Her insan para, din, dil, ›rk fark› gözetilmeksizin çok
de¤erlidir. ‹ﬂ sa¤l›¤a gelince bu daha da anlam kazan›r.
kazan›r.

Ben hayat felsefesi olarak daima sade bir yaﬂam› tercih
edip, disipline önem vermiﬂimdir.

Hepimiz ilgiyi, konforu, dertlerimizin dinlenmesini, özellikle
hastalan›nca mümkün olan›n en iyisini hak ediyoruz.

Havalar so¤umaya baﬂlarken her f›rsatta hareket edin,
lütfen sigaradan uzak durun, bol su için.

Daima hediye veren hediyeyi alandan daha büyük bir haz
duyar.

Sa¤l›k aç›s›ndan s›k›nt›ya girdi¤inizde yenilenen internet
sitemizden de istifade edebilir, inceleme sonuçlar›n›z› bu
yolla takip edebilirsiniz.

Biz Osmano¤lu Hastanesi olarak y›llard›r sizlere bazal
ihtiyaçlar› de¤il, kâr kayg›s› duymadan ve amaçlamadan,
daha iyiyi, daha fazla konforu lây›k oldu¤unuz ilgi, titizlik
ve tedaviyi sunmay› hem fiziksel hem de manevi olarak
hedefliyoruz; bundan da büyük haz duyuyoruz.

Özellikle ince barsak hastal›klar›n›n incelenmesinde en
Özellikle
modern yöntem olan “Kapsül Endoskopisi” art›k
hastanemizde yap›labilmektedir, bundan ayr›ca memnuniyet
duyuyoruz.
Hastanemizde PRP ile Kök Hücre Tedavisi uzman
doktorlar›m›z taraf›ndan uygulanmaktad›r. Bu yöntemle
hastan›n kendisinden al›nan 10-20 cc’lik kan santrifüj
cihaz›nda ayr›ﬂt›r›larak elde edilen trombositlerden ve büyüme
faktörlerinden zengin plasma, dokunun onar›lmas› için
hastal›kl› bölgeye enjekte edilir.

“‹nsan iç dünyas›nda hep ayn› yaﬂtad›r”, bedenimiz,
vücudumuz eskir ama ruhumuz ayn› kal›r.
Çocuklu¤umuzdaki gibi ﬂ›mart›lmak, özenilmek isteriz,
bunu özleriz. Çocuklu¤a özlem bundand›r.
Biz “Osmano¤lu” olarak, Ailenizin Hastanesi olmak,
misafirlerimize, hastalar›m›za böyle yaklaﬂmak, böyle
davranmak istiyoruz.Bu kavram dahilinde özenle haz›rlad›¤›m›z
beﬂinci kattaki odalar›m›z hizmetinize girmiﬂtir.
girmiﬂtir.

Kardioloji bölümümüz için al›nan yeni Philips marka
Kardioloji
ekokardiografi ve ultrasonografi cihaz›m›z da hizmete
girmiﬂtir. Bu arada Kardioloji uzman› say›n Dr. Elmas
Orak’›n Profesörlü¤e yükselmesi bize onur
onur vermiﬂtir.

Radyolojik olarak Emar›, Bilgisayarl› Tomografisi çal›ﬂan,
biokimya laboratuar› güvenilir, yo¤un bak›m ünitesi üst
düzeyde tüm branﬂlarda uzman doktorlar taraf›ndan
poliklinik hizmeti veren, büyük ameliyatlar›n ve laporoskopik
cerrahinin yap›ld›¤› ameliyathanesi donan›ml›, endoskopi
ünitesi modern hastanemiz, ayn› zamanda SGK anlaﬂmas›
ile de hizmetinizdedir.

Dergimizin bu say›s›nda hastanemizin uzmanlar› taraf›ndan
kaleme al›nan ayd›nlat›c› ve güncel t›bbi konular› zevkle
okuyacaks›n›z.
Önümüzdeki say›larda buluﬂmak ümidi ile siz de¤erli
okuyucular›m›za sa¤l›kl› günlerden oluﬂan huzurlu bir
sonbahar dilerim.

Sa¤l›kta birinci prensip önce hastalanmamakt›r.
Sevdiklerinize, yak›nlar›n›za faydal› olmak istiyorsan›z
önce kendinize iyi bakacaks›n›z. ‹yi al›ﬂkanl›klar edinip
bunlarda ›srarl› olacaks›n›z.
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Science Translational Medicineadlı bilimsel dergide
yayınlanan makalede araﬂtırmacılar, diﬂ gövde
yapısında yer alan hücreleri düﬂük güçte lazer
ıﬂınlarıyla tetikleyerekdentinisimli yapıyı yeniden
oluﬂturmayı baﬂardıklarını açıklamıﬂlar. Dentin
yapısına göz attı¤ımızda diﬂ minesinin altında ve
kemik yapısında oldu¤unu söyleyebiliriz.
Günümüze kadar diﬂ hücrelerinin bulundukları
ortamda yeniden yenilenmesi konusunda herhangi
bir geliﬂme yoktu. Lazer yöntemiyle diﬂ büyümesi
yönteminden önce araﬂtırmacılar gövde
hücrelerinivücut ortamından izole edipbelirli
hücreleri geliﬂtirebiliyorlardı. Eski yöntem maliyet
ve yasal açıdan çok fazla sorunlarla karﬂılaﬂıyordu.
Yeni yöntem ile yasal tartıﬂmalara girmeden çok
daha hızlı ﬂekilde sonuçlar üretece¤e benziyor.

Harvard Üniversitesi’nden bir grup araﬂtırmacı diﬂ
dolgusu ve protez diﬂlerin yerini alabilecek bir
bilimsel geliﬂmeye imza attılar. Araﬂtırmacılar
geliﬂtirdikleri teknoloji ilediﬂleri yeniden
büyütmeyibaﬂardılar. Araﬂtırmanın sonuçları
sadece diﬂ de¤il, kemik yenileme gibi alanların da
önünü açabilir.

http://teknolojikgelismeler.net/dunyadateknoloji/harvard-universitesinden-dislerin-buyumesinisaglayacak-yontem/
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Derinin alt›na yerleﬂtirilen sadece 1 cm’lik bir çip
sayesinde, vücudunuzdaki kolesterol, ﬂeker, ilaçlar
gibi moleküller tespit edilerek cep telefonunuza
eﬂzamanl› sinyaller yollayabileceksiniz. EPFL
taraf›ndan geliﬂtirilen bu çip t›bb›n gelece¤i olarak
gösteriliyor. Bu sayede daha kesin sonuçlar elde
edilerek doz aﬂ›m› gibi problemler an›nda tespit
edilebilir. Genelde t›bbi kan analizleri saatler
sürdü¤ünden, analizler anl›k de¤iﬂimi gösteremez.
EPFL laboratuvarlar›nda olabildi¤ince uzun süre
anl›k analiz yapabilecek cihazlar üzerinde çal›ﬂ›l›yor.
En son geliﬂme ise Radio Frequency Integrated
Circuit Group ve Integrated Systems Laboratory
taraf›ndan geliﬂtirilen biyosensör çipidir. Sandro
Carrara Lizbon Uluslararas› Devreler ve Sistemleri
Sempozyumu’nda (International Symposium on
Circuits and Systems) tan›t›ld›. Otomatik Operasyon
“Bu dünyan›n ilk pH ve s›cakl›k ölçebilen çipi
olmakla kalm›yor, metabolizmayla alakal› glukoz,
laktat ve kolesterol gibi molekülleri ve de ilaçlar›

saptayabilir,” diyor Dr Carrara. Elektrokimyasal
sensörlerden oluﬂan sistem enzimli ve de enzimsiz
çal›ﬂarak, envai çeﬂit bileﬂiklerle reaksiyon verebilir.
Bu sensörler birkaç gün hatta birkaç hafta çal›ﬂabilir.
1 cm2’lik cihaz üç temel bileﬂenden oluﬂuyor: 6
sensörlü devre, gelen sinyalleri analiz eden kontrol
ünitesi ve radyo transmisyon modülü. Ayr›ca
sistemde indüksiyon bobini oldu¤unda deriye
d›ﬂar›dan tutturulan bir banttaki pilden güç
alabiliyor. Bluetooth ve bobin sayesinde sonuçlar
cep telefonuna gönderilebiliyor. Çip canl› farelerde
baﬂar›yla test edildi. Sonuçlar oldukça umut
vadediyor. Metot sadece epidermisin alt›na
yerleﬂtirildi¤inden daha az invazif ve bu sayede
kontaks›z in-vivo görüntüleme yap›labiliyor. Bu çip
sayesinde metabolizmada eﬂ-zamanl› ilaç etkileri ve
de hastalar›n durumlar› takip edilebilir.

ABD’nin Georgetown Üniversitesi T›p Merkezi
taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rma bitter çikolata ve
k›rm›z› ﬂarapta bulunan resveratrol isimli kimyasal
maddenin bunama hastal›¤› olan Alzheimer’›n
ilerlemesini yavaﬂlatabilece¤i öne sürüldü.

Resveratrolün saflaﬂt›r›lm›ﬂ halini alan erken ya da
orta seviyede alzheimer hastas› olan kiﬂilerin günlük
aktivitelerini yürütmelerinin nispeten kolaylaﬂt›¤›
bildirildi.
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Dr. Ş. Şefkat Abenyakar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman›

çal›ﬂanlarda görülen
“ Ekranenbaﬂ›nda
yayg›n sa¤l›k sorunu
kas-iskelet sistemi hastal›klar›d›r.

spazmlar, diskopatiler, omuz kavﬂa¤ında, dirsekte,
el ve el bile¤inde tendon zedelenmeleri ve sinir
sıkıﬂmalarıdır. El ve el bile¤inin tekrarlayıcı
hareketleri boyun - omuz kas ve ba¤larında
gerginli¤e neden olur.

Ça¤ımızda hem iﬂ hem de ev ortamında bilgisayar
kullanımı hızla artmaktadır. Bilgisayar, tablet ve
akıllı telefonların kullanımı bütün yaﬂ gruplarına
yayılmıﬂtır. ABD'de yapılan bir çalıﬂma lise,
ilkö¤retim ve anaokulundaki ö¤rencilerin sırasıyla
% 97, % 91 ve % 80 'inin bilgisayar kullandı¤ını
ortaya koymuﬂtur. Bilgisayarlar iﬂ verimini
arttırmakla birlikte masa baﬂı çalıﬂma, kiﬂinin
aktivitelerini iﬂ dıﬂında da sınırlayabilen birçok
sa¤lık sorununa yol açmaktadır.
Bilgisayar kullananlarda en sık görülen kas - iskelet
sistemi hastalıkları boyun-sırt-bel kaslarında

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Günlük veya haftalık bilgisayar kullanım süresi,
çalıﬂırken ara verme sıklı¤ı, klavye ve monitörün
yeri ile üst ekstremite kas-iskelet sistemi
hastalıklarının geliﬂmesi arasında iliﬂki vardır.
Günlerinin büyük kısmını masa baﬂında geçirenlerde
boyun a¤rısı geliﬂme riski masa baﬂında
çalıﬂmayanlara göre iki kat fazladır. Baﬂ öne e¤ik
pozisyonda iken risk artmaktadır. Baﬂın öne 20 ve
45 derece e¤ilmesi ile kaslarda oluﬂan gerginlik
araﬂtırılmıﬂ, artmıﬂ boyun fleksiyon açılarının üst
trapez kasta aktivite artıﬂı ve boyun-omuz a¤rıları
ile iliﬂkili oldu¤u görülmüﬂtür.

Bilgisayar kullananlarda geliﬂen kas - iskelet sistemi
hastalıklarında hastanın ﬂikâyetleri, klinik durumu
ve tetkikleri de¤erlendirilerek ilaç tedavisi (basit
a¤rı kesiciler, steroid olmayan antienflamatuarlar,
kas gevﬂetici spazm çözücü ilaçlar), fizik tedavi ve
cerrahi tedavi uygulanabilir. Önemli olan bu
hastalıkların ortaya çıkmasını ve tekrarlamasını
önleyebilmektir.
‹ﬂin insana, insanın iﬂe uyumu için gerekli ﬂartları
sa¤layan bilim dalına “ergonomi” (Yunanca ergon:
iﬂ, çalıﬂma, nomos: yasa) “iﬂ bilimi” adı verilir.
Çalıﬂma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesiyle kas gerilmeleri ve eklemlere binen yük
azaltılabilir. Ofis ergonomisi ile hem çalıﬂanların
sa¤lı¤ı korunur, hem de iﬂ yerinde verimin artması
sa¤lanır.

• Çalıﬂma Masasının Düzenlenmesi
Çalıﬂma alanını yarım dairelerden oluﬂmuﬂ ﬂekilde
düﬂünürsek klavye, fare, yazma ve okuma alanı
dirsekler vücuda yakın, eller sa¤a sola açılmıﬂ
durumdayken dirsekleri masadan kaldırmadan
çizilen yayın içinde kalan bölümde yer almalıdır.
Boyun a¤rısı fiziksel, psikolojik, kiﬂisel ve çevresel
faktörlere ba¤lıdır. Özellikle kiﬂide strese yol açan
bir görev yerine getirilirken üst trapez kasın göreceli
olarak daha az gevﬂeme zamanı olmaktadır.

‹kinci alan, dirsekler açıkken uzanılabilen en uzak
noktalardan geçen yayın içinde kalır. Bu bölüme
monitör, telefon, hesap makinesi konulabilir.
Daha uzak alanlarda sık kullanılmayan materyeller
yer alır.

Korunma ve Tedavi
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• Ofis koltu¤u

• Monitör

Ayarlanabilir bir ofis koltu¤u kullanılmalıdır.
Ayaklar yere düz temas etmeli, koltu¤un arkalı¤ı
sırtın do¤al kavsini desteklemeli, oturma yüzeyi
diz arkasına ve yandan kalçalara baskı
yapmamalıdır.

Monitör tam karﬂıya, gözlerden en az 65 cm
uza¤a yerleﬂtirilmelidir. Monitörün tepe noktası
göz seviyesinden yaklaﬂık 15º aﬂa¤ıda olmalıdır.
Monitörün üst kısmı arkaya e¤ik durmalıdır.
Parlamayı engellemek için monitörün üst kısmını
öne do¤ru e¤mek duruﬂ ve görüﬂ bozukluklarına
neden olur. Ofisteki aydınlatma gözü rahatsız
etmemeli, çalıﬂılan yüzeye gölge düﬂmemelidir.

• Klavye ve Fare
Klavye yüksekli¤i omuzları rahatlatacak ﬂekilde
olmalıdır. Ellerde ulnar tarafa deviasyonun
önlenmesi, bile¤in düz çizgide tutulması
faydalıdır. Klavye önünde yeterli boﬂluk olmalıdır.
Fare klavyenin yanında durmalıdır.

• Telefon
Telefonda konuﬂurken cihaz baﬂ ve omuz arasına
sıkıﬂtırılmamalı, elle tutulmalıdır. Telefonun
yerleﬂim yeri kullanma sıklı¤ına göre
ayarlanmalıdır.

• Ofiste Yapılabilecek Egzersizler

Koltukla çalıﬂma alanının yüksekli¤i de uyumlu
olmalıdır. Çalıﬂma alanı dirsek hizasına
ayarlanmalıdır. Üst kol vücudun yanında serbest
sarkarken ön kol üst kol ile dik açı yapmalı, el
bilekleri nötral pozisyonda çalıﬂılmalıdır.

Dinlenme sırasında pasif durumda olmanın
boyun a¤rısı görülme sıklı¤ını arttırdı¤ı
saptanmıﬂtır. Çalıﬂmaya ara verildi¤inde fiziksel
olarak aktif olmak üst ekstremitede iﬂle ilgili
kas - iskelet hastalıklarının ortaya çıkmasını azaltır.
Sadece çalıﬂma alanının ergonomik olarak
düzenlenmesi hastalıkları önlemek için yeterli
de¤ildir.
Bilgisayar kullanan kiﬂilerin gün içinde fiziksel
aktivite yapmaları en önemli hastalıklardan
koruyucu yaklaﬂımdır. 20-40 dakikada bir 30
saniye ara vermek hem iﬂ veriminde azalmaya
yol açmaz, hem de hastalıkları etkili bir ﬂekilde
azaltır.
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Omuzlar›n›zla geriye do¤ru çevirerek daireler çizin 10 kez yapt›ktan sonra öne do¤ru çevirerek
daireler çizin.

a) ‹ki elinizi aln›n›za koyun, elinizle baﬂ›n›z›, baﬂ›n›zla elinizi itin. Baﬂ›n pozisyonu hiç
de¤iﬂmemeli, hareket aç›¤a ç›kmadan kas›lma olmal›d›r. 5 saniye kas›l› tutup gevﬂeyin.
b) Ayn› hareket ellerinizi ensenize koyarak yap›n.
c) Elinizi sa¤ kula¤›n›z›n üst taraf›na yerleﬂtirip yap›n. Sonra solla yap›n.

‹ki elinizin parmaklar›n› gö¤üs hizas›nda birbirine geçiriniz. Birbirinin aksi yönüne çekin
5 saniye çekili tutup gevﬂeyin.
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Doç. Dr. Arif Çelebi
Nöroloji Uzman›

“

Somatizasyon bozuklu¤u ve alt tipi olan Konversiyon
Bozuklu¤unda nörolojik ya da sistemik hastal›klar› telkin eden
semptomlar geliﬂir. Bunlar ruhsal kaynakl› hastal›klard›r. Tan›s›
erkenden konulup uygun ﬂekilde tedavi edildi¤inde hastal›¤›n
düzelme ﬂans› yüksektir. Tedavinin baﬂar›s›z oldu¤u durumlarda
hastal›k süregenleﬂir, hasta de¤iﬂik hekim ve hastanelerde dolaﬂ›r,
hastada gereksiz tetkikler ve giriﬂimler yap›l›r.

”

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

reçetesi ve bir sürü tetkik dosyası vardır. Bazısı
ﬂikâyetleri nedeniyle de¤iﬂik cerrahi giriﬂim geçirirler.
Hastalar bedensel bir rahatsızlıkları oldu¤unu ve
teﬂhis edilemediklerini iddia etmelerine ra¤men asıl
hastalıkları ruhsaldır.

Bedenin de¤iﬂik yerlerinde sürekli a¤rılar, taraflarda
uyuﬂmalar, sindirim sisteminde de¤iﬂik ﬂikâyetler,
adetle ilgili ya da idrar yollarında de¤iﬂik ﬂikâyetler
ya da bayılma ve fenalık gibi ﬂikâyetleri olan bir
grup hastada yapılan tüm tetkiklere ra¤men bedensel
bir hastalık bulgusu saptanamaz. Hastanın muayene
bulguları ve hastadan alınan bilgiler nörolojik ya
da genel tıbbi nedenlere ba¤lı hastalıkları telkin
etmekle beraber tanıya götürü özellikler göstermez.
Bu hastalar, ﬂikayetleri süre gitti¤i ve hastalıklarının
teﬂhis edilmedi¤ine inandıkları için hekim hekim,
hastane hastane dolaﬂırlar. Bazen daha önce yapılmıﬂ
tetkikler tekrar yeni baﬂtan yapılır. Her baﬂvurdukları
hekim tarafından verilen ilaçları bir süre
kullanmıﬂlardır, ellerinde bir sürü ilaç ya da ilaç
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Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı,
DSM-IV’de bedensel semptom veren ruhsal nedenli
hastalıklar “Somatoform Bozukluklar” baﬂlı¤ı altında
incelenmiﬂ ve aﬂa¤ıdaki ﬂekilde sınıflanmıﬂtır:
(1) Somatizazyon Bozuklu¤u: Tarihi olarak histeri
ya da Briquet sendromu olarak isimlendirilir. 30
yaﬂından önce baﬂlayan ve yıllara yayılan, gastro
intestinal, seksüel ve psödonörolojik semptomlara
yol açan polisemptomatik bir bozukluktur.
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(2) Farklılaﬂmamıﬂ Somatoform Bozukluk: 6 ay ya
da daha uzun süre devam eden fizik ﬂikayetlerle
karakterizedir. Somatizasyon bozuklu¤u kriterlerini
doldurmaz. (3) Konversiyon Bozuklu¤u: ‹stemli
motor ve duysal fonksiyonları tutan, nörolojik veya
baﬂka genel hastalıkları telkin eden, semptom veya
defisiter bulgulardır. (4) A¤rı Bozuklu¤u: Ana
semptom olarak a¤rı ile karakterize bozukluktur.
(5) Hipokondriasis: Bir kiﬂinin beden iﬂaret ya da
iﬂlevlerinin yanlıﬂ yorumlarına dayanarak ciddi bir
hastalı¤ı oldu¤u düﬂüncesi ve endiﬂesi ile sürekli
tıbbi yardım aramasıdır. (6) Beden Dismorfik
Bozuklu¤u: Kiﬂinin fizik görünümünde bir bozukluk
oldu¤u takıntısıdır. (7) Ayırt edilemeyen
Somatoform Bozuluklar: Yukarıdaki spesifik
somatoform bozukluk ölçütlerine uymayan
semptomlarla giden somatoform bozukluklar.

“konversiyon”, "pitiatizm", “fonksiyonel nörolojik
bozukluk”, “psödo-nörolojik bozukluk”, “nonorganik nörolojik bozukluk”, “psikojen nörolojik
bozukluk” gibi terimler kullanılmıﬂtır. Bu terimler
hastalı¤ın ruhsal kaynaklı oldu¤unu (psikojen),
ruhsal sorunların bedensel semptomlara
dönüﬂtü¤ünü (konversiyon), beyin sinir dokusunda
yapısal bir bozukluk olmadı¤ını (fonksiyonel, nonorganik, psödo-nörolojik) ifade etme amacıyla
kullanılmıﬂtır. Ortak olarak benimsenmiﬂ bir
isimlendirme yoktur. Bu terimler metin içerisinde
vurgulamak istenilen özelli¤e göre kullanılacaktır.

Somatoform bozuklukların ana özelli¤i, hastalarda
genel tıbbi durumları telkin eden bedensel
semptomların var olması (somatoform terimi buradan
kaynaklanmaktadır) fakat bu bedensel semptomların
tıbbi hastalıklarla, ilaç ve maddelerin do¤rudan etkisi
ile veya baﬂka mental bozukluklarla açıklanamamasıdır.
Semptomlar hastanın sosyal, mesleki ve baﬂka
alanlardaki iﬂlevselli¤ini önemli ölçüde bozar. Yapay
bozuklukların (temarüz ve Munchausen sedromu)
aksine, somatoform bozuklu¤u olan hastalarda fizik
semptomlar bilinçli olarak üretilmez ve iradi kontrolün
dıﬂında ortaya çıkar.

Tablo-1: DSM-IV Konversiyon bozuklu¤u
tanı ölçütleri :

Konversiyon Bozuklu¤u Belirtileri :
Konversiyon bozuklu¤u, DSM-IV, tanı kriterleri
Tablo-1'de verilmiﬂtir.

A. ‹stemli motor ya da duyu iﬂlevlerini etkileyen,
nörolojik ya da di¤er bir genel tıbbi durumları
düﬂündüren bir ya da birden fazla belirti ya da
defisiter bulgunun olması.
B. Bu belirti ya da defisiter bulguların psikolojik
etkenlerle iliﬂkili oldu¤u varsayılır. Belirti ve defisiter
bulguların ortaya çıkma ve alevlenme dönemlerinin
öncesinde ruhsal çatıﬂmalar ve stres yaratıcı olaylar
vardır.
C. Bu belirti ya da defisiter bulgular, yapay bozuklukların
aksine, kasti olarak ortaya çıkarılmaz, istem dıﬂı
olarak geliﬂir.

Somatoform bozukluk alt tiplerinden özellikle
“Somatizasyon Bozuklu¤u”, “Konversiyon
Bozuklu¤u” ve “A¤rı Bozuklu¤u” olan hastalar,
genel tıbbi hastalıkları ve nörolojik hastalıkları
düﬂündüren bedensel yakınma ve semptomlarla
hekime baﬂvururlar. Somataform bozukluklar ortak
bazı özellikler gösterirler. Bu yazıda “konversiyon
bozuklu¤u ”esas alınarak "Ruhsal Nedenli Nörolojik
Bozukluklar" hakkında genel bilgiler verilecektir.

D. Tıbbi incelemelere ra¤men, bu belirti ya da defisiter
bulgular; genel tıbbi durumlar ile ya da bir maddenin
do¤rudan etkisi ile ya da kültürel olarak uygun/kabul
edilebilir davranıﬂ ﬂekilleri ve yaﬂantılar ile tam olarak
açıklanamaz.
E. Bu belirti ya da defisiter bulgular nedeniyle hastanın
yaﬂantısı olumsuz etkilenir ya da hastanın sosyal
mesleki ve baﬂka önemli alanlardaki iﬂlevselli¤i
bozulur ya da hasta çeﬂitli tıbbı giriﬂimlere maruz
kalır.

KONVERS‹YON BOZUKLU⁄U

F. Bu belirti ya da defisiter bulgular a¤rı ya da cinsel
iﬂlev bozuklu¤u ile sınırlı de¤ildir, sadece
somatizasyon bozuklu¤unun seyri sırasında ortaya
çıkmamaktadır ve baﬂka bir mental bozuklukla daha
iyi açıklanamaz.

‹simlendirmeler :
Tarihi geliﬂim içerisinde konversiyon bozuklu¤u
de¤iﬂik ﬂekillerde isimlendirilmiﬂ; “‹steri”,
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Bu belirtiler öncelikle nörolojik hastalıkları taklit
etti¤inden dolayı “psödonörolojik Semptom” olarak
isimlendirilir. Tıbbi bilgisi olmayan hastalar tıbbi
açıdan tutarsız semptomlar göstermelerine karﬂın,
tıbbi konularda bilgili hastalar nörolojik hastalıkları
ve baﬂka genel tıbbi durumları çok iyi taklit eden
semptomlarla hekime baﬂvurabilir. Konversiyon
semptomları DSM-IV’de dört alttip altında
gruplandırılmıﬂtır. (1) Motor semptom ve defisitler,
(2) Sansoriyel semptom ve defisitler; (3) Nöbetler
ve kas kasılmaları; (4)Karıﬂık görünümlü olanlar.
Vaka serilerine ve klinik semptomlara dayalı daha
ayrıntılı bir semptom listesi Tablo-2’de verilmiﬂtir.

Konversiyon Bozuklu¤u Olan Hastalarda
S›k Görülen Ortak Özellikler :
Konversiyon bozuklu¤u olan hastalarda sık görülen
bazı özellikler vardır, bunların bilinmesi ve hastada
gözlenmesi tanı yönünden hekime yardımcı olur:
• Hastalardaki ﬂikâyet ve semptomlar stresle artar.
• ﬁikâyetler hastanın yanında baﬂkaları varken
ortaya çıkar veya a¤ırlaﬂır.
• Hastanın dikkati baﬂka tarafa çekildi¤inde
konversif semptom azalır veya kaybolur. Kolunda
felç olan bir hastanın dikkati baﬂka tarafa
çekildi¤inde felçli kolu ile bazı hareket ve
postürleri yapabildi¤i gözlenir veya gözlerinin
görmedi¤ini söyleyen bir hasta evinde yalnızken
tek baﬂına tuvalete gidip gelebilir.
• Hastanın semptom veya defisiter bulguları telkinle
a¤ırlaﬂtırılabilir veya aksine telkinle azalıp
geçebilir.
• Hastalarda panik atak, depresyon anksiyete, kiﬂilik
bozuklu¤u gibi baﬂka ruhsal hastalık belirtileri
de vardır.
• Hastaların tıbbi özgeçmiﬂinden hastaların çok
hekim ve hastane dolaﬂtı¤ı ve multipl cerrahi
giriﬂimler (apendektomi, mesane giriﬂimleri,
adhesyon ve sinir sıkıﬂmaları ameliyatları...)
uygulandı¤ı ö¤renilir.
• Bayılması olan hastalarda sık düﬂme ve
kasılmalara ba¤lı yaralanma görülmez.
• Hastalar ﬂikâyetlerinin ruhsal nedenli oldu¤unu
kabul etmezler.
• Hastalar duygularını sözel olarak anlatmakta
yetersizdirler (aleksitimi) ve semptomlarına karﬂı
lakaydi (La belle indifférence) gösterirler.
• Semptomlar spesifik medikal tedaviye ra¤men
devam eder. Mesela a¤rı ilaçları analjeziklerle
azalmaz, geçmez.
• Belirti ve ﬂikâyetlerini belirsiz, garip tanımlamalarla
ifade ederler ve hikâyeleri tutarlı de¤ildir.
• Hastaların de¤iﬂik zamanlarda yapılan
muayenelerinde ﬂikâyet ve bulgularda dikkat
çekici de¤iﬂikler görülür. Nörolojik muayenede
(refleks, kas tonusu, pupilla reflekleri) normal
bulgular tespit edilir.

Tablo-2: Konversiyon bozuklu¤unda ortaya
ç›kan semptom ve defisiter bulgular :
Hareketle ve kas gücü ile ilgili bozukluklar:
• Yürüyüﬂ bozuklukları,
• Koordinasyon ya da dengenin bozulması,
• Felçler: Bir kolun bir baca¤ın, iki baca¤ın güç kaybı
ya da bir tarafta kol ve baca¤ının güç kaybı, yüz yarısı
felci,
• ‹stem dıﬂı hareketler: Titremeler, bir kol bacakta veya
el ayakta kasılma, irkilme, sıçrama, tike benzeyen
motor davranıﬂlar,
• Hareketlerde yavaﬂlık, hareketin donup kalması.
Duyusal bozukluklar: A¤rı, uyuﬂma, yanma, i¤nelenme,
karıncalanma, ürperme, ciltte sıvı akma hissi, ciltte
hassasiyet veya his kaybı.
Göz hareketleri ve görmede bozukluklar: ‹çe ﬂaﬂılık, çift
görme, göz kapa¤ı düﬂüklü¤ü, bulanık görme, körlük.
‹ﬂitme ve denge ile ilgili bozukluklar: Sa¤ırlık, az iﬂitme,
duyulan sesin distorsiyonu, baﬂ dönmesi, dengesizlik hissi.
Zihinsel fonksiyonla ilgili bozukluklar: Zihnin boﬂalması
hissi, kısa süreli bellek yitimleri.
‹drar yapma ve cinsel iﬂlev bozuklukları: Sık idrara
çıkma, idrarını tutamama, idrar tutuklu¤u, penis
sertleﬂmesi ile ilgili bozukluk.
Epilepsiye benzeyen nöbetler: Gevﬂek bayılmalar, kasılma
ve titreme ile giden bayılmalar.
Konuﬂma bozuklukları: Ses kısılması, ses çıkmaması ve
konuﬂamama, çocuksu konuﬂma, kekeleyerek konuﬂma.
Çeﬂitli semptomlar: güzel aldırmazlık (Felç gibi ciddi bir
ﬂikayete ragmen hasta aldırmaz ve lakayttir - "La belle
indifférence"), yutma zorlu¤u, bo¤azda dü¤ümlenme hissi,
öksürük, hıçkırık, hava yutma, ö¤ürme, kusma, ge¤irme...
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ameliyat gerekti¤inden bahsederse hasta çok
geçmeden uyanır. Bilinci kapalı olmamasına ra¤men
çevresindeki konuﬂmayı algılamıﬂ ve tepki vermiﬂtir.
Bazı hastalar bu yarı baygınlık durumunu "sesleri
duyuyorum ama cevap veremiyorum" ﬂeklinde ifade
ederler.

Konversiyon Bozuklu¤unun Oluﬂ
Mekanizmas› :
Hem somatizasyon bozuklu¤u, hem konversiyon
bozuklu¤u bilinçaltı nedenlerle oluﬂan istem dıﬂı
hastalıklardır fakat somatizasyon bozuklu¤unda
belirtilerin genellikle süre¤en olmasına karﬂın;
konversiyon bozuklu¤unda belirtiler ani stres ile
provoke olur. Genellikle atak veya ataklar ﬂeklinde
seyreder. Kasılma ve bayılma halleri en sık görülen
konversif semptomlardır.

Konversiyon bozuklu¤u olan hasta, konversif
semptomlardan dolayı ikincil kazançlar sa¤larsa da
temaruz ve yapay bozukluklarda oldu¤u gibi menfaat
sa¤lamak amacı ile kasti ve bilinçli olarak
semptomları üretmez. Semptomların kasti ve
aldatmaya yönelik olarak ortaya çıkarılmadı¤ının
belirlenmesi zor olabilir. Genel olarak semptomun
geliﬂti¤i durumun, özellikle dıﬂ ödüllendirmeler ve
hasta rolünün dikkatli de¤erlendirilmesi gerekir.
Hastadan alınan bilgi yanı sıra yakınlarından, geçmiﬂ
dönem hastalık hikayesinden elde edilen bilgiler
yararlı olabilir. Hastadaki semptomlar kültürel
olarak onaylanmıﬂ ve deneyimlenmiﬂ davranıﬂlarla
açıklanabiliyorsa konversiyon tanısı konulmaz.

Somatizasyon bozuklu¤unda beden fonksiyonlarına
yönelik dikkat ve duyarlık artmıﬂtır. Bu durum
özellikle sempatik aktiviteye ba¤lı, taﬂikardi ve barsak
hareketlerinde artma, kaslarda gerilme ve a¤rı gibi
fizik semptomların hastalık olarak yorumlanmasına
yol açar. Konversiyon bozuklu¤unda ise hastadaki
psikolojik çatıﬂmaların bilinçaltı mekanizmalarla
bedensel semptomlara dönüﬂtü¤ü varsayılır.
Konversiyon bozuklu¤unda ruhsal çatıﬂma veya
stresin bedensel semptoma dönüﬂmesi ile
anksiyetenin azaldı¤ı ve çatıﬂmanın bilinç alanının
dıﬂında tutuldu¤u varsayılır. Bu durum hastalı¤ın
"Birincil Kazancı" olarak kabul edilir. Hastalı¤ın
"‹kincil Kazancı" ise hastanın hastalı¤ı nedeni ile
ayrıcalıklı muamele görmesi, sıkıcı iﬂlerden ve
sorumluluklardan uzak tutulmasıdır.

Psikolojik faktörler hastalı¤ın baﬂlamasına ve
alevlenmesine yol açabilir. Psikolojik faktörler genel
tıbbi durumlarla da iliﬂkili oldu¤undan konversiyon
bozuklu¤undaki semptom ve defisitlerin spesifik
bir psikolojik faktöre ba¤lı olup olmadı¤ını söylemek
mümkün de¤ildir. Psikanalitik kurama göre
konversiyon bozuklu¤unda temel çatıﬂma içgüdüsel
bir dürtü (cinsel ya da saldırgan dürtüler gibi) ile
bunun dıﬂavurumuna karﬂı getirilen yasaklar
arasındadır. Konversiyon semptomlarının ruhsal
çatıﬂma veya stres sırasında ortaya çıkması veya
alevlenmesi, benzer koﬂullarda semptomların yine
geliﬂece¤ini göstermesi bakımından önemlidir.
Konversif bayılma ata¤ı ile gelen bir hastada bilinç
kapalı olmasına ra¤men bu çevreden mutlak bir
kopukluk ﬂeklinde de¤ildir. Mesela baygın olan
hastanın yanında hekim hastalı¤ı teﬂhis etmek
amacıyla Beyin Omurilik suyu alınaca¤ından ya da
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Mesela dinsel ritüellerin bir parçası olarak ortaya
çıkan trans halleri, hezeyan ve öngörüler
konversiyon bozuklu¤u olarak de¤erlendirilmemelidir. Epidemik histeri (Kitlesel histeri), kapalı
bir guruptaki kiﬂilerde, kiﬂilerin aynı presipitan
faktörlere maruz kalması sonucu, benzer
konversiyon semptomlarının geliﬂmesidir.

Konversiyon Bozuklu¤unda Tan› ve
Ay›r›c› Tan› :
Bütün bu bozukluk ve ﬂikâyetler önemli hastalıklarda
görülebilen, hekimi alarma geçiren ﬂikâyet ve
bulgulardır ve bunların hepsi beyin ve sinir siteminin
organik veya biyokimyasal hastalıklarında ortaya
çıkabilir. Fakat “Ruhsal Kaynaklı Nörolojik
Bozuklukların” görüldü¤ü hastalarda tüm
araﬂtırmalara ra¤men yapısal ve metabolik bir
bozukluk ortaya konulamaz. Hastanın bayılıp
kasılmaları epilepsiye benzemekle beraber epilepsi
de¤ildir; hastanın görme bozuklu¤u birçok göz
hastalı¤ını akla getirmekle beraber hiç birine uymaz.
Hastanın dengesizlik hissi baﬂ dönmesini akla
getirmekle beraber baﬂ dönmesi de¤ildir. Yürüme
bozuklu¤u yapısal nedenli yürüme bozuklukları ile
uyuﬂmayan özellikler gösterir.

Felç semptomu ile baﬂvuran bir konversiyon
hastasında felç hali nörolojik anatomik yapıların
gerçek felcine benzemez. Mesela felçli kolu kaldırılıp
bir süre havada tutulursa bırakıldı¤ında felçli bir
kol gibi düﬂmez veya yatan bir hastada felçli kolunu
elden tutup hastanın yüzüne do¤ru bırakırsanız
hasta elinin yüzüne çarpmasını engeller; elini,
yüzünü koruyacak ﬂekilde yana düﬂürür veya felçli
tarafın hasta giyinirken veya hastanın dikkati baﬂka
tarafa çekildi¤inde hareket etti¤i gözlenir. Felçli
tarafta gerçek felcin aksine normal refleksler ve
normal kas tonusu saptanır. EMG normaldir. Yutma
zorlu¤u olan hastada hem katı hem sıvı gıdalar için
hasta zorluk oldu¤unu söyler. His kaybı eldiven ya
da çorap ﬂeklindedir, gerçek his kaybında ise
parmaklardan yukarı do¤ru hissiyet kaybında tedrici
bir azalma vardır veya hastada his kaybı bir sinirin
innerve etti¤i alandaki his kaybına uymaz.
Konversiyona ba¤lı bir nöbette, nöbet özellikleri
nöbetten nöbete de¤iﬂir, konversif nöbet, epileptik
nöbetlerin anatomik dokulardan kaynaklanan
stereotipisine uymaz. Tereddütte kalınan vakalarda
video EEG kayıtlarında nöbet sırasında anormal
aktivite tespit edilmez.

Beyin anatomisi, belirli hücre gurupları ve bunlar
arasında ba¤lantılar ile oldukça karmaﬂık fakat her
bir tür için sabit özellikler gösterir. Ayrıca kuyruk
sokumundan beyine uzanan sinir sistemi yapılarının,
evrimsel geliﬂimin basamakları ile uyumlu olarak,
eski beyin oluﬂumlarından, yeni beyin oluﬂumlarına
do¤ru hiyerarﬂik bir yapılanması vardır. Bu nedenle
beynin bir yerindeki bir lezyon o bölgeye has spesifik
bulgular verir, böylece sadece bu bulgulara bakarak
hastada beynin neresinde bir bozukluk oldu¤unu
söyleyebiliriz. Ayrıca her hastalıkta semptomlar
belirli kalıplar ve eﬂ biçimlilik içinde geliﬂir.
Konversiyon bozuklu¤unda hastaların bulguları ve
ﬂikâyetleri nöroanatomik da¤ılımla ve nörolojik
hastalık ve semptomlarda (epilepsi, Parkinson
hastalı¤ı, miyokloni) görülen patern ve stereotipi
ile uyuﬂmaz. Hastanın o semptomla ilgili anlayıﬂ ve
bilgisine göre ﬂekillenir.
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Konversiyon Bozuklu¤unda Tedavi ve
Yaklaﬂ›m :
Deneyimli bir hekim hastadaki yürüme
bozuklu¤unun, bayılmanın, felcin fonksiyonel
(psödonörolojik) bir yürüme bozuklu¤u, bayılma
ya da felç oldu¤unu hikaye gözlem ve muayene
sonucunda çok da zorlanmadan anlar. Yani hastalara
tanı koymak güç de¤ildir fakat sorunlar tanı
koyduktan sonra baﬂlar. Hekim hastada konversiyon
bozuklu¤u düﬂünmektedir fakat böyle bir tanı
koyduktan sonra benzer semptomlara yol açacak
genel tıbbi ve nörolojik hastalıkların olup olmadı¤ın›
yine de araﬂtırma ihtiyacı duyar. Çünkü hastalıkların
nedenleri ve mekanizmaları açısından bildiklerimiz
eksizsiz de¤ildir. Ayrıca bazı hastalıklar (MS,
hipertroidi, B12 yetmezli¤i, vaskulitler,
feokromasitoma ...) konversiyon bozuklu¤u ile
benzerlik gösteren semptomlar verebilir. Bazı
konversiyon hastaları yakınlarında bir epileptik hasta
varsa, epilepsi nöbeti gibi bazı durumları çok iyi taklit
eder. Bu nedenle hastada yapısal bozuklukları
dıﬂlamak için gerekli tüm tetkikler yapılır.

beyninde bir hastalık, bir bozukluk olmadı¤ını ve
ﬂikayetlerinin yaﬂadı¤ı ruhsal sorunlar ve streslerle
ilgili oldu¤unu söylemek yeterli de¤ildir, asıl önemli
olan, bunun böyle oldu¤u konusunda hastanın ikna
edilmesidir. Bu, tanı koymaktan daha zor bir
durumdur. Bu konuda baﬂarılı olunabilirse, hasta
düzenli kontrollerle izlenir. Düzenli kontroller,
hastayı, aﬂırı medikalize olmaktan, hekim, hastane
dolaﬂmaktan korur. Hastanın kontrollerinde ilgi
oda¤ı hastanın ruhsal zorlanmalarına ve sorunlarına
kaydırılır ve bu konular üstünde konuﬂulur.
Konversiyon bozuklu¤u olan hastalarda sık görülen
depresyon anksiyete gibi durumlar için ilaç tedavisi
verilir. Tedavinin can alıcı noktası hasta ile iyi
iletiﬂim kurabilmeye dayanır. Hasta ile iyi iletiﬂim
kurulabilirse ço¤u hastada oldukça yüz güldürücü
sonuç alınır.

Gerekli tetkiklerin yapılmasının bir önemli nedeni
daha vardır: Hekim konversiyon bozuklu¤u
tansından emin olsa ve hastaya beyninde bir ﬂey
olmadı¤ını ve hastalı¤ının ruhsal nedenli oldu¤unu
söylese bile bu hasta için yeterince inandırıcı gelmez.
Buna karﬂılık tetkiklerin yapılması ve tetkiklerde
bir ﬂey çıkmaması hasta için konulan tanının
do¤rulu¤u konusunda bir kanıt oluﬂturur. Ayrıca
hekimler, düﬂük bir olasılık da olsa yanlıﬂ bir tanının
yol açabilece¤i yasal sorunlar nedeni ile ﬂikâyetlerin
düﬂündürdü¤ü hastalıkları ekarte edecek tetkikleri
yapmak e¤ilimindedir. Bu nedenle Amerika gibi
ülkelerde ve son yıllarda Türkiye'de hekimin klini¤e
öncelik tanıyarak, belirli bir hata payıyla klinik
uygulama yapması yerine, ki rasyonel olan budur,
laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerine dayalı bir
hekimlik anlayıﬂı a¤ırlık kazanmıﬂtır.

Kaynaklar :
1. American Psychiatric Association (2013).Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders(Fifth
ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Somatoform Disorders. pp.445-468 .
2. http://theness.com/neurologicablog/index.php/its-allin-your-head/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hysteria
4. Oliver O, Paltoo C, and Greendold J. Somatoform
Disorders. Am Fam Physician. 2007 Nov 1;76(9):13331338.
5. Shaibani A, Sabbagh M N. Pseudoneurologic
Syndromes: Recognition and Diagnosis. Am Fam
Physician. 1998 May 15;57(10):2485-2494.

Hastaya klinik olarak "Konversiyon Bozuklu¤u"
tanısı konuldu, ﬂikayeti do¤rultusunda akla gelen
tüm tetkikler yapıldı ve yapısal nörolojik ve genel
tıbbi bir hastalık çıkmadı bu durumda hastaya
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Op. Dr. Nimet Göker
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

“

Dysmenorrhea “zor adet görmek” veya
“a¤rılı adet görmek” genç kad›nlarda
en s›k rastlanan jinekolojik yak›nmad›r.

”

• A¤rının baﬂlaması, süresi, tipi, ﬂiddeti ve bunun
menstruel siklus ile iliﬂkisi
• A¤rıyı etkileyen dıﬂ etkenler
• Dismenorenin fizik ve sosyal aktiviteye etkileri
• A¤rı ﬂiddetinin ilerlemesi
• Seksüel ve obstetrik anamnez

Dysmenorrhea “zor adet görmek” veya “a¤rılı adet
görmek” olarak izah edilir. Genç kadınlarda en sık
görülen jinekolojik yakınmadır. Sigaraya erken
baﬂlamak a¤rı riskini arttırır. 9067 Avustralyalı kadın
arasında yapılan bir araﬂtırma, 13 yaﬂında sigaraya
baﬂlamanın kronik dismenore riskini artıran en
büyük sebep oldu¤unu göstermiﬂtir. A¤rı oranının
sigara içenlerde % 29, içmeyenlerde % 23 oranında
oldu¤u saptanmıﬂtır.

Dismenorenin en uygun yönetimi altta yatan sebebin
anlaﬂılmasıdır.

Belirti ve Semptomlar :

Dismenore iki geniﬂ kategoriye ayrılır :

• Menarﬂ yaﬂı (ilk adet görme yaﬂı) ile iliﬂki
• Menstruel sıklık, periodların uzunlu¤u,
kanamanın miktarı, ara kanamaların olması veya
olmaması
• ‹lave semptomların olması

* Primer (spasmodic)
* Sekonder (congestive)

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Dysmenorrhea (Sancılı Adet)

Sekonder dismenorenin altta yatan anatomik veya
makroskopik pelvik bir patolojik sebebi vardır,
örne¤in endometriosis veya kronik PID. 30-45
yaﬂlarında kadınlarında görülür.
Risk faktörleri :
Sekonder dismenore de yükselmiﬂ prostaglandin
seviyeleri rol oynar, fakat aynı zamanda pelvik
patoloji de birlikte bulunmalıdır.
• Endometriosis
• PID (pelvik inflamatuvar hastalık)
• Overin kist ve tümörleri
• Servikal stenoz veya tıkanıklık
• Adenomyosis
• Fibroidler
• Uterin polipler
Sekonder dismenorenin bulguları:
• A¤rılı adet görme, 20’li veya 30’lu yaﬂlardan sonra
baﬂlar
• Az adet görme veya irregüler kanamalar vardır
• Menarﬂtan sonra birinci ve ikinci siklustan sonra
baﬂlar
• Fizik muayene sırasında pelviste anormal bir
bulgu vardır
• A¤r› kesicilere ve do¤um kontrol haplar›na zayıf
cevap verir
• Infertilite
• Dyspareunia (A¤r›l› cinsel iliﬂki)
• Vajinal akıntı

menarﬂtan birkaç yıl sonra baﬂlar ve % 50 oranında
post-pubertal genç kızlarda rastlanır.
Klinik belirtileri :
• Menarﬂtan hemen sonra (≤ 6 ay) baﬂlar
• Genellikle 48-72 saat sürelidir
• Kramp veya do¤um sancısı tarzında a¤rı hissedilir
• Alt karın a¤rısı, sırta ve bele yayılımı vardır
• Pelvik ve rektal muayenede dikkati çeken bulgu
yoktur.
Risk faktörleri :
• Erken menarﬂ
• Uzun menstruel periodlar
• Adet miktarının az olması
• Sigara içme
• Pozitif ailesel hikaye

Tam bir fizik muayene yapılmalıdır.

Teﬂhis :
Primer dismenorenin teﬂhisi için spesifik testler
yoktur, yapılan bazı testler sekonder dismenorenin
organik sebeplerini dıﬂlamak üzeredir. Örne¤in,
- Tam kan sayımı
- Gonokok ve klamidya kültürleri
- HCG (kanda gebelik testi) seviyesi
- Sedimentasyon

Bazı çalıﬂmalar obezite ve alkol alımını da sebep
olarak kabul etmiﬂtir.
Dismenore iﬂ kaybı ve adolesanlarda okul
devamsızlı¤ının en büyük sorumlusudur.
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- ‹drar tetkiki
- Gaitada gizli kan
- Ca125

Di¤er NSAID’ler ve analjezikler:
- Aspirin
- Acetaminophenler
- Cox-2 inhibitörleri
- Narkotikler

Pelvik patoloji ﬂüphesinde yapılan görüntü
tetkikleri :
- Abdominal ve transvajinal USG
- HSG (Histerosalpingografi)
- IV piyelografi
- BT
- MRI
- Laparoskopi
- Histeroskopi
- Dilatasyon küretaj

FDA tarafından dismenore için kullanılması
onaylanmamasına ra¤men kullanılan oral
kontraseptif ilaçlar :
- kombine oral kontraseptifler
- Levonorgestrel intrauterin device (MIRENA)
- Depot medroxyprogesterone acetate
Ayırıcı Teﬂhis (Differential diagnosis)
- Adrenal yetersizlik and adrenal kriz
- Sistit
- Ektopik gebelik (dıﬂ gebelik)
- Abortus (düﬂük)
- Endometriosis
- Batın içi enfeksiyon
- ‹rritabl Barsak Sendromu
- Over kistleri
- PID (pelvik inflamatuvar hastalık)

Epidemiyoloji (görülme sıklı¤ı):
Dismenorenin dünyada görülme sıklı¤ı %15,8 %89,5’tur. Eriﬂkinlerde sıklık % 25 iken,
adolesanlarda bu oran % 90’a kadar çıkar.
Adolesanlarda 20’li yaﬂların baﬂlarında zirve yapar,
sıklı¤ı yaﬂ ve do¤urmakla düﬂer. Oran nulligravid
kadınlar ile gebeli¤i düﬂük ve kürtaj ile sonlandırılmıﬂ
kadınlar arasında de¤iﬂmez, aynıdır.

Teﬂhis :

Di¤er Tedaviler :

Primer dismenorenin NSAID’ler ile tedaviye cevabı
gayet iyidir, sekonder dismenorenin ise altta yatan
sebebe ba¤lıdır.

- Diyet
* Az ya¤lı veya vejeteryan diyet
* Thiamine, balık ya¤ı, pridoxine, magnesium,
vit.E v.b.
- Akupunktur
- Akupressur
- Bitkisel ilaçlar
- Transdermal nitrogliserin
- Calcium-adrenerjik agonistleri
- Beta-adrenerjik agonistleri
- TENS
- Düﬂük doz lokal ısı tedavisi

Dismenore hayatı tehdit etmese de günlük hayatı
etkileyen bir durumdur. ‹ﬂ, okul ya da spor
etkinliklerine devamsızlı¤a sebep olabilir.
Yönetim ve Tedavi :
‹laç tedavisi primer dismenore için en uygun ve
etkin tedavidir. Sekonder dismenorenin tedavisi ise
altta yatan organik sebebin düzeltilmesine göredir.

Önlenmesi :
- Hayat tarzı de¤iﬂimi,
- Sigarayı bırakmak,
- Egsersiz,
dismenore semptomlarını azaltır.

Medikal tedavi (farmakoterapi - ilaç tedavisi):
- NSAID’ler (non-stereoid antiinflamatuvar ilaçlar)
* Diclofenac
* Ibuprofen
* Naproxen
* vb.

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

“

Whipple Ameliyat› günümüzde 80 yaﬂ›n üstündeki
hastalarda da baﬂar› bir ﬂekilde yap›lmaktad›r.
82 yaﬂ›ndaki hastam›z kar›n a¤r›s› ﬂikayetiyle müracat etti.
Yap›lan incelemeleri sonucu pantreatit teﬂhisi ile yat›r›ld›.
Radyolojik incelemelerde pankreas baﬂ›nda bir tümör tespit
edildi. Kendisine taraf›m›zdan whipple ameliyat› uyguland›.
Hastam›z 2 hafta sonra ﬂifa ile taburcu edildi.

”

Whipple ameliyat› pankreas›n baﬂ k›sm›ndaki veya
ona komﬂu duodenum ve ana safra kanal› alt uç
tümörlerinde yap›l›r. Kar›n cerrahisinin en zor
ameliyatlar›ndan birisidir. Ameliyat süresi ortalama
6-7 saattir; daha fazla da sürebilir. Bu ameliyatta
pankreas›n baﬂ k›sm›, safra kesesi, ana safra yolunun
bir k›sm›, oniki parmak barsa¤›, ince barsa¤›n 15
cm.’lik baﬂlang›ç k›sm› ve midenin son k›sm›
ç›kart›l›r. Daha sonra s›ras›yla pankreas, ana safra
yolu ve mide ile ince barsak aras›nda 3 tane
a¤›zlaﬂt›rma (anastomoz) yap›l›r.
Ameliyata ba¤l› en korkulan komplikasyon pankreas
fistülüdür. E¤er ameliyatta mide korunmuﬂ ve oniki
parmak barsa¤›n›n ilk 2 cm’lik k›sm›n›n alt›ndan

Allen O. Whipple (1881 - 1963)
Ameliyat› ismini veren Amerikal› cerrah
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kesilmiﬂse ameliyattan sonra mide boﬂalmas›nda
gecikme, bulant› ve kusma s›k görülür. Di¤er
görülebilecek olan komplikasyonlar; safra
anastomozunda fistül - kaçak, kanama ve kar›n içi
abselerdir.
Bu ameliyat tekni¤i 1935 y›l›nd› Allen Oldfather
Whipple taraf›ndan ilk olarak yap›l›p
yay›nland›¤›ndan onun ad› ile an›l›r. Daha sonraki
y›llarda tabii ki teknikte ilerlemeler ve de¤iﬂiklikler
olmuﬂtur. Taraf›m›zdan da uzun y›llard›r
uygulanmaktad›r.
Yaz›ya konu olan 82 yaﬂ›ndaki erkek hastam›z zaman
zaman gelen ﬂiddetli kar›n a¤r›s› ile müracat etti.
Kan tetkiklerinde amilaz ve lipaz de¤erleri
yükselmiﬂti. Sub akut pankreatit hali vard›. Kan
tahlilinde CA 19-9 de¤eri de 145.5 olarak yüksek
bulundu.

Resim-2: Pankreas›n normal olan gövde ve kuyruk
bölümü ile bunlar›n içindeki t›kan›kla¤a ba¤l›
geniﬂlemiﬂ ana safra kanal›n›n tomografik görünümü

Çekilen dinamik kar›n bilgisayarl› tomografisinde:
pankreas baﬂ k›sm› anteriorda yaklaﬂ›k 2.5 cm
boyutta yer kaplay›c› lezyon izlenmekte olup, bu
lezyonun proksimalinde kalan ana pankreas kanal
segmenti geniﬂlemiﬂ (6 mm) bulunmuﬂtu.
(Resim 1, 2)

Yap›lan endoskopik ultrasonografide (EUS)
pankreas baﬂ›nda yaklaﬂ›k 24 mm çap›nda herhangi
damar invazyonu göstermeyen kitle izlendi. Wirsung
kanal›nda dilatasyon ve pankreas korpusta atrofi
izlendi. Tan› pankreas baﬂ›nda kitle olarak tespit
edildi. Endoskopik ultrasonografi eﬂli¤inde ince
i¤ne aspirasyon biopsisi (‹‹AB) yap›ld›. Patolojik
tan›; malign epitel hücreleri.
Tümör

Resim-1: Pankreas›n baﬂ k›sm›ndaki tümörlü bölgenin
tomografideki görünümü
Barsak
Pankreas
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Hasta ameliyattan sonra 2 gün yo¤un bak›m
ünitesinde bak›ld›. Daha sonra normal servise al›nd›.
Ve iki hafta sonra ﬂifa ile taburcu edildi.

Hasta bu bulgular ›ﬂ›¤›nda pankreas baﬂ› kanseri
teﬂhisi ile haz›rlanarak ameliyat edildi. Ameliyatta
pankreas baﬂ›ndaki kanserli k›s›m ve onu çevreleyen
lenf ganglionlar›, komﬂu oniki parmak barsa¤›, 15
cm’lik jejunum, safra kesesi, koledok ve midenin
son k›sm› ç›kart›ld›.

Patolojik inceleme sonucu yer yer az diferansiye
infiltran duktal tipte adenokarsinoma, 2.4 cm
çap›nda ekspansil- yayg›n infiltratif tümör oluﬂturan
kitle duodenumun muscularisini ve mukozas›n›
tutmam›ﬂt›r. Lenf bezlerinde metastaz saptanmad›.

Tümör tekrardan ameliyathaneye gelen patoloji
uzman› taraf›ndan incelendi ve tamamen
ç›kart›ld›¤›ndan emin olundu. Daha sonra uçlar›
aç›k kalan pankreas safra yolu ve mide ile ince barsak
birbirlerine dikildi. Mideye reflü oluﬂumunu
engellemek amac›yla ince barsak tekrardan kendisi
ile a¤›zlaﬂt›r›ld›.

Günümüzde ameliyat tekni¤i, anestezi ve yo¤un
bak›mdaki ilerlemeler sonucunda bu tip büyük
ameliyatlar ileri yaﬂtaki hastalarda da görüldü¤ü
gibi baﬂar›l› bir ﬂekilde art›k yap›labilmektedir.

Mide

B
C

Karaciğer

A

Safra Kesesi

D
Pankreas
Duodenum

Taraf›m›zdan yap›lm›ﬂ olan Whipple ameliyat›n›n
bitmiﬂ ﬂeklinin ﬂematik görünümü
A. Pankreas ile ince barsak aras›ndaki anastomoz
B. Safra yolu ile ince barsak aras›ndaki anastomoz
C. Mide ile ince barsak aras›ndaki anastomoz
D. ‹nce barsak ile ince barsak aras›ndaki anastomoz

Whipple ameliyat›nda ç›kart›lan organlar ﬂekilde mavi
renkli olarak görülmektedir.
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Prof. Dr. Elmas Orak
Kardiyoloji ve ‹ç Hastal›klar› Uzman›

“

Kalp pilleri teorik olan tüm elektronik cihazlarla
potansiyel etkileﬂme riski taﬂır ancak
bunlar sıklıkla önemsiz etkileﬂimlerdir
ve ciddi kısıtlamalar gerektirmez.

”

Genelikle kalp atım hızının yavaﬂlamasına neden olan
bu gibi durumların tedavisinde kalbin yine istenen veya
ihtiyaç duyulan hızda kasılmasını sa¤lamak amacıyla
kalp pillerinden yani pacemakerlerden yararlanılır.

Kalp, sahip oldu¤u elektriksel uyarı oluﬂturma ve
iletme sistemi ile istirahat halinde dakikada 60 -100
kez kasılır ve vücudun gereksinim duydu¤u kan
dolaﬂımını sa¤lar. Kalp atım sayısı, efor, heyecan veya
ateﬂlenme gibi durumlarda artar, uyku halinde ise
azalır.

Kalp elektrik sistemi ile ilgili hastalıklar bazen de kalbin
aﬂırı hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden
olabilmektedir. Bir kısmı yaﬂamsal risklere yol açan bu
tip taﬂiaritmilerin (Ventriküler taﬂikardi, ventriküler
flattter ve ventriküler fibrilasyon) tedavisinde de bu
amaca göre üretilmiﬂ özelleﬂmiﬂ kalp pillerinden
yararlanılabilmektedir.

Bu sistemde “uyarı oluﬂturma” veya “uyarıyı kalbin
hücrelerine iletmede” yaﬂanacak sorunlar kalbin
çalıﬂmasında sıkıntılara ve dolayısıyla vücut
fonksiyonlarının sürdürülebilmesinde zorlanmaya
neden olur.
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Kalp Pili (Pacemaker)

Kalp pili, karmaﬂık elektronik devrelerden oluﬂan
uyarı oluﬂturucu (Pacemaker) ve güç kayna¤ı olarak
kullanılan pilden oluﬂmaktadır. Uyarı oluﬂturucunun
algılama, uyarı yollama ve ayar – kontrol sistemleri
ile irtibat kurma fonksiyonları vardır. Piller ise uzun
kullanım ömürlü yüksek enerjili yapıda olup tükenme
durumunda önceden uyarıcı bilgiler vermektedirler.
Kullanım süreleri de uygulama bölümü ve kullanılma
durumuna göre 7-12 yıl kadar de¤iﬂmektedir.

Tarihçe :
Kalbin uyarılması biliminin geçmiﬂi yaklaﬂık yarım
asırdır. ‹lk uygulandı¤ı 1958 yılından bu yana kalp
pilleri, elektronik, bilgisayar, pil ve teknolojideki
geliﬂmelerin da katkısıyla ileri derecede geliﬂme
göstermiﬂtir (Resim 1).

Kablolar, uyarıcı oluﬂturucuya ba¤lantı bölümü, kalbe
uygulanan bölümde kablonun kalp kasına ba¤lantısını
sabitleyici bölüm ve bu iki uç arasında kalan, iyi
yalıtılmıﬂ bir güç ileticisinden oluﬂmaktadır. Uygulama
amacına göre tek veya iki kablo gerekebilmektedir.
Kalp pillerini temel olarak 4 farklı grupta toplayabiliriz
(Resim 3).

Resim 1: Kalp Pili
Resim 3: Kalp pil çeﬂitleri

Pacemaker Sistemi :
Kalıcı Kalp Pili sistemi, vücuda yerleﬂtirilen bir “Kalp
Pili” ve elektriksel uyarıları kalbin de¤iﬂik odacıklarına
taﬂıyan “Kablo = Lead = Elektrot”lardan oluﬂur
(Resim 2).

1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici
yavaﬂlamaların veya elektriksel sistem geçici
sorunlarının tedavisinde veya kalıcı kalp pili
takılmasını gerektiren acil durumların kalıcı pil
takılıncaya kadarki ara dönemde tedavisinde
kullanılan cihazlardır.

Konnektör Bloğu

2. Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı
oluﬂturma ve iletme problemlerinin tedavisinde
kullanılan bir veya 2 elektrodlu olabilen cihazlardır.
Pil
(Batarya)

3. ‹mplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler
(ICD): Normal kalıcı kalp pillerinin özelliklerine ilave
olarak hayati risk oluﬂturabilen ritim bozukluklarının
tedavisinde kullanılan özel manevralar ve ﬂok tedavisi
verebilme özelliklerine sahip cihazlardır.

Kap
Elektronik
Devre

Resim 2: Kalp pilinin yap›s›
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4. Kalp yetersizli¤i tedavisi amacıyla kullanılan kalp
pilleri veya ICD'ler: Hem kalp yetersizli¤i ve hem de
kalbin ileti sistemi ile ilgili bazı problemleri olan
hastaların tedavisinde kullanılan cihazlardır. Özel
durumlar dıﬂında 3 elektrodludurlar.

Kalp Pili Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır:
Pil uygulama gereklili¤i konusunda pek çok ülkenin
kardiyoloji (ACC, AHA, HRS vs) dernekleri ulusal
kılavuzlar yayınlamıﬂlardır. Bu kılavuzlara göre, kalp
yavaﬂlamasının oldu¤u veya olmadı¤ı artimiler için
pil uygulamaları gerekli olabilmektedir.

Pacemaker Yerleﬂtirilmesi :
Kalp Yavaﬂlamasının Söz konusu oldu¤u
durumlarda Kalp Pili Uygulanması Kriterleri:

Genel uygulama ﬂeklinde pil gö¤sün üst bölümlerinde
sıklıkla cilt altına nadiren de gö¤üs kasının altına
yerleﬂtirlir. Kablolar da kalbe giden geniﬂ
toplardamarlar kullanılarak kalp boﬂluklarına
ulaﬂtırılır (Resim 4).

Genellikle hastanın yaﬂam kalitesini etkileyen ve
bayılmaya, sakatlanmalara ve hatta ölüme neden
olabilen kalp yavaﬂlaması tablolarına yol açan hasta
sinüs sendromu, kalp blokları, kalp kirizi, karotis
cisimci¤i hastalıkları, bayılma ve çocuklarda bazı
do¤umsal kalp hastalıklarında kalıcı kalp pili
uygulanması gereklili¤i vardır. Kılavuzlarda yazılı
kriterlere uygun olarak kalp pili takılmasına karar
verilir.

Kalp Atımlarının Hızlı Oldu¤u Aritmilerin
Durdurulmasında Kalp Pili Uygulanması:
Bazı özel tibbi durumlarda (ör: Uzun QT sendromu,
torsade de pointes denen ventriküler airitmilere ve
bunun sonucunda bayılma ve ani ölüme neden olur)
ventrikül taﬂikardileri, sürekli uyarılmayla önlenebilir.
Keza bazı supraventricular taﬂikardiler de (AVNRT,
AVRT, atrial flutter) pilde bulunan programlanmıﬂ
uyarıları içeren de¤iﬂik uyarılma metodları ile
durdurulabilmektedir.

Resim 4: Kalp pilinin uygulanmas›

Uyarının nereye yapılaca¤ı klinik olarak karar
verildikten sonra kablolar sa¤ karıncık teperisine, sa¤
kulakçı¤a veya kalbin toplardamar sistemine
yerleﬂtirilir.

Bu taﬂikardi önleyici pacemakerler taﬂikardiyi
algılayabilmekte ve programlanmıﬂ sonlandırıcı uyarı
algoritmlerini kendileri baﬂlatabilemtedirler.

Adlandırılma :
Kalp Yetersizli¤inde Kalp Pili Uygulaması:
Pacemakerler fonksiyonlarına ve uygulanıﬂlarına göre
bazı harfler verilerek adlandırılırlar. Bu harfler,
uygulanan kalp odacı¤ına, uyarılma baskılama ve
algılama durumuna ve hıza duyarlı¤ına göre
geliﬂtirilmiﬂ kısaltmalar olup VVI, VVIR, DDD,
DDDR vs gibi kısaltmalarla sembolleﬂtirilirler.
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Dilate Kardiyomiyopati adı verilen, ileti sorunu ile
birlikte olan ve kalp yetersizli¤i ile seyreden hastalıkta
iki boﬂluklu kalp pili uygulaması ile olumlu sonuçlar
alınmaktadır. Keza Hipertrofik kardiyomiyopatide
de olumlu sonuçlar alınmaktadır.
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Kalp Pili (Pacemaker)

Pacemaker Komplikasyonları :
Kalp pili uygulamasının beklenebilen olası istenmeyen
komplikasyonları nedeniyle hastalar 1-2 gün
hastanede izlenirler.

• Cep telefonu baz istasyonlarıyla 15 metre ve üzeri
mesafe olmasının olası etkileﬂme riskini belirgin
azalttı¤ı söylenmektedir.

Pacemaker komplikasyonları kısa vadede ve uzun
vadede ortaya çıkanlar olma üzere iki grupta incelenir.
Kısa vadede oluﬂanlar genellikle iﬂleme ait mekanik
sorunlar (Pnömotoraks, hemotoraks, hava embolisi,
kalp delinesi ve tamponad, koroner sinüs
disseksiyonu, elektrod yer de¤iﬂtirmesi, lojda
infeksiyon veya kanama, diafragma uyarılması) olup
akut gözlem ve tedavi gerektirmektedirler.
Uzun vadede oluﬂanlar ise yine bölgesel (ven
trombozu, infeksiyon, pacemaker allerjisi) veya kalp
pilinin çalıﬂması ile ilgili ortaya çıkan (pacemaker
sendromu, PM ile oluﬂan aritmiler, çalıﬂma kusurları
vs) sorunlardır.

• Pil takılma iﬂlemi sonrası ilk 15 günde araba
kullanımından kaçınılmalıdır. Sonrasında hastanın
pil cebiyle ilgili bir ﬂikayeti yoksa araba
kullanmasında sakınca yoktur.
• Metal detektörleri veya X-Ray tarama cihazları
kalp pili programında de¤iﬂiklikler oluﬂturabilmektedir. Hastaların X-Ray cihazından
geçmemesi ve pillerinin bulundu¤u bölgenin metal
detektörü ile taranmaması önerilmektedir.
• Ma¤aza giriﬂlerindeki hırsızlık alarmları ve ev bina
güvenlik detektörleri gibi cihazlarla belirgin bir
etkileﬂme riski bulunmamaktadır.
• Uça¤a binmekte ve seyahat etmekte bir sakınca
yoktur.

Bu tip sorunların varlı¤ı, bu konuda uzmanlaﬂmıﬂ
ekiplerin bulundu¤u ünitelerde saptanıp tedavi
edilmelidir.

• Mikrodalga fırınlar, saç kurutma makineleri,
elektrikli tıraﬂ makineleri elektrikli diﬂ fırçaları,
elektrikli ocak ve fırınlar, prizler, kablosuz internet
ba¤lantıları, bilgisayarlar, bulaﬂık-çamaﬂır
makineleri gibi cihazlarla belirgin bir etkileﬂme
riski bulunmamaktadır.

Kalp pili olan hastalar nelere dikkat etmelidir?
Kalp pili takılmıﬂ hasatların bir tanıtıcı kart taﬂımaları
gerekmektedir. Bu kartta; hastanın adı, soyadı, adresi
ve telefon numaraları, varsa sosyal güvenlik numarası,
Kalp pili ve lead(ler)inin modeli ve seri numaraları,
Cihazın takıldı¤ı tarih, takıldı¤ı hastane, iﬂlemi yapan
(pili takan) doktorun adı, adresi ve telefon numarası,
hastayı takip eden doktorun adı, adresi ve telefon
numarası bilgileri bulunmalıdır.

• Kalp pili olan hastalarda Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRI/MRG) cihazları ile tetkik
edilmelerinden kesinlikle kaçınılmalıdır. Di¤er
tıbbı görüntüleme tetkiklerinin yapılmasında bir
sakınca yoktur.
• Elektro-koter kullanımını gerektiren cerrahi
iﬂlemler öncesi sıklıkla kalp pili ayarlarının
de¤iﬂtirilmesi gerekir ve bu ayarlamalar yapıldı¤ı
takdirde hastalara her türlü ameliyat altta yatan
kalp hastalı¤ı engel teﬂkil etmedi¤i sürece yapılabilir.

Kalp pilleri teorik olan tüm elektronik cihazlarla
potansiyel etkileﬂme riski taﬂır ancak bunlar sıklıkla
önemsiz etkileﬂimlerdir ve ciddi kısıtlamalar
gerektirmez.
• Cep telefonlarının kalp pilinden 15 cm uzakta
taﬂındı¤ı ve kullanıldı¤ı durumlarda etkileﬂim
riskinin çok düﬂük oldu¤u bildirilmektedir.
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• Hastaların gebe kalmasında, çocuk do¤urmasında
altta yatan kalp hastalı¤ı engel teﬂkil etmedi¤i sürece
kalp pilleri bir sorun oluﬂturmaz.
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Op. Dr. Selahattin Tulunay
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

“

Plastik cerrahlar
elinde b›ça¤› olan psikiyatristlerdir.

alanları içinde, özellikle Rekonstrüktif Cerrahide
baﬂlıca konular ﬂöyledir :

Son 20 yıldır gittikçe popüler olan ve son 10 yıldır
da hiç hız kesmeden yükseliﬂe geçen Plastik Cerrahi
dalını tüm yönleri ile tekrar tanıtmak istedik.
Bu Cerrahi dalımızın esas adı PLAST‹K, ESTET‹K
VE REKONSTRÜKT‹F CERRAH‹ ﬂeklindedir.
Plastik Cerrahi yunanca plasticos sözcü¤ünden
gelmektedir, ‘yo¤urma ve ﬂekillendirme’
manasındadır.

1. Do¤umsal Anomaliler
• Dudak -Damak yarıkları
• Yapıﬂık el ve ayak parmakları
• Hemanjiomlar v.s.
2. Kazalar
• Ateﬂli silah yaralanmaları
• Trafik kazaları
• El kesikleri
• Yanıklar

Rekonstrüktif kelimesi ise yeniden yapım ve onarım
anlamına gelir.
‹nsanlar Plastik Cerrahların yaptı¤ı iﬂi sadece estetik
u¤raﬂılar veya kozmetik cerrahi yaklaﬂımlar ﬂeklinde
zannetmektedirler.

3. Cilt Kanserleri
Bunların tamiri yapılırken vücudun hem eksik kısmı
tamamlanır hem de o bölgenin fonksiyonları
kazandırılır.

Halbuki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin u¤raﬂı

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Nedir bu Plastik Cerrahi ve Neden Plastik Cerrahi

Hemanjiom (Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm)

Örne¤in 17 yaﬂında dev boyutta memelere sahip
bir genç kızımız bu yüklerinden kurtulmak isterken
tabii ki estetik teknikler uygulanarak meme
küçültme yapılması zorunluluktur. Çünkü, bu
kızımızın genç bir bayan oldu¤u, evlenece¤i ve
do¤um yapaca¤ı her durumda hesaplanmalıdır.

Estetik Cerrahi ise Plastik Cerrahinin ö¤retisi
içinde küçük bir alandır ama uygulamada çok öne
geçmiﬂ ve çok popüler olmuﬂtur.
Estetik Cerrahi e¤itimi görürler ve bu operasyonları
yapmakta tek yetkili cerrahlardır. Estetik Cerrahi
teknikleri sadece kozmetik amaçlı iﬂlemlerde
kullanılmaz. Estetik Cerrahi teknikleri ile aynı
zamanda bir çok tıbbı sorunlarda çözülmektedir .

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahlar adeta
elinde bıça¤ı ile psikolojik tedavi yapan kiﬂilerdir.

Meme Küçültme (Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm)

Böyle bir kiﬂi ayna karﬂısında kendi fizi¤i ile barıﬂık
de¤ildir, kendine giyim eﬂyası uyduramaz , eﬂi ile
iliﬂkilerinde sorun yaﬂar ve psikolojik olarak
depresiftir.

Ne demek istedi¤imi bazı örneklerle anlatmak
istiyorum. Do¤umlar sonrası gö¤üsleri sarkmıﬂ ve
küçülmüﬂ bir genç bayanın veya karnı sarkmıﬂ bir
bayanın hissettiklerini ancak bunu yaﬂayan bilir.

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Kepçe Kulak (Ameliyat öncesi ve sonras› görünüm)

Örnek verecek olursak;
• Yüz Germe
• Burun Esteti¤i
• Gö¤üs Büyütme (silikon implant ile )
• Gö¤üs Küçültme ve Dikleﬂtirme
• Karın Germe
• Liposuction (Vakumla ya¤ alma)
• BOTOX uygulamaları
• Her türlü DOLGULAR

Örne¤in kepçe kulaklı bir genç kız hep uzun saçlarını
salar ve kulaklarını kapatmaya çalıﬂır. Bu kız zaten
8-10 yaﬂlarında arkadaﬂları tarafından okulda ve
mahallesinde hep alaya alınmıﬂtır. Genç kız olunca
da saçları ile kapatmaya çalıﬂır. Örnek verdi¤im bu
iki durumda da sahıﬂlara istedi¤imiz kadar psikiyatri
tedavisi yaptırın asla kendisi ile barıﬂık hale
getiremezsiniz. Fakat bayana silikon implant takar,
gö¤sünü de dikleﬂtirirseniz ondan daha mutlu kimse
olamaz. Çünkü istedi¤i giyim eﬂyalarını
giyinebilecek ve gerekti¤inde sütyensiz giyinip
gezebilecektir. Kepçe kulak genç kızda da aynı
ﬂekilde 1,5 saatlik bir ameliyat sonucu kulaklar
olması gereken yere getirilince bu genç insan adeta
havalara uçar.
Aynı mutluluklar sadece estetik ameliyatlarda de¤il
rekonstrüktif ameliyatlarda da kazandırılmaktadır.
Çocukken yanan bir kız çocu¤u büyüyor ve bu
çocu¤un genç kız oldu¤unda bir memesi yanık
nedeni ile geliﬂmiyor. Tek meme ile gezen bir genç
bayana rekonstrüsksiyon teknikleri ile sa¤lam
memesine benzeyen bir meme yapıldı¤ında “adeta
yeniden do¤dum doktor bey” diyorlar. Bu insanlara
bu büyük mutluluklar ilaç ile de¤il bıçak ile
kazandırılıyor.

Dudak Dolgusu

Verebilece¤imiz baﬂka birçok estetik ameliyat
örnekleri olup bu saydıklarımız en popüler
olanlarıdır.

Bu yüzden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ameliyat
ile insanların psikolojilerini de düzelten bir cerrahi
daldır. Hastanemizdeki Plastik ve Estetik Cerrahi
çalıﬂmalarımızda tabiî ki günümüz insanına hitap
eden her türlü estetik ameliyatlar yapılmaktadır.
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Ameliyatın hangisi olursa olsun; sonucu do¤al
olmalı, fiziksel ve fonksiyonel sorun yaratmamalıdır.
Sa¤lıcakla kalınız…
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Dr. Ayşe Summak
Dahiliye Uzman›

“

Kronik yorgunluk immun disfonksiyon senromu
Dinlenmekle Geçmez!

”

KYS oldu¤undan daha az teﬂhis edildi¤i ve bu
hastaların yanlıﬂ olarak çeﬂitli psikiyatrik tanılar
aldıkları birçok bilimsel araﬂtırmalarda tespit
edilmiﬂtir.

Yorgunluk, her zaman hissedilebilir ve enerji
yoklu¤u anlamına gelir. Toplumun yaygın ﬂikayetidir
ve genelde geçicidir .
6 aydan uzun süredir devam eden yorgunluktan mı
yakınıyorsunuz? Akﬂamları erken yatıyor ama yine
de sabahları çok yorgun mu kalkıyorsunuz?
Dikkatinizi bir türlü toplayamadı¤ınız ve depresif
tavırlar sergiledi¤iniz için iﬂ hayatında sorunlar mı
yaﬂıyorsunuz? Gerekli enerjiyi bulamadı¤ınızdan
dolayı bir süredir sosyal hayatınızdan uzak mı
kalıyorsunuz? Yanıtınız ‘evet’ ise dikkatli olun, bu
sorunlarınızın altında yatan neden son zamanlardaki
yo¤un iﬂ temponuz de¤il, ‘Kronik Yorgunluk
Sendrom’u olabilir.

Kronik yorgunluk sendromu (KYS), en az 6 ay süren
ve organik veya ciddi psikiyatrik hastalık gibi bir
neden olmaksızın geliﬂen bir yorgunlukla birlikte
kas iskelet a¤rısı, uyku bozuklu¤u, konsantrasyonda
bozulma ve baﬂ a¤rısının eﬂlik etti¤i kronik,
sakatlayıcı ve tedavisi zor bir hastalıktır.
‹mmünolojik disfonksiyon bulgularına dayanarak
bu sendroma “Chronic Fatigue Immune Dysfunction
Syndrome” (CFIDS) ve daha yeni olarak patogenezi
tanımlayan “Chronic Neuroendocrine Immune
Dysfunction Syndrome” isimleri de verilmiﬂtir.

Charles Darwin ve Florance Nightingale’in bu
hastalı¤a musab oldukları da söylenmektedir.
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KYS'nun di¤er psikiyatrik bozukluklardan ayrılması
gerekir. Bu konuyla ilgili önemli ipuçları;
1. Belirti ve bulguları bilinen bir psikiyatrik hastalık
kategorisine uymaz,
2. Hastaların psikiyatrik hikayesi yoktur,
3. Hastalık iyilik ve alevlenmelerle seyreder.
Birçok ülkede iﬂ gücü kaybı yapabilen hastalıklar
kategorisinde yer almıﬂtır.
Kronik yorgunluk sendromu daha sıklıkla beyaz ırk
ve 20-40 yaﬂ arasındaki kadınları etkilemektedir.
5 yaﬂtan itibaren teﬂhis edilen vakalar bulunmakla
beraber, 12 yaﬂın altında daha az görülmektedir .

Ortalama günlük aktiviteyi en azından %50 azaltacak
derecede, yatak istirahati ile düzelmeyen, sürekli
veya tekrarlayıcı fiziksel ve zihinsel bitkinlik ve
tükenme hissi.

Tüm yaﬂ gruplarını ve sosyoekonomik grupları
etkileyebildi¤i de gözlenmiﬂtir.

Genellikle yo¤un çalıﬂma temposuna sahip olanlar,
üst düzey yöneticiler ve mükemmeliyetçi kiﬂilerde
görülen Kronik Yorgunluk Sendromu sadece hafif
yorgunluk ve isteksizlik gibi belirtiler ile ortaya
çıkabilece¤i gibi, iﬂ hayatındaki verimde ciddi oranda
düﬂüﬂ ve sosyal hayattan kopma gibi sorunlara yol
açabilecek kadar ﬂiddetli seyredebiliyor. Hatta kiﬂiyi
günlük aktivitelerini bile yapamayacak düzeyde
bakıma muhtaç hale bile getirebiliyor. Sanılanın
aksine sendrom ‘dinlenmekle’ geçmiyor.

KYS hastalar›n›n hayat kalitesindeki bozulma di¤er
birçok kronik hastalıkta (depresyon, multipl skleroz,
sarkoidoz, lupus eritematozus, psoriyazis, tip II
diyabet, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezli¤i,
geçirilmiﬂ akut myokard enfarktüsü gibi)
oldu¤undan daha a¤ır olarak bulunmuﬂtur.

Nedenleri ?
KYS sebepleri konusunda çeﬂitli teoriler vardır.
Ancak henüz tek bir etiyolojik faktör
belirlenememiﬂtir. Bulguların farklılı¤ı, birden fazla
sebep ve bozulmuﬂ mekanizma sonucunda bu
hastalı¤ın ortaya çıktı¤ını düﬂündürmektedir.
Kronik yorgunluk sendromunun olası nedenleri 5
baﬂlık altında toplanır:
1. ‹nfeksiyöz ajanlar (özellikle bazı virüsler
suçlanmıﬂtır)
2. ‹mmünolojik nedenler (ba¤ıﬂıklık sistemi ile
ilgili)
3. Hormonal nedenler (hipotalamus-hipofizadrenal döngü ile ilgili), stres
4. Nöral nedenli hipotansiyon
5. Beslenme bozuklu¤u

Medikal Dergi, Ekim 2015
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Kronik Yorgunluk Sendromu

En az 6 ay süren sürekli ve tekrarlayıcı yorgunluk
haline aﬂa¤ıdaki belirtiler de eﬂlik ediyorsa dikkat
edin, sizde Kronik Yorgunluk Sendromu olabilir!

Tedavi
Tek bir sebebe ba¤lı olmadı¤ında bireysel tedavi
yaklaﬂ›mları. Bugüne kadar önerilen tedaviler
antiviral tedavi, immünolojik tedavi, antidepresan
tedavi, kognitif davranıﬂçı tedavi, fizik tedavi ve
egzersiz ve di¤er tedavilerdir.

• Konsantrasyonda bozulma ve unutkanlık
• Kas a¤rısı
• Bo¤az a¤rısı
• Ço¤ul eklem a¤rısı
• Dinlendirmeyen uyku ve uyku bozuklukları

Kronik Yorgunluk Sendromuyla Baﬂa Çıkmak
‹çin;

• Egzersiz sonrası bitkinlik
• Enerji kaybı

* Hayat hızını yavaﬂlatmak,
* Fiziksel stres meydana getirecek ortamlardan ve
iﬂlerden kaçınmak,
* Çalıﬂma ortamını yeniden düzenlemek,
* ‹ﬂ hayatında ve özel hayatta yeni stratejiler
belirlemek,
* ‹ﬂyerinde sosyal destek amaçlı gruplar kurmak,
toplantılar düzenlemek,
* E¤itim içerikli uygulamalar ile bireysel baﬂ etme
yöntemleri geliﬂtirmek,
* Kas gevﬂetici egzersizler yapmak,
* Bireye zor gelen iﬂlerin dönüﬂümlü olarak
yapılmasını sa¤lamak,
* Gün içerisinde kitap, gazete ve dergi okuma gibi,
iﬂ harici aktiviteler için zaman ayırmak gibi
düzenlemeler iﬂe yarayabilir.
Medikal, psikolojik ve sosyal yönden destek ﬂart!

• Bulantı
• Kendine, iﬂine ve yaﬂama karﬂı negatif tutumlar,
huzursuzluk
• Depresif duygulanım

Tan›
Tanıda kullanılabilecek spesifik bir test yoktur.
ABD’de CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) hastalı¤ı “Chronic Fatigue Syndrome”
olarak isimlendirmiﬂ ve bu hasta popülasyonununda
standardize araﬂtırmalar yapılabilmesi için spesifik
teﬂhis kriterleri geliﬂtirmiﬂtir. CFIDS teﬂhisi için en
az 2 major+6 minor+2 fizik kriterin karﬂılanması
gereklidir.
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Dyt. Zuhal Güler Çelik
Beslenme ve Diyet Uzman›

“

Halk arasında soda ve maden suyu eﬂ anlamlı
kullanılmasına ra¤men ikisi birbirinden farklıdır.
Her ikisinin de vücuda farkl› etkileri vard›r.

”

Mineralli su soda de¤ildir. Masuder'in bilgilerine
göre soda, ABD'de çok yaygın tüketilen yapay bir
içecektir. ‹ﬂlenmiﬂ suya (ﬂebeke suyu), litresinde en
az 750 mg olacak düzeyde soda (sodyum bikarbonat)
ve litresinde 2-4 g düzeylerde karbondioksit katılıp,
ﬂiﬂelenmesi ile üretilir. Mineralli su litresinde en az
1000 mg ve de¤iﬂik mineraller içerir. Oysa, soda
sadece sodyum ve bikarbonat içerir.

Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiﬂ,
çözünmüﬂ katı madde içeri¤i toplam 250 mg/l'den
daha az olmayan sulara verilen addır. Çözünmüﬂ
mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. Mineralli
suları di¤er sulardan ayıran özellik, kayna¤ından
elde edildi¤i anda spesifik miktar ve oranlarda
mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500
mg/l'den daha az mineral içerenlere düﬂük mineralli
su,1500 mg/l'den daha fazla içerenlere yüksek
mineralli su denilmektedir. Maden suyu içinde;
bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum,
florit, demir ve sodyum bulundururlar.

Soda Mineral ‹çermez
‹çilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit
eklendi¤inde soda yapılmıﬂ olur. Maden suyu ise
yerin en derin katmanlarından çıkar ve yeryüzüne

Farklı markalar farklı miktarlarda mineral içerirler.
Marka tercih ederken içeriklerine mutlaka bakılmalı.
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çıkarken geçtikleri katmanlardan mineralleride
alarak yol alırlar. Bu durumda maden suyu
mineralce çok zengin iken soda mineral içermez.
Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma
özelli¤ine sahiptir ancak sodanın bundan baﬂka
hiçbir iﬂlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda
do¤al bir mineral deposudur. Dolayısıyla tüketilmesi
önerilen do¤al maden sularıdır ve sodayla maden
suyunu ayırt edebilmek için pek çok gıda maddesini
alırken yapmamız gerekti¤i gibi etiket okumak çok
önemlidir.

Günde Ne Kadar Maden Suyu Tüketilmeli ?
Maden suyu içindeki minareller sebebiyle çok sa¤lıklı
bir içecektir ve insan sa¤lı¤ını destekleyicidir. Ter,
solunum ve idrar ile kaybolan minerallerin yerine
gelmesi için su içmenin yanı sıra sıvı ihtiyacının bir
kısmı maden suyundan karﬂılanabilir.
Amerikan Obezite Birli¤i sa¤lıklı bireyler için maden
suyu tüketimini 600 ml. olarak belirlemiﬂtir.
Ülkemizde tuz tüketimi genellikle yüksektir. Aﬂırı
tuz alımı, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve
mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

Ayrıca fazla sodyum alımı idrarla kalsiyum atımını
hızlandırdı¤ı için kemik erimesi sorunu için risk
faktörü oluﬂturur. Maden suları yüksek sodyum
içerdikleri için aﬂırı miktarda tüketilmemelidir.
Maden suyu seçimi yapılırken de düﬂük sodyum,
yüksek magnezyum ve kalsiyum içerikli olanlar
tercih edilmeli. Sa¤lıklı insanlar günde iki ﬂiﬂe, kilolu
kiﬂiler bir ﬂiﬂe içebilir. Kalp, böbrek ve hipertansiyon
hastaları ise uzak durmalı.

Maden Suyunun Faydalar› Nelerdir ?
Her yaﬂtaki bireylerin günlük kalsiyum
gereksinimlerinin karﬂılanmasında takviye olarak
düﬂünülebilir. Böylece güçlü kemik yapısının
oluﬂması ve korunmasını sa¤lar.
Büyüme ça¤ında, hamilelikte ve yaﬂlılıkta artan
mineral ihtiyacının (magnezyum, kalsiyum, flor ve
sodyum gibi) karﬂılanmasında gerekti¤i kadar
kullanılarak sa¤lanabilir.
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Sa¤lıklı bireylerde içerdi¤i sülfat, bikarbonat
iyonları sayesinde sindirim sistemi (mide ve
ba¤ırsaklar) ve boﬂaltım sistemi (böbrekler ve idrar
yolları) fonksiyonlarını destekler (maden suyunun
önerilen miktardan fazla tüketilmemesi ﬂartıyla
geçerlidir).

Maden Suyu Böbrek Taﬂ› Yapar m› ?
Böbrek taﬂı oluﬂumunu maden suyu tüketmeye
ba¤lamak yanlıﬂ olur. Aksine yeterli ve dengeli
miktarlarda sıvı alımı ki buna do¤al maden suyu
da dahil edilir, tüketmeyen insanlarda tüketenlere
göre böbrek taﬂı oluﬂma riski daha yüksektir. Bu
duruma gelmiﬂ ve böbreklerinde taﬂ oluﬂmuﬂ
insanların maden suyu tüketmeleri tavsiye edilmez
ancak esas olan yeterli miktarlarda sıvı tüketerek
vücudumuzu bu gibi etkenlerden korumaktır.

Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da
karﬂılayarak cilde gergin, pürüzsüz ve canlı bir
görünüm sa¤lanmasında yardımcıdır.
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastalıkları Uzman›

“

Diyabetli kiﬂiler için ayak temizli¤i ve bakımı
dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında yer alır.
Çünkü vücut a¤ırlı¤ını taﬂıyan ve büyük baskı altında kalan ayaklar,
yaralanmalara ve infeksiyonlara karﬂı en hassas uzuvlarımızdır.

”

ﬁeker hastalarının ayaklarında duyu kaybı
olmaktadır. Dolayısıyla cildinde ve topuklarında
yaralar oluﬂmakta ve hastalar bunları bazen geç fark
etmektedirler.

Diyabetik Ayak; Hastalıkları, Problemleri
ve Bakımı:
Günümüz insanı artık ayaklarına ciddi ciddi özen
göstermeye baﬂladı. Yaz aylarının baﬂından itibaren
ayaklarında soyulmalar, kabarcıklar, kızarıklıklar,
nasırlar, si¤iller ve hatta benler olan hastalar;
poliklini¤imize gelerek nedenini, tedavi yollarını
ö¤renmek üzere baﬂvurmaktadırlar. Bu arada
ihmalciler yok mu? tabii ki de vardır: Vakit
bulamayanlar, kendili¤inden geçer belki diyenler
ve bunun gibi bahaneleri olanlardan bir kısmı
zonklayacı a¤rı ve ateﬂ ﬂikayetiyle geçen kötü bir
gecenin sabahında koﬂarak doktorlarına
gelmektedirler. Artık sabah akﬂam bir krem sürerek
iyileﬂme ﬂansını da kaçırdı¤ı için, daha çok ilaçla,
daha uzun sürede tedavi olmak zorunda
kalmaktadırlar.
Ayak problemi olan birey bir de ﬂeker hastası ise
ayaklarına çok daha fazla D‹KKAT ETMEL‹D‹R.
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Ayak parmak aralarında soyulmalar-pullanmalar
görülebilir; tabanlarda, topuk ve ayakların yan
taraflarında kuru ve pullanmıﬂ alanlar ve kaﬂıntı
yapmayan; sulu kabarcıklarla seyreden dizhidrotik
tipte mantar hastalı¤ı tipleri ve halka plaklar yapan
mantar tipleri bulunmaktadır. Mantar elemanları
(mantar sporları), spor salonları, ortak kullanılan
havuzlarda aylarca yaﬂayabilirler. Böyle yerlerde
çıplak ayakla dolaﬂmak, baﬂkasının havlu, çorap,
ayakkabı ve terliklerini kullanmak hastalı¤ın
bulaﬂmasını kolaylaﬂtırmaktadır. Kapalı, hava
almayacak ayakkabılar, hele de aynı ayakkabıyı her
gün üst üste giymek; abdest aldıktan sonra iyi
kurulanmamak; ﬂeker hastalı¤ı ve ba¤ıﬂıklık sistemini
bozan hastalıkları da var ise mantar hastalıklarının
da görülme ﬂansını arttırmaktadır.

Günlük ayak bakımı hepimiz için temizlikle baﬂlar.
O halde ayaklarımızı ılık sabunlu su ile yıkamalı,
yumuﬂak bir havluyla kurulamalıyız. Gerekirse bir
ayna yardımı ile altını, sa¤ını-solunu güzelce
muayene etmeliyiz. Tırnaklar bakımlı ve kısa
tutulmalı, çok derin kesilmemeli, batıklara izin
verilmemelidir. Nasırlar, si¤iller, kabarcıklar varsa,
patlatılmamalı, profesyonel destek (pedikür vb.)
alınmalıdır. Ayak derimizde soyulmalar, çatlamalar
varsa cildiye uzmanıyla görüﬂülmeli ve doktor
tarafından kullanılması önerilen ilaçlar muntazam
kullanılmalıdır.

Ayaklar her zaman temiz tutulmal›, aya¤ı sıkmayan
çoraplar giyilmeli, yamalı ve dikiﬂli çoraplar
kullanılmamalı, pamuklu veya yünlü çoraplar tercih
edilmeli ve günlük de¤iﬂtirilmelidir. ﬁeker hastaları
yumuﬂak ayakkabılar kullanmalıdırlar, ihtiyaç
duyuldu¤unda tabanlık kullanılması da uygun
olabilir. Gün içinde basit ayak egzersizlerinin
yapılması, ayak ve bacak kaslarını güçlendirmekte,
dolaﬂımı düzenlemekte ve ayak yaralarının
oluﬂumunu önlemektedir. Ayaklarında his
bozuklukları oluﬂan ﬂeker hastaları çıplak ayakla
yürümemelidirler ve ayakkabıları da çok özel
yapılmalıdır.

Yaz-kıﬂ mantar hastalıklarıyla çok sık karﬂılaﬂırız. Sıcak,
nemli, havasız bir ortam oluﬂunca mantarlar, kolayca
üreyip hastalık yapma potansiyeli kazanmaktadırlar.
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Diyabetiklilerin kullanımına uygun destekli, çok
yumuﬂak, sıkmayan sivri burunlu ve yüksek topuklu
olmayan ayakkabılar tercih edilmeli ve bu
ayakkabılar çorapsız giyilmemelidir.

• Dar ayakkabı, hatalı tırnak kesimi, ayakların gün
içinde ﬂiﬂmesi, çok rahatsız edici durumlara neden
olur, buna fırsat vermemek gerekir, ayrıca
enfeksiyon ve yaralanma oluﬂmuﬂsa erken tedavi
sa¤lanmalıdır.

SA⁄LIKLI AYAKLAR ‹Ç‹N :

• Sa¤lıklı, yumuﬂacık, kötü kokmayan, güzel
ayaklara sahip olman›z dile¤iyle…

• Ayaklarınızı her gün yıkayın, dikkatlice kurulayın,
ve kontrol edin,
• Terleme probleminiz varsa çözüm arayın, kapalı
ıslak ayaklar bakteri ve mantarların üremesini ve
hastalık yapmasına fırsat yaratır, kötü rahatsız
edici koku oluﬂumuna yol açar.
• Kurumasına izin vermeyin, nemlendirici kremler
kullanın,
• Tırnaklarınızı düz kesin, batık var mı? Kontrol
edin.
• Ayakkabınızın size uygun ölçülerde olmasına,
aya¤ınızı sıkmamasına ve topuk yüksekli¤ine
dikkat edin,
• Denize girerken deniz ayakkabıları kullanın,
• Sıkmayan, koruyucu çoraplar seçin,
• Basit bir ﬂey oldu¤unu düﬂünseniz bile dikkatinizi
çeken bir lezyon varsa doktorunuza dan›ﬂ›n,
• Asla sigara içmeyin çünkü sigaradaki nikotin
damarların büzülmesine dolayısıyla kan
dolaﬂımının bozulmasına yol açar,
• Çıplak ayakla dolaﬂmayın,
• Ayaklarınızı, kalorifer, soba, termofor gibi
ısıtıcılara yakın tutarak ısıtmayın,
• Üst üste binen parmaklarınız varsa aralarını
temizleyip, silikon veya pamuk ayıraçlar koyun,
• Topuklarınızda çatlak olup olmadı¤ını kontrol
etmeyi unutmayın,
• Ayak mantarları kaﬂıntılı ve a¤rılı de¤il ise
genellikle tedavisi ihmal edilebilir, sakın siz ihmal
etmeyin,
• Tırnaklarınızı da unutmayın, tırnaklarda renk
de¤iﬂimi, kalınlaﬂma, kabalaﬂma, tırnak altında
boﬂalma olabilir. Tedavisi de uzun sürer.
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Dr. Oya Yalçın
Sa¤l›kl› Yaﬂam - Tamamlay›c› T›p Uzman›

“

Atasözlerimizin bilgece yaklaﬂımı beni her zaman çok etkilemiﬂtir:
“Keskin sirke küpüne zarar” “Duvarı nem, adamı gam çürütür”,
“Aya¤ı yürüten baﬂtır”, “Aya¤ını sıcak tut, baﬂını serin”,
“Gönlünü ferah tut, düﬂünme derin”...
‹ç dünyamızla sa¤lı¤ımız arasında ba¤lantıyı net olarak ifade eder.

Uzun yıllardır hastalıkları besleyen psikolojilerin
neler oldu¤una dair yurt dıﬂında pek çok çalıﬂmalar
yapılıyor. ﬁikayetlerle ba¤lantılı olabilecek düﬂünce,
duygu, davranıﬂ, algıların kalıpları, alıﬂkanlıklar,
modellemeler ve atalardan aktarımlar da dahil
neden-sonuç iliﬂkilerinin haritalarını çıkarmak için
yapılan araﬂtırmalar da epey yol kat edildi. Ortaya
çıkan bilgi birikimi gösteriyor ki “Duygusal Çöp”
orada durdu¤u sürece kalıcı fiziksel sa¤lı¤ı
yakalamak zor...
Atasözlerimizin bilgece yaklaﬂımı beni her zaman
çok etkilemiﬂtir: “Keskin sirke küpüne zarar”
“Duvarı nem, adamı gam çürütür”, “Aya¤ı
yürüten baﬂtır”, “Aya¤ını sıcak tut, baﬂını serin”,
“Gönlünü ferah tut, düﬂünme derin”...
‹ç dünyamızla sa¤lı¤ımız arasında ba¤lantıyı net
olarak ifade eder.
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Alerjilerle ilgili olası kalıp olarak :
* saldırganlık hislerinin bastırılıp bedene inmesi;
* yüzleﬂmekten kaçınılan korkular;
Sevgi ile yani içe alma iste¤i ile ilgili sorunlar :
Aydınlanmayan, karanlıkta kalan alan: Kirlilik mi?
Cinsellik mi? Üreme mi? Dürtüler mi?

Özetle içimizde yer alan farkında oldu¤umuz ya da
olmadı¤ımız çıban baﬂları var oldu¤u sürece fiziksel
gerçeklikte de mutlaka kendini bir gün gösterecektir..
Modern Tıp da genellemelerle çalıﬂma alıﬂkanlı¤ımız
vardır ancak gerçek baﬂarı kiﬂilerin özelin de yer
alan sebepleri bulunabildi¤i ölçüde ortaya
çıkmaktadır. Hastalıkları oluﬂturan Psikolojik
sebeplerin keﬂfedilmesinde de aynı bakıﬂ açısıyla
kendi kayıtlarının belirlenmesi ve bunlar üzerinde
nokta atıﬂı birebir çalıﬂılması hastalık ya da fiziksel
ﬂikayetin kalıcı olarak yok edilmesi hedefinde elimizi
güçlendirmektedir.
Anlaﬂılırlı¤ın artması açısından örnekler üzerinden
anlatmak daha yararlı olacaktır. En yaygın ﬂikayet:
“A¤rı” yı ele alalım. Altta yatan genel olarak sevgi
ve destek bulma özlemidir.
• Eklem A¤rısı: Sevilmedi¤ini hissetme, kendini
ve/veya baﬂkalarını eleﬂtirme, içerlemek
• Baﬂ A¤rıları: Kusursuz olma iste¤i, kendini
yargılayıp, eleﬂtirmek
• Boyun A¤rıları: Esneklikten yoksunluk, inatçılık,
boyun e¤mezlik..
gibi duygusal kalıplardan kaynaklanabilir ve fakat
kiﬂide ki tekrarlayan kalıp bunlar ya da baﬂkaları
olabilir... Tamamen o kimseye özgü kayıtların
belirlenerek üzerinde çalıﬂılması, ﬂikayetin
psikolojik zemininin temizlenmesinde önemli bir
aﬂamadır.
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Sindirim sistemi rahatsızlıklarına ﬂöyle bir genel
olarak bakacak olursak :
* Neyi içeri almak, yutmak istemiyorsunuz ?
* Sizi üzüp, hiddetlendiren ne ya da nelerdir ?
* Bir ﬂeyler sürekli içe mi atılıyor ?
* Kendi duygularınızla, düﬂündüklerinizle aranız
nasıl ?
* Çatıﬂmalarla ne ölçüde yüzleﬂebiliyorsunuz ?
* Geçmiﬂe saplanıp kalma, kibir, yetersizlik inancı,
yeni deneyimlere açıklık, cimrilik, yaﬂam sürecine
güvenme, çocukluk cennetine geri dönme iste¤i
sindirim sistemi rahatsızlıklarından herhangi birinin
tetikçisi ve/veya kayna¤ı olabilir...
Milton Ericson: Güzel çocukluk anıları edinmek
için hiçbir zaman geç olmadı¤ını ifade etmiﬂtir.
Duygu, düﬂünce, davranıﬂ, algı kalıplarının, hatıraların
fizik bedenle ba¤lantılarını de¤erlendirirken
beraberinde yaﬂanmıﬂ olaylarında bilinç altı
kayıtlarının, inanç kalıplarının dönüﬂtürülmesi
önemlidir. Travma Terapisi yaﬂanmıﬂ gerçekli¤i
de¤iﬂtirmez ancak benli¤in bunu algılayıﬂını ve
bedenin gösterdi¤i otomatik tepkiyi dönüﬂtürür.
Böylece uzun süre devam eden hastalıklarda hafifleme
sa¤lanabilir. Böylelikle Anadolu da yer alan deyiﬂle:
Acıyı bal eylemiﬂ oluruz...

Osmanoğlu Hastanesi

oluﬂturulması ve yeni yollar açılarak psikolojik ve
fiziksel rahatlamaya zemin hazırlanmıﬂ olmaktadır.
Aralıklı seanslarla ve kiﬂiye özel planlamalarla
de¤iﬂim, dönüﬂüm gerçekleﬂtikçe daha sa¤lam, güçlü
bir beden ve daha rahat, olumlu bir bakıﬂ açısıyla
yaﬂama sarılmak mümkün olmaktadır...

Sa¤lıklı Yaﬂamı hedefleyerek yaptı¤ımız
uygulamalar da; ﬂikayetleri besleyen iç dinamiklerin
dengelenmesi için gönderilen sinyallerle bedene
burada bir sıkıntı var, bunu düzenlemek için
harekete geç mesajını iletmekteyiz. Böylelikle adım
adım sa¤lı¤ı destekleyen yeni içsel yapının

ﬁekil 1: Bu ﬂekilde bir duygu dünyası süreklilik arz ederse psikolojik ve/veya fiziksel pek çok hastalı¤a zemin hazırlar.

ﬁekil 2: Uykusuzluk ﬂikayetiyle gelen hastan›n geçirilmiﬂ travmalar›n›n tespiti ve ba¤lant›lar›n›n dengelenmesini
gösteren çal›ﬂma.
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ﬁekil 3: Hastal›¤› besleyen duygular ve beyin kimyasallar›n›n dengelenmesine yönelik zihinsel güçlendirme çal›ﬂmas›.

ﬁekil 4: Kilo vermekte zorlanan zayıflama tedavisindeki hastanın kiﬂilik örüntüsünde ﬂiﬂmanlı¤ı ortaya çıkaran
kalıplar..
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Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Memenin sık görülen hastalıklarından biri de
iltihabi nedenlerle oluﬂan meme abseleridir.

Meminin iltihabi hastalıklarından en sık görüleni
meme abseleridir. Memede a¤rı, kızarıklık, ﬂiﬂlik
gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu dönemde tanı konan
hastalarda, öncelikle geniﬂ spekturumlu bir
antibiyotik kullanılarak infeksiyon önlenmeye
çalıﬂılır. Antibiyotik tedavisine cevap alınmayan
hastalarda infeksiyon ilerler ve abse formasyonu
geliﬂir. Abse, meme içi dokularının harabiyetine
ba¤lı bir kavitenin oluﬂmas›, içinin cerahat ve ölü
doku parçalarıyla dolması, fluktuasyon veren bir
kitlenin oluﬂmasıdır. Abseyi normal meme
dokusundan ayıran kesin bir sınır var olup abse
içeri¤inin normal dokulara yayılmasını önler.
E¤er böyle bir sınır oluﬂmazsa yaygın abselerden
söz edilirki bunlara meme flegmonları adı verilir.
Abseler genellikle süt verme döneminde sık görülür.
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Meme Abseleri

Meme Absesi

Ciltte
Kızarıklık
Yaygın iltihap

Abseler iyileﬂtikten 3 ay sonra mutlaka ultrason
kontrolü yapılmalıdır, yaﬂı 40’ın üzerinde olan
hastalarda mamografi de tetkiklere ilave edilmelidir.
Meme abselerinde ve meme infeksiyonlarında
gözden kaçmaması gereken bir konu memenin
inflamatuar karsinomlarıdır. Kuﬂkulu olgularda
mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Sonucun pozitif
olması halinde stadart meme kanseri ameliyatları
uygulanır.

Bu tip abselere pueperal meme abseleri adı verilir.
Bu dönemlerde hastalara abseli memeden süt
vermemeleri önerilir ve bebe¤e zarar vermeyen bir
antibiyotik seçilir.
Memenin bazı spesifik iltihaplarına da
rastlanmaktadır. En sık görülenleri tüberküloz ve
mantarlara ba¤lı geliﬂenlerdir. Tanıda abse içeri¤inden
kültür ve antibiyogram yapılarak tedavide uygun
antibiyotik kullanılması ön plandadır.

Meme Abselerinin Cerrahi Tedavisi:
Meme Abselerinin cerrahi tedavisinde abse drenajı
uygulanır. Antibiyotik tedavisine cevap alınmayan
olgularda abse formasyonunun geliﬂti¤ini
vurgulamıﬂtık bu tip olgularda abse içeri¤inin cerrahi
olarak boﬂaltılması altın kuraldır. Cerrahi hazırlıktan
sonra abse en ﬂiﬂkin yerinden bir bistüri yardımı ile
kesilerek abse içeri¤i temizlenir, abse lojuna bir adet
diren yerleﬂtirilerek devamlı direnaj sa¤lanır. Bu tip
tedavilerde mutlak antibiyotik deste¤ine devam
edilmelidir.
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Op. Dr. Selçuk Örsel
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›

“

Kalça k›r›klar›nda hastan›n erken dönemde
hareket etmesi hayati öneme sahiptir.

”

•
•
•
•

Kalça kırıklarının ço¤u ileri yaﬂlarda düﬂük enerjili
travmalarla olur. 50 yaﬂ altında nadir görülür ve
yüksek enerjili travma ile olur. 50 yaﬂ üzerinde her
10 yılda kalça görülme ihtimali iki katına çıkar.
Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat fazla görülür.

Kalça kırı¤ından sonra mortalite oranı % 14-36
oranında de¤iﬂmektedir. ‹lk 4-6 ay içinde
en yüksektir. Bir yıldan sonra risk yaﬂ grubu ile ayrı
düzeye gelir. ‹leri yaﬂ, iyi tedavi ve kontrol edilmeyen
sistemik hastalıklar, bakımevi hastaları ve psikiatrik
hastalıklarda risk yükselir.

Bazı faktörler kalça kırı¤ı riskini artırır ;
•
•
•
•
•
•

Sigara
Aﬂırı alkol veya kahve
Fiziksel aktivitenin az olması
Daha önce kalça kırı¤ı geçirilmiﬂ olması
Psikotrop ilaç kullanımı
Demans
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Menapoz sonrası
Osteoporoz
Bakımevinde kalma
Yetersiz kalsiyum alımı

Ameliyatın 2-3 günden fazla gecikmesi mortaliteyi
artırır.
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Tedavi Prensipleri
Hastan›n k›r›ktan önceki durumuna gelmesi en iyi
cerrahi tedavi ile sa¤lan›r. Ameliyat edilmeyen
hastalarda medikal sorunlar ve ölüm riski çok
yüksektir. Bu nedenle ameliyat d›ﬂ› seçenekler sadece
yürüyemeyen ve k›r›ktan rahats›z olmayan baz›
seçilmiﬂ hastalarda düﬂünülebilir.
Yatak yaras›, damarda tromboz ve iltihap,
akci¤erlerin sönmesi, idrar yolu iltihab› gibi
komplikasyonlar› önlemek için hasta mümkün olan
en k›sa zamanda hareket ettirilmelidir.
Ameliyat öncesinde hastan›n di¤er hastal›klar›
kontrol alt›na al›nmal›d›r. Ameliyattan sonra amaç
hastay› erken dönemde hareket ettirmektir. Bu
hastalarda yük vermeyi s›n›rlamak çok zor olaca¤›
için, ameliyat› hastalar›n o ayak üzerine basabilece¤i
ﬂekilde yapmak önemlidir.

Fonksiyonel ‹yileﬂme
Tromboemboli

Kalça k›r›¤› sonras›nda hastalar›n %40-60’›
hastaneden taburcu olduktan sonra hemen evlerine
dönebilirler. Bu hastalar 1 y›l içinde k›r›k öncesindeki
durumlar›na kavuﬂabilirler. K›r›ktan önce ve
ameliyattan sonra yürüyebilen, günlük iﬂlerini
kendileri yapabilen, nispeten daha genç yasta (85
yaﬂ alt›) olan ve evde biriyle birlikte yaﬂayan
hastalarda bu ihtimal daha artar.

Antitrombotik tedavi uygulanmazsa, kalça k›r›kl›
hastalarda bacaklarda tromboz (toplardamarda
p›ht›) %40-83 akci¤ere p›ht› atmas› %4-38 aras›nda
de¤iﬂen oranlarda görülmektedir.
133 hasta üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n
%10’unda bacaklarda tromboz (p›ht›) saptanm›ﬂt›r.
K›r›kla hastaneye gelme aras›nda 2 günden daha
uzun süre olan hastalarda bacaklarda p›ht› oran›
%55’e yükselmiﬂtir.

Stres K›r›klar›
Femur boynu stres k›r›klar› daha çok ileri yaﬂ
grubundaki kad›nlarda görülür, 50 yaﬂ alt›nda
nadirdir. Tedavi k›r›¤›n yerine ve türüne göre de¤iﬂir.
Boyunun alt taraf›na yak›n olanlar s›k›ﬂma tipi
k›r›klard›r, nispeten daha stabildirler ve ameliyats›z
tedavi edilebilirler. Koltuk de¤ne¤i ile dikkatli ve
koruyarak yük verilen hastalar seri röntgenlerle
takip edilebilirler. Röntgenlerde k›r›k hatt›nda
ayr›ﬂma veya yer de¤iﬂtirme görülürse ameliyat
edilmesi gerekir.

Görüntüleme Teknikleri
Kalça k›r›klar›n›n ço¤u standart röntgen filmlerinde
görülür. Ancak gizli k›r›klarda röntgen filmleri
yeterli olmayabilir. Bu hastalarda MR kemikteki
ödem ve anatomik detaylar› göstermede çok
duyarl›d›r.
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Boyunun daha üst taraf›ndaki k›r›klar tansiyon tipi
k›r›klard›r, ayr›ﬂmaya e¤ilimlidir, bu nedenle
ameliyatla tespit edilmeleri gerekir.

Femur Boyun K›r›klar›
Femur boynu k›r›klar› iki ayr› hasta grubunda
meydana gelir. 50 yaﬂ alt›ndaki genç grupta yüksek
enejili travma (yüksekten düﬂme gibi) ile oluﬂurken
ileri yaﬂ grubunda daha düﬂük enerjili travma
(yürürken düﬂme gibi) ile meydana gelebilir.
Genç hastada femur boynu k›r›¤› acil bir durumdur.
Ayr›ﬂmam›ﬂ k›r›klar›n birkaç vida ile tespit edilmesi
gerekir. Bunlarda kaynama ve osteonekroz riski
yüksek de¤ildir. Ayr›ﬂm›ﬂ k›r›klar›n da düzeltilip
vidalarla veya plak-vida ile tespit edilmesi gerekir.
Bu k›r›klarda kaynamama riski %10-30, osteonekroz
riski %15-33 aras›nda de¤iﬂir. Osteonekroz geliﬂen
hastalar›n %33’ü, kaynama olmayan hastalar›n da
%75’inin tekrar ameliyat olmas› gerekir.

Femur boyun kırığının ameliyat öncesi ve ameliyatla protez
takıldıktan sonraki görüntüsü

Kalça
protezi
Vida

Özel Durumlar
Baz› hastal›klar ameliyat ve ameliyat sonras› iyileﬂme
dönemini etkileyebilir. Felç geçiren hastalarda kalça
k›r›¤› riski artar. K›r›k felçten sonraki ilk hafta içinde
oluﬂmuﬂsa fonksiyonel geliﬂmenin çok iyi olmas›
zordur. Felç geçiren veya parkinson hastas› olan
kalça k›r›klar›nda ameliyatta baz› farkl› teknikler
kullanmak gerekebilir. Paget hastal›¤› olanlarda
kalçan›n defomite olup olmamas› aç›s›ndan dikkatli
bir ﬂekilde incelenmesi gerekir. Kronik böbrek
hastal›¤› veya hiperparatiroidi hastal›¤› olanlarda
metabolik kemik hastal›¤› nedeniyle k›r›¤› tespit
sonras›nda komplikasyon oran› daha yüksektir. Bu
yüzden bu hastalarda protez daha uygun bir seçenek
olabilir.

Daha ileri yaﬂta, aktivite düzeyi daha düﬂük olan
hastalara ameliyat ile kalça protezi uygulan›r.
Unipolar, bipolar veya hastan›n durumuna göre
total kalça protezi kullan›labilir.
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Bazoservikal ve ‹ntertrokanterik K›r›klar
Femur boynunun aﬂa¤›s›ndaki bölgenin k›r›klar›
olan bazoservikal ve intertrokanterik bölge k›r›klar›
boyun bölgesi k›r›klar›yla ayn› yaﬂ grubunda ve ayn›
s›kl›kta görülür.

Femur boynu
kırığı

Intertrokanterik femur kırığının ameliyat öncesi ve ameliyat
sonrası görüntüleri

Intertrokanterik
kırık

Subtrokanterik
kırık

Bu k›r›klarda tedavi hemen hemen her zaman
cerrahidir. Ameliyatta plak-vida sistemleri (DHS),
kemi¤in içine yerleﬂtirilen intramedüller çiviler
(proksimal femur çivisi) veya protezler kullan›labilir.
‹lk ikisi ile k›r›¤› iyileﬂtirmenin baﬂar›l› sonuçlar›,
protezin daha arka planda yedek olarak veya sorunlu
ameliyatlarda bir seçenek olarak ya da revizyon
ameliyatlar›nda kullan›lan bir yöntem olarak
kalmas›na neden olmuﬂtur.
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Erken evre prostat kanseri tedavisinde,
tüm dünyada ilk seçenek olarak
cerrahi tedavi kabul edilmektedir.

”

* Brakiterapi: Prostat› 50 gr'›n alt›nda
olanlarda uygulan›r. Anestezi alt›nda,
yaklaﬂ›k 100 adet radyoaktif çekirdek
prostat›n içine, belirli bölgelere yerleﬂtirilir.

Prostat kanserinde tedavi seçenekleri, k›saca, toplu
bir ﬂekilde ﬂöylece özetlenebilir:
A. Prostatta S›n›rl› Hastal›¤›n Tedavisi
(Erken Evre)

4. HIFU: (yüksek yo¤unluklu odaklanm›ﬂ ultrason
dalgalar›) Gücü artt›r›lm›ﬂ ve yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ ses
dalgalar› ile, kanserli dokunun yanmas› ve tahrip
olmas› tekni¤idir. Genel anestezi alt›nda, makattan
sokulan bir alet ile, önce prostat de¤erlendirilir,
bilgisayar program› ile yak›lacak yerler belirlenir ve
daha sonra cihaz bu yerleri yakar.

1. ‹zleme
2. Cerrahi tedaviler.... Radikal prostatektomi
* aç›k
* laparoskopik
* robot yard›m› ile
3. Radyoterapi (Iﬂ›n Tedavisi)

5. Kriyoterapi: Dondurma teknikleri ile hücre
ölümü esas›na dayal› bir yöntemdir. Dokunun
dondurulmas› için doku içine TRUS eﬂli¤inde i¤ne
ile girilerek prostat dokusu -40 dereceye kadar
so¤utulur. Böylece hücre ölümü sa¤lan›r.
Günümüzde kriyoterapi için endikasyonlar organa
s›n›rl›, düﬂük riskli hastal›¤›n tedavisi ile s›n›rl›d›r.

* IMRT (yo¤unluk ayarl› radyoterapi
uygulamas›): ‹leri bir bilgisayar yaz›l›m›
yard›m›yla, tümörlü dokuyu yok edecek
mümkün olan en yüksek doz, normal
dokuya en az hasar veren binlerce radyasyon
ak›m› uygulanmas›d›r.
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oluﬂturulur. Son derece düﬂük komplikasyon
oranlar›na sahiptir. Aç›k cerrahi yöntemle
yap›labilece¤i gibi, son zamanlarda laparoskopik ve
robot yard›m› ile de yap›labilmektedir. Hangi
yöntemle yap›l›rsa yap›ls›n operasyon yaklaﬂ›k 1.5-2
saat sürer, hastan›n hastanede kalma süresi yaklaﬂ›k
4-5 gündür ve ortalama 8-10 gün kadar sondal› kal›n›r.

Prostat boyutu 40-60 gramdan düﬂük, serum PSA
seviyesi 20 ng/ml'den düﬂük ve Gleason skoru 7'den
az olmal›d›r.
B. Yay›lm›ﬂ Hastal›¤›n Tedavisi (‹leri Evre)
1. Hormon tedavisi
2. Kemoterapi

Radikal prostat ameliyat›ndan sonra yapman›z
gerekenler ve normal olan bulgular aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir;
• Kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.
• Çok fazla olmamak koﬂuluyla yürüyebilir ve
merdiven ç›kabilirsiniz.
• A¤›r yük kald›rmaktan kaç›n›n.
• 3-4 gün sonra banyo yapabilirsiniz.
• Yara yerini temiz tutmal›s›n›z.
• Yara yerinde ve torbalarda ( yumurtalarda ) hafif
a¤r› olabilir.

Erken Evre Prostat Kanseri Tedavisi
Öncelikle, iyi seçilmiﬂ olgularda ve özellikle hasta
ileri yaﬂtaysa, hiç bir tedavi yapmayarak s›k ve
dikkatli bir izleme ile yetinilebilir. Ancak bu durum
hastaya aç›k olarak anlat›lmal›d›r. Bu aﬂamada
alternatif tedavi seçenekleri radikal prostatektomi,
brakiterapi ve radyoterapi'dir.
Genç hastalarda ise art›k tüm dünyada ilk seçenek
olarak kabul edilen cerrahi tedavinin en iyi sonuçlar›
verdi¤i gösterilmiﬂtir. Cerrahi tedavi özellikle büyük
bir prostat› ve birlikte iﬂeme yak›nmalar› olanlarda
en seçkin tedavi yöntemidir. Radikal prostatektomi
ad› verilen bu ameliyatla, hastaya kesin tedavi ﬂans›
verilmektedir. Bu ameliyatta prostat›n tamam› meni
keseleriyle birlikte ç›kar›l›r ve idrar yolu yeniden

• Üzerinizdeki sonda çekilinceye kadar iﬂeme hissi
olabilir. Bu durum sondan›n balonunun idrar
kesesi içinde yapt›¤› irritasyona ba¤l›d›r. Sonda
al›nd›ktan sonra geçecektir.
• Kam›ﬂ›n ucundan kanl› veya kans›z hafif ak›nt›
gelmesi normaldir.

Üreter
Lenf bezleri
Rektum
Seminal vezikül

Mesane
Ejakülatuar kanal

Prostat
Vas deferens
Üretra
Penis
Testis
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• Sonda al›nd›ktan sonra idrar kaçmas› beklenen
bir durumdur. Bu durum 1-3 ay içerisinde geçer.
Pelvik egzersiz yap›l›rsa daha k›sa sürebilir.
• Cinsel yaﬂam; sonda çekildikten bir süre sonra
eski cinsel aktivitenize geri dönebilirsiniz. Ancak
sinir koruyucu ameliyat yap›lm›ﬂ olsa dahi, yeterli
sertleﬂmenin olabilmesinin baz› hastalarda
yaklaﬂ›k bir y›l kadar sürebilece¤ini unutmamak
gerekir. Bu durumda kendili¤inden sertleﬂme
oluncaya kadar viagra ve benzer cinsel uyar›c›lar
kullanmak ve penis içerisine yap›lan enjeksiyonlar
gibi uygulamalar size yarar sa¤layacakt›r.
• Ve son olarak cinsel iliﬂki sonras› meninin
gelmeyece¤ini bilmelisiniz.

‹leri Evre Prostat Kanserinde Tedavi
E¤er kanser ileri evrelere ulaﬂm›ﬂ ise, kanser hücreleri
tamamen temizlenemeyecek kadar ço¤alm›ﬂ
demektir. Bu durumda kanserin büyümesini
yavaﬂlatmay› ve durdurmay› amaçlayan tedavi
seçenekleri ön plana ç›kar.
Prostat kanseri erkeklik hormonlar›n›n (testosteron)
etkisi ile büyür. Dolaﬂ›mdaki testosteronun yaklaﬂ›k
% 90'› testisler ve % 10'u böbrek üstü bezlerinden
salg›lan›r. Ancak testosteronun sadece % 3'ü serbest
ve aktif olup, geriye kalan› vücutta bir proteine ba¤l›
olarak bulunur ve bir hormonal etkisi yoktur. Aktif
olan testosteron prostat hücrelerine girer ve etkisini
gösterir.

Bir de operasyon sonras› normal olmayan belirti ve
bulgular ortaya ç›kabilir. Bunlar da aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir:
• Yüksek ateﬂ; akci¤er, yara yeri veya idrar yolu
enfeksiyonuna ba¤l› olabilir.

‹lerlemiﬂ prostat kanserinde amaç testosteronun
prostat hücresiyle etkileﬂimini engellemek ve böylece
kanser geliﬂimini önleyebilmektir. Bu amaçla
medikal kastrasyon (maksimal androjen blokaj›)
ad› verilen uygulama yap›l›r. (Antiandrojen tedavi)

• Yara yerinin k›rm›z› renkli ve s›cak olmas›, yara
yerinden iltihap gelmesi; yara yerinin
iltihapland›¤›n›n göstergesidir.

Laparoskopik ve robotik operasyonlar›n en önemli
avantaj› kanama riski, idrar kaç›rma riski ve
ereksiyon ile ilgili yan etkilerin aç›k ameliyata göre
daha az görülmesidir. Dezavantaj› ise kanserli
hücrelerin vücutta kalma ihtimali ve ameliyat›n
maliyeti aç›k cerrahiye göra fazlad›r.

Testosteronun sal›n›m›n› ve yap›lmas›n› bloke eden
Goserelin, Buserelin vb. ilaçlar ayl›k veya 3 ayl›k
depo dozlar›yla kar›n cildinden uygulan›r. Ancak
bu tedavi testis kaynakl› testosteronu ortadan
kald›r›r. Böbrek üstü bezi kaynakl› testosteronu
ortadan kald›rmak için ek ilaçlar kullan›lmas›
gerekir. Bu amaçla a¤›zdan Flutamid, Biculamid,
Ciproteron asetat vb ilaçlar kullan›l›r. Bu sayede
hem testis kaynakl› hem de böbrek üstü bezi kaynakl›
testosteron sal›n›m› bloke edilmiﬂ olunur. Buna
Maksimum Androjen Blokaj› ad› verilir. Bu
tedavinin uzun süreli uygulanmas› gerekti¤i için
maliyeti oldukça fazlad›r.
Bunun yerine geçebilecek ve ayn› sonuçlar› verecek
ucuz ve kolay bir di¤er yöntem cerrahi
kastrasyondur. Her iki testis operasyonla al›n›r ve
böbrek üstü bezi kaynakl› testosteron sal›n›m›n›
engellemek için a¤›zdan yukar›da ad› geçen
ilaçlardan birini almak yeterlidir.

Erken evre prostat kanserinde bir di¤er tedavi
alternatifi olarak özellikle yaﬂl›, çeﬂitli ciddi dahili
hastal›klar› olan ve bu nedenle ameliyat yap›lamayan
hastalarda ön planda radyoterapi düﬂünülmelidir.

Son günlerde, yeni ç›kan, Zytiga ad› verilen bir
ilaçtan söz etmek gerekirse; etken maddesi
Abirateron olan bu ilaç etkisini testosteron üretimini
engelleyerek gösterir. Bu ﬂekilde prostat kanserinin

• ‹drardan kan gelmesi
• Yara yerinin aç›lmas›
• Nefes darl›¤›, gö¤üs a¤r›s› gibi durumlar.
Ameliyat sonras› kullan›lan metoda göre de¤iﬂik
oranlarda kanama, iktidars›zl›k ve idrar kaç›rma
gibi yan etkiler olabilir. Günümüzde geliﬂen cerrahi
teknikler sayesinde, özellikle sinir koruyucu teknikler
ile yukar›da say›lan komplikasyonlar çok düﬂük
oranlara indirilmiﬂ haldedir.
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olabildi¤ince, özellikle a¤r›s›z ve yaﬂam kalitesini
hiç olmazsa biraz daha katlanabilir hale getirir.

büyümesini yavaﬂlatabilir ve vücudun di¤er yerlerine
yay›lm›ﬂ kanseri tedavi etmek için kullan›labilir.
Özellikle klasik antiandrojenlere direnç geliﬂti¤inde,
Dosateksol temelli kemoterapiye ra¤men progresyon
gösteren, testosteron düzeyinin kastrasyon
seviyesinde oldu¤u gösterilmiﬂ, metastatik prostat
kanserli hastalarda, 10 mg prednizolonla kombine
edilerek kullan›l›r. Günde tek seferde 1000 mg yani
günde 4 adet 250 mg olarak, yemekten en az 2 saat
önce al›nmal›d›r. Çok yüksek maliyeti olan bu ilac›n
en önemli yan etkisi hepatotoksisitedir. Zytiga
kullan›l›rken, beraberinde prednizolon
kullan›lmas›n›n nedeni, tansiyon yükselmesi,
potasyum seviyesinin düﬂmesi ve vücutta s›v›
birikimi riskinin azalt›lmas›d›r.

Son olarak metastatik kastrasyona dirençli prostat
kanserinde kullan›lan ajanlarla da ilgili bir iki ﬂey
söylemekte fayda vard›r.
Spilecuel-T: Prostat kanseri hücrelerine karﬂ›
immun cevap oluﬂturmak amac›yla geliﬂtirilen hücre
aﬂ›s›d›r.
Radium-223: Alfa partikül ›ﬂ›n›m› yapan, kemik
metastazlar›n›n tedavisinde kullan›lan bir ajand›r.
Abirateron Asetat: Adrenal, testiküler ve prostat
kanseri hücre içi androjen sentezinde önemli rolü
olan bir enzimi geri dönüﬂümsüz olarak inhibe eder
ve dolay›s›yla seks steroidlerinin üretimini
durdurarak etki gösterir.

Ne yaz›k ki hastalar›n ço¤unda yaklaﬂ›k 1.5 sene
sonra, ilaç tedavisine direnç geliﬂir. Bu periyoda
hormona refrakter dönem ad› verilir. Bu dönemde
PSA artmaya baﬂlar. Bu periyodda verilen ilaçlar›n
kesilmesi bazen düzelmeye neden olabilir veya ilaçlar
aral›kl› olarak verilebilir.

Dosetaksel: Metastatik prostat kanserinde kullan›lan
bir kemoterapötiktir.
Enzalutamid: Metastatik prostat kanserinde
kullan›lan nonsteroidal bir androjen reseptör
blokeridir.

Bu aﬂamadan itibaren yap›lacaklar ne yaz›k ki
palyatif olmaktan ileriye gidemez. Kortikosteroidler,
Ketokonazol, Tamoksifen gibi ilaçlar denenebilir.
Zoedronate eklenmesi neredeyse art›k rutin bir hale
gelmiﬂtir. Kemik a¤r›lar› için bir tak›m ilaçlar
kullan›labilir. Ve en nihayet Kemoterapi ve
Radyoterapi uygulanabilir. Ancak yukar›da da
söylendi¤i gibi bu tedaviler hastal›¤›n ilerlemesini
durdurmaz, sadece hastan›n son dönemini
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Kabazitaksel: Yine ayn› grup hastada kullan›lan bir
kemoterapötik ajand›r.
Denosumab: Kemik metastazlar›n›n tedavisinde
kullan›lan bir ajand›r.
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Dr. Sevim ilter
Anestezi Uzman›

“

Günübirlik anestezi hastalar›n ameliyat olduklar› gün
taburcu edilerek evlerine dönebilmeleri esas›na dayanan
bir uygulamad›r. Ülkemizde ve dünyada
bu uygulamaya ilgi her geçen gün artmaktad›r.

”

• Gerekti¤inde temasa geçebilmek için iletiﬂim
bilgileri hasta ve yakınlarına verilmelidir.

Günübirlik cerrahi hastalarının ameliyat oldukları
gün taburcu edilerek evlerine dönebilmeleri esasına
dayanan bir uygulamadır. Dünyada yaklaﬂık 40
yıldır uygulanmaktadır. Avrupa Birli¤i ülkelerindeki
cerrahi vakalarının %65’inde, ABD’deki cerrahi
vakaların ise %70’inde bu tip anestezi uygulanmaktadır. Ülkemizde de her geçen gün bu tip
anesteziye ilgi artmaktadır.

Genel Cerrahide: Biopsiler, endoskopiler, anal fissür,
hemoroidektomi, A-V fistül, bazı laparoskopik
giriﬂimler
KBB: Adenoidektomi, yabancı cisim çıkarılması,
tonsillektomi, endoskopik sinüs cerrahisi
Kadın - Do¤um: Bartolin kistektomi, probe küretaj,
polipektomi, laparoskopik tüp ligasyonu,
hysteroskopi

• Günübirlik anestezi uygulanacak hastaların
cerrahi iﬂlem süresi 120 dakikadan kısa olmalıdır.
• Ameliyat sonrası kanama riski minimal olmalıdır.
• Ameliyat sonrası bulantı ve kusma riski
olmamalıdır.
• Ameliyat sonrası a¤rı kontrolü ev ortamında
rahatça sa¤lanmalıdır. Bu amaçla a¤rı tedavisi
reçetesi düzenlenmeli hastaya ve yakınlarına açık
olarak anlatılmalıdır.
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Ortopedi: Artroskopi, karpal - tünel sendromu,
kapalı redüksiyon, tetik parmak
Plastik Cerrahi: Rhinoplasti, mamoplasti, kepçe
kulak plasti, skar eksizyonu
Çocuk Cerrahisi: Sünnet, endoskopi, fıtık
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Üroloji: Sünnet, sistoskopi, vazektomi, lipotripsi
(taﬂ kırma), prostat biopsi
Beyin Cerrahisi: Kas - sinir biyopsisi, karpal tünel
sendromu
Göz: Katarakt, ﬂaﬂılık, ﬂalazyon eksizyonu, kriyoterapi
Dermotoloji: Deri lezyonları biyopsisi
Dahiliye: Karaci¤er biopsisi, Kemik ili¤i aspirasyonu
Algoloji: ‹ntratekal, ekstradural enjeksiyonlar,
periferik sinir blokları
Kalp - Damar Cerrahisi: Varis operasyonları,
skleroterapi, A - V fistül açılması gibi cerrahi
giriﬂimlerde günübirlik anestezi uygulanabilir.
Günübirlik cerrahi yapılacak olan hasta birkaç gün
önceden anestezi uzmanı tarafından görülmelidir.
Hastaya uygulanacak anestezi hakkında bilgi verilmeli,
avantaj ve dezavantajları açıklanmalıdır. Cerrahi
öncesinde gıda ve sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Genel
anestezi, T‹VA (total intravenöz anestezi), R‹VA
(rejyonel intravenöz anestezi), santral blokları (spinal,
epidural) ve periferik sinir blokları, lokal anestezi +
sedasyon yöntemlerinden hasta için en uygun olanı
seçilir. Burada amaç hastanın çabuk derlenmesine
olanak tanıyan güvenli bir anestezi sa¤lamaktır.
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Neden günübirlik anestezi ?
• Hasta normal günlük aktivitesine daha çabuk
döner.
• Ekonomik kazanç
• Hasta ve cerrah memnuniyeti daha fazladır.
• Çocuklarda psikolojik travma daha az olmaktadır.
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Prof. Dr. Turan Gürgen
Genel Cerrahi Uzman›

“

Ortalama ömrü uzatan nedenler çok çeﬂitlidir.
Mutluluktan, stres azalmas›na, diyet ve egzersiz içeren
sa¤l›k bilincinin geliﬂmesine kadar birçok nedenin
yan› s›ra hobinin de çok yararl› oldu¤u bir gerçektir.

”

Uzayan ömüre tıptaki geliﬂmelerin, sporun, hobinin
(özellikle resim), beslenmenin etkisi ve sa¤lık
kontrollerinin yeri.

2- Savaﬂlar:
Haçlı Seferleri, Mezhep Savaﬂları, I. ve II. Dünya
Savaﬂları

Tarihi Bilgi

Hayatın kötü ﬂartları, kötü ve dengesiz beslenme,
yetersiz tıp bilimi.

Miladın ilk yıllarında Roma’da ortalama ömür 33
yıldı. 19. Yüzyılda bu rakam 40 yıla, 20. Yüzyılda
60 - 70 (kadında 11 - 14) (erkekte 4 - 6) çıktı.
21. Yüzyılda ise ortalama insan ömrünün 83 - 93
yıl hatta fazlası olarak uzaması bekleniyor.

• Tıptaki Tanı ve Tedavi Metodlarının Geliﬂimi:
Tıptaki tanı ve tadavi metodları 20. yüzyılda büyük
bir geliﬂme yapmıﬂtır.
1941 yılında Tıp Fakültesi’ne girmiﬂ, 1948 yılında
cerrahi uzmanlı¤ına baﬂlamıﬂtım. O yıllarda tanı
metodlarımız ﬂöyle idi :

• 20. yüzyıl öncesinde ömürün kısa olmasına neden
olan etkenler nelerdi ?
1- Hastalıklar :
Tüberküloz, Kolera, Veba, Çiçek, Enfeksiyonlar,
Tümörler vs.
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Hastanın müﬂahadesini alır, ﬂikayetlerini kayıt eder,
fizik muayene yapardık. Kanını, idrarını
laboratuvara gönderirdik. Gerekirse röntgenini
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(direkt röntgen, kolesistografi, mide-duodenum
rötgeni, siyalografi, miyelografi, laman opak,
ürografi vs.) yapılırdı. Endoskopi ise rigid borularla
yapılabiliyordu.

1944 - 1952 yılları ;
Büyük de¤iﬂiklik baﬂladı. Antibiyotikler (Penisilin,
Streptomisin vs.) kullanılmaya baﬂlandı. Anestezi
bir uzmanlık sahası oldu. Bu sayede AKC‹⁄ERE
girme imkanı da yaratıldı. Sıvı - ion dengesi,
reanimasyon akci¤er yanında kalbe de cerrahi
müdahale imkanını yarattı.

Tedavi Metodlarına Gelince ;
‹laçlar a¤ız yolu ile, cilt altına, adaleye zerk ile veya
rektal yol ile veriliyordu. Damar yolu sadece kan
nakli için kullanılıyordu.

1952 - 1990 yılları ;
Bu yıllarda tıpta uzmanlık ve spesializasyon anlayıﬂı
geliﬂti.

Kırık Tedavisi :
Alçı, istirahat, ameliyatlarda çivileme metodları
kullanılıyordu.

Ortopedi-Travmatoloji, Plastik Cerrahi, Çocuk
Hastalıkları ve Cerrahisi, Nöroﬂirurji, Kardiyoloji,
Gastro-entreroloji, Nöroloji, Endokrinoloji
seksiyonları geliﬂti. Bu seksiyonlardan biri de
GER‹ATR‹ uzmanlı¤ı oldu. Bu çalıﬂmalar tıbba tanı
ve tedavide büyük aﬂamalar sa¤ladı.

Çıkık tedavisinde ise; yerine koyma ve istirahat
metadları yapılırdı.
Damar cerrahisinde; arterlerde periarteriyel
sempatektomi, varislerde de striping metodları
faydalı oluyordu.

‹nsanlı¤a hizmet eden bu yöntemlerin baﬂlıcaları ;
Endoskopi, Ultrason, Laparoskopi, Anjiografi, Kalp
Cerrahisinde valv ameliyatları, By-pass metodları,
stend, damar cerrahisinde greftler, Radyolojide;
kolanjiografi, ERCP; EMAR, bilgisayar tomografi
uygulandı.

Plastik cerrahide cilt lamboları tercih edilen
metodlardı.

Bu metodlara 1990-2014 yıllarında Endoskopik
Cerrahi, Robot Cerrahisi gibi yöntemler de eklendi,
uzmanlaﬂmanın önemi arttı. Tıptaki geliﬂmeler daha
da derinleﬂti. Seksiyon içinde de daha ileri branﬂlar
teessüs etti. (Onkoloji, Kardiyoloji, Endoskopik
Cerrahi, Nefroloji, Üroloji, Dermatoloji, Pankreas
Cerrahisi, Oftalmoloji, Gastroenteroloji,
Endokrinoloji)

ANESTEZ‹: Sıvı-ion, Kan Nakli
Anestezi:
Lokal (Novokain), regional olarak uygulanırdı.
Genel anestezide OMBREDAN cihazı ile ether
kullanılarak yapılırdı. Kısa süreli anestezide klorürethil yapılırdı.
Bu iﬂlem bir uzman tarafından de¤il, bu iﬂlemlerde
deneyim kazanmıﬂ kıdemli asistanlar tarafından
yapılırdı.

• Acil;
Cerrahide, Dahiliyede;
Yo¤un Bakım, Reanimasyon

Sıvı - ion Dengesi :
Sadece cilt altı kullanılırdı. Damıtık suda NaCI %9
oranında laboratuvarda steril olarak hazırlanır, cilt
altına verilirdi.

• Laboratuvarda;
Kan ürünleri ve bankası çok yararlı metodlar oldu
ve kullanılıyor.

Kan Nakli:
Vericiden alıcıya turnike metodu ile uygulanırdı.
Kan bankası yoktu.
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• Geriatri:
Dahiliye bölümündeki uzmanlaﬂma Geriatri
bölümünde oldu. 1970 yılında Prof. Dr. ﬁefik
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Beslenme ve diyet hakkında bugün diyetisyenler
çok de¤erli tavsiyelerde bulunuyor. Olumsuz
etkenler çok önemli nörolojik problemler yaratıyor.
Demans, felç, Alzaimer, Parkinson en önemli
olanlarıdır. Bu durumda yaﬂlıya bakım sorunları
yaratıyor.

Kayahan Geriatri üzerinde ilk kitabını yayınladı.
Bu kitapta insan ömrü ile ilgili çok de¤erli bilgiler
vardır. Geriatrik çalıﬂmalar; ‹nsanın Geliﬂme
devresinin (Gençlik) 25 yaﬂına kadar oldu¤unu,
Olgunluk Devresinin 50 yaﬂ oldu¤unu gösterdi.
Gerileme (Yaﬂlılık) devresi 1970 yıllarında 60 - 70
yaﬂları olarak tarif edilirken, 2014 yıllarında yaﬂlılık
devresinin yaﬂı 83 - 93 yaﬂ hatta daha yukarısı olarak
gösterilmiﬂtir.

Bugünkü anlayıﬂ ;
Ömür uzadı, bu uzayan ömürde hayata seneler
katmak de¤il amaç hayata hayat katmaktır. Dinç
yaﬂlılık önemlidir.

Bu devrelerin özellikleri oldu¤u izlenmiﬂtir. (1)
En iyi görme 40 yaﬂına kadar, enfeksiyonlara direnç
15 yaﬂlarında, adale kuvveti 25 yaﬂına kadar, en iyi
iﬂitme 40 yaﬂlarına kadar izlenmiﬂtir.

Yaﬂam süreçlerinde vücut hücrelerimizi nasıl
koruyabiliriz ?

Bu devrelerde yaﬂam ﬂartları çok de¤iﬂiklik
gösterebiliyordu. Örne¤in orta yaﬂlı bir kiﬂi (50 yaﬂ)
olumsuz ﬂartlarda yaﬂarsa gerileme devresindeki bir
insan gibi olabiliyordu. Oysa 80 yaﬂında bakımlı bir
insan orta yaﬂlı gibi görünebiliyordu.

SPOR
Spora geliﬂme ça¤ında baﬂlanmalıdır. Yürüme, hafif
a¤ırlıklarla adale ve tendonları geliﬂtirme, yüzme
bugün her yaﬂta yapılabilen sporlardır.

Gerileme Devresi ;
‹leri yaﬂ, yaﬂlılıkta psikiyatrik ve somatik de¤iﬂiklikler
oluyor.
Psikolojik de¤iﬂikliklere önem vermek gerekiyor.
(1) Somatik de¤iﬂiklikler çok önem taﬂıyor. En
önemli de¤iﬂme hücrelerde oluyor. Hücreler
küçülüyor, deri hücrelerinde pigment toplanıyor,
hücrelerde boﬂluklar oluyor, hücrelerde Melanin
toplanıyor. Hücreler arası ba¤ dokusu kalınlaﬂıyor.
‹ﬂitme azalıyor, görme bozuluyor. Adale hücreleri
küçülüyor, kemiklerde de¤iﬂim oluyor.
Enfeksiyonlara direnç azalıyor, kalp ve damar
sisteminde de¤iﬂim (arterioskleroz), mafsal
bozuklukları, tümörler geliﬂme imkanı buluyor.
En önemli de¤iﬂim beyin hücrelerinde oluyor; hücre
adedi azalıyor. Bu hafızaya etki yapıyor.
• Modern Geriatri; insan ömründeki bu devrelere
nelerin olumsuz ve nelerin olumlu etki yaptı¤ını
araﬂtırıyor.
Olumsuz etkenler arasında; stress, obezite (dengesiz
beslenme), diyabet, 40 yaﬂından sonra a¤ır iﬂler,
yalnız kalmak en önemli olanlardır.

Medikal Dergi, Ekim 2015
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HOB‹
Nörolog ve psikiyatrlar(2) “ bir hobi bul ve geliﬂtir”
önerisinde bulunuyorlar.

RES‹M YAPMAK
Bu hobiler arasında en çok tercih edilendir. Birçok
rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmaktadır.
Sonuç :
• ‹htiyarlık durdurulamaz, fakat yavaﬂlatılabilir.
• Dinç, sa¤lıklı ihtiyarlık olumlu ﬂartlarda elde
edilebiliyor.
• Stresten uzak kalınmalıdır.
• Sa¤lıklı beslenilmelidir.
• Spor yapılmalıdır.
• Düzenli sa¤lık kontrolleri yapılmalıdır.
• Hobinin (resim, heykel, ebru sanatı vs.) çok
yararlı oldu¤u bir gerçektir.
“Hobin yoksa ara, bul ve baﬂla …”
“Ö¤renmek isteyenler ilkbahardadır”
cümlesini unutma.

Kaynaklar
1. Prof. Dr. ﬁefik Kayahan “Geriatri” Hilal Matbaası,
‹stanbul, 1970
2. Dr.Robert Luchi “ Deidere huppe” Deidere hope of
Gray hair and matter; Just do it. The Journal Magazine
of the methodist hospital, Houston, 1985
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Dt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Biz diﬂ hekimleri her zaman mevcut olan diﬂ dokusunu
korumak ve e¤er gerekirse onu do¤alına en
uygun/yakın ﬂekilde restore etmek için çaba harcarız.

”

Bugün kliniklerimize baﬂvuran bir çok hasta
öncelikle estetik ama daha çok amalgam dolguların
zehirledi¤ine dair edindikleri bilgi sebebi ile eski
dolgularını de¤iﬂtirmek istemektedir. Dolayısıyla
bu bilgi karıﬂıklı¤ını ortadan kaldırmak için
dergimizin bu sayısında ne zaman dolgu yapılması
gerekti¤i, dolgu çeﬂitleri ve hangi durumda hangi
uygulamaları tercih etti¤imizden bahsetmek
istiyorum.
Biz diﬂ hekimleri her zaman mevcut olan diﬂ
dokusunu korumak ve e¤er gerekirse (çürük,
aﬂınma, travma vb sebeplerle) onu do¤alına en
uygun/yakın ﬂekilde restore etmek için çaba harcarız.
Bir diﬂi her zaman minimal müdahale ile tedavi
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Amalgam (siyah) dolgular sağlığımız için zararlı mıdır?

etmek mesleki önceli¤imizdir; bu sebeple protez,
çekim gibi uygulamalar yerine restoratif olanaklar
sınırında dolgu yapmayı tercih ederiz. Bir dolgu
yaparken iki önemli unsuru gözetiriz; dolgularımız
hem dirençli hem de estetik olmalıdır.
Günümüzde diﬂ hekimli¤inde kullanılan dolguları
sınıflandırırsak:
Do¤al diﬂ rengini taklit edebilme özellikleri de
estetik açıdan çok yüz güldürücü sonuçlar
vermesini sa¤lar.

1- Amalgam Dolgular (Metal dolgular)
‹çinde % 70 gümüﬂ, % 23 kalay, az miktarda bakır
ve çinkodan oluﬂan tozun civa ile karıﬂtırılmasıyla
hazırlanır. Bu tip dolguların en büyük avantajı
bugun diﬂ hekimli¤inde kullanılan en dirençli
dolgular olmalarıdır. Ancak diﬂlere mekanik olarak
tutunduklarından; küçük bir çürük de bile dolgunun
tutunması için diﬂ yüzeyinden çürük yüzeyinden
daha fazla miktarda doku kaldırılması
gerekmektedir. Bununla beraber uygulama
prosedürünün hassasiyet gerektirmemesi ve
ekonomik olması da avantajları arasında sayılır.

Kompozit dolgular, hazırlanmıﬂ kavitelere tabaka
tabaka yerleﬂtirilir ve her tabaka özel bir ıﬂık (halojen
ıﬂık) ile sertleﬂtirilir. Bu iﬂlem bitince kompozit
dolgular diﬂe göre ﬂekillendirilir ve düzeltilir. Bu
sebeple bu dolgular lazer dolgu olarak adlandırılır.
Oysa kullanılan ıﬂık gün ıﬂı¤ıdır. Ayrıca bu dolgular
diﬂlere iyice ba¤landı¤ı için diﬂ dokularını destekler,
kırılmaları ve sıcaklık geçmesini engeller.
Kompozitler, yalnızca çürükleri restore etmek için
de¤il, diﬂlerin rengini ve biçimini de¤iﬂitirerek
kozmetik etkileri için de kullanılabilmektedirler.
Önceleri en önemli dezavantajı iﬂlem sonrası
duyarlılıkların olması; dolguların renkleri, kahve,
çay gibi boyayıcı yiyeceklerle hafifçe
de¤iﬂebilmesiydi. Son dönemdeki geliﬂmeler ile,
dolgu sonrası hassasiyet (hipersensivite) ve
dolgulardaki renk de¤iﬂimi minimuma
indirgenmiﬂtir.

2- Kompozit Dolgular (Beyaz dolgular)
‹çinde silikon dioksit parçacıkları olan bir plastik
karıﬂımdır. Diﬂ renginde oldu¤u için beyaz dolgu
olarak tanımlanırlar. 1960’larda yalnızca ön diﬂlerde
kullanıldıkları halde materyalin ileri derecede
geliﬂtirilmesiyle çi¤neme basınçlarına dayanıklı ve
daha az aﬂınan bir dolgu maddesi olarak arka
diﬂlerde de baﬂarılı olarak uygulanabilmektedirler.
Bu tip dolgular diﬂe kimyasal olarak tutunur; bunun
bize sa¤ladı¤ı en büyük avantaj sadece çürük
bölgenin temizlenmesiyle diﬂ dokusuna minimalde
hasar verilerek dolgu yapılabilir olmasıdır.
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3. Porselen Dolgular (Inlay ve Onlay dolgular)
Porselen dolgular laboratuvarda hazırlanan(endirekt
yöntem) üstün estetik ve dayanıklılı¤a sahip
dolgulardır. Kompozit dolgulara göre,
uygulandıkları diﬂ ve komﬂu diﬂler ile çok daha iyi
uyumludur. Bu özellik, dolgunun a¤ız dıﬂında
endirekt yöntemle laboratuvar ortamında
hazırlanmasından dolayı kaynaklanır. Diﬂin kırık,
çürük veya eski dolgulu kısmı uzaklaﬂtırıldıktan
sonra kalan sa¤lam bölümün ölçüsü alınarak
laboratuvara yollanır. Laboratuvar ortamında, hassas
bir teknoloji ile hazırlanan model, özel IPS
makinesinealınarak mükemmel estetik ve
fonksiyona sahip dolgular elde edilir.
madde kaybı olmuﬂ, özellikle kanal tedavisi görmüﬂ
diﬂlerdeadhesive yapıﬂtırmasistemlerinden
yararlanılarak diﬂin kaybedilen kısımları porselen
onleylerle yerine konulabilir.

IPS porselen (Leucide reinforced pressable
porcelain) dolgular, dünyada mevcut a¤ız içi
restorasyon materyalleri arasında, diﬂ dokusuna en
uygun malzemedir.Porselen-seramik kaplamanın
en iyi alternatifidir. Zira Inley-Onley dolgu
yönteminde a¤ızdaki sa¤lıklı diﬂ dokusuna
dokunulmaz. Minimum madde kaybı ile maksimum
tutuculuk sa¤lanır. Sıkıﬂtırılmıﬂ özel bir porselenden
olduklarından ve a¤ızda sertleﬂtirilmediklerinden
kenar sızıntısı minimumdur(Bu, dolgu altı
çürükleri-seconder çürükleri engeller).
Ayrıca bu porselenler diﬂin sertli¤ine en yakın ve
diﬂeti ile en uyumlu malzemelerdir. Sertli¤i diﬂin
mine dokusuna çok yakın oldu¤u için di¤er
porselenler gibi diﬂleri aﬂındırmaz, kompozit
dolgular gibi de aﬂınmaz.

Avantajları:
1- Bildi¤imiz kuron kaplamalar gibi diﬂte kesim
yapılmaz ve diﬂte madde kaybını önler. Sadece
çürük temizlenir. Diﬂte kalan doku ile,
laboratuarda tamamlanan eksik parça (inlayonlay) anahtar-kilit gibi sıkı iliﬂki içerisinde olurlar.
2- Zamanla renk de¤iﬂtirmezler; çünkü porselenden
yapıldıkları için renk veren maddeler üzerine
yapıﬂmazlar.
3- Sa¤lam yapıları nedeniyle diﬂe gelen dikey
kuvvetlere karﬂı diﬂi korurlar.

Büyük madde kayıplarında, kompozit dolgu veya
kuron(kaplama) yerine tercih edilmelidir. Aﬂırı

4- Amalgam dolgular gibi diﬂte estetik kaybına
neden olmazlar. Do¤al görünümdedirler. Aynen
diﬂinizin renginde yapılabilirler.
5- Yüzeyleri cilalı oldu¤u için gıda artıkları
yapıﬂmazlar. Bundan dolayı daha hijyeniktirler.
6- Porselen oldukları için yapıﬂtırıldıktan sonra
kompozit dolgularda görülebilen
“polimerizasyon büzülmesi” dedi¤imiz küçülme
olmadı¤ı için ve diﬂlerde buna ba¤lı oluﬂabilen
hassasiyetler görülmez, tekrarlayan çürükler
oluﬂmaz.
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Amalgam (siyah) dolgular sağlığımız için zararlı mıdır?

Bu dolguların iki seansta yapılmalarını ve maliyetleri
olmalarını dezavantajları olarak sayabiliriz.

4. Cam ‹yonomer Dolgular
Çocukların süt diﬂlerinde daimi dolgu maddesi
olarak, yetiﬂkinlerde ise uzun süreli geçici dolgu
olarak kullanılabilen Cam iyonomer dolgu güvenle
kullandı¤ı maddelerdendir. Hamileler ve çocuklar
için en güvenilir ve fazlasıyla sa¤lıklı dolgu çeﬂididir.
‹yonomer dolgularhiçbir toksik özelli¤i
bulunmayan dolgu materyalidir. Çocuklar için arka
diﬂ bölgelerinde kullanılabilecek zararsız en ideal
dolgu cam iyonomer dolgulardır.
Bu dört dogunun dıﬂında da baﬂka materyal ve
uygulama farklılı¤ı ile tanımlanan dolgular olmasına
ra¤men bugun en çok bu dolgular uygulanır.
Konumuzun baﬂlı¤ına dönersek amalgam(siyah)
dolgular içinde bulunan civa tek baﬂına bir a¤ır
materyaldir ve zararlıdır. Ancak civa di¤er metallerle
birleﬂti¤inde kimyasal yapısı de¤iﬂir ve zararsız hale
geçer. Çi¤neme ve ö¤ütme sonucunda a¤ızda açı¤a
çıkan civa miktarı su, hava ve yiyeceklerde alınan
miktardan çok daha küçüktür. Bütün bilimsel
araﬂtırmalarla civanın zararsız oldu¤u sonucuna
varılmıﬂtır.
Amalgamlar söküldü¤ünde civanın oluﬂturdu¤u
düﬂünülen bazı hastalıkların iyileﬂti¤i iddia edildi¤i
halde bilimsel olarak ispatlanama-mıﬂtır. Ancak biz
klini¤imizde zararlı oldu¤u için de¤il, artık 2015
yılında estetik olmayan bir dolgu uygulaması
yapmak istemedi¤imiz için kompozit dolguları
tercih ediyoruz. Sorunsuz bir dolguyu de¤iﬂtirmenin
diﬂ dokusu üzerinde travmatik etkileri oldu¤u da
unutulmamalıdır.
En nihayetinde biz isteriz ki diﬂleriniz hep sa¤lam
olsun ve dolgu yapmak zorunda kalmayalım.
Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin, günde iki
kere fırçalamayı unutmayın. Özgürce gülümseyin.
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

Vücut yüzeyinde yaﬂ›n ilerlemesine ve kalp, akci¤er,
karaci¤er, kan sistemi ve allerjik hastal›klara ba¤l›
olarak çeﬂitli tipte benler meydana gelebilir.

”

aﬂ›r› bir ﬂekilde maruz kalmas› sonucu, yaﬂ›n
ilerlemesi sonucu veyahut kalp, akci¤er, karaci¤er,
kan sistemi ve allerjik hastal›klarda vücut yüzeyinde
benler meydana gelir. Zamanla bu benlerin üzerinde
sürtünmeye ba¤l› kanama, kabuklanma, iltihap ve
devaml› a¤r› meydana gelebilir, hemen bir hekime
müracat etmek gerekir.

I - Benler (Nevüsler)
‹ki türlü meydana gelirler.
a) Do¤umsal
b) Sonradan olma
a) Do¤umsal olan benlerin nedeni; tam olarak
bilinmemektedir. Yeni do¤an bebek; vücudunun
bir k›s›m yerlerinde pembe, aç›k k›rm›z› renktenkoyu lacivert rengine kadar de¤iﬂen renkte benler
veya benlerin bir grup halinde oldu¤u ben toplulu¤u
ﬂeklinde görülür. Bunlar tabii ki bir tak›m damar
hastal›klar›n›n (hemanjiom, lenfonjiom...) belirtisi
de olabilece¤i için do¤umu yapt›ran hekimin mutlak
tavsiyesi al›nmal›d›r ve bu benler takip edilmelidirler.

Burada önemle söylemek istedi¤im bir konu; bazen
hastalar t›rnaklar›yla veya bir tak›m kesici manikür
ve pedikür için kullan›lan aletlerle benlerini kopar›p
ortadan kald›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu çok yanl›ﬂ
bir davran›ﬂ ﬂeklidir. Hiçbir kimsenin böyle hareket
etmesini istemem.
Vücut yüzeyinde bulunan benler; zamanla sürtünme
ve tahriﬂ olma ﬂeklinde de¤iﬂime u¤ray›p
kanserleﬂebilirler.

b) Sonradan olma benler; vücudun güneﬂ ›ﬂ›nlar›na
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Benler ve Cilt Altındaki Yağ Kistleri

derecede göbekli olan kimselerde ciltte bulunan ya¤
kistlerinin say›s› ço¤almaktad›r.
Maalesef hastalar›m›z bu kistleri ile u¤raﬂ›p onlar›
tedavi etmeye çal›ﬂ›rlar, aﬂ›r› ﬂekilde bas›nç
uygulayarak, s›karak onlar› cilt alt›ndan ç›karmaya
çal›ﬂ›rlar, bunlar çok yanl›ﬂ hareketlerdir. Cilt ve
cilt alt›nda bir kitle hisseden hasta vakit geçirmeden
genel cerrahi uzman›na müraacat etmelidir.
ﬁunlar asla unutulmamal›d›r; pankreas, karaci¤er,
barsak ve lenf bezleri tümörleri kendilerini ciltte
kitleler ile belli ederler, onun için bu konuda tedbirli
olmak laz›md›r.
Sonuç olarak benleri ve cilt alt›nda kitleleri olan
hastalar vakit geçirmeden cilt hastal›klar› ve genel
cerrahi uzmanlar›na müraacat etmelidirler.

Hatta daha da fenas› ben gibi olan deri
tümörlerinden birisi vard›r ki; ismi “Malign
Melanom”dur, bu kanseri biz bazen ciltte teﬂhis
etti¤imiz zaman; beyin içinde, kar›n içinde ve lenf
bezlerinde yay›lm›ﬂ bir ﬂekilde bulunabilmektedir.
Onun için ben sayg›de¤er hastalar›ma e¤er
vücutlar›nda fazla bir ﬂekilde bulunan benleri
meydana gelecek olursa hiç vakit kaybetmeden cilt
hastal›klar› uzman›na müracaat etmelerini öneririm.
Çünkü cilt hastal›klar› uzman› her yönden hastay›
inceler, özel aletleri ve mercekleri ile bütün benleri
gözden geçirir, hangilerinin al›nmas›na karar verirse
hastay› genel cerrahiye gönderir.

II- Cilt Alt›ndaki Ya¤ Kistleri
Cilt alt›ndaki ya¤ kisti denilince bu özellikle çok
deneyimli genel cerrahi uzman› operatör doktorun
teﬂhisidir. Cilt alt›ndaki ya¤ kistleri 0.5 cm’den
baﬂlayarak 20-30 cm çap›na eriﬂebilen kistler
olabilirler, hekimlik aç›s›ndan önemli olan bunlar›n
vücutta bulunan bir kanser hastal›¤›n›n belirtisi
olup olmad›¤› veya baﬂlamakta olan bir kanserin
deri belirtisi olup olmad›¤›d›r.
Cilt alt›ndaki ya¤ kistlerinin belirli bir nedeni yoktur,
dolay›s›yla önlemekte mümkün de¤ildir. Klinik
çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki, ﬂiﬂman (obez) ve ileri
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Op. Dr. Kıvanç Diren
Göz Hastal›klar› Uzman›

“ Se¤irme için doktora ne zaman gidilir? ”
se¤irmeler ihmal edilmemelidir çünkü bu durumda
bazı göz hastalıkları söz konusu olabilir.

Pek ço¤umuz göz se¤irmesinden ﬂikayet etmiﬂizdir.
Daha önce böyle bir ﬂey yaﬂamadıysanız ve ‘Göz
se¤irmesi nedir?’ diye soracak olursanız göz
se¤irmesi, göz kaslarının istem dıﬂı kasılmalarıdır.
Genellikle üst göz kapaklarından birinde se¤irme
hissedilebilir.

Yorgunluk, kafein ve stres çabuk sonlanan göz
se¤irmelerindeki baﬂlıca ﬂüphelilerdir. Daha ciddi
se¤irmelerde ise gözün kornea tabakasında ya da
göz kapa¤ının iç yüzeyinde iltihap veya tahriﬂten
ﬂüphelenilir ve bu tip se¤irmeler zamanla göz
kapa¤ının kapanmasına yol açabilir. Her ne kadar
burada bazı göz se¤irmesi nedenlerini sıralıyor olsak
da, göz se¤irmesi vak’alarının bir kısmında hiçbir
neden tespit edilemedi¤ini de bilmelisiniz. Ço¤u
kez oldukça rahatsızlık veren ve uzun da süren bu
nedeni bilinemeyen se¤irmeler de, göz kapa¤ının
kapanmasına neden olabilir.

Tıp dilinde göz se¤irmesine ‘miyokimi’ denir ve
sinir bozucu olmasına karﬂın neyse ki bu se¤irmelerin
ço¤u kez endiﬂe verici bir nedeni yoktur. Yorgunluk
veya mevsimsel alerji gibi faktörler göz se¤irmesinin
ortaya çıkmasında oldukça yaygın sebeplerdir. Bu
düzensiz ve tek taraflı kasılmalar bazen birkaç dakika
içerisinde kendili¤inden geçer ama bazen de günlerce
hatta aylarca sürdü¤ü olur. Ancak uzun süren
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Göz Seğirmesi Neden Olur?

Göz Se¤irmesinin Nedenleri
ﬂikayeti ortaya çıkabilir. Göz kurulu¤u da göz
se¤irmesine yol açtı¤ı belirtilen nedenler arasındadır.
Göz kurulu¤unu gidermek üzere göz
doktorunuzdan çeﬂitli tedavi önerileri alabilirsiniz.

Halk arasında göz se¤irmesi batıl inançlar sonucu
pek çok farklı ﬂekilde yorumlanabilir. Sa¤ göz sa¤lık,
sol göz varlık iﬂaretidir kimi zaman. Bazen de sa¤
göz hayır sol göz ﬂer getirir. Ama tıbbi açıdan
baktı¤ımızda görüyoruz ki göz se¤irmesinin bu
batıl inançlardan çok daha farklı nedenleri var.

Göz yorgunlu¤u: Güneﬂli günlerde güneﬂ gözlü¤ü
kullanmamak, bilgisayar baﬂında veya di¤er küçük
ekranlara odaklanarak saatler geçirmek, okurken
gözleri zorlamak veya göz bozuklu¤u gibi
nedenlerden dolayı ortaya çıkan göz kasları
yorgunlu¤u, göz se¤irmesinin baﬂlıca nedenlerinden
biridir. Arada bir çalıﬂmaya ara vermek, bilgisayar
ekranının baﬂından kalkmak göz kaslarının
dinlenmesini sa¤lar ve göz se¤irmesinin önüne geçer.
Miyop, astigmat benzeri bir göz bozuklu¤unun söz
konusu olup olmadı¤ını görmek için de bir göz
muayenesinden geçmek iyi bir fikir olabilir.

Stres: Stresin vücudumuzda etkilemedi¤i bir nokta
bulmak çok zor. Yo¤un iﬂ veya sınav benzeri
dönemlerdeki stres nedeniyle göz se¤irmesi
görüldü¤ü sık olur. Bu tip göz se¤irmeleri bir hafta
gibi bir süre sizi rahatsız edebilir. Stresle baﬂ etmeyi
ö¤renmek göz se¤irmesi benzeri stresin sa¤lık
üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmekte iﬂe
yarayabilir. Yoga veya meditasyon yapmak,
dinlenmeye çalıﬂmak, kafanızı rahatlatacak çeﬂitli
aktivitelerle ilgilenmek çözüm olabilir.

Göz alerjisi: Göz alerjisi olanlarda örne¤in toz
benzeri alerjenlerin gözleri etkilemesi ve bu sebeple
gözde kasılmalar oluﬂması mümkündür.
Doktorunuzun verece¤i antihistaminik ilaçlar veya
göz damlaları sayesinde gözdeki se¤irme
sonlanabilir.

Kafein veya alkol: Alkollü ya da kafein içeren kahve
ve çay benzeri içecekleri fazlaca tüketmek merkezi
sinir sistemini olumsuz etkileyerek baﬂka belirtilerin
yanı sıra göz se¤irmesine de neden olabilir. Bu
durumda kafeinli veya alkollü içecekleri sınırlamak
ve bol bol su içmek se¤irmeyi durdurmakta iﬂe
yarayabilir.

Görme kusurları: Astigmat, hipermetrop veya
miyop gibi görme kusurları olanlar da, gözlük
numarasının de¤iﬂmiﬂ olması veya bir kiﬂide bu
kusurlardan birinin yeni ortaya çıkıyor olması göz
se¤irmesine neden olabilir. Göz se¤irmesinin göz
kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadı¤ını
anlamak için bir göz doktoruna baﬂvurmak gerekir.
Bu tip se¤irmeler genellikle hemen geçmeyen, uzun
süren ve rahatsız eden se¤irmelerdir.

Mineral ve vitamin eksiklikleri: Göz se¤irmesine
neden olan en yaygın dengesiz beslenme belirtisi
magnezyum eksikli¤i olarak belirtilmektedir. Basit
bir kan testiyle vücudunuzdaki magnezyum
seviyesinin yeterli seviyede olup olmadı¤ını
ö¤renebilirsiniz. E¤er magnezyum eksikli¤i söz
konusuysa ıspanak ya da badem gibi magnezyum
bakımından zengin yiyecekleri beslenmenize
katabilir ya da doktorunuzdan magnezyum destek
ürünleri hakkında bilgi ve tavsiye alabilirsiniz.

‹laçlar: E¤er göz se¤irmesi düzenli olarak ilaç
kullanmaya baﬂlamanızla aynı zamana denk
geliyorsa, kullandı¤ınız bu ilaçla se¤irmeler arasında
bir iliﬂki olabilir. Böyle bir yan etkiden
ﬂüphelendi¤iniz takdirde, kendi kendinize sakın
ilacı kullanmayı bırakmaya kalkıﬂmayın ve mutlaka
önce size ilacı reçete eden doktorla görüﬂün.

Magnezyum dıﬂında vücutta kalsiyum emilimini
olumsuz yönde etkileyen D vitamini eksikli¤i ve
ayrıca B12 vitamini eksikli¤i de göz se¤irmelerinde
etkili bir rol oynayabilir.
Göz kurulu¤u: Uzun süre bilgisayar ekranına
bakmak, lens kullanmak, yaﬂın ilerlemesi ya da
çeﬂitli ilaçların yan etkileri yüzünden göz kurulu¤u
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biri olabilir. Vücut direncinin azalmasıyla birlikte
ortaya çıkan bu se¤irmeler Parkinson hastalı¤ı,
Tourette sendromu, MS hastalı¤ı, hipoglisemi veya
nörolojik bir takım rahatsızlıkları haber veriyor
olabilir. Ancak unutmayın ki bu saydı¤ımız
hastalıkların vücudun farklı bölgelerini etkileyen
baﬂka belirtileri de vardır ve uzun süren göz
se¤irmelerinde, hemen pani¤e kapılmadan önce bir
uzmana baﬂvurmanız daha do¤ru olur.

Ne Zaman Doktora Gidilir?
Göz se¤irmesinin genellikle kendili¤inden geçti¤ini
ve çok nadiren altından endiﬂelenecek bir ﬂey
çıktı¤ını belirttik. Bu nedenle pek ço¤umuzda
gözümüz se¤irdi diye doktora gitmeyi aklımızdan
geçirmeyiz. E¤er gözünüz se¤iriyorsa ve doktora
gidip gitmemekte kararsızsanız, aﬂa¤ıdaki liste size
yardımcı olabilir. Burada sıralanan bir ya da daha
fazla madde söz konusuysa hemen bir göz doktoruna
baﬂvurmanız tavsiye edilir:

Göz Se¤irmesi Nasıl Geçer?
• Bir hafta geçmesine ra¤men göz se¤irmesi
geçmediyse.

Ço¤u kez bir göz se¤irmesinin neden kaynaklandı¤ı
bilinemeyebilir ve genellikle göz se¤irmeleri kısa
sürüp kendili¤inden geçti¤i için de bu konuda
modern tıbbın yo¤un araﬂtırmaları oldu¤u
söylenemez. Göz se¤irmesini durdurmanın yolu
kasılmaya müdahale etmekten geçer. Bunun için
de sıcak veya so¤uk kompres iﬂe yarayabilir. Göz
kompresi, se¤irmeye neden olan aktif sinirin
yatıﬂmasını sa¤layabilir. Göz se¤irmesini durdurmak
için ayrıca bir de tonik içilmesi önerilir. Tonik
alkollü de¤ildir ve soda benzeri bir içecektir. ‹çindeki
kinin maddesinin göz se¤irmenin geçmesinde etkili
olabilece¤i düﬂünülür.

• Göz se¤irmesi yüzünden göz kapa¤ınız tamamen
kapandıysa.
• Yüzünüzde göz dıﬂında baﬂka bölgelerde de
se¤irme var.
• Gözünüzde se¤irme dıﬂında kızarıklık, ﬂiﬂlik veya
akıntı da varsa.
• Üst göz kapa¤ınızda sarkma oluﬂtuysa.

Kaynaklar
1- Medline Plus: Eyelid Twitch
2- All About Vision: Eye Twitching and Eyelid
Twitching
3- MayoClinic.com: Vitamin B12 Deficiency
4- New Health Guide: Left Eye Twitching
5- National Institutes of Health: Muscle Twitching

Göz se¤irmesini geçirmek için en etkili yöntem ise
elbette göz se¤irmesinin nedenini bilmekten geçer.
Se¤irmenin nedeni stresse stresi azaltmak, kafeinse
kahve içmeye ara vermek gibi tedbirler ancak o
zaman alınabilir. Bu arada uykunuzu alarak gözleri
dinlendirmek, gözü yormamak için çaba göstermek
de di¤er tedbirler olacaktır.
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Doç. Dr. A. Okan Gürsel
KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

“

Yaﬂamsal önemdeki iﬂitme duyumuz ve
hareketlerimizi düzenle yapabilmemizi sa¤layan
bir denge organ› olarak kulaklar›m›z› nas›l korur
ve sorunlar›nda neler yapabiliriz?

”

açılan bir koridor aracılı¤ı ile, yutkunma, esneme
gibi hareketlerle, odaya, buludu¤umuz ortamın
basıncında hava girer. ‹ﬂitmenin iyi olmas› için,
kulak zarının dıﬂ ve iç tarafına eﬂit basınçta hava
olması gerekir.

Kulak üç bölümden oluﬂur. Dıﬂ, Orta ve ‹ç Kulak.
A. Dıﬂ Kulak
Kulak kepçesi ile baﬂlar, sa¤lı sollu yarım iﬂaret
parma¤ı uzunlukta, kafa kaidesine geliﬂen girintiler
kulak zarı ile sonlanır. Cilt ile kaplıdır. Yapıﬂkan,
kısmen ya¤lı bir salgı tabakası bu çıkmaz yolları
dıﬂarıdan gelebilecek etkenlerden korur.

Dıﬂ ve orta kulak ses dalgalarının iç kula¤a mekanik
olarak yönlendirildi¤i iletici organlardır.

B. Orta Kulak
Kulak zarının arkasındaki bir odadır. Bu odada,
kulak zarı ile daha iç kısımdaki iç kulak penceresi
arasında, ses dalgalarını ileten bir asma köprü
gibi, birbirine ba¤lı üç kemikcik bulunur. Genize

Medikal Dergi, Ekim 2015

C. ‹ç Kulak
Orta kulak odasının kafa kaidesine do¤ru daha iç
kısmında bulunur. Fındık büyüklü¤ünde bir
ortamda, içleri sıvı dolu bazı girintilerin hareketli
hale gelmesi ile mekanik uyarım (ses dalgaları,
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1. Kalıtımsal-aileden
2. Enfeksiyonlar
3. Tümörler
4. Darbeler
5. Kullanılan ilaçlar
6. Tüm vücudu ilgilendiren diabet gibi hastalıklar
7. Tam açıklanamamıﬂ nedenler olabilir.
Genelde, dıﬂ kula¤a ba¤lı iﬂitme kayıpları, dıﬂ ortamla
direkt iliﬂkidedir. Travmalar, yabancı cisim
sokulması, salgıların birikmesi, su kaçması ve
enfeksiyonlar sık nedenler arasındadır.

ya da baﬂ hareketleri) iﬂitme yada denge hücrelerini
uyararak, elektriki bir potansiyele dönüﬂtürülür.
Bu ﬂekilde iﬂitme ya da denge siniri beyine uyarıları
taﬂır. ‹ﬂitiriz ya da dengede oldu¤umuzu hissederiz.

Korunmasında, kanalın parmak ya da pamuklu
çubuklarla tahriﬂ edilmemesi, önemlidir. Orta kulak
ise genize açılan bir oda olarak, burun ve bo¤az,
yani üst solunum yolu olaylarına ba¤lı özellikler
taﬂır. Özellikle çocuklarda, tekrar eden geniz eti ya
da bademcik iltihaplanmaları, orta kulakta iﬂitme

‹ç kulak, bir iﬂitme ve denge alıcı organıdır. Dıﬂ ve
orta kulakta oluﬂan mekanik uyarılar burada sinirsel
uyarı haline getirilir. Daha hassas bir ortamdır. Buraya
yönelik tahriﬂler, hassas hücrelerin harap olması ile,
dönüﬂü olmayan iﬂitme kayıplarına neden olabilirler.
Genelde Kula¤ı Sakatlayabilecek Olaylar :

İşitme ve denge sinirleri

Dış kulak yolu

ﬁekil 1: Kulak Anatomisi
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İşitme ve Denge Organı Olarak Kulaklarımız

‹ç kula¤ın bir bakıma korunması daha kolaydır.
Örne¤in sürekli yada belli ﬂiddetin üzerindeki
gürültü, iç kulaktaki hassas hücrelerin harap
olmasına neden olur. Çevre gürültüsünden
olabildi¤ince sakınmak gerekir. Kulaklıklarla ba¤ırtılı
müzi¤in faturası ne yazıkki hemen de¤il daha sonra
iﬂ iﬂten geçtikten sonra çıkmaktadır. Alınabilecek
ilaçların olabildi¤ince iﬂitmeye zararlı olmayanlarını
tercih etmek gerekir.

sorunları oluﬂturabilir. Orta kula¤ın enfeksiyonları,
kulak zarının yırtılmasına, kula¤ı akmasına neden
olabilir.
Kemikciklerin kireçlenmesi yapıﬂıklıklara neden
olarak, u¤ultu, çınlama ve iﬂitme kayıplarına yol
açabilir. Neyse ki, dıﬂ ve orta kulak hastalıkları ilaç
ve cerrahi tedaviye daha müsait olaylardır. Uygun
tedavi genelde iﬂitme kaybı oluﬂturmadan olayın
geçmesini sa¤lar.

Özetle kal›t›msal özellikler d›ﬂ›nda, gürültü,
kabakulak kızamık gibi hastalıklar, aspirin,
gentamisin gibi ilaçlar, sigara, radyasyon ya da
kaçınılamaz yaﬂlanmak gibi faktörler iç kulak tipi
iﬂitme kaybına neden olabilirler.

Operasyon mikroskobu altında büyütülerek ve özel
aletlerle yapılacak ameliyatlar, hastalıkların kontrolü
kadar, iﬂitmeninde düzeltilebilmesini sa¤lar.
Yedi maddede genelleﬂtirilmiﬂ olaylarda dıﬂ ve orta
kulak tedavileri genellikle baﬂarılı iken, iç kulak bu
derecede ﬂanslı olmayabilir. ‹ç kulaktaki hassas yapı
çok kolaylıkla küsebilir ve tedavisi güçtür. Harap
olan alıcı hücrelerin tedavisi çok güçtür. Ço¤u kez
elimizdeki yegane çözüm iﬂitme cihazları olmaktadır.
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‹ﬂitme kayb› ve dengesizlik gibi ﬂikayetlerde olay›n
nerede oldu¤u ve tedavisi kulak burun bo¤az
muayenesini gerektirir.
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Çanakkale Savaﬂlar›, Türk tarihinin en önemli savaﬂlar›ndan biridir.
Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktas› olmuﬂ, tarihin ak›ﬂ›
üzerinde Türk Ulusu için belirleyici bir rol oynam›ﬂt›r. Millet olma bilincinin
tohumlar›n›n at›larak, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n kazan›lmas›na zemin haz›rlayan
azmin mücadelesidir. 18 Mart günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin
y›ldönümüdür.
Mukaddes vatan topraklar› için, canlar›n› seve seve vererek; bir ulusun
kaderini de¤iﬂtiren, aziz
ﬂehitlerimiz, dünyada eﬂi benzeri olmayan bir destan yazm›ﬂt›r. Bu
topraklar› vatan yapan ﬂehitlerimizi sayg›yla an›yoruz.
Bu anlaml› günde hastanemiz doktorlar›ndan Op. Dr. Nihat A¤ar günün anlam ve önemini anlatan
kendisinin hazırlamıﬂ oldu¤u 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ﬁehitleri Anma barkovizyon gösterisini
sundu.

Dt. Elif Nurhak Erdal “Diﬂ ‹mplantlar›”

Geleneksel Laleli Gecelerinin Nisan ayındaki konu¤u Dt. Elif Nurhak Erdal Diﬂ implantları ile ilgili
yararlı bilgiler sundu. Diﬂ çekimi yapıldıktan hemen sonra implant yapılabilir mi? ‹mplant
uygulamasından hemen sonra protezler yapılabilir mi? Eksik bir diﬂ için bir implant gerekir mi?
‹mplantların ömrü kaç yıldır? ‹mplantların alerji ya da kanser yapma riski var mı? ‹mplant uygulamaları
pahalı bir tedavi midir? ‹mplant destekli protezler yenilenebilir mi? ‹mplantlar sigara kullanan kiﬂiler
için önerilebilir mi? ‹mplant operasyonundan sonra iyileﬂme ve bekleme süresinde diﬂsiz mi kalınıyor?
benzeri konular› da içine alan bir çok soruya ayd›nlat›c› yanıt verdi.
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Doç. Dr. Arif Çelebi “Türkiye’nin Dünden Bugüne Sa¤l›k Politikalar›”
Dr. Arif Çelebi Türkiye’nin dünden bugüne
Sa¤lık Politikaları, 2003 öncesi Sa¤lıkta Durum
Tespiti, 2003’den sonra Sa¤lıkta Dönüﬂüm
Çalıﬂmaları ile yapılanlar, Sa¤lıkta dönüﬂüm
iyileﬂme göstergeleri ve Sa¤lıkta dönüﬂüm
programına yönelik eleﬂtiriler hakkında
dinleyecileri bilgilendirerek güzel bir sunum
gerçekleﬂtirdi.

Dr. Erdinç Köksal “Hekim ve Emeklilik”
Dr. Erdinç Köksal Hekim ve Emeklilik hakkındaki
sunumunda Emekli hekimlerde ekonomik
yetersizlik, geçim sıkıntısı, Hekim evleri ve Huzur
evi ihtiyacını yapılmıﬂ olan istatistiklerle
dinleyenlere bilgiler verdi.

Her y›l iki kez düzenlenen, Dr. Salih Osmano¤lu ve arkadaﬂlar›n›n “Dinozolar” ad›n› verdikleri bu
toplant› May›s ay› içerisinde hastanemizde gerçekleﬂti. Bu toplant›n›n konuﬂmac›s› baﬂ dinozor olarak
Dr. Cezmi K›no¤lu idi. Kendisi arkadaﬂlar›yla tekrar birlikte olmaktan mutluluk duydu¤unu; uzun ve
sa¤l›kl› yaﬂaman›n s›rlar›n› dostlar›yla paylaﬂt›. Daha sonra s›ras›yla herkes kendilerinin yaﬂam felsefeleri,
hayata bak›ﬂlar›, hobi ve u¤raﬂlar› hakk›nda bilgileri paylaﬂt›lar. Aralar›nda kitap yazan, resim yapan
ve buna benzer hobileri olan birçok hekim arkadaﬂlar bu toplant› sayesinde hasret giderdiler.
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‹çimizden Biri
Neslihan Çelikten
Ameliyathane Hemﬂiresi

ö¤renmeye karar verip keman hocas›ndan özel ders
almaya baﬂlad›m. Bu e¤itim süreci sab›r ve çok iyi
çal›ﬂma yapmay› gerektiriyordu. Zaman geçtikçe
hocan›n verdi¤i eserleri çalmaya baﬂlad›m.

‹nsanlar duygu ve düﬂüncelerini farkl› ﬂekillerde
dile getirirler. Ben keman› seçtim. Benim
tercüman›m o olmal›yd›. Klasik müzik dinlerken
içlerinden bi enstrüman›n bana daha çok huzur
verdi¤ini, iç sesimi yans›tt›¤›n› keﬂfettim.

Yay› tellere her dokundurdu¤umda hüznümü,
mutlulu¤umu, umudumu, özlemimi ve bazen de
aﬂk›m› anlatt›m. Çünkü keman, kendini sözcüksüz
anlatmaya yard›mc› olan mükemmel bir müzik
aleti. Keman senin için ne ifade ediyor diye
sorarsan›z size iki kelime ile tarif edebilirim; huzur
ve özgürlük.

Keman dinlemeyi ünlü virtüöz Farid Farjad'da
sevdim ben. Vatan›ndan uzakta yaﬂamak zorunda
olan bu adam›n hüzünlü melodileri beni çok
etkilemiﬂti. Buldu¤um her f›rsatta keman
resitallerine gidip, o naif ve büyüleyici sesle mest
oluyordum. Beni bu kadar etkileyen enstrüman›
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