyen
kuvvet kayb›n›n olmas› durumunda hiçbir baﬂka
tedavi yöntemi ile zaman kaybetmeksizin acil
ameliyat yap›lmal›d›r. Yine tüm a¤r› kesici tedavi
yöntemlerine ra¤men bacak a¤r›s› geçmeyen
hastalarda da cerrahi müdahale geciktirilmeden
uygulanmal›d›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan hastalarda
yap›lan tüm di¤er tedavi yöntemleri denenmesine
ra¤men bacak a¤r›s› geçmiyorsa ve bu bacak a¤r›s›
kiﬂinin günlük hayat›n› etkileyecek düzeyde ise
yine cerrahi tedavi düﬂünülür.
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Ameliyat nas›l yap›l›r?
Hasta ameliyat sabah› aç karna hastaneye kabul
edilir. Anestezi doktoru taraf›ndan görülen ve gerekli
laboratuar tetkikleri yap›lan hasta, ayn› gün
ameliyata al›n›r. Hasta ve hekim uygulanacak
anestezi ﬂekline birlikte karar verir. Genel anestezi
veya spinal anestezi (belden aﬂa¤›s›n›n
uyuﬂturulmas›) alt›nda da mikrodiskektomi
uygulanabilir. Her iki durumdada ameliyat masas›na
yüzükoyun yat›r›lan hastada mikrodiskektominin
uygulanaca¤› mesafe skopi kontrolü yaparak
iﬂaretlenir. 1-2 cm’lik cilt kesisi yap›larak,
mikrodiskektomi ekartörü yerleﬂtirilir, mikroskop
alt›nda omurilik, sinirler ve f›t›k dokusu ortaya
konularak, f›t›k dokusu ç›kar›l›r.
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Dt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

‹mplant, eksik olan diﬂlerin fonksiyon ve esteti¤ini
tekrar sa¤lamak amac›yla çene kemi¤ine yerleﬂtirilen
ve uygun malzemeden yap›lan yapay diﬂ köküdür.

‹mplant, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. ‹mplant
uygulaması konusunda tecrübeli bir diﬂ hekimi için
diﬂ çekiminden çok daha kontrollu ve rahat bir
cerrahi müdahaledir.Bir çok hastamız çevreden ve
internet dünyasından edindi¤i gerçek dıﬂı bilgiler
yüzünden implanttan uzak durmaktadır. Oysa tekrar
etmek de fayda var ki; elbette ki bir cerrahi
müdahaledir ve bir takım sıkıntılar oluﬂabilir fakat
genel olarak implant uygulamaları hastamızın o
günkü yaﬂam düzenini bozmaz. Yani implantınızı
yaptırıp iﬂinize devam edebilirsiniz.

Belki de diﬂ hekimli¤inin son yıllarda en baﬂarılı
geliﬂmesi implantlardır. Tarihe bakılınca M.Ö.
6000’li yıllarda Mayalar döneminde implant benzeri
çalıﬂmalar görülse de esas olarak 60’lı yıllardan sonra
implant uygulamaları modern diﬂhekimli¤inde
kendine yer bulmuﬂtur. Son 20 yıldır da rutin olarak
implant uygulamaları yapılmaktadır.
Peki bu kadar çok konuﬂulan, üzerinde tartıﬂılan
diﬂ implantı nedir? ‹mplant, çeﬂitli nedenlerle
kaybedilen diﬂlerin yerine çene kemi¤ine yerleﬂtirilen
yapay titanyum diﬂ kökleridir. Klasik protezlere
göre en büyük avantajları eksik diﬂ yerine konurken
komﬂu diﬂler hiçbir zarar görmez ve bize her koﬂulda
sabit protez( hastanın takıp çıkarmadı¤ı) uygulama
olana¤ı sunar.
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‹mplant operasyonu sırasında a¤ız içine yapılacak
lokal anestezi sayesinde hasta a¤rı ya da acı
hissetmemektedir. Operasyon sonrasında
hissedilebilecek a¤rı ise, günlük hayatta kullanılan
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herhangi bir a¤rı kesici ile geçebilmektedir. Hastanın
iste¤ine ba¤lı olarak implant tedavisi genel anestezi
altında da yapılabilir.
‹mplant süresi a¤ız içine yerleﬂtirilecek, implant
sayısına göre de¤iﬂmekle birlikte, bir implantın
yerleﬂtirilme süresi yaklaﬂık 15-20 dakikadır.
‹mplant tedavisinin öncelikli baﬂarısı, çene yapısına
ve çene kemi¤inin yeterlili¤ine ba¤lıdır. Yeterli
kemik yo¤unlu¤u bulunmayan hastalara
yo¤unlu¤un az oldu¤u bölgelere yapay kemik tozu
uygulaması yapılarak implant operasyonları
gerçekleﬂtrilebilmektedir.
‹mplant tedavileri için üst yaﬂ sınır bulunmamakla
birlikte, 18 yaﬂını doldurmuﬂ yani kemik geliﬂimini
tamamlamıﬂ tüm hastalara implant tedavisi
uygulanabilir.
Ayrıca kontrol edilemeyen diyabet, tansiyon, kan
pıhtılaﬂma sorunu olan ve ileri derecede kalp
rahatsızlı¤ı olan kiﬂilere implant operasyonları öncesi
hekimlerinden izin almadan operasyonları
gerçekleﬂtirilmemektedir. Hastanın hekimi ile
yapılan konsültasyonlar sonrasında kontrol altında
implant uygulamaları korkmadan yapılabilir.
Yazımızın bundan sonraki bölümünde en çok merak
edilen birkaç soru ve cevabına bakalım:
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Diﬂ çekimi yapıldıktan hemen sonra implant
yapılabilir mi?
Bu konu ile ilgili iki farklı uygulama vardır. Çekim
yerinde herhangi bir iltihap ya da defekt yok ise,
hemen o bölgeye implant yapılabilir. Ancak çekim
yerinde herhangi bir defekt var ise, bu bölgeye kemik
tozu uygulaması yapılarak yaklaﬂık 2 ay kadar çekim
yerinin iyileﬂmesi beklenir.
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Yenilenme süresinde, daha önce yapılmıﬂ implantlar
(vida bölümü) a¤ızda kalmaktadır, sadece implant
üstüne yapılan protezler yenilenmektedir. ‹mplant
destekli protezlerin de di¤er protezler gibi ömürleri
vardır.

‹mplant uygulamasından hemen sonra
protezler yapılabilir mi?
Bazı implant sistemlerinde implant yapılır yapılmaz
protez uygulaması da yapılabilmektedir. Ancak
geleneksel yaklaﬂım implant operasyonundan sonra
implantın çene kemi¤i ile bütünleﬂmesi için 2-4 ay
kadar beklenmesi yönündedir.

‹mplantlar sigara kullanan kiﬂiler için
önerilebilir mi?

Eksik her diﬂ için bir implant gerekir mi?

Sigara ve alkol kullanımı implant operasyonları
sonrası iyileﬂme süresini uzatmakta ve süreci
zorlaﬂtırmaktadır. Bu nedenle en azından iyileﬂme
sürecinde bu hastalarımızdan sigara ve alkolden
uzak durmalarını isteriz.

Her eksik diﬂ için 1 implant gerekmez. A¤ız içinde
aynı bölgede birden fazla eksik diﬂ var ise tek implant
2 ya da 3 protez diﬂ yapılması için imkan sa¤layabilir.

‹mplantların ömrü kaç yıldır?
Sistemik bir rahatsızlık olmadı¤ı ve genel a¤ız hijyeni
iyi oldu¤u sürece implantlar ömür boyu a¤ız içinde
durabilir. Ancak implant üstündeki protezlerin
klasik protezler gibi belirli aralıklarla yenilenmesi
gerekebilir.

‹mplant operasyonundan sonra iyileﬂme ve
bekleme süresinde diﬂsiz mi kalınıyor?

‹mplantların alerji ya da kanser yapma riski
var mı?

Bugün kök hücre çalıﬂmaları oldukça hızlı
ilerlemektedir. Yakın bir zamanda kök hücre tedavisi
ile kaybedilmiﬂ diﬂlerin yerine yeniden diﬂlerin
üretilmesi olası görülmektedir. Ancak ﬂu an elimizde
implant uygulamasından daha modern bir yol
bulunmamaktadır. Önemli olan tek ﬂey
güvenebilece¤iniz ve her zaman ulaﬂabilece¤iniz bir
diﬂ hekimi ile yola çıkmanızdır. Ama gene de en
önemlisi ; unutmayın ki hiçbir uygulama kendi
diﬂlerinizin yerini tam olarak tutamaz, her zaman
diﬂlerinize çok iyi bakmalı ve düzenli hekim
kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Özgürce
gülümsemeniz dile¤iyle.

Hastalarımız bu süreyi diﬂsiz geçirmek zorunda
kalmıyor.‹mplant operasyonu sonrası hastalara
geçici protezler yapılmaktadır.

‹mplantların alerji ya da kanser yapma olasılı¤ı
yoktur.

‹mplant uygulamaları pahalı bir tedavi midir?
‹mplant uygulamaları ilk bakıﬂta pahalı bir tedavi
olarak düﬂünülse de, hastaya sa¤ladı¤ı avantajlar
(konfor, estetik, fonksiyonellik) açısından ileri
vadede ucuz bile sayılabilmektedir.

‹mplant destekli protezler yenilenebilir mi?
‹mplant destekli protezler, tabii ki yenilenebilir.

Medikal Dergi, Nisan 2015
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Doç. Dr. Engin Yarkın Bürümcek
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Hiperglisemi veya insülin yetersizli¤i sonucu
oluﬂan, retinanın kılcal damarlarını tutan,
retinaya özgü bir damar hastalı¤ı ve
buna eﬂlik eden bir sinir hasarıdır.

”

Diyabetin körlü¤e yol açabilen bir hastalık oldu¤u
bilinmektedir, bu hastalı¤ın ismi Diyabetik
Retinopati’dir.

Da¤ılım:
• Diyabetik olgularının % 25’inde DR mevcut.
• Tip I DM’de 20 yılda minimal retinopati görülme
oranı %100, Proliferatif DR oranı %50’dir. Bunlar
ortalama kan ﬂekeri düzeyi yüksek genç
hastalardır.

Diyabetik Retinopati (DR), hiperglisemi veya insülin
yetersizli¤i sonucu oluﬂan, retinanın kılcal
damarlarını tutan, retinaya özgü bir damar hastalı¤ı
ve buna eﬂlik eden bir sinir hasarıdır.

• Tip II DM’de bu oranlar daha düﬂüktür.
• Tip I ve II DM’de, retinopati sistemik hastalı¤ın
baﬂlangıcından 3-5 yıl sonra ortaya çıkar.

20. yy’da insülin kullanımı ile diyabette ortalama
ömür ve DR görülme oranı artmıﬂtır.

• Tip II de hastalı¤ın baﬂlangıcını saptamak zordur.

Dünya Sa¤lık Örgütü’nün verilerine göre dünyada
yaklaﬂık 280 milyon diyabet (DM) hastası var ve bu
sayı 2030 da 435 milyon olacak, bunların %30’u
tanı almamıﬂ hastalar. Verilere göre çalıﬂan nüfusun
yaklaﬂık %15 i diyabetik.
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• DM sayısı ülkemizde 9 milyonun üzerindedir.
• TURDEP II (2010) çalıﬂması, TURDEP I (1998)’e
göre 12 yılda ülkemizdeki diyabet oranında %
90, obezitede ise % 44 artıﬂ oldu¤unu göstermiﬂtir.
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• HbAıC ölçümüyle uzun süreli glisemi kontrolünün
yapıldı¤ı retrospektif çalıﬂmalara göre DR
geliﬂiminde kronik hipergliseminin rolü kesindir.

Diyabetik Retinopati

• ‘Standart’ tedavi grubu ile karﬂılaﬂtırıldı¤ında ‘Sıkı’
tedavi grubunda DR nin daha yavaﬂ ilerledi¤i,
retinal, renal ve nörolojik komplikasyon riskinin
%25 azaldı¤ı gösterilmiﬂtir.
Kornea
Vitreus

Sklera

• Ergenlik döneminde erken retinopati geliﬂir, hızlı
ilerleyen retina hasarı (florid retinopati) riski
artar.
• Gebelerde, sigara kullananlarda, kalp ve damar
hastalı¤ı olanlarda DR ilerlemesi anlamlı derecede
yüksek bulunmuﬂtur.

Retinal yeni damarlanma

• DR geliﬂimi ile ilgili ırksal veya etnik farklılıklar
gösterilememiﬂtir. PDR’de genetik etkinin rolü
olabilece¤i çal›ﬂmalarda tartıﬂılmıﬂtır.
• Ülkemizde 2362 hastaya logistic regresyon analizi
uygulanarak yapılan DR prevalans çalıﬂmasına
göre risk faktörleri; 30 yaﬂ altı diyabetiklerde diyabet
süresinin uzunlu¤u ve erkek cinsiyet, 30 yaﬂ ve
üstü diyabetiklerde ise diyabet süresinin uzunlu¤u,
erkek cinsiyet, insülin kullanılması, tanı yaﬂının
küçük olması ve vücut kitle indeksinin %25’den
küçük olması idi (2006).

Göze ait risk faktörlerine gelince; AVD (arka vitreus
dekolmanı), glokom, miyopi, geniﬂ koriyoretinal
skarlar DR riskini azaltırken, katarakt cerrahisi,
YAG lazer kapsülotomi, ERM (epiretinal membran),
retina ven tıkanıklı¤ı ve sa¤lam retinaya laser
uygulanması DR riskini artırır.

Normal Retina

Risk faktörleri:
Diyabetik Retinopati geliﬂmesinde sistemik ve göze
ait risk faktörleri rol oynar;

• Kronik glokomda DR sıklı¤ının azalması, retinada
metabolik aktivite kaybı ile ya da göz içi basınç
yüksekli¤inde retina damar perfüzyonunun
azalması ile ilgili olabilir.

Sistemik olarak önemli risk faktörleri; diyabetin
metabolik kontrolü, tipi, süresi, hasta yaﬂı, obezite,
dislipidemi, karotid arter tıkanıklı¤ı, hipertansiyon,
kalb ve böbrek hastalıkları, sigara, ergenlik ve
gebeliktir.

• Büyük retinokoroidal skarlarda DR sıklık ve
ﬂiddetinin azalması ise retinada metabolik
aktivitenin, oksijen gereksiniminin ve yeni
damarlanmaya yol açan vazoproliferatif
anjiogenik faktör (VEGF) üretiminin azalması
ile ilgili olabilir.

HbA1c yüksekli¤i ve bazı antidiyabetik ilaçlar
(glitazonlar) diyabetik makula ödemi (DMÖ) için
risk faktörü olarak kabul edilmiﬂtir.

Medikal Dergi, Nisan 2015
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Sert eksudalar; hasarlı damarlardan sızan sıvının
emilimi sonucu çöken sarımtrak renkli ya¤l›
birikintilerdir.

Sınıflandırma:
I. Nonproliferatif Diyabetik Retinopati (NDR)
a) Hafif NDR (Background DR)
b) Orta NDR
c) ‹leri/A¤ır NDR (Preproliferatif DR)

Yumuﬂak eksudalar; kılcal atardamar tıkanıklık
alanlarındaki soluk renkli sinir lifi nekrozlarıdır.
Venöz boncuklanma; toplar damarlarda tesbih dizilimi
ﬂeklindeki de¤iﬂiliklerdir.
‹RMA (intra retinal mikrovasküler anjiopati);
geniﬂlemiﬂ ve kıvrımlanmıﬂ retina içi yeni damarlardır.
PDR EVRELER‹NDE GÖRÜLEN RET‹NA
LEZYONLARI:
PDR’de tipik lezyon neovaskülarizasyondur (NV).
NV; ‹RMA ve arteriol tıkanıklıkları sonucu hipoksik
retinada ortaya çıkan retinal yeni damarlanmadır.
Retina ve optik sinir baﬂında yerleﬂebilir ve birçok
komplikasyona yol açarlar.

II. Proliferatif (PDR)
a) Erken PDR
b) Yüksek riskli / A¤ır PDR

Yeni damarlardan retina önü kanamalar, göz içi
kanamalar ve çekme bantları, çekintiye ba¤lı retina
dekolmanı, gözün ön segmentindeki yeni
damarlanmalar sonucunda da neovasküler glokom
(NVG) geliﬂebilir.
D‹YABET‹K MAKULA ÖDEM‹ (DMÖ)
Makula, retinanın “sarı nokta” olarak bilinen odak
noktasıdır, makulanın diyabete ba¤lı ödemine DMÖ
denir.

III. Diyabetik Makula Ödemi (DMÖ)
NDR EVRELER‹NDE GÖRÜLEN RET‹NA
LEZYONLARI:
NDR’de tipik lezyon mikroanevrizmadır (MA). Sert
ve yumuﬂak eksudalar, venöz boncuklanma, ‹RMA
ve retina içi kanamalar eklenebilir.
DMÖ, geliﬂmiﬂ ülkelerde çalıﬂan nüfustaki en önemli
görme kaybı nedenidir.

MA; retina kılcal damarlarındaki i¤si veya üzümsü
geniﬂlemelerdir.

Medikal Dergi, Nisan 2015
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10 yılda DMÖ geliﬂme oranı Tip I DM’de yaklaﬂık %20,
Tip II DM’de ise insülin alanlarda %25, insülin
almayanlarda %15 civarındadır. DMÖ görülme sıklı¤ı
DR’nin ﬂiddetine ba¤lıdır. Uzun süreli Tip II DM’de
DMÖ daha sıktır. Genç TipI DM’de genellikle
proliferatif retinopati ile birlikte görülür. HbA1c
düzeyinde %1’lik artıﬂın, DMÖ relatif riskini 1.44 kat
artırdı¤ı gösterilmiﬂtir. Ülkemizde eriﬂkin yaﬂ (48 milyon
kiﬂi) diyabet sıklı¤ı %13.7’dir ve diyabetik olguların
%2.5’inde DMÖ mevcuttur (yaklaﬂık 150.000 kiﬂi).

5- Teleoftalmoloji : Uzaktan izleme, bilgi ve görüntü
aktarımı
Lezyonsuz diyabetikler 1-2 yıl, lezyon baﬂlayınca 6
ay-1 yıl arayla F ve FF ile izlenir. DMÖ veya NV
varsa FFA ve OCT gerekir.
Ergenlik ve gebelikte, insülin kullanan 30 yaﬂ üstü
hastalarda ve 10 yılın üzerindeki diyabetiklerde daha
sık aralarla izlemek gerekir.
Tedavi sonrası izleme protokolleri farklıdır.
Psikososyal yaklaﬂım, hastalı¤ı hakkında hastayı
bilinçlendirme, sistemik ve metabolik kontrol,
kullanılan ilaçlar, beslenme ve göze ait faktörlerin
de¤erlendirilmesi gerekir.

DMÖ lezyonları; makulada kalınlaﬂma ve kistik
görünüm, sert eksudalar, kanamalar, yumuﬂak
eksudalar ve merkezi çekinti olarak sıralanabilir.

Tanı ve izlem yöntemleri:

YAG lazer veya katarakt cerrahisi gibi göze
uygulanmıﬂ önceki iﬂlemler, AVD, ERM ve glokom
varlı¤ı araﬂtırılmalı ve sorgulanmalıdır.

1- Oftalmoskopi/Funduskopi (F)
2- Renkli Fundus Fotografi (FF)
3- Fundus Floresein Anjiografi (FFA)

Tedavi Yöntemleri:
- Laser fotokoagülasyon tedavisi
- Göz içi ilaç uygulamaları
- Kombine tedaviler
- Cerrahi tedavi (vitrektomi)
LASER TEDAV‹S‹:
DMÖ de a¤ır görme kaybını %50 azaltır. Fokal
ödemde etkindir fakat yaygın ödemde etkisi azdır,
iskemik ödemde etkisizdir. Olguların onda birinde
10 sıralık görme artıﬂı sa¤lanabildi¤i bildirilmiﬂtir.

FFA’da yeni damarlardan s›z›nt›

4- Optik Koherens Tomografi (OCT)

OCT’de DMÖ

Medikal Dergi, Nisan 2015
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GÖZ ‹Ç‹ ‹MPLANTLAR “YAVAﬁ SALINIMLI
KORT‹KOSTERO‹DLER”:

Lazer uygulaması santral skotom geliﬂimine ve renk
görme bozukluklarına yol açabilir. Preproliferatif
ve proliferatif DR de kapiller nonperfüzyon
alanlarını kapatarak komplikasyonları önler.

Ozurdeks/Posurdeks (dexamethasone)
enflamatuar DMÖ’de etkindir, yarılanma ömrü
birkaç saat olup kısa etkilidir (6 ay). Katarakt,
glokom, glob perforasyonu, gözdıﬂı kaslarda fibrozis
gibi yan etkiler nedeniyle dikkatli ve seçilmiﬂ
olgularda kullanılır.

‹leri lazer teknikleri ve cihazları kullanılarak daha
kısa sürede, daha az hasarla, daha iyi sonuçlar
alınmaktadır.

KOMB‹NE TEDAV‹LER:
• AntiVEGF + Laser uygulama
• AntiVEGF de¤iﬂikli¤i
• Laser de¤iﬂikli¤i (SSML Diod)
• AntiVEGF + KS injeksiyon / implant

GÖZ ‹Ç‹ ANT‹- VEGF ‹LAÇ ‹NJEKS‹YONU:
Anti VEGF ajanlar kapiller sızıntıya ve endotel
büyümesine engel olarak DMÖ’i azaltırlar.
Anti VEGF ilaçlar; Pegaptanib Sodyum,
Bevacizumab, Ranibizumab ve Aflibercept'tir.

Kronik seyir / dönem nedeniyle, tedaviye dirençli
/ görme artmayan olgularda, enflamatuar faktörlerin
varlı¤ında ve aylık takibe alınamayan hastalarda
kombine tedavi yöntemlerine baﬂvurulabilir.

‹lki RNA aptomeridir, düﬂük etkili oldu¤undan
terkedilmiﬂtir. Bevacizumab ve Ranibizumab
monoklonal insan antikorudur, Bevacizumab
maliyet/etkinlik açısından avantajlı olmakla birlikte
göz için ruhsatsızdır, Ranibizumab DMÖ için
ruhsatlı ve etkindir. Ülkemize yeni giren Aflibercept
ise rekombinan füzyon proteinidir ve daha seyrek
uygulama avantıjına sahiptir.

RET‹NA CERRAH‹S‹:
‹natçı göz içi kanama, fibrovasküler çekme bantları
ve çekintiye ba¤lı retina dekolmanı, makulada
traksiyon gibi komplikasyonların tedavisinde retina
cerrahisi (vitrektomi) gerekebilir.

Çok merkezli, karﬂılaﬂtırmalı, randomize çift kör
çalıﬂmalar göz içi Anti VEGF injeksiyonu ile DMÖ'in
anlamlı olarak azaldı¤ını, aylık izlem ve uygulamalarla
injeksiyon sayısının her yıl azaldı¤ını göstermektedir.

Son Söz
Diyabetik retinopati çok faktörlü ve ilerleyici bir
hastalıktır, onunla mücadele edebilmek için diyabetik
hastayı dikkatli dinlemek ve incelemek, düzenli izlemek,
gerekli durumlarda hasta-hekim ve hekim-retina
uzmanı/merkezi arasında bilgi ve görüntü aktarımı,
zamanında etkin tedavinin seçimi ve uygulanması,
di¤er disiplinlerle yakın iﬂbirli¤i ve konsültasyonlar
(endokrinoloji, nöroloji, kardiyoloji gibi) gereklidir.

GÖZ ‹Ç‹ KORT‹KOSTERO‹D ‹NJEKS‹YONU:
KS’ler damar geçirgenli¤ini azaltarak makula
ödemini azaltabilirler. Etkileri 6 ay kadar sürer
(uzun sürede laser daha etkin). Katarakt ve glokom
gibi ciddi yan etkileri nedeniyle seçilmiﬂ olgularda
uygulanabilirler (göziçi basınç yükselmesi %30).

Medikal Dergi, Nisan 2015
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastalıkları Uzman›

“

Cilt kanserinde erken teﬂhis oran›
di¤er kanser türlerine göre daha yüksektir.
Çünkü kanserin neden oldu¤u belirtiler
cilt yüzeyinde, gözle görülebilir.
Cildimizi oluﬂturan hücrelerden kaynaklanan
kanserlere cilt kanserleri denir. En dıﬂta ve gözle
görülebilir olduklarından dikkatli kiﬂilerce kolay
fark edilebilirler. Erken tanı ve erken tedavi imkânı
di¤er kanser türlerine göre daha fazladır.

Habis
Tümör

Epidermis
Dermis

Derinin yapısına kısaca bir göz atarsak kanserlerini
de daha iyi anlayabiliriz.
Sağlıklı cilt

Deri, çok farklı, çok önemli iﬂlevleri olan en büyük,
en kıymetli bir organımızdır.

Lenf ve kan
damarlarına
metastazlar

Cilt kanseri

Derinin; Epidermis, Dermis ve Subkutis olarak
adlandırılan 3 ana tabakası vardır.

• ‹ç organlarımızı örterek dıﬂ etkenlerden korur.
• Bakteri ve mikroplara karﬂı bariyer oluﬂturur,
• Su kaybını engeller, terlemeyle vücut sıcaklı¤ını
ve nem dengesini sa¤lar,
• Ultraviyole ıﬂınlarından korur, D vitamini
üretimine yardımcı olur.
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”

Lenf
Kan
damarları damarları

En dıﬂtaki tabaka olan Epidermis, 0.2 mm.
kalınlı¤ındadır. Bununda en dıﬂ katmanı stratum
korneumdur, alttan sürekli yenileri geldikçe sürekli
dökülen cansız hücrelerden (keratinositlerden)
oluﬂur. Bu hücreler düz ﬂekilleri nedeniyle skuamöz
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Ben muayenesi yaparken dikkat edeceklerimiz:

hücreler adını alırlar. Bazal tabakanın hücreleri olan
bazal hücreler sürekli bölünerek yeni keratinositleri
oluﬂtururlar. Yaklaﬂık bir ay süren bu döngü devam
eder gider.

- Asimetri; (düzensizlik) dikey ve yatay çizgi ile
ikiye ayrıldı¤ında, bölünen alanlarda eﬂitlik
olmaması
- Border (kenar), kenarların düzensiz olması,
- Colour (renk) gri- kahve-siyah gibi farklı renklerin
olması,
- Diameter (çap) 6mm. den büyük olması,
- Elevation (yükseklik)deriden kabarık olması,
- Enlargement (geniﬂleme) hızlı büyüme e¤iliminde
olması

Derinin melanosit adı verilen hücreleri epidermisin
içinde bulunur. Cilde rengini veren melanin
pigmentini üretirler. Güneﬂle temas halinde cildin
alt tabakalarını korumak amacıyla melanin üretimini
arttırarak bronzlaﬂmayı sa¤larlar.
Epidermis bazal tabaka ile alttaki tabakalardan
ayrılır.
Cildin orta tabakasına Dermis adı verilir.
Dermis, epidermisten çok daha kalındır. Dermis,
kıl folikülleri, ter bezleri, kan damarları ve ba¤
dokusu kollajeni tarafından yerinde tutulan sinirleri
içerir. Fibroblast hücrelerinden oluﬂan kollajen,
cilde esneklik ve güç kazandırır.

Asimetri

Subkutis ile dermisin en alt bölümü, kollajen ve
ya¤ hücrelerinden bir a¤ oluﬂturur. Subkutis,
vücudun ısıyı korumasına yardımcı olur.

Renk

Çap
6 mm’den büyük
olması

Melanositler aynı zamanda cilt benleri olarak
adlandırılan pek çok iyi huylu oluﬂumları da
meydana getirebilir.

C‹LT KANSER‹ TÜRLER‹
Melanomlar
Cildin pigment yapıcı hücreleri olan melanositlerden
geliﬂen kanserlere, melanom adı verilir. Cilt
yüzeyinde oluﬂan yeni bir leke veya mevcut lekenin,
benin, renginin, renk da¤ılımının de¤iﬂkenli¤i,
ﬂeklinin düzensizli¤i, büyümesi, melanom
düﬂündüren de¤iﬂimlerdir.
Melanomlar derinin güneﬂ görmeyen bölgelerinde
de çıkabilirler. Hipopigmante melanomlar
olabilece¤i gibi, deriden kabarık, nodüler yapıda da
olabilirler. Bir süre sonra bu kabartının üzerinde
kanama, kuruma, yaralanma; pembe kımızı’dan
kahve-siyah kadar renk de¤iﬂimi olabilir. Uzun
süreler korunmasız güneﬂe maruz kalan yerlerde
meydana çıkabilir. Açık renk tenli ve açık renk gözlü
kiﬂilerlerde ve ailesinde ben kanseri öyküsü olanlarda
melanom riski fazla oldu¤undan iyi takip edilmesi
gereklidir.
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Günümüzde, daha genç insanlarda da görülmektedir, bu, büyük olasılıkla güneﬂin altında daha
fazla zaman geçirmelerinden kaynaklanmaktadır.

Melanom olmayan cilt kanserleri, melanomlardan
çok farklı hareket etme e¤ilimleri nedeniyle, bazı
durumlarda tümüyle melanom dıﬂı cilt kanserleri
olarak gruplandırılır.

Bu kanserler, yavaﬂ büyüme e¤ilimi gösterirler. Bazal
hücreli kanserlerin yakındaki lenf dü¤ümlerine veya
vücudun uzak bölümlerine yayılması çok nadir
görülen bir durumdur.

Keratinosit Kanserleri
Bunlar, açık farkla en sık görülen cilt kanserleridir.
Mikroskop altında bakıldıklarında, ciltte en sık
görülen hücre türleri olan keratinositlerle bazı
özellikleri paylaﬂtıklarından, keratinosit kanserleri
olarak adlandırılırlar. Keratinosit kanserlerinin ço¤u,
bazal hücreli karsinom veya skuamöz hücreli
karsinomlardır.

Bazal Hücreli Karsinom
Bu, yalnızca cilt kanserinin en yaygın türü de¤il,
aynı zamanda insanlarda en yaygın olarak görülen
kanser türüdür. 10 cilt kanserinden yaklaﬂık 8’i bazal
hücreli karsinomdur (aynı zamanda bazal hücreli
kanserler olarak adlandırılır).
Genellikle, güneﬂe maruz kalan bölgelerde, özellikle
baﬂ ve boyunda geliﬂir. Önceden, bazal hücreli
karsinomların ço¤u orta ya¤lı veya ya¤lı insanlarda
görülmekteydi.
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Ancak, bazal hücreli kanser tedavi edilmedi¤inde,
yakın bölümlere do¤ru büyüyebilir veya cilt altında
bulunan kemiklere ve di¤er dokulara yayılabilir.
Tedaviden sonra, bazal hücreli karsinomlar cildin
aynı yerinde tekrarlayabilir (yeniden görülebilir).
Bazal hücreli kanser geçirmiﬂ olan kiﬂilerde, cilt
üzerindeki di¤er bölgelerde yenilerinin görülme
olasılı¤ı daha yüksektir. Bazal hücreli kanser tanısı
yapılan insanların yarısı kadar önemli bir bölümde
5 yıl içerisinde yeni bir cilt kanseri geliﬂecektir.

Skuamöz Hücreli Karsinom
10 cilt kanserinden yaklaﬂık 2’si skuamöz hücreli
karsinomdur (skuamöz hücreli kanserler olarak da
adlandırılır). Bu kanserlerdeki hücreler, cildin dıﬂ
tabakalarında görülen skuamöz hücrelerle aynı
özellikleri paylaﬂır.

Skuamöz hücreli
karsinom

Bu kanserler genellikle yüz, kulaklar, boyun,
dudaklar ve ellerin arkası gibi vücudun güneﬂe
maruz kalan bölgelerinde görülür.

küçük bir kısmı vücudun di¤er bölümlerine
yayılabilir.Büyümelerini tahmin etmek genellikle
çok zordur; birçok cilt kanseri uzmanı, onların
skuamöz hücreli cilt kanseri türü oldu¤unu kabul
eder ve bu ﬂekilde tedavi eder.

Ayrıca, vücudun herhangi bir yerindeki yara
izlerinde veya kronik cilt yaralarında da geliﬂebilirler.
Bazen aktinik keratozlarda (aﬂa¤ıda açıklanmıﬂtır)
baﬂlarlar. Daha nadir olarak, genital bölgedeki ciltte
oluﬂurlar.

Daha Az Yaygın Cilt Kanseri Türleri
Melanom ve keratinosit kanseriyle birlikte, cilt
kanserinin daha az yaygın olan di¤er türleri de
bulunmaktadır. Bu kanserler, melanom dıﬂı cilt
kanserleri olmakla birlikte, keratinosit kanserlerinden
çok farklıdırlar ve farklı ﬂekilde tedavi edilirler.

Skuamöz hücreli karsinomlar, bazal hücreli
kanserlerden daha fazla büyüme ve yayılma e¤ilimi
gösterir.
Cildin hemen altındaki ya¤ dokularına yayılma
olasılıkları yüksektir ve halen nadir olmasına
ra¤men, lenf dü¤ümleri ve vücudun uzak
bölümlerine yayılma olasılıkları da yüksektir.

Bunlar;
• Merkel Hücreli Karsinom
• Kaposi Sarkom
• Kutanöz (Cilt) Lenfomu
• Cilt Adneksiyal Tümörleri
• Farklı Sarkom Türleri

Keratoakantomlar, güneﬂe maruz kalan ciltte
görülen kubbe ﬂeklindeki tümörlerdir. Hızla
büyümeye baﬂlayabilirler, ancak büyümeleri
genellikle yavaﬂlar. Keratoakantomların ço¤u, zaman
içerisinde herhangi bir tedavi olmaksızın küçülür
ve hatta kaybolur.

Bu türlerin tamamı, melanom dıﬂı cilt kanserlerinin
%1’inden daha küçük bir bölümünü oluﬂturur.

Ancak, bazıları büyümeye devam edebilir ve hatta
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Merkel Hücreli Karsinom
Bu sık görülmeyen cilt kanseri türü, cildin
nöroendokrin hücrelerinde (bazı ﬂekillerde sinir
hücrelerine benzeyen hormon üreten hücreler)
geliﬂir. Bunlar ço¤unlukla baﬂ, boyun ve kollarda
görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde de
baﬂlayabilir.

veya iç organlarda ba¤lar, ancak lenfomaların bazı
türlerinin ço¤u veya tamamı ciltte baﬂlar.
Primer kutanöz lenfoma, ciltte baﬂlayan lenfomalar
için kullanılan tıp terimidir. Primer kutanöz
lenfomaların en yaygın türü, kutanöz T-hücreli
lenfomasıdır (bunların ço¤u mikozis fungoides
olarak adlandırılır).

Bu kanserlerin kısmen güneﬂe maruz kalma ile ve
kısmen Merkel hücreli poliyomavirüs (MCV)
nedeniyle oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir. 10 Merkel
hücreli karsinomun yaklaﬂık 8’inin MCV
enfeksiyonu ile ilgili oldu¤u düﬂünülmektedir. MCV,
yaygın bir virüstür. Birçok kiﬂiye MCV bulaﬂmıﬂtır,
ancak genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz.
Bu enfeksiyonu kapan insanların küçük bir
bölümünde, DNA virüsündeki de¤iﬂiklikler bu
kanser türüne yol açabilir.

Adneksiyal Tümörler
Bu tümörler, cildin saç kökleri veya bezlerinde (ter
bezleri gibi) baﬂlar. ‹yi huylu (kanser olmayan)
adneksiyal tümörler yaygındır, ancak sebasöz
adenokarsinom ve ter bezi adenokarsinom gibi
habis (kanserli) olanlar, nadirdir.

Bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomların
aksine, Merkel hücreli karsinomlar genellikle
yakındaki lenf dü¤ümlerine ve iç organlara yayılır.
Aynı zamanda, tedavi sonrasında yeniden görülme
e¤ilimi de gösterirler.

Sarkomlar
Sarkomlar, genellikle cildin çok altındaki dokularda
ba¤ dokusu hücrelerinden oluﬂan kanserlerdir.
Çok daha az sıklıkta, cildin dermis ve subkutis
tabakasında baﬂlayabilir.
Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP) ve
anjiyosarkomu (bir kan damarı kanseri) dahil olmak
üzere bazı sarkom türleri, ciltte baﬂlayabilir.

Kaposi Sarkom
Bu kanser, genellikle dermis içerisinde ba¤lar, ancak
iç organlarda da oluﬂabilir. Bu ayrıca, insan herpes
virüsü 8 (HHV8) olarak da bilinen, Kaposi sarkom
herpesvirüs (KSHV) enfeksiyonuyla da ilgilidir.
1980’li yılların ortasına kadar, bu kansere ender
rastlanırdı ve ço¤unlukla Akdeniz kökenli yaﬂlılarda
görülmüﬂtü. ‹nsan ba¤ıﬂıklık eksikli¤i virüsü (HIV)
enfeksiyonu ve edinilmiﬂ ba¤ıﬂıklık eksikli¤i
sendromu (AIDS) bulunan kiﬂilerde, geliﬂme olasılı¤ı
daha fazla oldu¤undan Kaposi sarkom daha yaygın
hale gelmiﬂtir.

Aktinik Keratoz (Solar Keratöz)
Solar keratöz olarak da bilinen aktinik keratoz,
güneﬂe çok fazla maruz kalmaktan kaynaklanan
kanser öncesi bir cilt hastalı¤ıdır.

Cilt Lenfomaları
Lenfomalar, cilt dahil vücutta bulunan bir ba¤ıﬂıklık
sistemi hücresi türü olan lenfositlerde baﬂlayan
kanserlerdir.
Lenfomaların ço¤u, lenf dü¤ümlerinde (fasulye
büyüklü¤ünde ba¤ıﬂıklık sistemi hücresi toplulukları)
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Aktinik keratozler genellikle küçük (), pembekırmızı veya ten rengi olabilen pürüzlü veya pullu
lekelerdir.

In Situ Skuamöz Hücreli Karsinom (Bowen
Hastalı¤ı)
Bowen hastalı¤ı olarak adlandırılan in situ skuamöz
hücreli karsinom, skuamöz hücreli cilt kanserinin
en erken ﬂeklidir. “In situ (yerinde)”, bu kanser
hücrelerinin halen epidermiste bulundu¤u ve
dermisi iﬂgal etmedi¤i anlamına gelir.
Bowen hastalı¤ı kırmızımsı lekeler olarak görünür.
Bowen hastalı¤ı, aktinik keratözlerle karﬂılaﬂtırıldı¤ında, yamalar daha büyük (bazen 1/2 inç
üzerinde), daha kırmızı, pulsu ve bazen kabuklu
olma e¤ilimindedir.
En önemli risk faktörü, invaziv skuamöz hücreli
cilt kanserlerdeki gibi, çok fazla güneﬂe maruz
kalmaktır. Bowen hastalı¤ı, aynı zamanda anal ve
genital bölge ciltlerinde de oluﬂabilir.
Bu, genellikle insan papillom virüsünü (HPV) ile
cinsel yolla bulaﬂan bir enfeksiyonla ilgilidir, ek
olarak bu virüsler genital si¤illere neden olabilir.

‹yi Huylu Cilt Tümörleri

Güneﬂe ba¤l› keratoz

Cilt tümörlerinin ço¤u, kanser de¤ildir ve nadiren
kansere dönüﬂür. Aﬂa¤ıdakiler dahil, iyi huylu cilt
tümörlerinin birçok türü bulunmaktadır:

Güneﬂ gören di¤er bölgelerde ortaya çıkabilmesine
ra¤men, genellikle orta ya¤lı veya ya¤lı insanların
yüzlerinde, kulaklarında, ellerinin arkasında ve
kollarında geliﬂmektedir. Bir tane aktinik keratoza
sahip kiﬂilerde, genellikle çok daha fazla sayıda geliﬂir.

Sıralarsak:
• Si¤iller: HPV türü virüslerin neden oldu¤u
pürüzlü yüzeyli oluﬂumlar

Aktinik keratozler, yavaﬂ büyüme e¤ilimi gösterirler.
Genellikle semptomlara neden olmazlar. Genelde
kendili¤inden ortadan kaybolurlar, ancak yeniden
görülebilirler. Bazı vakalarda, aktinik keratozler
skuamöz hücreli kanserlere dönüﬂebilirler.

• Seboreik keratozlar: Mumsu dokulu veya
pürüzlü yüzeyli, bronz renkli, kabarık, kahverengi
veya siyah noktalar.
• Hemanjiyomlar: Genellikle çilek noktalar veya
porto ﬂarabı lekeleri olarak adlandırılan iyi huylu
kan damarı oluﬂumları.

Aktinik keratozlerin ço¤u kansere dönüﬂmese bile,
cildinizin güneﬂten zarar gördü¤ünü gösteren bir
uyarıdır. Kansere dönüﬂebilecek bazı aktinik
keratözlerin ve di¤er cilt vakalarının iyileﬂtirilmesi
gerekebilir. Doktorunuz, kanserin göstergesi olabilecek
de¤iﬂiklikleri düzenli olarak kontrol etmelidir.
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Op. Dr. Filiz Ak
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

Rahim A¤z› Bölgesinin Hücresel De¤iﬂiklikleri

“

Genelde PAP smearde saptanan anormallik servikal displazi
olarak isimlendirilir. Bu de¤iﬂimlerin kanser olmad›¤›,
ancak kanser öncüsü olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

”

Rahim a¤z›n›n hücresel de¤iﬂiklikleri;
1- ASCUS (Atypical cells of unknown significance):
Rahim a¤z›nda baz› hücresel de¤iﬂiklikler gözlenir
ancak bu de¤iﬂikliklerin nedeni tam olarak belli
de¤ildir. A¤›r bir enfeksiyon sonras› veya hafif bir
virüs etkisi buna neden olabilir. ASCUS’a yaklaﬂ›m
konusunda tam bir görüﬂ birli¤i yoktur. PAP testini
3-4 ay sonra tekrarlayanlar oldu¤u gibi, hemen
kolposkopi yap›lmas›n› önerenler vard›r. Ve/veya
HPV tiplemesi yap›l›r. E¤er yüksek riskli HPV tipi
bulunursa biyopsi önerilir. Biz infeksiyon varsa
tedavi edip, 1 ay sonra PAP smear testini
tekrarl›yoruz, yine sonuç ASCUS ise kolposkopi
alt›nda biopsi yap›lmas›n› öneriyoruz.

de¤iﬂiklikler vard›r. PAP testi 1 ve 3 ay sonra
tekrarlanmal› ve hücreler sebat ediyorsa kolposkopi
ve HPV DNA tip tayini yap›lmal›d›r. Kolposkopi,
tedavinin daha sonraki ad›m›n›n ne olaca¤›n›
belirler. Kolposkopide orta veya ﬂiddetli displazi
(CIN-2 veya CIN-3) ç›kacak olursa transformasyon
zonunun dondurulmas›, yak›lmas›, lazer
vaporizasyonu veya LEEP tedavisi gündeme gelir.
Son y›llarda en popüler olan tedavi ﬂekli LEEP’tir.
3. HSIL (High grade intraepithelial lesion-yüksek
gradeli lezyon)
Genellikle yüksek riskli HPV tipleri ile oluﬂur ve
orta veya ﬂiddetli displaziyi gösterir. HPV DNA tip
tayini, kolposkopi eﬂli¤inde parça al›nd›ktan sonra,
sonuca göre yukar›da belirtilen tedavilerden birinin
uygulanmas› gerekir.

2. LSIL (Low grade intraepithelial lesion-düﬂük
gradeli lezyon)
PAP testinde hafif displazi düﬂündüren hücresel
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Rahim A¤z› Displazilerinin Tedavisi

Rahim A¤z› Displazilerinin ‹zlenmesi

‹mmün sistemi güçlü olan, tek eﬂli, cinsel yolla
bulaﬂan hastal›k öyküsü olmayan ve sigara içmeyen
kad›nlarda lezyonun kaybolma olas›l›¤› vard›r.
ASCUS lezyonu olup HPV tiplemesinde yüksek
riskli virüs ç›kan hastalarda ise kolposkopiyi takiben
LEEP yap›labilir. LSIL lezyonu olup, tekrarlayan
PAP testleri pozitif ç›kan hastalarda kolposkopi
yap›lmal› ve sonuçlar›na göre takip ve/veya LEEP
tedavisi uygulanmal›d›r. HSIL olanlarda
kolposkopiden sonra hemen LEEP yap›lmal›d›r.

Takipler PAP testi ile yap›l›r. HSIL lezyonlar›n›n
tedavisinden sonra üçer ay ara ile yap›lan 3 PAP
test normal geldi¤i takdirde y›ll›k izlemlere devam
edilebilir. LSIL lezyonlar›n›n tedavisinden sonra ise
3 ve 6 ay aralar ile yap›lan PAP testler normal ise
y›ll›k izlemler yeterlidir.

Kolposkopi Nedir?
Kolposkopi bir mikroskop arac›l›¤› ile rahim a¤z›n›n
incelenmesi iﬂlemine verilen isimdir.

Hastalıklı bölge

LSIL olan hastalarda LEEP sonras›nda tekrarlama
riski %2-3 civar›ndad›r. HSIL de ise bu olas›l›k %510 aras›nda de¤iﬂir. Özellikle LEEP sonras›nda yap›lan
patolojik incelemede, cerrahi s›n›rlarda lezyon
olmamas› cerrahinin baﬂar›l› oldu¤unu gösterir.
Hasta uyutulmadan yap›l›r. A¤r›s›z bir iﬂlemdir.
Özel s›v›lar ve boyalar ile rahim a¤z› incelenir ve
gerekli yerlerden küçük parçalar al›n›r. ‹ﬂlem
sonunda rahim a¤z› kanal›n›n da örneklenmesi
(ECC) gerekir. Kolposkopide transformasyon
zonunun görülmesi ﬂartt›r. Transformasyon zonu
rahim a¤z› kanal›n›n içine do¤ru çekilmiﬂ ise
kolposkopide görülmez ve bu durumda kolposkopi
yetersiz say›l›r. Bu durumda LEEP yap›lmas› gerekli
olur. Kolposkopi yeterli ise ve anormal hücrelerin
görüldü¤ü yerlerden parça al›nm›ﬂ ise tedavinin
bundan sonraki aﬂamas›n› parçalar›n patolojik
incelenmesinden ç›kan sonuç belirler.

LEEP ‹ﬂlemi
Bugün rahim a¤z› displazilerinin hem tan›s›nda
hem de tedavisinde en s›k kullan›lan yöntemdir.
Lokal veya genel anestezi alt›nda yap›l›r. Rahim
a¤z›ndan anormal bölgeleri de içerecek ﬂekilde koni
ﬂeklinde bir parça al›nmas› iﬂlemidir. Günü birlik
yap›lan bir müdahale olup iﬂlem sonras›nda hasta
evine yollan›r. ‹ﬂlem sonras›nda 3 hafta kadar süren
sar›-kanl› bir ak›nt› olabilir. Bu dönemde cinsel
iliﬂki olmamal›d›r. Duﬂ ﬂeklinde banyo yap›lmal› ve
denize ve havuza girilmemelidir. Bazen 10-15 gün
sonra kanama olabilir.
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Normal Serviks

Normal Hücreler

HPV Aﬂ›s›
Rahim a¤z›nda olan hücresel bozulmalardan
sorumlu olan HPV virüsüne karﬂ› son y›llarda yo¤un
çal›ﬂmalar›n sonucunda 2 aﬂ› geliﬂtirilmiﬂtir.

Hastalıklı Serviks

Medikal Dergi, Nisan 2015

Aﬂ›lardan biri yüksek riskli HPV tiplerinden 2
tanesine yöneliktir (HPV tip 16-18). Di¤eri ise iki
düﬂük riskli (6-11) (kondiloma yol açan), iki de
yüksek riskli (16-18) (kanser yapan) virüs tipleri
için geliﬂtirilmiﬂtir. Cinsel olarak aktif ve V. Smear
testi (-) olan kad›nlar›n ve henüz cinsel aktif olmayan
k›zlar›n aﬂ›lanmas› önerilmektedir. HPV aﬂ›s› için
uygun olup olmad›¤›n›z› mutlaka jinekolo¤unuza
dan›ﬂmal›s›n›z. Aﬂ› olsan›z bile V. Smear testi için
rutin kontroller gereklidir.

Kanserli Hücreler
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Dr. Oya Yalçın
Sa¤l›kl› Yaﬂam - Tamamlay›c› T›p Uzman›

“

Bedensel, Sosyal ve Ruhsal faktörleri de kapsayan
Bütünsel Ar›nma''
''Bütünsel
Ar›nma planlar› yap›yoruz.

”

sabah: 06 arasında onarım fonksiyonuyla birlikte,
hücre, doku aralı¤ı, organ boyutunda yapılır. Var
olan çöp lenf kanalları aracılı¤ıyla deri, akci¤erler,
böbrekler, kalın ba¤ırsaklar gibi atılım organlarına
yönlendirilir. O gün için temizlik kapasitesini aﬂan
toksin giriﬂi varsa ya da halihazırda birikmiﬂ kirlilik
fazlaysa ''Zehirsizleﬂtirme Amacı'' ile, paketlenir ve
çeﬂitli bölgelerde depolanır.

ﬁikayet ve/veya hastalıkları ortaya çıkartan, geri
planda pek çok sebep olabilir. Buzda¤ının
görünmeyen kısmının, mutlaka araﬂtırılıp birer
birer ortadan kaldırılması gereklidir ki bu
yakınmalar günlük olarak bastırılmak yerine, kalıcı
bir ﬂekilde ortadan kalksın. Kalıcı ﬂifa için ﬂikayetlerin
oluﬂumuna katkıda bulunan etkenlerin
temizlenmesine planlı bir ﬂekilde hedeflemek
önemlidir.

Normal de bedenimizin günlük bir iﬂi olan ''Toksin
Atılımı'' daha çok uyku sırasında ve yapılan onarım
faaliyetleriyle bir arada oldu¤undan bahsetmiﬂtik.
Modern Yaﬂam da büyük ﬂehirlerde yaﬂayan bir
kiﬂinin, ortalama 180.000 çeﬂit maddeye maruz
kaldı¤ı belirlenmiﬂtir. Do¤al ve çözülebilen ürünler
kolaylıkla vücuttan uzaklaﬂtırılmaktadır. Ancak
karﬂılaﬂmanın sıklı¤ı, süresi fazlaysa ve/veya çözülüp
atılması zor yapay ürünler varsa bu durumda
mecburen bedenimiz kendisini korumak amacıyla,
bunları paketleyip baﬂta Ya¤ dokusu, Karaci¤er,

Kelime anlamıyla ''Toksinlerin vücuttan atılması''
demektir. Bazen hastalı¤ın görülmesi ve sürmesi
konusunda Toksin Birikimi rol alabilir. E¤er
etkenlerden biri Vücudun Detoks Kapasitesi'nin
aﬂılması ise bu toksinlerin belirlenip, uygun ﬂekilde
uzaklaﬂtırılmasının sa¤lanması yüz güldürücü bir
rahatlamaya neden olur.
Bedensel olarak bu Temizlik Faaliyeti: Günlük
biyolojik ritmin içinde yo¤un olarak gece: 22 ile
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• Kozmetik Ürünler (krem, ﬂampuan, makyaj
malzemeleri, deodorant vb.)
• Temizlik malzemeleri (bulaﬂık, çamaﬂır, mekan
vb.)

Sinir Sistemi, Lenf Sistemi baﬂta olmak üzere
vücudun herhangi bir yerinde depolama yoluna
gider.

Günlük hayatta karﬂılaﬂabilece¤imiz yukar›da
tabloda görülen birikmiﬂ toksinlerin olası kaynakları:
• Hava kirlili¤i, sigara dumanı, elektro-manyetik
radyasyon yayan sistemler,
• Do¤algaz, egzoz gazları, petro kimya ürünleri,
• Tarım ilaçları, böcek öldürücüler,

Toksin birikimi fazlalaﬂmaya baﬂladı¤ında organların
çalıﬂması etkilenebilir ve çeﬂitli ﬂikayetler ortaya
çıkabilir ve hastalık oluﬂumu için zemin hazırlamıﬂ
olur. Biriken bölgelere göre de¤iﬂiklik göstermekle
birlikte örnek verecek olursak:

• Gıda boyaları, aromalar, gıda koruyucuları,
GDO'lu ürünler,
• Sanayide kullanılan çeﬂitli kimyasallar, a¤ır
metaller,
• Sularda bulunan dezenfektan klor, diﬂ
macunlarındaki flor,
• Mikroplar (bakteri, mantar, parazit vb.),
• ‹laçlar, aﬂılar,
• Giyeceklerin ve çeﬂitli eﬂyaların yapımında
kullanılan kimyasallar, boyalar,
• Amalgam dolgular baﬂta olmak üzere diﬂ
onarımında kullanılan çeﬂitli malzemeler,

- Kronik bir yorgunluk hali,
- Sık sık acıkma (bazen geceleri açlık hissi ile
uyanma),
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Detoks

• Saçlarda kırılma, kuruma ve aﬂırı dökülme
• Tekrarlayan sırt ve boyun a¤rıları, eklem a¤rıları,
kas güçsüzlü¤ü, kramplar,
• Egzersize karﬂı isteksizlik,
• Sık idrara çıkma, koyu renkli ve kötü kokulu idrar
• Aﬂırı ve kötü kokulu terleme,
• Göz altlarında koyu halkalar, gözde sulanma ve
kaﬂıntı,
• Tekrarlayan deri döküntüleri, kırmızı lekeler,
pullanmalar, kurdeﬂen atakları,
• Uzun süren öksürük,
gibi belirtiler Toksin Birikiminin Arttı¤ı, vücudun
alarm vermeye baﬂladı¤ı konusunda bizi ﬂüpheye
davet etmelidir.
• Mide ekﬂimesi, gaz, hazımsızlık, ﬂiﬂkinlik ve
ge¤irme yakınmaları,
• Vücutta ödem ﬂikayetleri (ﬂiﬂlik),
• Aﬂırı ve sık yemek yeme arzusu,
• Baﬂ a¤rısı ya da migren nöbetleri,
• Gereksiz, aﬂırı hiddet, öfke hali,
• Sık sık de¤iﬂen ruh hali (gün içinde mutluluk ve
mutsuzluk, sakinlik ve öfke dalgalanmaları),
• Depresyon veya huzursuzluk,
• Unutkanlık
• Sebepsiz yere kilo alma ve verme,
• Bo¤azda yanma ve batma hissi,
• Rahatsız ve yetersiz uyku,
• Tırnak de¤iﬂikli¤i, tırnaklarda çatlama, beyaz
lekeler, çabuk kırılma,

Kozmetik Ürünler (Beaty Shop Toxins)'de yer alan
toksinlere örnek verecek olursak bir kadın günlük
yaﬂamda yaklaﬂık 515 çeﬂit ''Toksik Kimyasal''a maruz
kalmaktadır; ﬁikayetlerin zemininde belirlenen çeﬂitli
toksinleri bulundukları organ ya da vücut
bölümlerinden nokta atıﬂı sinyaller yollayarak
temizleyebiliyoruz. Ayrıca Bedenin Detoks (Toksin
Atılımı)nda aktif görev yapan deri, böbrek, kalın
ba¤ırsaklar vb. gibi organları da uyararak güvenli ve
kontrollü bir biçimde biriken çöpleri uzaklaﬂtıracak
teknolojik donanımı bugün kullanmaktayız.
En önemli nokta Paketlenmiﬂ Zehir taﬂınırken tekrar
dokuya çökmemeli ve hasar vermeden taﬂınmalıdır.
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Günün baﬂlang›c›ndaki haz›rl›k aﬂamas›nda ortalama 515 çeﬂit
''TOKS‹K K‹MYASAL''a maruz kal›yoruz.

SAÇ SPREY‹
11 Çeﬂit Toksik Kimyasal

ﬁAMPUAN

En önemlileri; Oktinoksat, ‹zofitelat
YAN ETK‹LER‹: Allerjiler, gözlerde

15 Çeﬂit Toksik Kimyasal
En önemlileri; Sodyum
Louril Sülfat,Tetrasodyum
ve Propilen Glikol
YAN ETK‹LER‹:

burun ve bo¤azda tahriﬂ,
hormonal dengesizlik,
hücresel bozukluk

Göz ﬂikayetleri

GÖZ FARI

ALLIK

26 Çeﬂit Toksik Kimyasal

16 Çeﬂit Toksik Kimyasal

En önemlileri; Polietilen
tetrafitalat
YAN ETK‹LER‹: Kansorejen etki,

En önemlileri; Etilparaben,
probilparaben, metilparaben
YAN ETK‹LER‹: Ciltte k›zar›kl›k,

k›s›rl›k, hormonol dengesizlik,
organ hasarlar›

tahriﬂ, hormonal dengesizlik

FONDOTEN
24 Çeﬂit Toksik Kimyasal
En önemlileri; Polimetil,
metakrilat
YAN ETK‹LER‹: Allerjiler,

RUJ
33 Çeﬂit Toksik Kimyasal
En önemlileri; Polimentil
metakrilat
YAN ETK‹LER‹: Allerjiler,

ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
zay›flat›c› etki, kanserojen

Kansorejen

DEODORANT

OJE

15 Çeﬂit Toksik Kimyasal

31 Çeﬂit Toksik Kimyasal

En önemlileri; ‹zopropil, Miristat
YAN ETK‹LER‹: Ciltte, göz ve

En önemlileri; Fitalatlar
YAN ETK‹LER‹: Kad›nlarda

akci¤erlerde tahriﬂ, baﬂ a¤r›s›,
baﬂ dönmesi, solunumla
ilgili problemler

üremeyi ve hamilelikte bebek
geliﬂimini etkiler

PARFÜM
250 Çeﬂit Toksik Kimyasal
En önemlileri; Benzaldehit
YAN ETK‹LER‹: Gözlerde çeﬂitli

VÜCUT KREMLER‹

rahats›zl›klar, a¤›z yaralar›,
burun t›kan›kl›¤›, böbrek hasar›

En önemlileri; Etilparaben,
probilparaben,
metilparaben, Polietilenglikol
YAN ETK‹LER‹: K›zar›kl›k,

32 Çeﬂit Toksik Kimyasal

YAPAY
BRONZLAﬁTIRICILAR
22 Çeﬂit Toksik Kimyasal

ciltte tahriﬂ, hormonal dengesizlik

En önemlileri; Etilparaben,
metilparaben, propilparaben
YAN ETK‹LER‹: K›zar›kl›k, cilt tahriﬂi,

hormonal dengesizlik
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Detoks

Bu nedenle doktor kontrolünde yapılmalı, plan
dahilinde, izlenerek ve gerekli destek sa¤lanarak
iﬂlem sürdürülür ise hem o hastalık ya da ﬂikayetlerin
hafiflemesine, hem de Koruyucu Hekimlik ve Sa¤lıklı
Yaﬂam için çalıﬂılmıﬂ olur. Gelecekte oluﬂabilecek
sıkıntılar için önleyici bir adım atılmıﬂ oluyor. Yaﬂam
Kalitesinin arttırılması Sa¤lıklı Bireyler için oldu¤u
kadar özellikle Kronik (Uzun Süreli) Hastalıkları
çekenler için de çok önem arz etmektedir.
Elektro Manyetik Radyasyon Birikimi:
hastalıklara yol açabilir. Tespit edilmesi ve vücuttan
uzaklaﬂtırılması bugünden yarına çok çeﬂitli faydalar
sa¤lar. Bugün detaylı bir biçimde radyasyonun
formunu belirleyip, planlı ve güvenli bir biçimde
temizlemeyi baﬂarmaktayız.
Tüm bu Detoks iﬂlemi boyunca toksinlerin taﬂınıp
ve atılması sırasında bedenin zarar görmemesi;
ayrıca temizlenen doku ve/veya organın yeniden
dengelenip, onarılması sürecinde gereksinim
duyaca¤ı yapı taﬂlarının yani vitamin, mineral ve
gıdaların da tespit edilip, verilmesi sa¤lam ve sa¤lıklı
doku/organ yapımı için mutlaka gerekmektedir.

Özellikle pilotlar, sık uçak yolcu¤u yapanlar, nükleer
kazaların serpintilerine maruz kalanlar, gece cep
telefonu, TV, wireles, laptop açık uyuyanlar, evi
verici istasyonu, metro ve sanayi bölgesine yakın
olanlar,

Toksin çözülmesi ve atılması gönderilen sinyaller
aracılı¤ıyla yapıldı¤ından, iﬂlem sırasında herhangi
bir a¤rı ya da acı verici bir müdahale olmamaktadır.
Rahat bir koltukta ve toplamı bir saat süren bir
uygulamadır. Ayrıca baﬂlatılan sürecin konforlu
geçmesi için de 1-3 haftalık bir Destek Planı, ayrıntılı
ve kiﬂiye özel olarak belirlenip önerilmektedir.

Sık sık direk grafi ya da tomografi çektirenler,
evlerinin altından yer altı suyu geçenler, atık
tesislerine yakın yaﬂayanlar vb.. Elektro-Manyetik
Radyasyona maruz kalma olasılı¤ı yüksek kiﬂilerdir.
Radyasyon kısa ve uzun vadede türlü ﬂikayet ve
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Doç. Dr. Arif Çelebi
Nöroloji Uzman›

“

Baﬂ a¤rısı nedeniyle hastaneye baﬂvuran hastaların
%90’dan fazlasında, Migren,
Migren Gerilim Tip gibi,
Birincil Baﬂ A¤rısı vardır. Bu hastalarda tetkikler
sonucu herhangi bir bozukluk tespit edilmez ve
tanı hastadan alınan bilgilere dayanılarak konulur.

Medikal Dergi, Nisan 2015

”

bozuklu¤undan kaynaklanan nöropatik a¤rılardır.

A¤rının tanımı Uluslararası A¤rı Araﬂtırmaları
Teﬂkilâtı tarafından 1979 yılında ﬂu ﬂekilde
yapılmıﬂtır: "A¤rı, vücudun herhangi bir yerinden
kaynaklanan, organik bir nedene ba¤lı olan veya
olmayan insanın geçmiﬂteki tüm deneyimlerini
kapsayan, hoﬂ olmayan bir duyudur". A¤rı iki grupta
incelenir: Akut (ive¤en a¤rı) ve kronik (süre¤en)
a¤rı. Akut a¤rı bedendeki bir doku hasarının,
bozuklu¤un ya da hastalı¤ın habercisidir. Akut a¤rı
bedenin alarm sisteminin bir parçasıdır, vücutta bir
bozukluk oldu¤una iﬂaret eder ve hastanın hekime
baﬂvurmasını sa¤lar. Bazen kas iskelet sistemindeki
bir hasarın ya da mekanik bir problemin, bazen
romatizmal bir hastalı¤ın, bazen iltihabi bir durumun
hatta bazen de kanserin habercisi olarak ortaya
çıkabilir. Akut a¤rılı bir hastada tüm tıbbi olanakları
kullanarak a¤rıya yol açan nedenin bulunması,
tanının konulması gerekir. Hastaların en çok ﬂikâyetçi
oldukları a¤rılar; bel ve bacak a¤rıları, boyun a¤rıları,
baﬂ a¤rıları, sırt a¤rıları, omuz-kol a¤rıları, yüz
a¤rıları, nevraljiler ve sinirin do¤rudan

Bedenin neresinde ve ne türlü bir nedene ba¤lı
olursa olsun, a¤rı ilk çıktı¤ı dönemde ilaç veya uygun
yöntemlerle tedavi edilmezse giderek a¤rı oluﬂturan
sistemlerde ve aracı maddelerde bir de¤iﬂime yol
açar, hastanın a¤rı e¤iﬂi düﬂer, a¤rı süre¤en (kronik)
bir a¤rıya dönüﬂür. A¤rıya sebep olan ilk neden
ortadan kalksa bile hasta a¤rı duymaya devam eder.
Genellikle üç aydan uzun süre devam eden a¤rılarda
kronik a¤rılardan bahsedilir. Kronik a¤rı artık bir
hastalık habercisi de¤il, kendisi baﬂlı baﬂına bir
hastalıktır. Devam eden a¤rılar nedeniyle hasta
üretkenli¤ini ve etkinli¤ini yitirir, iﬂ ve çalıﬂma gücü
aksar, depresyona girer. Depresyon kiﬂiyi a¤rıya
daha duyarlı hale getirir. Böylece bir kısır döngü
oluﬂur. Kronik a¤rıda sadece hasta etkilenmekle
kalmaz hastanın yakın çevresi de olumsuz etkilenir.
Baﬂ a¤rıları genel nöroloji kliniklerine en sık baﬂvuru
nedenlerinden biridir. “Hayatında hiç baﬂ a¤rısı
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yaﬂamamıﬂ kiﬂi yoktur” denilebilir. Baﬂ a¤rılarının
bir kısmı hafif oldu¤undan ve stres, yorgunluk, kas
zorlanması, gripal enfeksiyon, üﬂütme gibi nedenlere
ba¤landı¤ından kendili¤inden geçmesi beklenir veya
geçmesi için basit a¤rı ilaçları alınır. Bazen ise sık
veya devamlı ve ﬂiddetli baﬂ a¤rıları yaﬂam kalitesini
bozar, kiﬂinin günlük iﬂlerini yapmasını aksatır. Baﬂ
a¤rıları ço¤u zaman yapısal lezyona ba¤lı olmayan
birincil baﬂ a¤rıları olmasına ra¤men, seyrek olarak
hayatı tehdit eden bir hastalı¤ın belirtisi de olabilir.
Bu nedenle her baﬂ a¤rısı ciddiye alınmalı, özellikle
tekrarlayan veya süreklilik gösteren veya ﬂiddeti ve
sıklı¤ı giderek artan baﬂ a¤rıları olan hastalarda baﬂ
a¤rısının nedeni mutlaka araﬂtırılmalı, tanısı
konulmalı ve tedavisi yapılmalıdır.
Baﬂ a¤rıları iki ana gruba ayrılır Birincil (primer)
baﬂ a¤rıları ve ikincil (sekonder) baﬂ a¤rıları. Baﬂ
a¤rıları sınıflamasının ana baﬂlıkları aﬂa¤ıdaki
tabloda verilmiﬂtir (Tablo -1). Bunlardan ilk dört
baﬂlık birincil baﬂ a¤rılarını oluﬂturur.

Görsel auralı migreni olan bir hastada sol yarı görme
alanında skotom ve kırık parlak çizgiler

Tablo-1: Baﬂ A¤rıları Sınıflaması
2004 Uluslararası Baﬂ A¤rısı Derne¤i, Baﬂ A¤rıları sınıflaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Migren
Gerilim-tipi baﬂ a¤rısı (GTB)
Küme baﬂ a¤rısı ve di¤er trigeminal otonomik sefalaljiler
Di¤er birincil baﬂ a¤rıları
Baﬂ ve/veya boyun travmasına ba¤lanan baﬂ a¤rısı
Kraniyal ya da servikal damarsal bozukluklara ba¤lanan baﬂ a¤rısı
Damarsal olmayan kafaiçi bozukluklarına ba¤lanan baﬂ a¤rısı
Bir maddeye' ya da bunun bırakılmasına ba¤lanan baﬂ a¤rısı
Enfeksiyona ba¤lanan baﬂ a¤rısı
Homeoestazis bozuklu¤una ba¤lanan baﬂ a¤rısı

11. Kranium, boyun, gözler, kulaklar, sinüsler, diﬂler, a¤ız ya da di¤er fasiyal ya da kraniyal
yapıların bozukluklarına ba¤lanan baﬂ a¤rısı ya da yüz a¤rısı
12. Psikiyatrik bozuklu¤a ba¤lanan baﬂ a¤rısı
13. Kraniyal nevraljiler ve yüz a¤rısının merkezi nedenleri
14. Di¤er baﬂ a¤rıları, kraniyal nevralji, santral ya da birincil yüz a¤rıları
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Baﬂ a¤rıları sınıflamasının her bir ana baﬂlı¤ı altında,
alt baﬂlıklarla tanımlanan baﬂ a¤rısı tipleri vardır,
böyle birbirinden de¤iﬂik özellikleri ile ayırt
edilebilen, 150’den fazla baﬂ a¤rısı tipi vardır. Örnek
olmak üzere migren tipi baﬂ a¤rılarının alt tipleri
Tablo-2’de verilmiﬂtir.
Primer baﬂ a¤rıları herhangi bir yapısal bozuklu¤a
ba¤lı olmayan baﬂ a¤rılarıdır. Yani bu tür baﬂ a¤rıları
olan hastaların laboratuvar ve görüntüleme
tetkiklerinde herhangi bir bozukluk bulunmaz.

Küme baﬂ a¤rısı olan hastada göz çevresinde a¤rı,
göz kapa¤ı düﬂüklü¤ü, gözde yaﬂarma

Primer baﬂ a¤rılarının tanısı ancak hastadan alınan
bilgilere dayanılarak konulabilir: Baﬂ a¤rısı ne
zamandan beri var? Ara ara mı geliyor, sürekli mi?
Ne kadar devam ediyor? ﬁiddetli mi? Kiﬂinin
yatmasını gerektiriyor mu? ‹ﬂini gücünü aksatıyor
mu? Hareketle artıyor mu? A¤rının niteli¤i
(zonklayıcı, gerilme çekilme sıkıﬂma a¤ırlık…) nasıl?
A¤rıya eﬂlik eden belirtiler (bulantı, kusma, ıﬂıktan
sesten rahatsız olma, hareketle artma…) neler?
A¤rıyı hafifleten veya a¤ırlaﬂtıran nedenler var mı?
A¤rının dıﬂ olaylarla (üzüntü, stres, adet, gürültü,
kalabalık, yolculuk, mevsim de¤iﬂikli¤i, uykusuzluk
veya çok uyuma, günün saatleri veya hafta sonları…)
ilgisi var mı? A¤rı, ilaçlarla geçiyor mu, azalıyor mu?
Hasta hangi ilaçları, ne dozda, ne kadar süre alıyor?
Ailede baﬂ a¤rısı olan var mı? … Daha da fazlası
olan bu bıktırıcı soruları hastaların cevaplaması her
zaman mümkün olmaz. Bu nedenle yeterli bilginin
alınamadı¤ı ve tanının kuﬂkulu kaldı¤ı durumlarda
hastadan bir baﬂ a¤rısı günlü¤ü tutması istenerek
hasta izlenir ve hastanın oluﬂturaca¤ı baﬂ a¤rısı
günlü¤ü bilgileri ile kesin tanıya varmaya çalıﬂılır.

Tablo-2: 1. Migren
2005 Uluslararası Baﬂa¤rısı
Derne¤i sınıflaması
1.1 Aurasız migren
1.2 Auralı migren
1.2.1 Migren baﬂa¤rılı özgün aura
1.2.2 Non-migren baﬂa¤rılı özgün aura
1.2.3 Baﬂa¤rısız özgün aura
1.2.4 Ailesel hemiplejik migren (AHM)
1.2.5 Sporadik hemiplejik migren
1.2.6 Baziler-tip migren
1.3 Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk
ça¤ı periyodik sendromları
1.3.1 Döngüsel kusma
1.3.2 Abdominal migren
1.3.3 Çocukluk ça¤ının iyi huylu
paroksismal vertigosu
1.4 Retinal migren
1.5 Migren komplikasyonlar›
1.5.1 Kronik migren
1.5.2 Status migrenozus
1.5.3 ‹nfarktsız ısrarlı aura
1.5.4 Migrenöz infarkt
1.5.6 Migrenin tetikledi¤i nöbet
1.6 Olası migren
1.6.1 Olası aurasız migren
1.6.2 Olası auralı migren
1.6.3 Olası kronik migren
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Migren hastane dıﬂı genel popülasyonda %16
oranında görülür. Kadınlarda görülme sıklı¤ı (%2024) erkeklerde görülme sıklı¤ına (%7-10) göre bir
misli daha fazladır. Hastane dıﬂı genel popülasyonda
görülen baﬂ a¤rılarının %70-80’ini Gerilim tipi baﬂ
a¤rıları oluﬂturur. Buna karﬂılık hastane
polikliniklerine baﬂ a¤rısı ﬂikâyeti ile tanı ve tedavi
amacıyla baﬂvuran hastaların ço¤unlu¤unu migren
tipi baﬂ a¤rısı olan hastalar oluﬂturur. Hastane
polikliniklerine baﬂ a¤rısı nedeniyle baﬂvuran
hastaların ancak %5-10’unda yapısal ya da metabolik
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nedenli, yapılan araﬂtırmalarla sebebi tespit
edilebilen, ‹kincil Baﬂ A¤rıları tespit edilir. Bir di¤er
ifadeyle Baﬂ a¤rısı nedeniyle hastaneye baﬂvuran
hastaların %90’dan fazlası Birincil Baﬂ A¤rılarını
oluﬂturur, bu hastalarda tetkikler sonucu herhangi
bir bozukluk tespit edilmez ve tanı hastadan alınan
bilgilere dayanılarak konulur.
Nöroloji poliklini¤ine baﬂ a¤rısı ﬂikâyeti ile baﬂvuran
hastaları muayene eden hekimin birincil önceli¤i
yapısal veya metabolik bozukluk sonucu ortaya
çıkan baﬂarılarını teﬂhis etmektir. Yapısal lezyon
telkin eden baﬂ a¤rısı özellikleri Tablo-3’de
verilmiﬂtir. Baﬂ a¤rısı olan kiﬂide bu özelliklerden
biri ya da birkaçı mevcut ise acilen hekime
baﬂvurması gerekir. Migren ya da Gerilim Baﬂ a¤rısı
gibi Birincil Baﬂ A¤rılarında ise hekimin ilk amacı
do¤ru tanıyı koymak ve hastalı¤ı tedavi etmektir.
Bu konuda yaﬂam ﬂekli önerileri ve ilaç tedavileri
ile oldukça baﬂarılı sonuçlar alınmaktadır.

Eski Mısır uygarlı¤ında baﬂ a¤rısı tedavisi: ﬁifacı (ﬂimdinin
doktoru) hastanın baﬂına timsah koyuyor; timsahın
a¤zında otlar var (ﬂimdinin ilacı); hastanın baﬂı sarılı
(ﬂimdinin fizik tedavi yöntemleri) ve ﬂifacı majik
etkisini kullanıyor (ﬂimdinin plasebo etkisi).

Tablo-3: Yapısal ya da metabolik bozuklu¤a ba¤lı ciddi bir hastalı¤ın varlı¤ını
varlı¤ını
telkin eden baﬂ a¤rısı (‹kincil baﬂ a¤rıları) özellikleri aﬂa¤ıda belirtilmiﬂtir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir kiﬂide ilk olarak ani ve ﬂiddetli baﬂ a¤rısı (BA) ortaya çıkmıﬂsa
Daha önce BA’ları olan bir kiﬂide a¤rının sıklı¤ı ve ﬂiddeti giderek artıyorsa
Kafa darbesi ya da sarsıntısını izleyerek BA ortaya çıkmıﬂ ve süregidiyorsa
BA yük kaldırma, öksürme ya da cinsel iliﬂki gibi zorlayıcı bir beden hareketi
ile ilgili olarak ortaya çıkıyorsa
Süre¤en BA olan kiﬂilerde haftada 2-3’den fazla BA ata¤ı oluyorsa
BA olan kiﬂi her gün a¤rı kesici ilaç almak zorunda kalıyorsa
BA, daha önce BA olmayan bir kiﬂide, 50 yaﬂından sonra ortaya çıkmıﬂsa
Çocuklarda ortaya çıkan BA
BA’sıyla beraber aﬂa¤ıdaki ﬂikâyetlerden biri ya da birkaçı oluyorsa:
o Zihin karıﬂıklı¤ı, uyuklama, bilinç yitimi
o Baﬂ dönmesi veya dengesizlik
o Dil dolaﬂması
o Kol veya bacaklarda uyuﬂukluk, güçsüzlük, titreme, kasılma
o Boyun kaslarında sertlik
o Solunumun hızlanması ya da bozulması
o BA, göz ya da kulak a¤rısıyla beraberse
o BA ile beraber ateﬂ yükselmesi oluyorsa
o BA’a eﬂlik eden herhangi bir bedensel bozukluk varsa
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

‹ﬂeme ile ilgili hiç bir yak›nma olmasa bile, erkeklerin
50 yaﬂ›ndan itibaren y›lda bir kez prostat kanseri aç›s›ndan
de¤erlendirilmesinin gerekti¤i önerilmektedir.

”

Prostat kanseri ne kadar erken teﬂhis edilirse o kadar
iyi tedavi edilebilir. Tan› esnas›nda kanser yaln›zca
prostatta s›n›rl› ise, kanserden tamamen iyileﬂme
ﬂans› yüksektir. Bu sebeple iﬂeme ile ilgili hiç bir
yak›nma olmasa bile, erkeklerin 50 yaﬂ›ndan itibaren
y›lda bir kez prostat kanseri aç›s›ndan de¤erlendirilmesinin gerekti¤i önerilmektedir. Burada amaç
yukar›da bahsedildi¤i gibi kanserin prostat›n içinde
s›n›rl› iken, henüz hiç bir klinik belirti ortaya
ç›kmadan önce tesbit edilmesidir.
Bu amaçla elimizde iki basit muayene yöntemi
vard›r; parmakla muayene ve PSA.

Parmakla Rektal Muayene:
Prostat›n makattan muayenesi anlam›na gelir.
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PSA'n›n normal olmas› durumunda bile bu
muayenenin muhakkak yap›lmas› gerekmektedir.
Ancak birçok prostat kanseri tan›s›n›n, parmak
muayenesi normal olup PSA yüksekli¤i nedeni ile
biopsi yap›larak kondu¤u da önemle vurgulanmal›d›r. Parmakla prostat muayenesi ile sert bir
alan hissedilmesi prostat kanseri ﬂüphesini
uyand›rmaktad›r. Parmakla muayene sonucu ayn›
zamanda prostat büyüklü¤ü konusunda da fikir
sahibi olunmaktad›r.

kabul edilse de, prostat büyüklü¤ü ve prostat kanseri
yaﬂ ile artabildi¤inden, herkes için geçerli bir üst
PSA normal de¤er kullan›m› yavaﬂ yavaﬂ terkedilmiﬂ
ve özellikle genç hastalarda daha düﬂük bir üst de¤er
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Buna göre 4 ng/ml üst
de¤er yerini;
- 59 yaﬂa kadar 2.5 ng/ml
- 60-69 yaﬂ grubunda ise 3-3.5 ng/ml
de¤erleri alm›ﬂt›r. Hatta herkes için 2.5 ng/ml üst
de¤erinin kullan›lmas›n› önerenler de vard›r.

PSA

Yaﬂa ba¤l› PSA kullan›m› ile gençlerde prostat
kanseri yakalama oranlar› artarken, yaﬂl›larda
gereksiz prostat biyopsisi olas›l›¤› düﬂürülmüﬂtür.

PSA bir proteindir. Prostattan salg›lan›r, kanda belirli
bir seviyede bulunur ve görevi meninin s›v›laﬂmas›n›
sa¤lamakt›r. Kanda PSA'n›n bir k›sm› serbest iken
di¤er k›sm› baﬂka moleküllere ba¤l› olarak bulunur.
As›l ölçülen her iki k›sm› da içeren Total PSA'd›r.
Gerekti¤inde di¤er k›s›mlar da ölçülebilir. Örne¤in
son y›llarda Serbest PSA'n›n da ölçülmesi tavsiye
edilmektedir. Serbest PSA'n›n Total PSA'ya oran› ne
kadar düﬂükse, o oranda kanser olas›l›¤› artmaktad›r.
Ancak özellikle ailesinde prostat kanseri olan
erkeklerde takip edilmesi gereken y›ll›k Total PSA
art›ﬂ›d›r. Y›ll›k PSA art›ﬂ h›z› 0.75 ng/ml olan kiﬂilerin
ileri tetkik yapt›rmas› uygun olur.

Yaﬂa ba¤l› PSA kullan›m› d›ﬂ›nda, tümör ﬂüphesi
uyand›ran baz› baﬂka PSA de¤erlerinden de söz
etmekte yarar vard›r. Bunlar k›saca ﬂöyle
özetlenebilir:
PSA h›z›: Y›ll›k PSA art›ﬂ h›z› 0.75 ng/ml'nin
üzerinde ise prostat biyopsisi yap›lmal›d›r.
PSA dansitesi: PSA de¤erinin prostat hacmine
bölünmesi ile bulunur. 0.15 ng/ml ve üzeri
durumlarda prostat biyopsisi yap›lmal›d›r.

PSA'n›n düﬂük olmas› o kiﬂide kesin olarak prostat
kanseri olmad›¤› anlam›na gelmez, yüksek olmas›
da kesin olarak kanser oldu¤unu göstermez. Ancak
bize prostat kanseri olas›l›¤›n› gösterme aç›s›ndan
önemlidir.

Serbest/Total PSA oran›: Bu oran genelde PSA'n›n
4-10 ng/ml aras›nda olan de¤erlerde uygulanmal›d›r.
Oran 0.25 ng/ml'den fazlaysa iyi huylu prostat
büyümesi ihtimali fazlad›r. Bu de¤er 0.25'den
düﬂükse prostat biyopsisi yap›lmal›d›r.

Prostat kanseri d›ﬂ›nda PSA'n›n yükselmesine neden
olan bir tak›m durumlar vard›r. Bunlar› ﬂöyle
s›ralayabiliriz:
- parmakla muayene
- sonda tak›lmas›
- iyi huylu prostat büyümesi ( BPH)
- prostat iltihab› ( prostatit )
- idrar yolu enfeksiyonu
- sistoskopi, prostat biopsisi, TUR gibi giriﬂimler
- prostat büyümesi tedavisinde kullan›lan proscar,
avodart gibi ilaçlar

Tüm bu söylenenlere karﬂ›n prostat kanserli
erkeklerin %30'unda normal PSA de¤erleri oldu¤uda
unutulmamal›d›r.
Son olarak yak›n bir gelecekte oldukça yayg›n
kullan›m alan› bulunaca¤› düﬂünülen, prostat
kanseri geni 3 (PCA3) ve TMPRSS2-ERG gen
füzyonu ad› verilen ve son y›llarda ciddi geliﬂmeler
kaydedilen iki prostat kanseri belirtecinden söz
etmek gerekmektedir. PCA3 testi yüksek derecede
prostat kanserine özgüdür ve bu nedenle PSA'n›n
aksine iyi huylu prostat büyümesi ve iltihaplarda
art›ﬂ göstermez. ﬁu ana kadar, PCA3 baﬂka hiçbir
insan dokusunda saptanamam›ﬂt›r. Basitçe idrara

PSA de¤erinde s›n›r ço¤unlukla 4 ng/ml olarak
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dökülen prostat epitel hücrelerindeki kansere özgü
olan mRNA molekülü aranmas›d›r. PCA3 prostat
masaj› sonras› al›nan idrar örneklerinde
çal›ﬂ›labilmektedir. Prostat masaj› sonras› baﬂar›
oran› %98'dir. Prostat masaj› yap›lmadan da
bak›labilir, ancak baﬂar› oran› % 80'e düﬂer. Ayr›ca
kanda da bak›labilmektedir. Daha önce en az bir
negatif biyopsisi olan ve yeni bir biyopsi önerilen
50 yaﬂ üzeri erkeklerde kullan›lmas› önerilmektedir.
PCA3 gen testi, PSA'ya ba¤l› ﬂu ikilemli durumlarda
önem taﬂ›maktad›r;
• PSA seviyesinin artmas›na ra¤men, biyopsilerinde
kanser saptanamayanlar
• PSA seviyesi normal olup kanser saptanamayanlar
• PSA seviyesinin prostatit nedeniyle artt›¤› hastalar

İğne

Prostat bezi

İğne

Biopsi
tabancası

Ultrason probu

ﬁekil: Prostat biyopsisi

Tüm bunlara karﬂ›n, PCA3, ne yaz›k ki belki de
prostat tan›s›ndan daha önemli olan, ileri evre ve
yüksek dereceli prostat kanserini (derecelendirme)
ve hastal›¤›n sald›rganl›¤›n› (progresyon) öngörmede
yetersiz kalmaktad›r.

olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› gerekmektedir.
Enfeksiyon saptanmasa bile iﬂlemden bir gün önce
baﬂlay›p 3 gün süren bir antibiyotik tedavisi
uygulanmal›d›r. Biyopsi yap›lacak günün sabah›
barsak temizli¤i yap›lmal›d›r. ‹ﬂlem için hastanede
yatmaya gerek yoktur ve yaklaﬂ›k 15-20 dakika
sürmektedir. ‹ﬂlem esnas›nda prostat›n çevresine
a¤r›y› önlemek amac›yla lokal anestezi uygulan›r.

Prostat kanseri, günümüzde kullan›lan MR, BT gibi
görüntüleme yöntemleri ile kesin olarak tan›s›
konamayan talihsiz bir kanser türüdür. Bu
yöntemler sadece bir ﬂüpheden söz edebilir, ki bu
da prostat kanserinin tan›s›nda ve tedavisinin
planlanmas›nda yeterli olmaz. Prostat kanserinin
kesin tan›s›n› koymak için doku örne¤i gereklidir,
bu da ancak biyopsi ile konur.

Prostat bezinin ultrasonografik görüntüsü alt›nda
prostat›n büyüklü¤üne de ba¤l› olarak prostat
kabu¤unun (periferik zon) de¤iﬂik 10-20
bölgesinden parça al›n›r. Her parçan›n tam olarak
nereden al›nd›¤› (sa¤ lob, sol lob, apeks vb) not
edilerek incelenmesi amac›yla patolojiye gönderilir.

Transrektal Ultrason Eﬂli¤inde Biyopsi (TRUS)
TRUS makat yolu ile uygulanan bir görüntüleme
yöntemidir.

Numune al›nmas›ndan sonra, yani prostat biyopsisi
sonras› idrarda, d›ﬂk›da ve menide kanama olabilir.
Uzun süreli, ve ﬂiddetli kanamalarda doktorunuzla
irtibat kurman›z gereklidir.

Prostat› çok yak›ndan gösterdi¤i için standart bat›n
ultrasonuna göre daha avantajl›d›r. Bazen biyopsi
amaçl› olmadan sadece prostat› daha iyi
görüntülemek amac›yla da kullan›labilir.

Antibiyotik kullan›lmas›na ra¤men biyopsi yap›lan
gün ve sonraki gün, 38 dereceyi geçen titreme ile
birlikte yüksek ateﬂ, idrar yapmada zorluk, idrar
yaparken yanma gibi ﬂikayetler mevcutsa, bu durum
bir akut prostat iltihaplanmas›n› gösterebilir ve
ciddiye al›nmal›d›r. Bu tür hastalar›n bir kaç gün
bir hastanede yak›ndan izlenmeleri gerekebilir.

Prostattan biyopsi örnekleri bir i¤ne yard›m› ile
al›n›r. Biyopsi iﬂleminden en az bir hafta öncesinden
aspirin ve benzeri kan suland›r›c› ilaçlar
al›nmamal›d›r. Yine iﬂlem öncesinde mutlaka idrar
örne¤i al›narak, idrar yollar›nda bir enfeksiyon
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MR K›lavuzlu¤unda Biyopsi
do¤ru bir ﬂekilde koyma ihtimali yaklaﬂ›k % 85-90
civar›ndad›r. Çünkü biyopsinin al›nmad›¤›
bölgelerde de kanser dokusu olabilir.
O halde;
- Ailesel riski olan
- PSA's› yüksek seyreden
- Parmak muayenesinde ﬂüpheli bulgu olan
- Serbest/total PSA oran› % 10'un alt›nda olan
erkeklerde, biyopsi sonucu iyi huylu prostat
büyümesi ve/veya prostat iltihab› olarak gelmiﬂse
de, geriye kalan %10-15 oran›ndaki risk
düﬂünülerek, makul bir süre sonra 2. biyopsiyi
yapmak do¤ru olacakt›r.

Son dönemlerde, MR k›lavuzlu¤unda biyopsi,
özellikle tekrar biyopsilerinde bir tercih olarak klinik
kullan›ma girmiﬂtir. Orta ve yüksek riskli prostat
kanserlerinin en az % 90'›n› yakalad›¤› bildirilmektedir. Ancak MR özellikle 0.5 cc'den küçük ve
düﬂük dereceli (gleason skor <6) tümörlerin
yakalanmas›nda yeterli de¤ildir. Ayr›ca tranzisyonel
bölge tümörlerinin ayr›m›nda da düﬂük bir
duyarl›l›¤a sahiptir.
Özetle MR eﬂli¤inde biyopsilerin avantajlar› özet
olarak ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir;
• Orta-yüksek hastal›kta artm›ﬂ biyopsi duyarl›l›¤›
tümör derecesi ve evresinin daha do¤ru
de¤erlendirilmesi,
• Düﬂük dereceli kanserlerin fazladan tan›s›n›n
azalt›lmas›,
• Normal MR bulgular› olan düﬂük riskli hastalar›n
biyopsisinden kaç›nma,
• Biyopsi örneklerinin say›s›n›n azalt›lmas›.

Bunun d›ﬂ›nda kalan hastalarda, PSA zaman içinde
izlenmeli, parmakla yap›lan muayenede bir de¤iﬂiklik
veya PSA'da y›ll›k % 0.6-0.7 üzerinde bir artma
olmas› durumunda 2. biyopsi yap›lmal›d›r. Ancak
2. biyopsinin de do¤ruluk pay›n›n % 90-95 oran›nda
oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r.
E¤er biyopsi sonucu yüksek dereceli PIN veya ASAP
olarak gelirse, prostat›n bir bölgesinde kanser öncüsü
olabilecek bir durum söz konusudur. Bu durumda
1-2 ay içinde 2. bir biyopsi yapmak do¤ru olacakt›r.

Biyopsi Sonuçlar›n›n Yorumlanmas›
Prostat biopsi örneklerinin patolojik olarak
de¤erlendirilmesi sonras›nda, e¤er prostat kanserine
rastlanmam›ﬂsa muhtemel teﬂhisler ﬂunlard›r:
‹yi huylu prostat büyümesi (BPH) ve/veya iltihapl›
prostat dokusu (prostatit ).

Patolojik de¤erlendirme prostat kanseri varl›¤›n›
ortaya koymuﬂsa, öncelikle ek baz› tetkiklere gerek
duyulabilir. PSA 10 ng/ml'nin alt›nda ise genellikle
ek tetkiklere gerek yoktur. Ancak PSA 10 ng/ml'nin
üstünde ise tüm vücut kemik sintigrafisi yap›l›p,
prostat kanseri en s›k kemiklere yay›lma e¤ilimine
sahip oldu¤u için vücuttaki tüm kemiklerin
taranmas› ve gerekirse bu bölgenin BT ile
de¤erlendirilmesi gerekir.

Prostatik intraepitelyal neoplazi (PIN): Yüksek
dereceli (high grade) ve düﬂük dereceli (low grade)
olmak üzere iki tiptir. Yüksek dereceli tipin klinik
önemi vard›r. Prostat salg› kanallar›n› çevreleyen
hücrelerin atipik hücreler içerdi¤i bir durumdur.
E¤er biyopsi sonucunda PIN mevcutsa, hastalar›n
tekrarlanan biyopsilerinde prostat kanseri saptanma
ihtimali % 30-50 aras›ndad›r.

Sonuçta gerekli görülen tüm tetkiklerin ard›ndan,
biyopsi sonucu prostat adenokarsinomu varl›¤›n›
ortaya koymuﬂsa patoloji raporunda dikkat edilmesi
gereken di¤er hususlar ﬂunlard›r;
- kanser kaç odakta ve nerelerde
- al›nan dokunun yüzde kaç›nda kanser var
- her odaktaki kanser oran› ne kadar
- kanserin sald›rganl›¤›n› belirleyen kanser derecesi
(Gleason skoru)

Atipik asiner proliferasyon (ASAP): Patolo¤un tan›
koymakta zorland›¤›, ﬂüpheli, çok küçük bir kanser
oda¤› olmas› durumudur.
Ancak tüm bu söylenenlere ra¤men unutulmamal›d›r ki, bir kez yap›lm›ﬂ bir biyopsinin tan›y›
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Gleson Skorlama
Biyopsi örneklerindeki kanser hücrelerinin üreme
ve yay›l›m› hakk›nda bilgi sahibi olmam›z› sa¤layan,
kanser hücrelerinin de¤iﬂim derecelerine bak›lan
bir skorlama sistemidir. Hücrelerdeki farkl›laﬂma
özelliklerine göre 1'den 5'e kadar aral›kta hücrelerin
en s›k görülen iki farkl›l›k derecesi belirlenir. Kanser
içinde en s›kl›kla tespit edilen iki de¤erin toplam›
skoru verir.

Tablo 1

Gleason skoru 2 ile 10 aras›nda de¤iﬂir. 2 yavaﬂ
ilerleme potansiyeli taﬂ›yan hücreleri ifade ederken,
10 h›zl› ilerleme ve ço¤alma potansiyeline sahip
kanser hücrelerini gösterir.

baﬂka organlara s›çrama (metastaz) yap›p yapmad›¤›
gibi son derece önemli noktalarda de¤erlendirme
ve buna göre tedavi planlamas› yap›lmas›na imkan
sa¤lar.

Buna göre, Gleason skorlamas›nda;

Buna göre hastal›k aﬂa¤›daki ﬂu 3 dönemde
yakalanm›ﬂ olabilir;

2-4.......... iyi diferensiye (iyi nitelikte farkl›laﬂma
gösteren) kanser hücreleri

Gleason Skor

Kanser geliﬂim h›z›

6 ya da daha düﬂük
3+4 = 7
4+3 = 7
8-10

Ortalama
H›zl›
Oldukça H›zl›
Aﬂ›r› H›zl›

• erken evre (lokalize veya organa s›n›rl›)
• ileri evre (kapsül d›ﬂ›na taﬂm›ﬂ, ancak uzak
yay›l›m yok)
• uzak yay›l›m var (lenf bezlerine, kemi¤e, akci¤ere
veya baﬂka organlara yay›l›m var)

5-6...........orta diferensiye kanser hücreleri
7-10.........kötü diferensiye kanser hücreleri
ﬂeklinde bir s›ralama yap›l›r.
Düﬂük Gleason skoru'nda kanser hücreleri daha az
sald›rgand›r ve prognoz daha iyi seyreder, yani
tedavi sonras› uzun dönem kansersiz bir yaﬂam söz
konusudur. Yüksek Gleason skoru, yani aﬂ›r› h›zl›
ço¤alma kapasitesine sahip kanser hücreleri olan
tümörlerin, teﬂhis edildi¤inde prostat d›ﬂ›na yay›l›m
ihtimali yüksektir ve tedavileri zordur.

Her evrenin tedavi seçenekleri farkl›d›r.

Prostat Kanseri Evreleri
PROSTAT KANSER‹ EVRELEMES‹

Biyopsi doku örneklerinin Gleason skoru ile
ameliyat sonras› ç›kar›lan prostat dokusunun
patolojik incelemesi sonucu ortaya ç›kan Gleason
skoru farkl› olabilir. Bu durum farkl› olan skor
derecelerinin biyopsi örneklerine denk gelmemiﬂ
olmas› olarak yorumlanabilir.

Tx: Tümör varl›¤› de¤erlendirilmemiﬂtir
T0: Tümör yok
T1: Klinik olarak parmakla ve görüntü ile tespit
edilemeyen tümör
T1a: Di¤er bir nedenle yap›lan prostat ameliyat›
s›ras›nda bulunmuﬂ ve örneklerin %5’inden
az›nda saptanm›ﬂ tümör

Gleason skorlamas› ile ilgili belki de son söylenecek
ﬂey, Gleason skoru toplam›n›n 5 olmas› bile burada
3+2=5 ile 2+3=5 aras›nda veya toplam 7 olsa bile
4+3=7 ile 3+4= 7 aras›nda önemli farkl›l›klar
oldu¤udur. Bunun daha iyi anlaﬂ›labilmesi için
aﬂa¤›da bir tablo sunulmuﬂtur. ( tablo 1 )

T1b: Di¤er bir nedenle yap›lan prostat ameliyat›
s›ras›nda bulunmuﬂ ve örneklerin %5’inden
fazlas›nda saptanm›ﬂ tümör
T1c: Prostat muayenesi normal olupta, yüksek PSA
nedeniyle yap›lan prostat biopsisinde tespit
edilmiﬂ tümör

Sonuçta, Gleason skorlamas› mevcut tümörün
hacmi, sald›rganl›k derecesi, kapsülü aﬂ›p aﬂmad›¤›,
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T2: Tümör prostat içinde s›n›rl› ve muayenede
hissedilebiliyor
T2a: Prostat›n bir yan›n›n (lobunun) yar›s›ndan
az›nda tümör var
T2b: Prostat›n bir yan›n›n yar›s›ndan fazlas›nda
tümör var

N2: Bölgesel lenf bezlerinde 2-5 cm aras›nda ya da
5 cm.den büyük olmayacak ﬂekilde birçok lenf
bezinde tümör var
N3: Bölgesel lenf bezlerinde>5 cm boyutunda lenf
bezinde tümör var

T2c: Prostat›n her iki lobunda da tümör var

Mx: Uzak organlara tümör yay›l›m› konusunda
de¤erlendirilemiﬂ

T3: Tümör prostat kapsülünü aﬂm›ﬂ

M1: Uzak organ metastaz› var

T3a: Tümör bir yanda prostat kapsülünü aﬂm›ﬂ

M1a: Uzak lenf bezlerinde tümör var

T3b: Tümör iki yanda da prostat kapsülünü aﬂm›ﬂ

M1b: Kemiklere atlam›ﬂ tümör yay›l›m› var

T3c: Tümör seminal vezikülleri (meni kanal›n›)
tutmuﬂ

M1c: Di¤er organlarda tümör yayl›m› var

T4: Tümör seminal vezikül d›ﬂ›ndaki di¤er komﬂu
organlar› da tutmuﬂ
T4a: Tümör mesane boynunu da tutmuﬂ
T4b: Tümör prostat alt›ndaki kaslara ve pelvik taban›
tutmuﬂ
Nx: Bölgesel lenf bezlerinde örnekleme yap›lmam›ﬂ
N1: Bölgesel lenf bezlerinde <2 cm tek bir adet lenf
bezinde tümör var

Evrelemeyi basitleﬂtirecek olursak;
Evre 1...... Tümör prostatta ele gelmeyecek kadar
küçüktür.
Evre 2.......Tümör parmakla hissedilecek
büyüklüktedir, ancak prostat içinde s›n›rl›d›r.
Evre 3.......Tümör kapsül d›ﬂ›na ç›km›ﬂ ya da meni
keselerine geçmiﬂtir.
Evre 4.......Tümör çevre dokulara ve uzak doku ve
organlara yay›lm›ﬂt›r (metastatik evre).

Normal prostat
Mesane

Prostat
Kanser

Evre I

Evre II

Evre III
Evreleme
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Evre IV

Osmanoğlu Hastanesi

Dr. Zeki Erkorkmaz
Radyoloji Uzman›

Nodüler Dansite Art›ﬂlar›n›n
“ Özellikle
Takibi ve Karakterizasyonu
”
Günümüzde BT (bilgisayarlı tomografi) çekilme
sıklı¤ının artması akci¤erde gördü¤ümüz nodüllerin
sayılarında artıﬂa neden olmuﬂtur. Özellikle yüksek
çözünürlü (HRBT) tomografiler ile yapılan tetkiklerde
görülme sıklı¤ı sayı ve boyutundaki de¤iﬂiklikler,
uygun takip kriterlerinin ortaya çıkmasına neden
olmuﬂtur. Bu konuda internasyonel ve multidisipliner
bir kuruluﬂ olan Fleischner Society’nin multisentrik
çalıﬂmalar› ile takip kritelerini ortaya koymuﬂtur.
Fleischner Society dünyada toraks radyolojisi ile
ilgili teﬂhis ve takip ile araﬂtırmalarını yürüten bir
kuruluﬂtur.
Öncelikle nodül dedi¤imiz zaman akci¤er
parankiminde yer alan oval ve yuvarlak lezyonlar
anlaﬂılır.
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ﬁekil 1: Sol üst akci¤er alan›nda yaklaﬂ›k 1 cm. çap›nda
nodüler lezyon
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Akciğerin Yaygın Hastalıklarında Radyolojik Bulgular

Rastlantısal olarak gördü¤ümüz nodüllerde ne
yapmalıyız (takip etmeliyiz ama nasıl ?). Genellikle
tüm nonkalsifik nodüller malign olarak düﬂünülmeli
ve 2 yıla kadar takip edilmeli diye düﬂünülüyordu.

1 cm'den küçük olanlar küçük nodül veya
mikronodül (3 veya 7 mm'den küçük olanlar),
1 cm'den büyük olanlar büyük nodül (1 veya 3 cm),
3cm'den büyük olanlar ise kitle olarak
isimlendiriliyor. Bu nodüllerin ço¤u granulamatöz
ve antrokozik yani benign nodüllerdir.

2005 tarihinde Fleischner Society'nin multisentrik
çalıﬂmaları ile bu konuya yeni kriterler getirildi. Bu
takipte hasta grupları düﬂük ve yüksek risk grupları
olarak düﬂünülmüﬂtür.
Az veya hiç sigara içmeyen ve bilinen risk faktörü
olmayan grup düﬂük risk grubu, sigara kullanıp
di¤er risk faktörlerini taﬂıyan gruplarada yüksek
risk grubu olarak takibe alınmıﬂtır.

2a

2b

ﬁekil 2a: Bronkoalveoler
karsinom

ﬁekil 2b: Atipik
adenomatöz hiperplazi

8 mm'nin altındaki nodüllerin takip programında;

< 4 mm

Takibi gereksiz

BT ile 12 aya kadar
takip de¤iﬂim yok ise
ileri takibe gerek yok

> 4-6 mm

BT ile 12 ay takibi
de¤iﬂim yok ise
takibe gerek yok

Baﬂlangıçta BT ile
6-12 ay, daha sonra
12-24 aya kadar
hiçbir de¤iﬂim yok ise
takibe gerek yok

> 6-8 mm

Baﬂlangıç 6-12 aya
kadar, daha sonra
12-24 aya kadar takip

6-8 mm'den büyük olanlar

BT tetkiki ile 3-9 ay
ve 24 ay takip,
dinamik kontrastlı
BT veya PET incelemesi
ve gereklilik halinde biopsi

Düﬂük riskli hasta
takip protokolunun
aynısı uygulanır.

> 8 mm
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Baﬂlangıçta 3-6 aya kadar,
daha sonra 9-12 ve 24 aya
kadar hiçbirde¤iﬂiklik
yok ise takibe gerek yok

Osmanoğlu Hastanesi

Sentrilobüler nodüller; nodül rozet ﬂeklinde (tree in
bud- tomurcuklanan a¤aç görünümü) fissür plevral
yüzey ve interlobüler septalardan en az 5 mm
uzaklıkta bronﬂu ve arteri çevreleyen nodül
tomurcuklanan a¤aç ve rozet ﬂeklinde görünüm verir.

Nonsolid ve parsiyel solid lezyonlar düﬂük risk
grubuda olsa daha uzun takip gerekebilir.
Nodüller çapına göre (küçük veya büyük), kontur
görünümüne göre (iyi veya kötü sınırlı),
dansitelerine göre (kalsifik-yumuﬂak doku, buzlu
cam manzarası gösteren ﬂeklinde) ayrıl›r.
Da¤ılımına göre de perilenfatik, sentrilobüler ve
rastgele tarzında tasnife tabi tutulur. Perilenfatik
nodüller peribronkoalveoler, interlobüler septal,
sentrilobüler interstisyum ve subplevral
lokalizasyonlu olup daha ziyade sarkoidoz silikoz
lenfatik metastaz, amiloidoz, lenfoid interstisyel
pnömoni gibi vakalarda görülür.

ﬁekil 4: Bronﬂ ve arteri çevreleyen nodül

Bu görünüm sıklıkla endobronﬂial yayılımlı
enfeksiyon panbronﬂiolit, bronﬂiolitis obliteras,
LHH, BOOP gibi vakalarda görülür.

ﬁekil 5: Endobronﬂial yay›l›m gösteren enfeksiyonlardaki
görünüm

Rastgele da¤ılım gösteren nodüller ise; enfeksiyon,
hematojen metastaz, sarkoidoz gibi vakalarda sıklıkla
görülür. Nodüller plevradan uzak veya plevral
olarakda düﬂünülebilirler. Plevradan uzak olanlar
sentrilobüler da¤ılım gösterirler ki hava yolu hastalı¤ı

ﬁekil 3: Perilenfatik da¤›l›m gösteren nodüller
(Lenfanjitik metastaz)
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Tomurcuklanan a¤aç görünümü olmaksızın
bronﬂial veya vasküler hastalıklar ki hipersens
pnömonitisi, pulmoner ödem, BOOP, vaskülit vb.

veya vasküler hastalıklarda görülür. Hava yolu
hastalı¤ında görünen tomurcuklanan a¤aç, bronﬂiol
tıkanması ile iliﬂkili olarak ortaya çıkar (endobronﬂial
yayılım -tbc, bronkopnömoni), kistik fibrozis
panbronﬂiolit, astım vb.

Plevral nodüller ise diffüz veya unıform veya rastgele
da¤ılım gösterirler (miliyer tuberküloz, miliyer
fungus, hematojen metastaz). Yamalı subplevral
ﬂekilde peribronkovasküler ve septal a¤ırlıklı olarak
perilenfatik da¤ılım gösterirler (sarkoidoz, lenfatik
metastaz, slikozis vb ).
Yukarıda görüldü¤ü gibi geniﬂ bir hastalık grubunda
tariflenen nodüler dansite artıﬂlarının takip ve tedavi
açılarından özellikle BT ile incelenmesi ve mümkün
mertebe bu takiplerin belirli protokoller ile aynı
ﬂekilde uygulanması gereklilik göstermektedir.
Bilinçli bir takibin gereksiz incelemelere yol
açmayacı¤ı gibi gecikmelere de sebebiyet
vermeyece¤i aﬂikardır.

ﬁekil 6: Miliyer tüberküloz

ﬁekil 7: De¤iﬂik vakalar›n mukayeseli görünümü
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Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

“

Erken mide kanserinde ﬂifa ﬂans› yüksektir.
Tedavide en iyi sonuç radikal cerrahi ile al›n›r.
Ameliyatta midenin tamam› veya
büyük k›sm› lenf bezleri ile birlikte ç›kart›l›r,
ince barsaktan yeni mide yap›l›r.

”

Mide yemek borusu ile ince barsa¤›n ilk bölümü
olan duodenum (on iki parmak barsa¤›) aras›nda
yer alan bir organd›r. Karn›n üst orta bölümünde
yer al›r. Yenilen g›dalar› de¤irmen gibi ö¤üterek
haz›m için ince barsa¤a geçirir. Ayr›ca B12
vitamininin emilimini sa¤layarak, kan yap›m›na
yard›mc› olur.

Mide Kanserinin Belirtileri
• Haz›ms›zl›k
• Bulant› ve kusma
• Yutma güçlü¤ü
• Yemekten sonra dolgunluk
• ‹ﬂtahs›zl›k

Mide kanseri midenin iç yüzünü döﬂeyen mukoza
tabakas›ndan geliﬂir. Midenin yemek borusu ile
birleﬂti¤i yere kardia bölgesi denilir; midenin bir
gövdesi bir de yatay olan son bölümü vard›r. Bu
k›sma Antrum denilir. Mide kanseri en s›k antrum
bölgesinde görülür. Çengel ﬂeklinde olan midenin
en üst bölümüne de fundus denilir. Kanser midede
bulundu¤u bölgeye göre de¤iﬂik ﬂikayetlere neden
olur.
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• Siyah renkli d›ﬂk›lama veya kans›zl›¤a ba¤l› solukluk
• Üst kanama (kahve telvesi gibi)
• Kilo kayb›
• Mide bölgesinde ele gelen kitle
• Solda boyun alt bölgesinde köprücük kemi¤i
üstünde ele gelen büyümüﬂ lenf bezi

58

Mide Kanseri

Yemek Borusu

Mide
Oniki parmak barsa¤›

Midenin antrum bölgesindeki kanserli doku

Mide Kanserinin Geç Komplikasyonlar›

Mide Kanserinin Nedenleri

• Kar›n boﬂlu¤unda veya gö¤üs boﬂlu¤unda s›v›
birikmesi

• Helicobacter pylori enfeksiyonu
• Aﬂ›r› sigara içilmesi
• Diyet (tütsülenmiﬂ, aﬂ›r› tuzlu g›dalar, k›rm›z› et)
• Kronik Atrofik Gastrit - Pernisiyöz Anemi
• Genetik, ailesel
• Mide polipleri
• Mide ameliyat›ndan sonra

• Mide ç›k›ﬂ›n›n t›kanmas› veya yemek borusu ile
midenin birleﬂti¤i bölgenin t›kanmas›
• ﬁiddetli mide kanamas›
• Sar›l›k
• Beslenme bozuklu¤una ba¤l› aﬂ›r› kilo kayb›
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Yemek Borusu

Midenin
kardia bölgesindeki
kanserli doku

Mide

Yemek Borusu

Midenin fundus bölgesindeki
kanserli doku

Mide
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Mide Kanseri

Mide kanserinde en önemli nokta erken tan›d›r.
Özellikle ailesinde, yak›n akrabalar›nda mide kanseri
olanlar, mide ﬂikayeti bulunan çok sigara içenler,
izah edilemeyen kans›zl›k ﬂikayeti olanlar, yine izah
edilemeyen kilo kayb›, bulant›, haz›ms›zl›k ﬂikayeti
bulunanlar mutlaka gastroskopi ile incelenmelidir.

Mide Kanserinin Teﬂhisi
Laboratuar kan tetkikleri:
• Tam kan say›m›
• Elektrolitler
• Karaci¤er fonksiyon testleri
• Tümör markerleri: CEA ve CAI 9.9

Mide kanseri erkeklerde ve 50 yaﬂ›n üstündekilerde
daha fazla görülür. Karn›n üst k›sm›nda dolgunluk
hisssi, ge¤irme, haz›ms›zl›k, kusma, yemek yerken
mide giriﬂinde tak›lma hissi, iﬂtahs›zl›k, kilo kayb›
s›k görülen ﬂikayetlerdir. Rastgele tam tan›
konulmadan mide ilaçlar› kullanmak tan›y›
geciktirebilir. Kan grubu A olan, 50 yaﬂ›n üstündeki
erkeklerde, özellikle çok sigara da içiyorlarsa daha
s›k rastlan›r. Gastroskopi ve biopsi ile tan› konulur.

Radyolojik incelemeler:
• Kontrastl› mide pasaj grafisi
• Bilgisayarl› Tomografi (BT)
• Emar (MR)
• PET-CT
Endoskopik incelemeler:
• Gastroskopi- Biopsi
• Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Tedavide ameliyat›n d›ﬂ›nda kemoterapi ve
radyoterapi de di¤er ömrü uzatan tamamlay›c›
seçeneklerdir.

Yemek borusu

Midenin
geride kalan
k›sm›

Oniki parmak barsa¤›

‹nce barsak

Midenin
ç›kart›lan
k›sm›

Midenin alt 4/3’ü ç›kart›lm›ﬂ, üstte kalan mide k›sm› ince barsak ile birleﬂtirilmiﬂtir.
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Prof. Dr. Sad›k Perek ve Prof. Dr. Tar›k Minkari
Bu resim 2007 y›l›nda Osmano¤lu kafeteryas›nda çekilmiﬂtir.
Prof. Dr. Tar›k Minkari 4000’den (dörtbin) fazla mide ameliyat›n› baﬂar› ile yapm›ﬂt›.

PANTOLON M‹DE : M‹NKAR‹ TEKN‹⁄‹
Midenin tamam› al›nd›ktan sonra sindirim sisteminin yeniden oluﬂturulmas›. Yeni
oluﬂturulan g›da haznesi, yemek borusu ile oniki parmak barsa¤› aras›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
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Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Meme hastal›klar›nda memede kitle
bulgusundan sonra en s›k görülen semptom,
meme baﬂ› ak›nt›lar›d›r.

”

Meme hastal›klar›nda hastay› ve hekimi ileri tetkik
için yönlendiren en belirgin bulgu memede kitle
saptanmas›d›r. Bir di¤er önemli bulgu meme baﬂ›
ak›nt›lar›d›r. Meme baﬂ›na aç›lan 16-18 meme
kanal›ndan zaman zaman ak›nt› gelebilir. Bu
ak›nt›lar gözle veya hafif palpasyonla ortaya
konabildi¤i gibi hastan›n çamaﬂ›r›nda da buna ait
bulgulara rastlabilir.
Meme baﬂ› ak›nt›lar›na, fibro kistik memelerde,
laktasyon sonras›, duktal ektazilerde ve intraduktal
patolojilerde rastlanmaktad›r.

Meme baﬂ› ve süt kanallar›n›n anotomisi
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4- Kanl› Ak›nt›lar:
Memenin intraduktal patolojilerinde görülür. Meme
duktuslar›nda veya hastan›n çamaﬂ›r›nda memebaﬂ›
kaynakl› kan saptan›r.

Meme Baﬂ› Ak›nt›s›n›n Makroskopisine
Göre Ak›nt›lar:
1- Seröz (renksiz) Ak›nt›lar:
Renksiz, sulu ve ak›ﬂkand›rlar, genellikle fibro kistik
hastal›kta baﬂlang›ç dönemde görülür.

2- Pürülan ( iltihapl›) Ak›nt›lar:
Fibro kistik hastal›¤›n ileri evrelerinde ve meme
enfeksiyonlar›nda izlenir.

5- Sütlü Ak›nt›lar:
En çok laktasyon s›ras›nda ve onu takiben görülür,
kal›c› olan olgularda Prolaktin hormonu tayinleri
yol göstericidir.

3- Sero-sangine (sulu-kanl›) Ak›nt›lar:
Hafif pembemsi, kanla kar›ﬂ›k ak›nt›lard›r.

Bunlar›n d›ﬂ›nda çeﬂitli renkte ak›nt›lar›n kar›ﬂmas›
sonucu miks tip ak›nt›larda görülebilir.
Yukar›da sayd›¤›m›z ak›nt›lar içinde en önemlisi
kanl› ak›nt›lard›r. Memeden kanl› ak›nt› iki önemli
patolojide görülür. Bunlardan birincisi selim bir
hastal›k Intraduktal Papillom’dur. ‹kincisi ise
malignolan Intraduktal Adenokarsinomlard›r.
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geniﬂletilip, koltukalt› lenf bezlerinden örnekleme
yap›l›r. Bu tip hastalara ameliyat sonras› Radyoterapi
ve Kemoterapi uygulan›r. ‹yi ç›kan olgularda
ameliyat, yap›lan eksizyonla son bulur.

Sonuç olarak memede kanl› bir ak›nt› ile
karﬂ›laﬂt›¤›m›zda %50 oran›nda iyi, %50 oran›nda
ise habis bir hastal›k belirtisi ile karﬂ› karﬂ›ya
gelmekteyiz. Bu oran oldukça yüksektir, bu nedenle
bu tip olgularda mutlaka histopatolojik tan› için
gerekli giriﬂimler uygulanmal›d›r.

‹natç› laktasyon sonras› ak›nt›lar›nda Prolaktin
hormonu tayini yap›larak, de¤erleri yüksek ç›kan
olgularda prolaktini düﬂürücü ilaçlar uygulan›r.

Meme baﬂ›n›n Wedge tarz›nda yap›lan eksizyon ile
kanayan duktus, patolog taraf›ndan incelenir ve
olay›n iyi veya kötü oldu¤una kesin karar verilir.
Habis ç›kan olgularda yap›lan reeksizyon ile alan

Meme baﬂ› ak›nt›lar› oldukça s›k görülen bir klinik
bulgu olup varl›¤›nda gerekli önem verilmelidir.

hastal›kl›
kanal

normal kanal

Memenin normal ve hastal›kl› süt kanallar›
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

Kar›n içi bas›nc›n›n artmas›na ve do¤umsal olarak
vücut dokusunun zay›fl›¤›na ba¤l› olarak,
kar›n içi organlar›n›n kar›n duvar›ndan bir kese
halinde d›ﬂar›ya ç›kmas›na f›t›k denir.

”

Sayg›de¤er okuyucular; f›t›k gerçekten insan› zor
duruma düﬂüren, hatta zaman zaman acil olarak
insan› ameliyat olma durumuna sokan tehlikeli bir
rahats›zl›kt›r.
Bundan dolay› kas›k f›t›¤›, kar›n duvar› f›t›¤› ve
göbek f›t›¤› teﬂhisi konulduktan sonra, hastan›n
mümkün olan en k›sa zamanda ameliyat olmas›
gerekir. E¤er hasta ameliyat olmazsa geçen zaman
hastan›n aleyhine çal›ﬂ›r.
Kar›n içi bas›nc›n›n artmas›na ve do¤umsal olarak
vücut dokusunun zay›fl›¤›na ba¤l› olarak, kar›n içi
organlar›n›n kar›n duvar›ndan bir kese halinde
d›ﬂar›ya ç›kmas›na f›t›k denir.
bebeklerin ve ebe taraf›ndan do¤um yapt›r›lan
bebeklerin ilk muayeneleri do¤um yapt›ran ekip
taraf›ndan yap›l›r, f›t›k olup olmad›¤› aileye söylenir.

Yeni do¤an bebekte göbek ve kas›k f›t›klar›
görülebilir, özellikle hastanede do¤um yapan
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Karın Duvarı Fıtıkları

Epigastrik
Fıtık

Zaman geçtikçe f›t›k kesesi büyür, kar›n içi
organlar›ndan ince ve kal›n barsak, kar›n zar› ve idrar
kesesi gibi organlar f›t›k kesesi içine girerler ve hastan›n
bu f›t›k kesesini kar›n içine sokmas› giderek zorlaﬂ›r,
hele bir de giderek artan öksürük nöbetleri ve kab›zl›k
olursa bir gün ans›z›n ﬂiﬂmiﬂ olan f›t›k kesesi hasta
taraf›ndan kar›n içine sokulamaz ve “f›t›k bo¤ulmas›”
denilen olay meydana gelir. Bu haliyle hastaneye
gelen ve getirilen hasta acil olarak “f›t›k
bo¤ulmas›”tan›s› ile ameliyata al›n›r.

İnsizyonel
Fıtık

Göbek Fıtığı
Direkt Kasık
Fıtığı

Fıtık kesesi olan
Kasık Fıtığı

Femoral
Fıtık

FITIK BOĞULMASI
Fıtık defekti
Boğulma

Devaml› sigara içmeye ba¤l› öksürükler devaml›
kab›zl›k, hatta barsak kanserleri, idrar yolu
t›kan›kl›klar› özellikle prostat hastal›klar› f›t›klara
sebep olabilirler.

Barsak

KARIN DUVARI FITIĞI
Barsak

Defekten dışarıya
çıkmış olan
barsak kısmı

Tabii ameliyatta baﬂar›; hastan›n yaﬂ›na, f›t›k
süresine, uygulanan cerrahi ve anestezi tekni¤ine
ve ameliyat sonras› bak›ma ba¤l›d›r.

Fıtık
defekti

Çok ilerlemiﬂ f›t›klarda, f›t›k bo¤ulmas›
ameliyatlar›nda barsaklar›n bir k›sm› ç›kar›l›r, hatta
bazen kal›n barsak kar›n duvar›na getirilir, hastan›n
d›ﬂk›s› en az üç ay kar›n duvar›ndaki kolostomi
dedi¤imiz kal›n barsaktan gelir. Normal ﬂartlar
alt›nda üç ay sonra yap›lan ikinci bir ameliyatla
kal›n barsak kar›n içine al›n›r ve hasta normal yoldan
d›ﬂk›lamaya baﬂlar.

Karın duvarı

Kas›klardan ve kar›n duvar›ndan kese tarz›nda
d›ﬂar›ya ç›km›ﬂ olan f›t›klar› hastalar kendi ellerini
kullanarak bu keseyi tekrar kar›n içersine iterler,
ama yine hasta öksürür veya ›k›n›rsa bu f›t›k kesesi
yine d›ﬂar›ya ç›kar.

Medikal Dergi, Nisan 2015

Buraya kadar anlatt›¤›m›z olaylar her ﬂeyin uygun
olarak cereyan etti¤i durumlarda böyle oluﬂur.
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Osmanoğlu Hastanesi

Ameliyattan korkmak ve çekinmek hastan›n aleyhine
olacak bir durumdur, ben sevgili hastalar›m›n bu
gerçe¤i unutmamalar›n› diliyorum.

Ama olurda bu zincirin herhangi bir yerinde terslik,
aksama ve ﬂanss›zl›k olursa, hasta hiç arzu edilmeyen
durumlar içine girebilir. Onun için hastaya f›t›k
teﬂhisi konuldu¤u andan itibaren hastan›n vakit
geçirmeden ameliyat olmas› gerekir.

Hepinize sa¤l›kl› bir ömür diliyorum.

Göbek Fıtığı
Karın Zarı

Kas

Fıtık

Barsak

Ameliyat Sonrası Meç konulmuş hali
Karın Zarı

Kas

Meç
Fıtık

Barsak

Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm
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‹çimizden Biri
Nurcan Durna
Göz Merkezi
Hasta Kay›t - Kabul

heyecan bir kat daha arttı. Yapması çok zekli bir
sanat. Herkesin yapabilece¤i bir sanat bence (biraz
ortalık kirleniyor ama olsun de¤er :))

Resim yapmaya ilgim ilkokul ça¤larında sanırım
4. sınıfta, çizgi romanlardan esinlenerek, karikatür
çizerek baﬂladım. Ortaokul ve lise yıllarımda
karakalem, ya¤lıboya tablo çalıﬂmalarım oldu.
Ebru sanatı hep ilgilimi çekmiﬂti. Fakat bir türlü bu
sanatı yapmak için fırsatım olmamıﬂtı.. Taa ki 2 yıl
öncesine kadar.. Sultan Ahmet'te dolaﬂırken, Ebru
yapan bir standın önünde durdum. Ebru sanatı
hocasın›n ''kim benimle denemek ister'' demesiyle
kendimi yanında buldum ve böylece Ebru Sanatı
ile tanıﬂmıﬂ oldum. Hemen kendime Ebru seti aldım.
Evde kendi kendime yapmaya, tekniklerini
ö¤renmeye baﬂladım. Her Ebru yapıﬂımda yaﬂadı¤ım
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Boﬂ zamanlarımda kendimi dinlendirmek, manevi
huzur bulmak için yaptı¤ım bu sanatı, çocuklarıma
da ö¤retip birlikte yapmaya çalıﬂıyoruz.
Biraz da Ebru sanatıyla ilgili bilgi vermek istiyorum.
Osmanlı dönemine ait olan Ebru, renklerin su ile
dansı, renklerin uyumu ya da ahengi ﬂeklinde
adlandırılır. Bu sanat ad›n›, Farsçada bulut, bulut
gibi anlamına gelen Ebri'den almıﬂtır. Görsel olarak
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Ebru Sanatı

ve daha çok tercih edilen renklerdir.

harikalar yaratabilece¤iniz, her insanda farklı
duygular uyandıran Ebru sanatı, ülkemizde de
birçok sanatçı tarafından icra edilmektedir.

6- Öd: Renklerin kitle üzerine yapıﬂmasını ve
da¤ılmadan orada kalmasına yardımcı olur.
7- Biz ve tarak: Ebruya ﬂekil vermek için kullanır.
(Dalgalandırma, tarama gibi)

Ebru Sanatının nasıl yapıldı¤ını ve bunun için hangi
malzemeler ihtiyaç duydu¤umuzu anlatmak
istiyorum:

Bir Ebru tek seferde yapılabilir bu yüzden dikkat
çok önemlidir. Hazırladı¤ımız boya, fırça yardımıyla
suyun üzerine damlatılır. Sonrasında ka¤ıt teknenin
üzerine örtülür ve bundan sonra oluﬂacak ﬂeklimizi
beklemek kalır.

1- Ka¤ıt: Genellikle 1. sınıf ka¤ıt kullanılır, emici
özelli¤i olmalı ve mat olmalı.
2- Kitre: Yapıﬂma özelli¤i çok az olan bir yapıﬂtırıcı/
zamk. ‹lk olarak su ile birlikte karıﬂtırılır ve uygun
bir kıvama getirilir.

E¤er fırsat bulursanız yapmanızı tavsiye edebilece¤im
bir sanat...

3- Tekne: ‹çerisine kitle konulan kap.
4- Fırça

Her anınız gökkuﬂa¤ı gibi rengarenk olması
dile¤iyle.....

5- Boyalar: oksit kırmızı, oksit sarı, oksit siyah,
lahur çiviti renkler Ebru Sanatında ön planda olan
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Pano
Op. Dr. Emin Kaya “Burun Esteti¤i ve PDO Thread Rejuvenation”
Aralık 2014 tarihindeki Laleli Gecelerinin ilk konu¤u
KBB uzmanımız Op. Dr. Emin Kaya “Burun Esteti¤i
ve PDO Thread Rejuvenation” (Polydioxanone diye
bilinen ipliklerin özel bir tasarım ve özel i¤neler
yardımıyla dokunun ve cildin yeniden gençleﬂtirilmesi
ve gerekti¤i yerlerde asılması için kullanılan non –
invaziv bir cerrahi tekni¤i) hakkında bilgiler vererek
uyguladı¤ı hastaların öncesini ve sonrasını
barkovizyonda gösterdi.

Uz. Dr. Ayﬂe Summak “D Vitamini”
Ardından ikinci konu¤umuz hastanemizde görev yapan
Dahiliye Uzmanı Doktor Ayﬂe Summak dinleyicilerine
D vitaminin çeﬂitleri, besinsel kaynakları ve D vitamini
eksikli¤inin nedenleriyle sonuçları hakkında bilgiler
verdi. Ayrıca sunumunda D vitamini kaynakları olarak
güçlendirilmiﬂ süt ürünleri, balık,yumurta ve gün ıﬂı¤ını
(15 dk/gün, 3-4 gün/hft) örnek vererek güzel bir sunum
gerçekleﬂtirdi.

Doç. Dr. Engin Bürümcek “Diyabetik Retinopati”
Geleneksel Laleli Gecelerimizin 2015 yılının ilk konu¤u
Göz Hastalıkları Uzmanımız Doç. Dr. Engin Bürümcek
Diyabetik Retinopati, sistemik risk faktörleri, göze ait
risk faktörleri, DR sınıflaması, diyabetik makula ödemi,
epidemiyoloji, patogenezde rol oynayan anatomik
lezyonlar, tanı ve izlemler hakkında detaylı bilgiler verdi
ve dinliyicilerin kafalarına takılan soruları açıklı¤a
kavuﬂturdu.
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Pano

Dr. Oya Yalç›n “Bütünsel Yaklaﬂ›m”
Hastanemizde yeni açılan Sa¤lıklı Yaﬂam ve
Tamamlayıcı Tıp bölümüzde hizmet veren
Dr.Oya Yalçın Bütünsel Yaklaﬂım konusuyla
ﬁubat 2015 tarihindeki Laleli Gecelerinin ilk
konu¤uydu. Akupuntur, Hipnoz, Kristal Iﬂık
Terapisi, Bio-rezonans, Bio-feedback tanımlarının
ne oldu¤u ve kullanım alanları hakkında bilgiler
verdi. Soruları yanıtladıktan sonra konuklarına
sürpriz yaparak stres topu da¤ıttı.

Op. Dr. Nihat A¤ar “Pratisyen Hekimlik”
Gecenin ikinci konu¤u Op. Dr. Nihat A¤ar
Pratisyen hekimlik konusuyla günümüzde
pratisyen hekimlerin karﬂılaﬂtı¤ı zorluklar
hakkında bilgiler vererek yaﬂamıﬂ oldu¤u anılarını
bizimle paylaﬂtı.

Mart 2015 tarihinde Geleneksel Laleli Gecelerinde
yakın zamanda kaybetti¤imiz geçmiﬂ yıllarda
hastanemizde de görev yapmıﬂ olan Prof. Dr.
Yusuf Gökﬂen’i anma gecesi düzenlendi. Prof.
Dr. Ali Akyüz, Prof. Dr. Metin Özgür, Prof. Dr.
Yılmaz Büyükuncu, Prof. Dr. Selçuk Mercan
ve Prof. Dr. Enis Yüney sırayla söz alarak
Prof. Dr. Yusuf Gökﬂen ile olan anılarını anlattılar.
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