Y›l›n en güzel renkli günlerini yaﬂ›yoruz sonbahar
aylar›nda. Osmano¤lu Hastanesi olarak yaz
aylar›nda durmak bir yana SGK anlaﬂmas›n›n
da etkisiyle artan bir tempoda çal›ﬂt›k, ayn›
zamanda klini¤i fiziksel ve mental olarak
yeni sezona haz›rlad›k.

Osmano¤lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü
eskiden kendileri tedavi olanlar dün çocuklar›n›
getiriyorlard› bugünse torunlar›n›...
Burada bir sa¤l›k ﬂemsiyesi alt›nda
hastal›klardan korunuyorlar veya
ar›n›yorlar.

Her türlü sa¤l›k probleminize yard›mc›
olacak durumday›z. Hastanemizde kalp ameliyatlar›
d›ﬂ›nda bütün cerrahi baﬂvurularda ameliyatlar
yap›labilmektedir. Ameliyat sonras› bak›m üniteleri vard›r.
Hastanemizde her bak›mdan örnek bir biyokimya ve
enfeksiyon laboratuvar› hizmet vermektedir.

Ameliyathanemize Zeiss marka S-88 model mikroskop
al›nm›ﬂt›r. Bu son model mikroskop sizlere nöroﬂirurji,
kulak burun bo¤az gibi çeﬂitli branﬂlar›n ameliyatlar›nda
hizmet verecektir. Ayr›ca video laporoskopi setimiz Storz
marka HD görüntüleme sistemi ile yenilenmiﬂtir. ‹laveten
özellikle ortopedinin diz ameliyatlar›nda kullan›lan
artroskopi seti de en son sistemle yenilenmiﬂtir. Böbrek ve
üreter (idrar kanal›) taﬂlar›n›n ameliyats›z, d›ﬂar›dan ses
dalgalar› ile k›r›lma yönteminin yan›s›ra taﬂlar› kapal›
yöntemle, kesi yap›lmadan, perkütan ad› verilen yöntemle
k›r›lmas› ve tedavisini mümkün k›lan en ince aletler de
al›narak hastanemizde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Tecrübeli bir Dahiliye Uzman› olarak sonbaharda sizlere
aç›k havada bol bol hareket veya yürüyüﬂler tavsiye ederim.
Sigaradan ve ﬂekerli g›dalardan uzak durun. Bu arada
s›k s›k su için ve sofradan tam olarak doymadan kalk›n,
özellikle akﬂam yemeklerinde.
Bunlar›n yan›nda huzurlu bir aile ortam›nda do¤aya ve
insanlara sevgi ile yaklaﬂman›z ; her ﬂeyde her ortamda
pozitif olgular yaratarak güzellikler aray›p bulman›z
ruhunuzu besleyecektir.

Tabii ki amac›m›z koruyucu t›bb› ön plana ç›kararak önce
hastalanmaman›za çal›ﬂmak olmal›d›r. Her türlü bilgi en
büyük zenginliktir.Dergimizin bu say›s›nda da güncel
t›bbi bilgileri içeren, uzmanlar›m›z taraf›ndan yaz›lan
konular yer al›yor. Hepinize sa¤l›kl›, mutlu bir sonbahar
dilerim.

‹çinizde kin, nefret, intikam, aﬂ›r› h›rs gibi dengenizi
bozacak kötü hisler bar›nd›rmay›n; affedici ve ba¤›ﬂlay›c›
olun. Elde ettiklerinize ﬂükredin.

Dr. Mehmet Salih Osmano¤lu
Medikal Dergi, Kasım 2014
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Sa¤l›k Haberleri

Osmanoğlu Hastanesi

• Negatif elektrik yükü taﬂ›d›¤›ndan dolay›;
bedendeki fazla elektrik yükünü azaltarak beyin
gücünü yükseltir.

• Yat›ﬂt›r›c›d›r, kiﬂinin oldukça
rahat bir uyku uyuyabilmesi ne
yard›mc› olur.

• Endokrin ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
kuvvetlendir, kan› temizler ve
enerji verir. Yat›ﬂt›r›c› etkisi
vard›r.

• Taﬂ›yan kiﬂi üzerinde oldukça
fazla neﬂe ve pozitif bir enerji
depolar.
• Duygusal anlamda kiﬂiyi hassas
hale getirebilmektedir.

•
Bulundu¤u
çevredeki olumsuz enerjileri
temizleyip pozitif enerjiye
dönüﬂtürür.

• Vücut üzerinde a¤r›l› olan
bölgeye temas ettirildi¤inde
hafifletici özelli¤i faydal› olabilmektedir.

• Depresyona karﬂ› faydal›d›r.

• Cesaret vericidir korkulardan ar›nd›r›r.

•
Kiﬂiyi rahats›z eden tak›nt›l›
düﬂünceleri uzaklaﬂt›r›c› ve yat›ﬂt›r›c›
b i r etkiye sahiptir. Koyu mor yada çok aç›k
renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü
enerjiye sahip olan ametistlerdir.

• Kiﬂiler aras›nda bulunan iletiﬂim ve empatiyi
artt›r›r.
• En önemli özelli¤i de do¤um an›n› kolaylaﬂt›r›c›
özelli¤i gözlemlenmiﬂtir.
• Kandaki oksijen oran›n› artt›rma özelli¤i bulunur.

• Vücudu toksinlerden temizleyerek kiﬂiyi yeniden
hayata döndürür.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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• Heyecan ve boﬂluk duygular›na kap›ld›¤›n›zda
dengenizi koruman›zda yard›mc› olur. Dinginlik
hissi verir. Böylece yapman›z gereken iﬂlerin
üzerine s›rayla ve yavaﬂça gitmenizi sa¤lar ve
kapasitenizin artt›¤›n› hissedersiniz.
• Yatak veya yast›k alt›na koyuldu¤unda karabasanlardan korunmay› sa¤lar.

• Anlay›ﬂ ve kurnazl›k verir.
• Üzerinde taﬂ›yan, bedensel zay›fl›¤a ve ac›mas›zl›klara karﬂ› korudu¤u bilinir.
• Cinsel enerjiyi ve duyarl›l›¤› artt›r›r. Cinsel
dengesizli¤e karﬂ› koruma sa¤lad›¤› bilindi¤inden
baz› yerlerde “tutkular›n taﬂ›” olarak da adland›r›l›r.
• Özgüven artt›r›c›d›r düﬂüncelerinizi d›ﬂar›ya karﬂ›
çok rahat bir ﬂekilde belirtmeye baﬂlars›n›z.

• Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canland›r›r.
Bilhassa kan damarlar› için çok yararl› bir taﬂ olan
lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve ﬂefkati
sembolize eder.

• Kalp ritminizi dengeler.
• Bereket ve bolluk sa¤lama özelli¤i bulunur ve
cüzdan›n›zda taﬂ›yabilirsiniz, iﬂyerinize
asabilirsiniz.

• Akci¤er ve kalp hastal›klar›na karﬂ› koruyucu ve
iyileﬂtiricidir.
• Bulaﬂ›c› hastal›klar› tedavi etmede yard›mc›d›r.

• Bu taﬂ sizin iç dünyan›z için biçilmiﬂ kaftand›r.
Kendinize karﬂ› objektif bakman›z› ve içsel
dünyan›z› güçlendirir.

• Hormonsal dengeyi sa¤lar.
• Sosyal iliﬂki kurma yetene¤ini ve toplum içinde
popülariteyi artt›r›r.

• Hislerinizi çok fazla güçlendirme özelli¤i vard›r
karﬂ› taraf› çok rahat anlayabilirsiniz.

• Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü artt›rma
amac›yla kullan›l›r. Ayr›ca; adet sanc›lar›, düzensiz
kanamalar ve menopoz içinde faydal›d›r.

• Zihninizi boﬂaltarak sizi gereksiz seslerden ar›nd›r›
ve odaklanman›z› artt›r›r.
• Ba¤›ml›l›¤›n›z var ise normale dönmenize yard›mc›
olma özelli¤i bulunur.

• Erkeklerde lal taﬂ›n› kas›klar›n›n üzerine koyarak
üreme güçlerini artt›rabilirler. Üremeyi artt›rma
amac›yla kullan›mda bir-iki hafta boyunca günde
en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir.

• Nadiren Pisiﬂik güçler oluﬂturabilir.
• Boynunuza ast›¤›n›zda bo¤az hastal›klar›n› (ﬂiﬂlik,
iltihap gibi...) iyileﬂtirme özelli¤i bulunur.

• Bel a¤r›lar›n› geçirmede etkilidir. Hassas kiﬂilerin
lal taﬂ›n› bel alt›nda kullanmas› daha do¤rudur.
Çünkü bu tür kiﬂilerde sinirlili¤e, baﬂ a¤r›lar›na
ya da baﬂ dönmesine sebep olabilir.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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• Sindirim sistemi üzerinde oldukça yararl› olabilmektedir. (Kal›n ve ince ba¤›rsak hareketlerinde)

• Kiﬂinin enerji dengesini sa¤lay›c›d›r,
• Hem zarafet sa¤lar hem de toplum içerisinde daha
h›zl› bir kabullenme duygusu kazand›rmaktad›r,

• Rahatlat›r ve uyumay› kolaylaﬂt›r›r,
• Zihinsel faliyetleri h›zland›rabilmektedir,

• Kiﬂide yeme içme gibi problemleri gidermede
yard›mc› olur (iﬂtah aç›c›d›r).

• Duygusal alanda denge sa¤lay›c›d›r,

• Kad›nlar›n ayl›k periyodlar›n›n düzenli olmas›n›
sa¤lar. Cinsel organlar›n korunmas›nda etkisi vard›r.

• Duygusal dengeyi sa¤lar ve ve egoya karﬂ› iyi gelir.
‹nsanlarla aran›zdaki ﬂevkat ve sempati duygular›n›
karﬂ›l›kl› olarak artt›r›r ve size sempati kazand›r›r.

• Kramplara, bacak ve s›rt a¤r›lar›na iyi gelir. Do¤un
sanc›s›n› hafifletir.

• Sevgililerin ve evlilerin daha ihtirasl› olmas›n›
sa¤lar.

• Oburlu¤a karﬂ› etkilidir.

• Sezgileri ve iletiﬂimi kuvvetlendirir.

• Aytaﬂ›, kiﬂinin duygusal gerilimden ve duygular›n›
kabul etmesine yard›mc› olur.

• Y›ld›z› düﬂük olanlar›n taﬂ›d›r. Nazara karﬂ› etkisi
büyüktür.

• Rüyalar›n daha net hat›rlanmas›n› sa¤lar ve
korkulu rüyalar görmenizi engeller.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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• Böbrekleri kuvvetlendirir.

• Kuﬂkular› yok eder, özgürlük hissi verir.

• Kalbi kuvvetlendirir.

• Psiﬂik yetenekleri artt›r›r.

• Aﬂkta sadakati sa¤lar, yanl›ﬂ davran›ﬂlar› engeller.

• Sezgiyi kuvvetlendirir.

• ‹nanc› güçlendirerek kiﬂiye güven verir.

• Sinirleri yat›ﬂt›r›r.

• ﬁevkat duygusu vererek, ruhsal duyarl›l›¤› artt›r›r.

• Konsantrasyonu artt›r›r.

Mavi Safir:Telaﬂl› ruh halini, zihin da¤›n›kl›
oluﬂturan olumsuz duygular›, korkular›, endiﬂeleri,
kuruntular›, nefret ve intikam duygular›n›, öfkeleri,
darg›nl›klar› ortadan kald›r›p bunlar›n yerine iç
huzuru, sevinç, memnuniyet, sevgi ve dostluk
duygular› yerleﬂtirir.

Siyah Safir:Fiziksel zararlardan ve bedensel
hastal›klardan korur. Kiﬂinin kendisine güvenini
artt›r›r.
Mor Safir:Yo¤unlaﬂma haline geçmekte yard›m
eder, maneviyat› art›r›r.

Beyaz Safir:Ak›l ve alg›lama gücünü harekete geçirir.
Bir konu üzerinde odaklanmam›za yard›m eder.
güzelli¤e, dürüstlü¤e, güzel ahlaka yönlendirir.

Sar› Safir:Kiﬂiye ak›l, irfan, bilgelik, dirayet,
zenginlik, baﬂar›, saadet ve istedi¤i alanda yükselme
ﬂans› getirir.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

Günde 20 merdiven ayda 600 merdiven, y›lda ise
7200 merdiven eder. Y›lda 7200 merdiven ç›kanla
ç›kmayan bir insan aras›nda muazzam bir fark
vard›r.

Hayatta baﬂar› ve sa¤l›¤a giden yol faydal›
al›ﬂkanl›klar edinip bunlar› disiplin içinde devaml›
uygulamakt›r. Günlük çal›ﬂma hayat› içinde ayr›ca
spora özel bir zaman ay›rmak zor gelebilir, bunun
sonunda biriken kilolar insan› daha da hareketsiz
bir hayata iter.

Merdiven ç›kmak metabolizmay› h›zland›r›r; kalori
yakar. Bunlar›n sonucunda kardio-vasküler sistem
sa¤l›kl› olur, kilo verilir. Ayr›ca endorfin salg›lan›r
bu da iyilik hissi verir.

Her f›rsatta hatta f›rsat yaratarak günlük hayatta
merdivenleri kullanmak çok yararl› bir al›ﬂkanl›kt›r.
Bunun için asansörü kullanmamak, yürüyen
merdivenlerden vazgeçmek ve bunlar› prensip edinip
›srarla devam etmek gerekir. Çünkü küçük ﬂeyler
birikerek büyük sonuçlar do¤urur.

70 kilo a¤›rl›¤›ndaki bir insan merdiven ç›karak 10
dakikada ortalama 10 kalori yakar. Ancak bu kiﬂinin
kilosuna göre de¤iﬂir. 10 basamak merdiven
ç›kmakla yaklaﬂ›k 1.5 kalori yak›l›r. ‹nerken ise 20
basamak inmekle 1 kalori yak›l›r.

Her gün 20 merdiven ç›kmakla ne olacak demeyin.

Medikal Dergi, Kasım 2014

8

Merdiven Çıkmak

Merdiven inerken de kalori yak›l›r ve farkl› kas
gruplar› kullan›lm›ﬂ olur; ancak inerken diz eklemi
y›pranabilece¤inden bunun tek tek inerek yap›lmas›
uygun olur, yakt›¤› kalori de merdiven ç›kmaya
oranla çok daha azd›r.

San›ld›¤› gibi basamakla ikiﬂer ikiﬂer ç›kmak, tek
tek ç›kmaktan daha fazla kalori yakmaz. Tersine
basamaklar› tek tek ç›kmak daha fazla zaman alarak
totalde daha fazla kalori yakar.
Merdiven ç›kmakla “jogging” den de, yürümekten
de daha fazla kalori yakmak mümkündür. Merdiven
ç›kmak yürümenin 2 misli fazla kalori yakar.

Merdiven ç›kmak günlük hayatta hiçbir haz›rl›k
gerektirmeden, tabii ki bedava yap›labilecek ama
efor gerektiren bir spordur. Yeter ki bunu al›ﬂkanl›k
haline getirip devaml› uygulayal›m; unutmay›n çak›l
taﬂlar› birikerek da¤lar› yapar.

Merdiven ç›karken ayak taban›n›n tamam›n›n yere
basmas› gerekir, ayak ucunun de¤il. Bu ﬂekilde
quadriseps dedi¤imiz bald›r-kas grubu daha fazla
çal›ﬂm›ﬂ ve kitlesi büyümüﬂ olur.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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Dyt. Zuhal Güler Çelik
Beslenme ve Diyet Uzman›

“

Bebeklik, çocukluk ve ergenlik ça¤› beden yap›s›n›n
özellikle de kemik yap›s›n›n h›zla oluﬂtu¤u bir dönemdir.
Kalsiyum da iskelet yap›s›n›n geliﬂiminde çok önemlidir.

minerallerden oluﬂur. Kalsiyum ve fosfor bunlar›n
baﬂ›nda gelir. Bu mineraller iskelet ve diﬂ yap›s›n›n
büyük k›sm›n› oluﬂturmaktad›r.

Beslenme anne karn›ndan itibaren yaﬂam›n her
sürecinde gerekli ve çok önemlidir. Do¤ru beslenme
bilgisine sahip olmak obezite, kalp damar
hastal›klar›, kanser ve osteoporoz (kemik erimesi)
gibi hastal›klar›n oluﬂma riski azaltmaktad›r. Yeterli
ve dengeli beslenme cinsiyet baﬂta olmak üzere yaﬂ,
fizyolojik ve genetik özellikler ve yaﬂam ﬂekline göre
kiﬂiye özel farkl›l›klar içermektedir.

Bebeklik, çocukluk ve ergenlik ça¤› beden yap›s›n›n
özellikle de kemik yap›s›n›n h›zla oluﬂtu¤u bir
dönemdir. Kalsiyumda iskelet yap›s›n›n geliﬂiminde
çok önemlidir. Büyüme ça¤›nda kemik yap›m›
y›k›mdan daha yüksektir. Kemik kütlesi 25 yaﬂ›nda
maksimuma ulaﬂ›r. Kortikol kemi¤in yap›m süreci
35 yaﬂa kadar sürmesine karﬂ›, uzun kemiklerin
büyümesi 20 yaﬂ›nda durur. Kad›nlarda otuz yaﬂ›ndan
sonra kemik y›k›m› yap›m›ndan daha fazlad›r. K›rk
yaﬂ›ndan sonra y›lda yaklaﬂ›k %1.2 kemik kayb› olur.
Menapoz döneminde kay›p y›lda %2-3’e ç›kar.
Menapozdan 10-15 y›l sonra kemik kay›p h›z› %1’e
iner ve yaﬂam boyu kad›n maksimuma ulaﬂan kemik
kütlesinin %45-50’sini yitirir.

Bilimsel araﬂt›rmalara göre insan›n 50’ye yak›n besin
ö¤esine ihtiyac› vard›r. Yaﬂam›n› kaliteli ve verimli
sürdürebilmesi için bunlar›n hergün belirli
miktarlarda al›nmas› gerekir. Bunlardan herhangi
biri yetersiz veya fazla al›nd›¤›nda çeﬂitli sa¤l›k
sorunlar› ortaya ç›kmaktad›r. Besin ö¤eleri alt›
grupta toplanmaktad›r; proteinler, ya¤lar,
karbonhidratlar, su, vitaminler ve mineraller.
Yetiﬂkin insan vücudunun ortalama %6’s›
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Kalsiyumun Yararı ve Kadınlar İçin Önemi

riskinin artmas›n›n sebebi kalsiyum at›m›n›n
h›zlanmas›d›r ve kemik yumuﬂamaya baﬂlar,
k›r›lganl›¤› artar. Dünya Sa¤l›k Örgütü(WHO)
menapoz sonras› kad›nlarda osteoporoz s›kl›¤›n›
%30 olarak aç›klam›ﬂt›r.

Özellikle kad›nlar için kalsiyum ve fosfor önemli
minerallerdir. Hayatlar›n›n her döneminde özellikle
de gebelik döneminde ve menapoz döneminde
sorun yaﬂamamak için kemik yap›m›n›n y›k›m›ndan
çok oldu¤u 30 yaﬂ›na kadar olan süre içinde 8001000mg’l›k kalsiyum ihtiyac›n›n tamam›
karﬂ›lanmal›d›r. Gebelik döneminde bu ihtiyaç artar
ve 1200mg olur. Menapoz döneminde ise östrojen
al›n›yorsa günde en az 1000-1200mg kalsiyum
al›nmal›d›r. E¤er menapoz döneminde ve östrojen
al›nm›yorsa günde en az 1500mg kalsiyum
al›nmal›d›r.
Menapoz döneminde kad›n›n vücudundaki
hormonel de¤iﬂime ba¤l› olarak iskelet sistemi de
zarar görebilir. Kemiklerin zarar görmesine
osteoporoz denilmektedir. Bu dönemde osteoporoz
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Osteoporozdan korunma yollar›;
• Çocukluk ve adölesan dönemde kalsiyumdan
zengin beslenerek kemik yo¤unlu¤unu artt›rmak
gereklidir, çünkü kemik yo¤unlu¤u düﬂük olan
bir kiﬂi menapozla birlikte daha fazla kemik
dokusu kayb›na u¤ruyaca¤›ndan osteoporoz riski
artar.
• Sodyum(tuz)’dan zengin yiyecekler az tüketilmelidir.
• Kahve ve çay gibi kafeinli g›dalar az tüketilmelidir.
• Sigara ve alkol varsa azalt›lmal›d›r.
• Süt ve sütlü g›dalar kalsiyumdan çok zengindir
bu nedenle mutlaka yeterince tüketilmelidirler.
• Menapoz döneminde kad›nlar›n günlük 1200 mg
kalsiyum almalar› önerilmektedir.
• Düzenli yürüyüﬂ ve egzersiz yap›lmal›
• Uygun mevsimde güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yeterince
faydalan›lmal›d›r.

ÖNER‹LER
Her gün yetiﬂkin bireylerin 2 porsiyon, çocuklar›n,
adölesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli
kad›nlarla, menapoz sonras› kad›nlar›n 3-4 porsiyon
süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
Bir orta boy su barda¤› (200 cc) süt veya yo¤urt ile
iki dilim peynir bir porsiyondur.
Ya¤s›z veya ya¤› azalt›lm›ﬂ süt, yo¤urt ve tuzu az
peyniri tercih edin.
Çi¤ süt ve pastörize edilmemiﬂ sütlerden yap›lan
peynir ve benzeri besinler insanlarda Brusella
hastal›¤›na neden olur. Bu nedenle sokakta sat›lan
kayna¤› bilinmeyen sütleri tüketmemeli. Pastörize
edilmiﬂ veya UHT (uzun ömürlü süt) sütleri tercih
edilmelidir.
Yo¤urdun suyunun süzülmesi veya bekletme
esnas›nda oluﬂan suyunun at›lmas› vitamin B2
(riboflavin) kayb›na neden olur. Suyu at›lmamal›d›r.

Süt ve süt ürünlerinin kalsiyum içerikleri aﬂa¤›daki
tabloda da görüldü¤ü gibi di¤erlerine göre çok daha
fazlad›r.

Sütlü tatl› piﬂirildikten sonra ocaktan al›n›rken
ﬂekeri eklenmelidir. Piﬂirilme s›ras›nda eklenen ﬂeker
ile sütün proteini birleﬂince protein kayb› oluﬂur.

Türkiye’ye özel oluﬂturulan beslenme rehberinde
de süt ve süt ürünleri tüketimine yönelik tavsiyeler
önemlidir ve göz ard› edilmemelidir. Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve HÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü iﬂ birli¤iye
haz›rlanm›ﬂ olan öneriler özetle aﬂa¤›daki gibidir.
BES‹N MADDES‹
Ya¤s›z sade süt (250cc)
Meyveli yo¤urt (250cc)
%2 ya¤l› süt (250 cc)
Tam ya¤l› süt (250 cc)
Mozerella peyniri (30gr)
Krem peynir (2 çorba kaﬂ›¤›)
Taze kaﬂar (30gr)
Sardalya (k›lç›kl›)
Kuru incir (3 adet)
Dondurma (125 gr)
Brokoli (125gr)
Portakal (1 adet)
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Op. Dr. Emin Kaya
KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

“Do¤u ve Bat› t›bb›n›n buluﬂmas› ”
PDO Thread Rejuvenation Nedir?
Çok uzun süredir cerrahide kullan›lan ve son derece
güvenli olan Polydioxanone diye bilinen ipliklerin
özel bir tasar›m ve özel i¤neler yard›m›yla dokunun
ve cildin yeniden gençleﬂtirilmesi ve gerekti¤i
yerlerde as›lmas› için kullan›lan non-invaziv bir
cerrahi tekniktir. Felsefe olarak bakacak olursak
asl›nda akupunktur gibi çok uzun y›llard›r var olan
do¤u t›bb›n›n bigeli¤inin modern bat› t›bbi ile
buluﬂmas›d›r.

Özel tasarlanm›ﬂ Polydioxanone ‹plik

Nas›l Bir Etki Gösterir?
Burada hem kullan›lan i¤nelerin akupunktur gibi
bir etki göstermeleri ve bölgedeki kan dolaﬂ›m›n›
ve hücre yenilenmesini artt›rmalar›, hem de özel
tasarlanm›ﬂ ipliklerin etkisiyle, lifting etkisi
oluﬂturmalar› söz konusudur. Bu lifting etkisi
kullan›lan iplik çeﬂidine ve doku derinli¤ine göre
de¤iﬂir.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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giderilmesi, g›d› sarkmas› ve dokuda istenmeyen
ya¤ birikimi gibi olumsuzluklara çözüm getirilebilir.
Enfekte cilt ve dokuya tabi ki uygulamamak laz›m.
Ciddi ba¤›ﬂ›kl›k sistemi veya otoimmun hastal›¤›
olan kiﬂilere önerilmiyor.
Aspirin ve di¤er antikoagülanlar› kullananlara
uygulama yap›lmamal›d›r.
Bunun d›ﬂ›nda herhangi bir risk söz konusu de¤ildir.
Ço¤u invaziv cerrahi iﬂlemden çok daha güvenli ve
pratik bir yöntemdir. ‹nce iplikler i¤ne ile, kal›n
bal›k k›lç›¤› ﬂeklinde dokuyu asan iplikler kanül
yard›m›yla, lokal anestezi uygulanarak yerleﬂtirilir.
Böylece minimum a¤r› ve ödem oluﬂur. Yinede
cerrahi bir iﬂlem oldu¤u unutulmamal› ve steril
koﬂullarda uygulanmal›d›r. Özellikle orta yüz
sarkmalar›, kaﬂ düﬂmeleri, çene köﬂesi, yanak
sarkmalar›n› gidermede çok uygundur.

Hücrelerde kal›c› bir yenilenme, ba¤ dokusunda
sertleﬂme ve genel olarak rejüvinasyon dedi¤imiz
yeniden gençleﬂme söz konusudur.

Sonuç Ne Zaman Ortaya Ç›kar ve Ne Kadar
Kal›c›d›r?
Sonuç uygulamadan hemen sonra ortaya ç›kmaya
baﬂlar. 2-3 ay içinde maksimum seviyeye ulaﬂ›r ve
uygulanan ipli¤in türü, say›s›na ve tekni¤e göre
5-10 yaﬂ gençleﬂme gerçekleﬂebilir. Bu iplikler
aras›nda sarmal, vida ﬂeklinde olanlar ve hatta alt›n
kaplamal› iplikler bile var.

‹yileﬂme ve Günlük Hayata Dönme Süreci
Nas›ld›r?
Ço¤u hasta hemen uygulama sonras›nda günlük
aktivitelerine dönmektedir. Bu süre zarf›ndan önce
a¤z›n çok geniﬂ aç›lmas› veya abart›lm›ﬂ mimiklerin
yap›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. ‹ﬂlemden 3 hafta
sonras›na kadar ise yüzün ovuﬂturulmas›ndan ve
yüz üstü yatmaktan kaç›n›lmas›n› tavsiye ediyoruz.
Yüze fazla bask› yap›lmamas› gerekmektedir.
Bu 3 haftan›n da sonunda iﬂlem gören bölgeleri
normal olarak hareket ettirmeye baﬂlayabilirsiniz.

Risk veya yan etkisi var m›d›r? Uygun adaylar
kimlerdir?
35-55 yaﬂ aras›ndaki bireyler en uygun adaylard›r.
Yaﬂlanmakla birlikte oluﬂan k›r›ﬂ›kl›klar›n
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‹ﬂlemin ard›ndan ilk birkaç gün içerisinde baz› ﬂiﬂlik,
k›zar›kl›k veya morluklar olmas› do¤al olarak
karﬂ›lanmakta ve bunlar› azaltmak için buz kompresi
uygulanmas› önerilmektedir. Hastan›n yüzünde
hissedece¤i rahats›zl›k hissi di¤er cerrahi
operasyonlara göre minimum düzeydedir ancak
her deri alt› iﬂleminde rastlanabilece¤i gibi iﬂlem
sonras› ilk birkaç gün içerisinde hafif bir kaﬂ›nt›
hissi görülebilir. Herhangi bir a¤r› hissedildi¤i
parasetamol gibi a¤r› kesiciler kullan›labilir. Ancak
ibuprofenin morluk oluﬂumundan kaç›nmak ad›na
tercih edilmemesi tavsiye edilir.

Pahal› bir yöntem midir?
Asl›nda yüz germe gibi bir müdahele için oldukça
ekonomiktir. Kullan›lan iplik türü ve say›s›na göre
belirlenmektedir.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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Prof. Dr. Sadık Perek
Genel Cerrahi Uzman›

Akut dönemde kolonoskopi yapılmamalıdır. En iyi
tan› yöntemi ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi
ile incelemedir.
Tekrarlayan ataklar, alevlenmeler sonucu barsakta
ﬂekil bozuklu¤u, darlık, buna ba¤lı tıkanma ve
kusmalar olabilir.

Kal›n ba¤ırsakta divertiküller en fazla sol tarafta
sigmoid kolon dedi¤imiz kısımda görülür. Sigmoid
kolon karnın sol alt bölümünde yer alır. Yaﬂ arttıkça
divertiküllerin görülme sıklı¤ı artar.
Kronik kabızlı¤a yol açan liften fakir, rafine gıdalarla
beslenmek bu hastalı¤a zemin hazırlar. Normal
olarak kalın ba¤ırsa¤ın her gün boﬂalıp temizlenmesi
gerekir.

Ayrıca iltihaplanan divertiküllü kısım komﬂu organ
olan mesaneye yapıﬂarak onun içine açılabilir.
Bunun sonucunda kalın barsak ile mesane arasında
fistül oluﬂur. Belirtileri idrarla hava, kan veya dıﬂkı
partiküllerinin gelmesidir.

Ba¤ırsakta küçük boloncuk ﬂeklinde tomurcuklanma
yapan bu divertiküllerin içinde baﬂlayan enfeksiyon
(divertikülit denir) abseye hatta delinmeye yol
açabilir.

Kalın barsak divertiküllerinin di¤er bir
komplikasyonu rektal kanamad›r; de¤iﬂen ﬂiddette
olabilir. Genellikle ameliyat gerektirmeden durur.
Bu hastalı¤ın ay›rıca tanısında özellikle kalın barsak
kanseri önemlidir. Kolitis ülseroza gibi kanamalı
iltihabi barsak hastalıklarını da unutmamak gerekir.
Komplikasyon yapmamıﬂ divertiküllerde ameliyat
a¤rılı ataklara ra¤men pek gerekmez.

Karnın sol alt kısmında, sa¤ taraftaki appendisite
benzer a¤rıya yol açar.
Abseleﬂme veya delinme halinde karında hassasiyet,
ﬂiddetli a¤rı, ateﬂ, titreme görülebilir. Delinme yerellokal kalabildi¤i gibi yaygın peritonite de yol açabilir.
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Ameliyatta kolonun iltihaplı divertikülleri içeren
kısmı çıkartılır.

Tedavide yaygın peritonit bulguları yoksa önce
antibiyotiklerle so¤utma tedavisi yapılır. Barsak, bir
süre serum verilerek istirahate sevk edilir. Apse
varsa uygun ﬂartlarda radyolojik yöntemle ciltten
de boﬂaltılabilir.

Komplikasyon yapmamıﬂ divertiküllerde ise lifli
besinlerle, bitkisel beslenmek, hareket etmek, su
içmek ve düzenli olarak hergün defekasyon yapmak
komplikasyonların önüne geçebilir.

Tekrarlayan kronik vakalar ve tedaviye cevap
vermeyen akut hastalar ameliyat edilir.

Resim 2-a

Resim 2-b

Resim 2-a: Divertiküllü ba¤›rsa¤›n iç yüzünden
divertükül a¤›zlar›n›n görünümü
Resim-1: Kal›n ba¤›rsa¤›n iç yüzünün normal görüntüsü

Resim 2-b: Divertiküllerden birinin içine s›k›ﬂm›ﬂ olan
d›ﬂk› parças›

Resim-3-4: ‹ltihaplanm›ﬂ divertiküllerin ba¤›rsa¤›n iç yüzünden görünümü
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Periton
Kas Tabakası
Kalın Bağırsak Tenyası

Divertiküllerin kontrast madde ile yapılan
radyolojik incelemedeki görünümü

Apendiks
Epiploika
Divertikül

Mukoza

Divertikülün
içindeki iltihap
Kas tabakasını
delen kan damarı

Divertikülün şematik görünümü

Resim-5: Sigmoid kolonda divertüküller

Medikal Dergi, Kasım 2014

18

Kolon Divertikülleri ve Komplikasyonları

Omentum
İnce
Bağırsak

Cilt

Mesane

Kalın barsakta apse yapmış
divertiküllü kısım

Resim-6: Sigmoid kolonda iltihaplanmaya yol açm›ﬂ divertiküller
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Ailesinde prostat kanseri olanlar 40 yaﬂ›ndan itibaren, di¤er
erkekler ise 50 yaﬂ›ndan itibaren erken tan› araﬂt›rmalar›na baﬂlamal›d›r.
Bu amaçla total PSA bak›lmal› ve bu her y›l tekrarlanmal›d›r.

”

Erkeklerde prostat, idrar torbas›n›n (mesane) hemen
ç›k›ﬂ›nda yer alan, yaklaﬂ›k 20 gr a¤›rl›¤›nda bir salg›
bezidir.(ﬁekil 1) Üretra ad› verilen ve idrar›
mesaneden penis ucuna kadar taﬂ›yan kanal›n
(üretra) baﬂlang›c›ndaki yaklaﬂ›k 3 cm'lik bölümü
çepeçevre sarar.

Mesane Boynu
Prostatik
Üretra
Üregenital
Diyafram

PROSTAT
Ejekulatuar Kanal
Bulboüretral
Bez

ﬁekil 1: ‹drar yolu, mesane, prostat ve idrar kanallar›n›n
ﬂematik görünüﬂü

Mesane prostat ve idrar yolunun ﬂematik görünümü
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Prostat Nedir, Ne İşe Yarar, Prostat Kanseri Nedenleri ve Belirtileri

Ayr›ca son olarak ﬂu da eklenmelidir ki daha önce
sözü edilen veru montanum bizim için d›ﬂ büzük
kaslar›n›n baﬂlad›¤› seviyeyi göstermesi nedeniyle
bir nirengi noktas› olarak kabul edilir.

Prostat›n idrar yolunu sard›¤› alana sa¤ ve sol taraftan
gelen meni kanallar› tam prostat›n orta k›sm›na
aç›lmaktad›r. Bu k›sma veru montanum ad› verilir.
Ayr›ca bu iki meni kanal›n›n çevresinde, prostattan
gelen salg›lar›n idrar kanal›na boﬂald›¤› çok ufak yaklaﬂ›k 15-20 adet kanalc›klar›n a¤z› bulunur. (ﬁekil 2)

Prostat Ne ‹ﬂe Yarar?
Prostat bezinin görevi meniyi (sperm) oluﬂturan
s›v›n›n yaklaﬂ›k % 10-20'lik bir k›sm›n› salg›lamakt›r.
Bu salg›n›n içinde bulunan maddeler, özellikle
spermlerin vajinal ortamda enfeksiyonla
karﬂ›laﬂmas›n› engellemekte ve meninin 20-30
dakika içinde ak›ﬂkan hale gelmesine neden
olmaktad›r. Buna likefaksiyon denir.
Prostat içindeki salg› bezleri sekretuar epitel hücreleri
ile kapl›d›r. Prostat salg›s›n› ve PSA'y› bü hücreler
yapmaktad›r. Sekretuar hücrelerin d›ﬂ›nda bazal
hücreler ve salg› üretimini düzenleyen nöroendokrin
hücreler bulunur. Bazal hücreler sekretuar hücrelerin
ömrünü tamamlamas›yla onlar›n yerini alan
hücrelerdir. Bu yap›lar› bazal membran ad› verilen
bir yap› sarmaktad›r. Menide yüksek oranda olan
PSA, bazal membran› geçemez ve kana kar›ﬂamaz.
Prostat kanserinde salg› hücresinin kontrolsüz bir
ﬂekilde ço¤almas› ile iﬂte bu bazal membran y›k›l›r
ve üretilen PSA kana daha fazla geçmeye baﬂlar.

ﬁekil 2: ‹drar kanal›n› saran prostat ve kanalc›klar›n
aç›ld›¤› k›s›m

Erkeklerde iki adet idrar tutma büzü¤ü (sfinkter)
vard›r. ‹ç büzük mesane ile prostat›n birleﬂti¤i
yerdedir ve istemsiz bir ﬂekilde çal›ﬂarak idrar›n
tutulmas›n› sa¤lar. Ayr›ca iç büzük boﬂalma s›ras›nda
kas›lmakta ve meni d›ﬂar› at›l›rken meninin idrar
torbas›na geri kaçmas›na engel olmaktad›r. D›ﬂ
büzük prostat›n hemen sonras›nda, le¤en kemi¤ini
saran kaslardan oluﬂan ve istemli olarak iﬂlev gören
bir büzük sistemidir. Yani bir baﬂka ifade ile idrara
çok s›k›ﬂ›ld›¤›nda idrar kanal›n› büzerek idrar›n
kaçmas›n› engeller. (ﬁekil 3)

Bu nedenle kandaki PSA yüksekli¤inin nedeninin
bazal membran› y›kan bir kansere mi ba¤l› oldu¤u
ﬂüphesi ile kesin tan› için prostat biyopsisi
önerilmektedir. Ancak PSA de¤erini kanser d›ﬂ›nda
yükseltebilecek baﬂka etkenlerin de olabilece¤i
unutulmamal›d›r.

Kanser Ne Demektir?
Basitçe bir organ veya herhangi bir dokuyu oluﬂturan
hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir ﬂekilde ço¤almas›na kanser denir. Bu kontrolsüz ve anormal hücre
büyümesi ve ço¤almas› dokunun veya organ›n normal
anatomik yap›s›n›n bozulmas›na ve büyümesine
neden olan bir veya bir kaç kitle oluﬂturur. Bu kitlelere
tümör ad› verilir.
Habis ad›n› verdi¤imiz kötü huylu tümör hücreleri
anarﬂik bir düzen içinde ve frenlenemeyecek bir

ﬁekil 3: ‹ki büzük sisteminin ﬂematik görünümü
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ﬂekilde ve h›zda kontrolsüz olarak ço¤almaya baﬂlarlar.
Öncelikle komﬂu dokular› istila ederler, onlar›n
içerisine do¤ru yay›larak fonksiyonlar›n› etkilerler.
Daha sonra kan ve lenf damarlar›na girerek kan ve
lenf ak›m›yla vücudun di¤er organlar›na ulaﬂabilirler.
Ulaﬂt›klar› organa yerleﬂip orada yine kontrolsüz bir
ﬂekilde ço¤alabilirler. Bu olaya metastaz ad› verilir.

2. Genetik: Ailesinde, özellikle birinci derecede
akrabas›nda prostat kanseri olanlarda risk daha
yüksektir.
3. Irk: ABD'de siyah ›rkta oldukça yüksek oranda
görülür.

Yaﬂam tarz›n›n hastal›¤›n geliﬂmesine etki edebilece¤i
düﬂünülmektedir. Özellikle bol ya¤l› ve az fibrinli
beslenme muhtemelen prostat kanserinin
oluﬂmas›n› kolaylaﬂt›rabilir. Yine kadmiyum
maddesinin bulundu¤u, örne¤in lastik endüstrisinde
çal›ﬂan erkeklerde daha yüksek bir risk var gibi
görünmektedir. Ancak tüm bunlara ra¤men ve ne
ﬂükür ki belki de baﬂka hiç bir kanserde görülmeyen
bir özellik öne ç›kmaktad›r. Prostat kanserlerinin
belli bir alt grubunun hastaya ömrünü tamamlatan
ve ölümün baﬂka nedenlerden gerçekleﬂti¤i, latent
yani klinik aç›dan önemsiz kanserler oldu¤u
söylenebilir.

Kanser Oluﬂmas›n›n Nedeni
Günümüzde bilinmektedir ki her ne sebeple oluyorsa
olsun kanser geliﬂmesinin nedeni, vücut hücresinin
genetik yap›s›n›n de¤iﬂmesidir. Bu durum hücrenin
geliﬂmesi, ço¤almas› ve ölmesi sistemati¤inde
sapmalara yol açmaktad›r. Ve zaman› geldi¤inde
ölmeyen hücreler, kontrolsüz ço¤alma özelli¤i
kazanan hücreler haline gelmektedir.
Kural olarak bir hücrenin, bir kanser hücresine
dönüﬂmesi için bir çok iç ve d›ﬂ faktörün bir araya
gelmesi gerekmektedir. Bu d›ﬂ etkenlerin baz›lar›
sigara, radyoaktif ›ﬂ›nlar, güneﬂ ›ﬂ›nlar›, baz› viral
efkeksiyonlar olarak say›labilir. Ancak tekrar
vurgulamakta yarar var ki d›ﬂ etkenler tek baﬂ›na
sorumlu tutulamazlar.

Görülme s›kl›¤› bu kadar yüksek oranlar› bulan bir
hastal›¤›n tarama yap›larak araﬂt›r›l›p araﬂt›r›lmamas›
gerekebilece¤i düﬂünülebilir. Ancak bunun çok
büyük harcamalar gerektirece¤i ve daha önemlisi
lüzumsuz tedirginlikler yarataca¤› aç›kt›r. Bu nedenle
bize göre hedef tarama de¤il erken tan› olmal›d›r.
Buna göre ailede prostat kanseri olan erkekler erken
tan› araﬂt›rmalar›na 40-45 yaﬂ aras›, di¤er erkekler
ise 50 yaﬂ›ndan sonra baﬂlamal› ve bu her y›l tekrar
ettirilmelidir.

ﬁimdi bu bilgilerin yol göstericili¤inde prostat
kanserine daha yak›ndan bakabiliriz.

Prostat Kanserinin Görülme S›kl›¤›
Prostat kanseri akci¤er kanserinden sonra en s›k
görülen kanserdir. Genelde 50 yaﬂ ve sonras› görülür.
Yaﬂ›n artmas› ile birlikte görülme s›kl›¤› artar.
Yeterince uzun yaﬂad›¤› takdirde her erkekte prostat
kanseri geliﬂebilece¤i, özellikle 80 yaﬂ ve üzerindeki,
baﬂka herhangi bir hastal›k nedeniyle kaybedilen
erkeklerin otopsi sonuçlar›ndan iyi bilinmektedir.

Ve son olarak söz edilmesi gereken erkek cinsel
hormonu olan ve testislerden salg›lanan testosteron
prostat›n fonksiyonu için gerekli bir hormondur.
Ancak prostat kanseri hücrelerinin büyümesine de
yard›m etmektedir. Testislerin yeterli fonksiyonu
olmadan prostat kanseri oluﬂmamaktad›r.
Sonuç olarak prostat kanserinin nedenleri ve risk
faktörleri konusunda henüz pek az say›da
kesinleﬂmiﬂ veri mevcuttur ve yine bunlardan
ç›kar›lacak sonuçlardan henüz kesin bir ön tedbir
imkan› da ne yaz›k ki mevcut de¤ildir.

Prostat Kanserinde Risk Faktörleri ve Nedenleri
Prostat kanserine neyin sebep oldu¤u tam olarak
bilinmemekle birlikte oluﬂumuna katk›s› olabilece¤i
düﬂünülen üç tane kesin risk faktörü ﬂunlard›r:
1. Yaﬂ: Yaﬂ ilerledikçe prostat kanseri görülme
s›kl›¤› artar.
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koruyucu özelli¤i bulunan, vücuttaki D vitamini
sentezini azaltmaktad›r.
3. Obezite.
4. Kolesterol.
5. Sigara.

Prostat Kanserinin Önlenmesi
Prostat kanserinin kesin nedeni bilinmedi¤inden,
günümüzde bir çok vakada hastal›¤›n oluﬂmas›n›n
önlenmesi mümkün de¤ildir. Ancak son zamanlarda
yap›lan çal›ﬂmalar diyet ve yaﬂam ﬂekli de¤iﬂiklikleri
ile prostat kanseri riskinin azalt›labilece¤ini
göstermektedir.

Prostat Kanseri Belirtileri
Bir çok kanser türünde oldu¤u gibi, prostat
kanserinde özellikle erken dönemde çok az ﬂikayet
olur. S›k idrara ç›kma, ince ve kesik kesik idrar
yapma, idrar yaparken a¤r› olmas›, idrarda kan olmas›
gibi idrarla ilgili sorunlar (bu belirtiler genellikle
prostat büyümesini gösterir) ve meniden kan gelmesi
öncelikle prostat kanserini akla getirmemektedir.
Ancak yukar›da söz edilen ﬂikayetlerle baﬂvuran,
özellikle yaﬂl› erkeklerin ﬂüphesiz prostat kanseri
aç›s›ndan de¤erlendirilmeleri gerekmektedir.

Bunlar› 3 grup alt›nda toplayabiliriz:
1. Yiyecekler; sebze ve meyveden zengin beslenme;
özellikle domates, brokoli, brüksel lahanas›, soya
fasulyesi, mantarlar, bal›k ya¤›, selenyum, vitamin E.,
yeﬂil çay.
2. Spor
3. T›bbi tedaviler;
1. Finasteride (Proscar); Yap›lan bir çal›ﬂmada
prostat kanserini önlemek amac›yla belirli bir
hasta grubuna finasteride tedavisi uygulanm›ﬂt›r. Finasteride vücutta testosteronu, aktif
formu alan dihidrotestosterona dönüﬂtüren 5
alfa redüktaz tip 2 enzimini bloke etmektedir.
Böylece vücutta dihidrotestosteron seviyesinde
azalma ve dolay›s›yla prostat kanserinin
oluﬂumunun önlenmesi amaçlanmaktad›r.
Çal›ﬂma sonunda prostat kanserinin görülme
oran›n›n % 25 oran›nda azald›¤› gözlenmiﬂtir.
Ancak bu hastalarda daha sald›rgan prostat
kanseri tipleri görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun
nedeni henüz bilinmemektedir.
2. Dutasteride (Avodart); ﬁu anda devam eden
bir çal›ﬂmada prostat kanserinin engellenmesi
amac›yla yine belirli bir grup hastaya Dutasteride
tedavisi uygulanmaktad›r. Dutasteride yine
finansteride gibi testosteronu dihidrotestosterona dönüﬂtüren 5 alfa redüktaz
enzimini inhibe eder. Ancak Dutasteride,
Finasteride'den farkl› olarak 5 alfa redüktaz
enziminin her iki tipini de (tip 1 ve tip 2 ) bloke
eder. Çal›ﬂman›n sonuçlar› beklenmektedir.

Kanserin ileri dönemlerinde ise, özellikle bel-s›rt
veya kol-bacak a¤r›lar› görülebilir ki bu belirtiler
kemiklerin de etkilendi¤ini gösterebilir.
Özellikle merak edilen bir konu idrar yapma
yak›nmalar› ile prostat kanseri aras›nda nas›l bir iliﬂki
oldu¤udur. Hemen belirtelim ki bu iki hastal›k
aras›nda, yani iyi huylu prostat büyümesi (BPH ) ile
prostat kanseri aras›nda direkt bir iliﬂki yoktur. Ayn›
anda prostat›n farkl› iki bölgesinde iki farkl› hastal›k
bulunabilir. ‹lk hastal›k iyi huylu prostat büyümesidir
(BPH), prostat›n santral zon ad› verilen idrar yoluna
komﬂu bölümünde oluﬂur ve yukar›da söz edilen
idrar yapma zorluklar›na neden olur. ‹kinci hastal›k
ise prostat kanseridir ve prostat›n periferik zon ad›
verilen kabuk bölgesinden geliﬂir.
Bu durumu daha iyi anlayabilmek için prostat bir
portokala benzetilebilir. ‹drar yolu portakal›n içinden
geçen bir kanald›r. ‹yi huylu prostat büyümesi
portakal›n meyvesinden kaynaklan›r ve büyüme
artt›kça ortas›ndan geçen idrar kanal›n› s›k›ﬂt›r›r ve
daralt›r; böylece idrar yapmakta zorlanma
ﬂikayetlerine yol açar. Prostat kanseri ise portakal›
çevreleyen kabuktan geliﬂir, dolay›s› ile ortadaki idrar
yolu üzerinde herhangi bir olumsuzluk yaratmas›,
özellikle erken dönemde söz konusu olmaz.

Son olarak kaç›n›lmas› gerekenler için de bir kaç
ﬂey söylemenin yarar› vard›r. Bunlar;
1. G›dalar; Yüksek ya¤ oran› ve k›rm›z› et içeren
yiyecekle beslenme
2. Aﬂ›r› kalsiyum al›nmas›; prostat kanserine karﬂ›
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Uzm. Dr. Hatice Güler
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman›

“

Çocuklardaki bakteriyel bo¤az enfeksiyonlarının en
sık sebebi grup A beta hemolitik streptokoklardır.

burun akıntısı gibi semptomlar vardır. Boyunda
lenf nodları büyümüﬂ, sert ve a¤rılıdır. Hastalık 1
ila 5 gün sürebilir.

Çocuklarda bo¤az enfeksiyonlarının en sık sebebi
virüslerdir. RSV, Parainfluenza, Adenovirüs, ‹nfluenza
A, EBV, Herpes Simpleks, Rinovirüs, Koronavirüs,
enterovirüsler bo¤az enfeksiyonuna neden olan viral
ajanlardır. Bu etkenlere ba¤lı üst solunum yolu
enfeksiyonları, en sık kıﬂ aylarında görülür.

Grup A beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında
(Beta enfeksiyonu), bo¤az a¤rısı iki yaﬂından büyük
çocukların en önemli ﬂikayetlerinden biridir.
Baﬂa¤rısı, karın a¤rısı ve kusma da olabilir. Ateﬂ ilk
12 saatte baﬂlar ve 40 °C’ye kadar yükselebilir. 1 ila
4 gün devam eder. Hastaların ço¤unda bo¤azda
kızarıklık vardır, bazı çocuklarda bademciklerde
büyüme, eksüdasyon, yumuﬂak damakta pete¤i
görülebilir. Boynun ön tarafındaki lenf bezlerinde
büyüme vardır.

Çocuklardaki bakteriyel bo¤az enfeksiyonlarının en
sık sebebi grup A beta hemolitik streptokoklardır.
Halk arasında “Beta mikrobu” olarak tanınan
bakterilerdir.
Viral bo¤az enfeksiyonları sessiz baﬂlar. Ateﬂ,
halsizlik, iﬂtahsızlık, bo¤az a¤rısı, ses kısıklı¤ı ve
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Beta enfeksiyonları antibiyotik ile tedavi edilmelidir.
Tedavi edilmemiﬂ beta enfeksiyonunda %1 oranında
romatizmal ateﬂ ortaya çıkar. Etkili bir tedavi ile
beta enfeksiyonunda “romatizmal ateﬂ” riski %90
oranında azalmaktadır. Yeterli tedaviye ra¤men beta
mikrobu %10 oranında bo¤azda varlı¤ını devam
ettirmektedir.

Beta mikrobunun bo¤azda yerleﬂmesi, aktif
enfeksiyona veya asemptomatik taﬂıyıcılı¤a neden
olabilir. Taﬂıyıcılık çocukların ortalama %10’unda
görülür. Taﬂıyıcılarda romatizmal ateﬂ riski yoktur.

Tedavi
Akut beta enfeksiyonu tedavisinde amaç çocukları
Akut Romatizmal Ateﬂ ve Poststreptokokal
Glomerülonefrit gibi komplikasyonlardan korumak,
hastalı¤ı kontrol altına alarak kısa sürede iyileﬂmeyi
sa¤lamak ve hastalı¤ın yayılmasını önlemektir. Bu
konuda en iyi ilaç Penisilindir. Tüm dünyada beta
mikrobu Penisiline duyarlıdır. Ancak Amoksisilin,
Azitromisin, Klaritromisin ve Sefalosporinler de
kullanılabilir.

Bo¤az enfeksiyonlarında en önemli durum, tedavi
gerektirmeyen viral bo¤az enfeksiyonunun beta
enfeksiyonundan ayırt edilmesidir. Burada bo¤az
kültürü altın standarttır. Ayrıca hızlı tanı testleri de
kısa sürede sonuçlanarak tedavinin daha önce
ba¤lanmasını sa¤layabilir. Kültür pozitif olanların
%15-20’sinde hızlı test negatif sonuç verdi¤i için, hızlı
test sonucu negatif ise kültür alınmalıdır. Ancak klinik
çok belirgin ise test yapılmadan da tedavi ba¤lanabilir.

Bo¤az kültürü pozitif, tekrarlayan beta enfeksiyonu
geçiren çocuklar özel bir sorundur. Bu durumlarda
tedaviyi etkin kılmak için Amoksisilin-Klavulonat
veya Klindamisin önerilir.

Beta enfeksiyonu tedavi edilmedi¤inde orta kulak
enfeksiyonu, sinüzit, bademcik yanında apse ve lenf
bezinde ilerleyen iltihaplanma görülür. Ayrıca hayati
önemi olan akut romatizmal ateﬂ ve akut
glomerülonefrit gibi ciddi komplikasyonlar da
görülebilir.

Beta taﬂıyıcılı¤ında ço¤unlukla tedavi gereksizdir.
Bu durum taﬂıyıcı kiﬂiye de çevresine de zarar
vermez. Ancak bazı durumlarda bo¤azdan betanın
temizlenmesi gerekebilir. Akut romatizmal ateﬂ ve
poststreptokokal gomerülonefrit salgınlarında,iç
içe yaﬂayan toplumlardaki beta salgınlarında veya
ailede romatizmal ateﬂ öyküsü oldu¤unda taﬂıyıcılık
tedavi edilmelidir.

Viral bo¤az enfeksiyonunda tedavi semptomatiktir.
Yani a¤rı kesici ve ateﬂ düﬂürücülerle hasta
rahatlatılır.
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GR‹P DEY‹P GEÇMEY‹N
Özellikle çocuklar ve yaﬂlılarda bulaﬂıcı hastalıklara zemin hazırlayarak, orta kulak iltihabı, zatürre,
beyin zarı ve beyin dokusu enfeksiyonları gibi tehlikeli sonuçlara neden olabilen grip1, dünya genelinde
3 ila 5 milyon civarında ﬂiddetli vakaya ve 250 bin ile 500 bin civarında vakada ise ölüme neden
olmaktadır2. Siz de geç kalmadan tedbirinizi alın, grip aﬂısı olarak griple vedalaﬂın.
Influenza virüsünün yol açtı¤ı bulaﬂıcı bir hastalık olan grip, genellikle öksürük ve hapﬂırıkla etrafa saçılan
damlacıkların havada da¤ılması ile bulaﬂmaktadır1. Genellikle so¤uk algınlı¤ı ile karıﬂtırılan grip, so¤uk
algınlı¤ına kıyasla daha a¤ır belirtilerle seyreder ve iyileﬂmek için uzun süre gerekmektedir1,2. Genellikle
39 derecenin üzerinde seyreden ateﬂ, ﬂiddetli kas a¤rıları ve halsizlik ile seyreden grip, 3 ile 7 gün arasında
hastaları yata¤a mahküm edebilmektedir1.
Gerekli tedbirler alınmadı¤ında ölümle sonuçlanabilecek grip, özellikle kalp-damar hastaları, solunum
yolu hastalı¤ı bulunanlar, kalp-damar hastalıklarına ek olarak ﬂeker hastalı¤ı bulunanlar için büyük risk
teﬂkil etmektedir1. Örne¤in gribe yakalanan kalp-damar hastalarında ölüm riski 52 kat, solunum yolu
hastalarında ise 120 kat daha fazla olabilmektedir1. Bununla beraber grip, eriﬂkinlerde hastaneye baﬂvurmaya,
ilaç kullanımına, iﬂ devamsızlı¤ına ve aktivite kısıtlı¤ına neden olabilmektedir3. Hastalık nedeniyle toplam
iﬂ günü kaybının %10-12’sinden gribin sorumlu oldu¤u düﬂünülmektedir4.
Gripten korunmanın en etkili yollarından birinin grip aﬂısı oldu¤unu vurgulayan GSK Türkiye Medikal
Direktörü Dr. Yıldıray Tanrıver özellikle risk grubundaki hastalar baﬂta olmak üzere, tüm çocuk ve
eriﬂkinlerin1 her yıl aﬂı yaptırması gerekti¤ine dikkat çekmektedir. Çocukların grip aﬂısı olmasının önemine
de¤inen Tanrıver “Grip mevsimi sırasında hamile kalmayı planlayanlar ile 50 yaş üzerindeki tüm
yetişkinlerin de her yıl aşı olmalarını önerilmektedir”1 dedi. ‹nfluenza virüsünün Ocak-ﬁubat arası
dönemde yaygın bir ﬂekilde görüldü¤ünü, son 4-5 sezondur grip Mayıs ayına kadar uzadı¤ını5 belirten
Tanrıver; “Sonbahar aylarında uygulanmaya başlayan grip aşısının artık ilkbahar aylarına kadar
uygulamak gerektiğini vurgulayarak, herkesi erkenden tedbir almaya ve griple vedalaşmaya davet
ediyoruz”6, 7 dedi.

1
2
3
4

5

6
7

T.C. Sa¤lık Bakanlı¤ı, Temel Sa¤lık Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Grip Hastalı¤ı Genelgesi, B100TSH0110001.
Influenza (Seasonal). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html. Son Eriﬂim Tarihi: 17.05.2013. 15
Neuzil K.M.. Illness Among Schoolchildren During Influenza SeasonArch Paed Adol Med2002;156: 986-991.
Keech M, et al. The impact of influenza and influenza-like illness on productivity and healthcare resource utilization in a
working population. Occup Med 1998; 48: 85-90.
Akçay Çıblak M., ‹stanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel ‹mmünoloji Bilim Dalı (‹TFVBD), Ulusal Sentinal Sürveyans Aﬂı,
2003-2012 verileri
Badur S. Ünal S., Grip: Önemi ve Aﬂısı, Aﬂı, Editör Prof. Dr. Selim Badur, Ekim 2011, ‹stanbul. s: 98-131. 18.
Badur S. Akçay Çıblak M., Grip Platformu Bülteni, 2011:1. 19. Akçay Çıblak M., ‹stanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel
‹mmünoloji Bilim Dalı (‹TFVBD), Ulusal Sentinal Sürveyans Aﬂı, 2003-2012 verileri.
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Hastalık tipik olarak ani baﬂlangıçlı
“yüksek
ateﬂ, üﬂüme, titreme ve bitkinlik
ﬂeklinde baﬂlamaktadır.
”
Filavoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür.

Hastalı¤ın Bulaﬂması

Ebola Virüsü Hastalı¤ı (EVH) tüm dünyayı tehdit
ediyor. EVH ani geliﬂen, öldürücü bir hastalıktır.
Ebola Virüsü Hastalı¤ı salgınlarında ölüm oranı
%90’lara kadar çıkabilmektedir. Son 40 yıldır
görülen bu kanamalı hastalı¤ın, en büyük salgınını
yaﬂamaktayız. Bugün itibariyle 9.000 hasta ve 4.500
ölüm bildirilmiﬂtir.

Ebola virüsü, Afrika’da ﬁempanze, goril, maymun,
yarasa gibi hayvanların kan ve di¤er vücut sıvılarıyla
temas sonucu insanlara geçmiﬂtir. Daha sonra da
insandan insana bulaﬂma geliﬂmiﬂtir. EVH; kan,
idrar, dıﬂkı, tükürük, kusmuk, ter, semen gibi
vücut sıvılarıyla do¤rudan temas sonucunda bulaﬂır.
‹nfeksiyon geliﬂimi için bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri,
göz, burun ve a¤ızla do¤rudan temas gereklidir.
Hasta olan kiﬂiler iyileﬂtikten sonra 7 haftaya kadar
infeksiyonu bulaﬂtırabilirler.

Hastalık en çok Orta Afrika’nın batısında
görülmektedir. En çok etkilenen ülkeler, Gine, Sierra
Leone, Liberya, Nijerya ve Senegal’dir. Dünya Sa¤lık
Örgütü, 8 A¤ustos 2014’te bu salgını, halk sa¤lı¤ı
için uluslararası acil durum ilan etmiﬂtir.

Hastalık ancak hasta olan kiﬂilerden bulaﬂır. Ebola
virüsü bulaﬂan bir kiﬂi, belirtileri görülünceye kadar
geçen kuluçka süresinde hastalı¤ı yayamaz.

Virüs hızla yayılıyor...
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Ebola Virüs Hastalığı

Hastalı¤ın kuluçka süresi 2-21 gün arasında,
ortalama olarak 8-10 gündür.

• Her fırsatta su veya antiseptiklerle ellerin
yıkanması gerekir.
• Hasta olan kiﬂilerin kan ve vücut sıvılarıyla
temastan kaçınılması gerekir.
• Hasta kiﬂiler ve bu kiﬂilere ait olabilecek eﬂyalarla
temas edilmemesi gerekir.

Ebola virüsüne ba¤lı meydana gelen kanamalı ateﬂ
hastalı¤ı sonucunda ba¤ıﬂıklık sisteminde
çökme,pıhtılaﬂma fonksiyonunda bozukluk, kaçıﬂ
sendromu (kanın serum kısmının damar dıﬂına
çıkması) ve ﬂok tablosu geliﬂmektedir.
Hastalık tipik olarak ani baﬂlangıçlı yüksek ateﬂ,
üﬂüme, titreme ve bitkinlik ﬂeklinde baﬂlamaktadır.
Di¤er belirtiler ﬂiddetli baﬂ a¤rısı, kas a¤rısı (özellikle
gövde ve sırtta), bulantı, kusma, ishal ve karın
a¤rısıdır.

Ebola Virüsü Hastalı¤ı ile uyumlu belirtilerinizin
oldu¤unu düﬂünüyorsanız;
E¤er siz ya da aile bireylerinizden birinde ateﬂ ya da
titreme, kas a¤rıları, bulantı, kusma veya ciltte
döküntü belirtileri görülürse acilen bir sa¤lık
kuruluﬂuna baﬂvurunuz. Sa¤lık kuruluﬂuna
baﬂvurmak üzere gitti¤inizde di¤er kiﬂilerle temastan
ve baﬂka yerlere yapaca¤ınız ziyaretlerden kaçınınız.

Kimler risk altındadır?
• Ebola hastası olan kiﬂiler ve bu kiﬂilerin kan ve
vücut sıvılarıyla teması olan kiﬂiler,
• ‹nfekte olan maymun yarasa gibi hayvanlar ve
bu hayvanların çi¤ etleriyle teması olanlar,
• Ebola hastalarının tedavi edildi¤i hastanelerde
bulunanlar,
• EVH nedeniyle ölmüﬂ kiﬂilere dokunanlar.

Seyahat Dönüﬂünüzden Sonra;
Etkilenen bölgelerden dönen kiﬂiler hasta kiﬂi ya da
hayvanların vücut sıvılarıyla temas etmeseler bile
sa¤lık durumlarını 10 gün süreli¤ine takip
etmelidirler. Hasta kiﬂi ve hayvanların vücut
sıvılarıyla potansiyel temasları söz konusu olan
kiﬂiler 21 gün süreyle sa¤lık durumlarını takip
etmelidirler.

ﬁimdilik kesinlik kazanmıﬂ, etkin bir ilaç veya aﬂı
bulunmamaktadır. Bu nedenle korunmak önem
kazanmaktadır.
Korunmak için;
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Seyahatleri esnasında hastalanan tüm kiﬂilerin
kendilerinde sadece ateﬂ bile görülse acilen bir sa¤lık
kuruluﬂuna baﬂvurmaları ve burada yaptıkları son
seyahat ve potansiyel temaslıları hakkında bilgi
vermeleri tavsiye edilir.
Hastalı¤ın bulaﬂmasını önleyici gerekli önlemlerin
alınabilmesi için sa¤lık kuruluﬂuna baﬂvuru
esnasında belirtilerinizle ilgili bilgi veriniz.
Seyahat yasa¤ı gibi bilgiler için Dünya Sa¤lık
Örgütü’nün duyuruları izlenmelidir. Henüz
Afrika’daki bu ülkelere mutlak bir seyahat yasa¤ı
yoktur.

Ebola’n›n
belirtileri
Baﬂ A¤r›s›
- H›çk›r›k

Gözlerde k›rm›z›l›k

- Bo¤azda a¤r› ve ﬂiﬂme
- Ateﬂ
- ‹ﬂtahs›zl›k
- ‹ç kanama

- Nefes alma güçlü¤ü
- Yutma güçlü¤ü

Gö¤üs A¤r›s›
Kaslarda;
- A¤r›
- Zay›fl›k

Mide de;
- A¤r›
- Kusma

Eklemlerde;
- A¤r›

Ciltte;
- Döküntü
- Kanama

‹shal
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Op. Dr. Kıvanç Diren
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Halk aras›nda göz tansiyonu ve karasu
adlar›yla bilinen glokom, milyonlarca insan›
etkileyen yayg›n bir göz hastal›¤›d›r.

”

iki türlü gerçekleﬂir: kal›c› glokom ve süreksiz
glokom. Kal›c› glokom ömür boyu devam eder ama
süreksiz glokom yorgun anlarda belirmeye baﬂlar.

Glokom, göziçi s›v›s›n›n iyi boﬂalmamas› yüzünden
göz tansiyonunun artmas›d›r.
Halk aras›nda göz tansiyonu ve karasu adlar›yla
bilinen glokom, milyonlarca insan› etkileyen yayg›n
bir göz hastal›¤›d›r.

Normalde göz içi oluﬂumlar›n beslenmesi için göz
içerisinde sürekli olarak bir s›v› mevcuttur. Bu göz
içi s›v›, ayn› zamanda sürekli olarak baz› kanallarla
göz d›ﬂ›na at›l›r. Glokom, göziçi s›v›s›n› d›ﬂar›
boﬂaltan bu kanallarda yap›sal olarak t›kan›kl›k
oluﬂmas› veya sonradan baz› hastal›klar nedeniyle
ortaya ç›kar. Göziçi s›v›s›n›n yeterli boﬂalamamas›na
ba¤l› olarak göz içinde bas›nç yükselir ve yükselen
göziçi bas›nc› da görmeyi sa¤layan göz siniri
hücrelerinin beslenmesini engeller. Göz siniri
hücreleri yükselen göziçi bas›nc› nedeniyle hasar

Tedavi edilmezse görme kayb›na neden olabilir.
Glokomda, göz içindeki s›v› bas›nc›, görme yetene¤i
için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde
yüksektir. Glokom tüm dünyada en s›k kal›c› görme
kayb› nedenidir. K›rk yaﬂ›n üzerinde yaklaﬂ›k olarak
her 40 kiﬂiden 1'inde görülür ve hastal›¤›n ortaya
ç›kt›¤› 20 kiﬂiden 1'inde her iki gözde kal›c› görme
kayb›na, yani total körlü¤e neden olur. Bu hastal›k
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birlikte baz› faktörler hastal›¤›n ortaya ç›kma riskini
artt›rabilir. Toplumda 40 yaﬂ üzerinde %2, 60 yaﬂ
üzerinde %10 oran›nda görülür. Glokom herkeste
ve her yaﬂta görülebilir. Ancak 40 yaﬂ›n üzerinde
olanlar, ailesinde glokom bulunan kiﬂiler, ﬂeker
hastal›¤›, hipertansiyonu, yüksek miyopisi ve damar
hastal›¤› bulunanlar glokomun daha s›k görüldü¤ü
grupta yer al›rlar. Özellikle glokom hastal›¤›n›n
ailesel geçiﬂinin önemli oldu¤u ve ailesinde göz
tansiyonu bulunan kiﬂilerin bu hastal›¤›n görülmesi
aç›s›ndan normale göre 8 kat daha fazla risk alt›nda
oldu¤u göz önünde tutulmal›d›r. Ünlü piyanist Ray
Charles ve ünlü Hollandal› Edgar Davids de glokom
hastas›d›r. Edgar Davids maçlarda iyi görebilmek
için her zaman özel gözlü¤ünü takmaktad›r.

Retina

Sklera

Koroid

Kornea

Makula
Göz bebeği

Optik sinir

İris

Optik disk

Lens
Vitre boşluğu

Glokom riskini art›ran faktörler
İris

- ‹lerleyen yaﬂ, ailede glokom öyküsü (genetik
yatk›nl›k)
- Sigara, ﬂeker hastal›¤›, migren
- Miyopi, yüksek düﬂük kan bas›nc›
- Uzun süreli kortizon tedavisi, göz yaralanmalar›.

Sklera
Göz bebeği

GLOKOM

Bu özelliklere sahip kiﬂilerin glokom yönünden göz
muayenelerini yapt›rmalar› uygun olur.

Göz içi yüksek basıncı
Optik sinir hasarı

Teﬂhis
Hastal›k herhangi bir belirti vermedi¤inden ve oluﬂan
görme kayb› geri döndürülemedi¤inden glokomda
erken tan› çok önemlidir. Hastal›k ne kadar erken
tespit edilirse, görme kayb› da o derece az olacakt›r.
Glokom tan›s›nda konunun uzman› göz hekimi
taraf›ndan yap›lan detayl› bir göz muayenesi çok
önemlidir. Bu muayenede görme keskinli¤inin
belirlenmesinin ve rutin göz kontrollerinin yan› s›ra
göziçi bas›nc›n›n yani göz tansiyonunun ölçümü,
göziçi s›v›s›n›n d›ﬂa boﬂald›¤› kanallar›n yerald›¤›
bölgenin kontrolü ve göz sinirinin durumunun
de¤erlendirilmesi büyük önem taﬂ›r. Gerekti¤i
takdirde bilgisayarl› görme alan› ve göz siniri analiz
yöntemleri tan›da önemli rol oynar. Göz tansiyonu
21 mmhg'ya kadar normal kabul edilir ve bunun
üzerindeki de¤erler yüksek göz tansiyonu olarak
de¤erlendirilir. Buna karﬂ›n göz tansiyonu tek kriter

görerek yavaﬂ yavaﬂ öldükçe çevreden merkeze do¤ru
görme kayb› ortaya ç›kar. Hücrelerin tümü öldü¤ü
zaman kal›c› total görme kayb› oluﬂur.

Kimler Glokom’a e¤ilimlidir?
Glokom dünyada milyonlarca kiﬂide görülen ve her
insanda ortaya ç›kabilecek bir hastal›kt›r. Bununla
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Glokom (Karasu) Hastalığı Nedir?

Göz tansiyonunun bariz belirtileri; yan görüşün gittikçe azalması (solda), veya bulanık görmedir (sağda).

de kullan›labilir. Glokomda ilaç tedavisinde son
y›llarda önemli geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂ, etkili yeni
ilaçlar tedavinin baﬂar›s›n› büyük ölçüde art›rm›ﬂt›r.
‹laç tedavisinde önemli olan hastan›n ilaçlar› sürekli
olarak düzenli kullanmas›d›r. ‹laç kulland›r›lmayan
veya ilaç tedavisine yan›t vermeyen olgularda
kullan›lan cerrahi yöntemler de son y›llarda giderek
artan oranda baﬂar›l› olmakta, sürekli ilaç kullan›m
zorunlulu¤unu da ortadan kald›rarak etkili tedavi
sa¤layabilmektedir. Glokom hastal›¤›na karﬂ›
geliﬂtirilen yeni bir ilac›n “yan etki” olarak kirpikleri
uzatt›¤› saptand›. Miami Üniversitesi’nde yap›lan
bir deneyde de söz konusu ilaç bir jelle kar›ﬂt›r›ld›.
Araﬂt›rmaya kat›lanlardan bir gruba ilac›n etken
maddesinin bulundu¤u jel verilirken, di¤er gruba
bu maddenin bulunmad›¤› bir jel verildi.
Deneklerden jeli her iki göze de düzenli olarak
uygulamalar› istendi.

de¤ildir ve göz tansiyonu normal ölçülen ve göz
siniri hassas olan kiﬂilerde de glokom hastal›¤›
görülebilir. Göz tansiyonunun normalden yüksek
oldu¤u veya normal oldu¤u halde göz sinirinin hasar
gördü¤ünden ﬂüphelenilen olgularda bilgisayarl›
görme alan› ve göz siniri analiz tetkikleri göz sinirinin
hasar›n›n varl›¤›n›n ve derecesinin belirlenmesinde,
zaman içindeki de¤iﬂimin saptanmas›nda önemlidir.

Tedavi
Glokom hastal›¤›n›n tan›s› konulduktan sonra
bugün için tedavide amaç göz tansiyonunu
düﬂürerek göz sinirinin hasar›n› durdurmak ve
görme kayb›n›n ilerlemesini engellemektir. Bu
amaçla uygulanabilecek yöntemler ilaç tedavisi,
laser tedavisi ve cerrahi tedavi olarak üçe ayr›labilir.
Bugün için genelde tan› sonras› ilk seçilen yöntemin
ilaç tedavisi olmas›na, ilaç tedavisine yeterli derecede
yan›t vermeyen hastalarda laser tedavisinin ya da
cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanmas›na karﬂ›n,
özellikle geç dönemde tan› konulan ya da sürekli
ilaç kullan›m›n›n uygun olmad›¤› olgularda
do¤rudan laser giriﬂimleri ya da cerrahi yöntemler
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‹lac›n bulundu¤u jeli tatbik edenlerin kirpikleri 6
haftada 2 milimetre uzad›. Bu kiﬂilerin kirpiklerinin,
içinde ilac›n bulunmad›¤› jel sürenlerinkinden iki
kat h›zl› uzad›¤› tespit edildi. Ancak ilac›n kirpikleri
nas›l uzatt›¤› henüz bilinmiyor.
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastalıkları Uzman›

“

Saç mezoterapisi, saçları güçlendirmek,
dökülmeyi azaltmak amacıyla yapılan bir uygulamadır.
Amaç hücresel metobolizmayı uyarıp
besin maddelerini kıl köklerine ulaﬂtırmaktır.

”

azaltmak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Amaç
hücresel metobolizmayı uyarıp besin maddelerini
kıl köklerine ulaﬂtırmaktır.

Saç dökülmesi, dıﬂ görünüﬂüne önem veren
günümüz insanını mutsuz eden problemlerden
biridir. Hepimiz canlı, gür, ıﬂıldayan saçlarımız
olsun isteriz. Bu iste¤imizi sa¤layan yöntemlerden
biri de saç mezoterapisidir. Mezoterapi cildin orta
tabakasına küçük i¤nelerle çok sayıda enjeksiyon
yaparak minik minik dokunuﬂlar tarzında, etkili
ürünleri, ilaçları uygulamaktır (zerketmektir).

Enjekte edilen metaryel ya hazır kokteyllerden seçilir
veya kiﬂiye özel karıﬂımlar hazırlanır. Saçın ihtiyacına
göre baﬂlangıçta 4 - 6 hafta haftada 1 - 2 enjeksiyon
daha sonra 15 günde bir uygulama ile tedavi
sürdürülür.

Saçlı deriye saçın ihtiyacı olan maddeleri vitaminleri,
mineralleri, proteinleri enjekte ederek saç
mezoterapisi yapmıﬂ oluruz.

Bu uygulamalar ucunda 2 - 4 mm’lik i¤neleri olan
enjektörlerle otomatik tabanca ile ya da bünyesinde
çok sayıda milimetrik i¤neleri olan dermastamp
aletiyle yapılır. Dermastamp daha paratik ve çok

Saç mezoterapisi, saçları güçlendirmek, dökülmeyi
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Mezoterapi ve PRP Nedir, Nasıl Uygulanır?

düﬂük maliyetli ve memnuniyet verici sonuçlarıyla
saç problemlerinde tercih edilen bir tedavi
yöntemidir.
Mezoterapiye benzeyen bir di¤er yöntem PRP
(Platelet Rieh Plasma)’dır.
Tedavi edilecek kiﬂinin kendi baz alınır. Özel
santrifüj ve mikrofiltrasyon yöntemlerinden geçirilip
planteletlerden (trombositlerden) zengin bir plazma
meteryali elde edilir. Saçlı derinin problemli
bölgelerine mezoterapi yöntemleri gibi minik
i¤nelerle çok sayıda enjeksiyonlar yapılarak
uygulanır.
Kadın - erkek herkeze uygulanabilir. Kendi kanından
alınan ürünlerden ibaret oldu¤u için yan etkisi yok
denecek kadar azdır.

sayıda delik açabilen kullanımı kolay bir
uygulamadır. Öncesinde sürülen lokal anestezi
kremi ile daha az acı ve ızdırap verir.

Problemin derinli¤ine göre memnun edilen
sonuçlar, uzun süreli uygulamalardan sonra elde
edilir. Mezoterapi uygulamaları saçlı deri
problemlerinin yanı sıra kaﬂlar, favoriler, bıyık sakal bölgesi problemlerine de uygulanabilir.

Saç mezoterapisi kadın - erkek herkese uygulanabilir.
Mevsimsel, strese ba¤lı, gebelik sonrasında yada
metabolik nedenlerle dökülme yaﬂayanları mutlu
eden aynı ﬂekilde saçlarında kırılma, cansız - mat
görünüﬂlü saçları olanlarda mezoterapiyi
düﬂünebilirler.
Hormonal ve genetik saç dökülmesi olan kiﬂilerde
de destek tedavisi baﬂarılıdır. Saç mezoterapisi lokal
( bölgesel ) uygulanıyor. ‹laç do¤rudan hedef dokuya
veriliyor. Sistemik yan etki yok denecek kadar az,
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Dnt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Öncelikle bilinmelidir ki; hiçbir gargara çeﬂidi
asla tek baﬂına a¤ız sa¤ılı¤ını korumaya
yeterli de¤ildir.

”

tutamayaca¤ımı bildi¤im için gargaralardan ve
kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum.
Öncelikle bilinmelidir ki; hiçbir gargara çeﬂidi asla
tek baﬂına a¤ız sa¤ılı¤ını korumaya yeterli de¤ildir.
Her ﬂeyden önce do¤ru yöntemlerle ve do¤ru
fırçalarla sabah kahvaltıdan sonra, akﬂam yatmadan
önce diﬂleri ve dili fırçalamak, akﬂamları buna ek
olarak diﬂi ipi kullanmak her ﬂeyden evvel olmazsa
olmaz a¤ız bakımı giriﬂimleridir. Ancak bu
uygulamaların düzenli yapılması koﬂulu ile a¤ız içi
gargaralar fayda sa¤layacaktır.

Çok az hastamız bize neﬂe içinde gelir. Bir çok
hastamız diﬂlerindeki problemler son noktaya
gelinceye kadar bizden kaçarlar. Bir mucize olsun
ve bir diﬂ hekimiyle karﬂılaﬂmayayım diye hayal
kurarlar. Bu mucizenin de eczanelerden alınan diﬂ
macunlarından, alengirli diﬂ fırçalarından ve
gargaralardan gelece¤ine inanırlar. Öncelikle tekrar
etmek isterim ki; de¤iﬂen dünyada, modern hayatta
bir mucize yok, mutlaka düzenli olarak diﬂ hekimi
kontrolune gidilmeli- keza artık do¤al yaﬂamdan
oldukça uzaklaﬂmıﬂ durumdayız ve yedi¤imiz
besinlerin ço¤u yumuﬂak ve yapıﬂkan.

Gargaraları temel olarak iki çeﬂide ayırmak do¤ru
olacaktır: Medikal amaçla kullanılan gargaralar ve
a¤ız bakım suları.

Tüm bu ön bilgilendirmeye ra¤men bu ay ki
yazımızda, sizi dental kozmetiklerden uzak
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durumda ne yapıca¤ını bilemez halde a¤ız
gargaralarına yönelmektedir. Halbuki burada en
önemli ö¤e bu a¤ız kokusunun nedenini bulmaktır.
Bunun için öncelikle diﬂ hekimi ziyareti son derece
önem taﬂır. A¤ız kaynaklı enfeksiyonların tedavi
sırasında kullandı¤ınız kür ﬂeklindeki a¤ız gargaraları
sonrasında ancak günlük kullanıma yönelik
gargaralar fayda sa¤layabilir. Aksi halde sadece geçici
bir rahatlama olacaktır..

Medikal a¤ız gargaraları içerisinde özel antibakteriyal
ve kimyasal ajanlar içerir ve ancak hekim tarafından
reçete edildi¤inde kullanılmadılır. Yanlıﬂ kullanımda
tat alma hissinde bozukluk, a¤ız içi yaralar
görülebilir. Özellikle diﬂ eti tedavisi (periodontal
tedavi) gören hastalar da bu tedaviyi destekliyici
gargaralar kullanarak daha iyi ve kolay iyileﬂme
süreci geçirebilirler. Bu ürünler ilaç sınıfında kabul
edilir ve mutlaka doktor kontrolünde
kullanılmalıdır.

Tabii ki gere¤inden fazla kullanım a¤ız florasını
bozarak doku zedelenmelerine neden olabilir.
Sonuç olarak sorun ne olursa olsun diﬂ hekiminize
danıﬂarak önce sorunun belirlenmesi gerekir
Sonrasında do¤ru gargarların kullanılması a¤ız
sa¤lı¤ı ve sosyal iliﬂkilerin daha konforlu olmasını
sa¤lar. Görüldü¤ü gibi do¤ru ve yerinde kullanıldı¤ı
zaman a¤ız bakımı giriﬂimlerine ek olarak kullanılan
a¤ız gargaraları bizlerin yanında ve yardımcımız
olarak iﬂlevlerini görmektedirler.

A¤ız bakım sularını ise kozmetik gargaralar baﬂlı¤ı
altında de¤erlendirmek bir açıdan daha do¤ru
olacaktır. Çünkü bu gargaraların bazıları içlerinde
flor içerseler bile a¤ız bakımında diﬂ fırçası ve diﬂ
ipinden sonra gelirler. Birçok kiﬂi bu gargaralara
kullanımı kolay oldugu için ve a¤ız kokusundan
kurtulmak için tercih ediyor. ﬁu unutulmamalı ki
hiçbir gargara diﬂ fırçasının yerini tutmaz
Günümüzde a¤ız kokusu da büyük bir soysal olgu
olarak karﬂımıza çıkmaktadır. Bir çok kiﬂi bu
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Dr. Ebru Nur Yavuz
Nöroloji Uzman›

“

Her epileptik nöbet geçiren
epilepsi hastas› demek de¤ildir.

bilinç kayb› olan genç hastalarda bay›lmalar›n kalp
kökenli olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal› ve
kardiyolojik tetkiklerin yap›lmas› gerekmektedir.
Kardiyolojik hastal›klar›n kiﬂilerin yaﬂam›n› daha
çok tehdit etti¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

Halk aras›nda sara olarak da bilinen epilepsi beyin
hücrelerinin aﬂ›r› kimyasal boﬂal›m yapmas› sonucu
ortaya ç›kan nörolojik hastal›kt›r. Genellikle geçici
bilinç kayb›na sebep olur.
Epilepsiler farkl› ﬂekillerde ortaya ç›kabilir. Baz›
nöbetlerde korku hissi gibi ola¤an d›ﬂ› alg›lamalar
ortaya ç›karken, baz› nöbetlerde kiﬂi yere düﬂebilir,
a¤z›ndan köpük gelebilir, idrar kaç›rabilir. Epileptik
nöbetler sonucu ortaya ç›kan nörolojik belirtiler
tipik olarak saniye-dakikalar içinde geçer.

Uzun süreli düzenli takip gerektiren bu hastal›k
kiﬂinin yaﬂam kalitesini etkiler. Do¤ru tedavi ile
hastalar normal yaﬂant›s›na devam eder.
Epileptik nöbet tipleri temel olarak üç alt gruba
ayr›labilir. Jeneralize nöbet denen ilkinde epileptik
uyar›lma beynin tümünde ayn› anda ortaya
ç›kmaktad›r. ‹kincisi olan basit nöbetlerde nöbet
sadece bir bölgede ortaya ç›kar ve hastalarda bilinç
kayb› geliﬂmez. Üçüncü olan ikincil jeneralize
nöbette ise nöbetler basit nöbet olarak baﬂlar ve

Her epileptik nöbet geçiren epilepsi hastas› demek
de¤ildir. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli
özelliklerde, bazen kendili¤inden bazen de tetikleyen
faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi (sara
hastal›¤›) tan›s› konulur. Ço¤unlukla bay›lan ya da
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Epilepsi (Sara)

vermek, epilepsi ise ne tür bir epilepsi oldu¤unu
tespit etmek için hastan›n ve/veya hasta yak›n›n
gözlemi ve bunu doktora do¤ru bir ﬂekilde aktarmas›
çok önemlidir. Epilepsi tan›s› konduktan sonra ne
tür nöbet oldu¤unu tespit etmekse hangi epilepsi
ilac›n›n daha etkili olaca¤› konusunda yol gösterici
olacakt›r. O nedenle birisi nöbet geçirdi¤inde nöbet
hakk›nda notlar almak hatta video çekmek tedavide
çok yararl› olacakt›r. Epilepsi tan›s›nda
elektroensefalografi (EEG) temel tan› koydurucu
tetkikdir.

Normal EEG

k›sa sürede beynin tümüne de yay›l›r. Bu durumda
baﬂlang›çta olmayan bilinç kayb› k›sa süre sonra
ortaya ç›kar. Yani, her epileptik nöbette bilinç kayb›
olmaz. Baz› durumlarda da bilinç kayb› olsa bile
hastalar bay›l›p, yere düﬂmezler. Bu durumlarda
hasta nöbet geçirirken çok yak›n›ndaki kiﬂiler bile
nöbeti farketmeyebilir.

Basit Nöbet

EEG beyindeki sinir hücresi grubunun elektriksel
aktivitisindeki dalgalanman›n kay›tlanmas› ilkesine
dayan›r. Elektrotlar›n saçl› deriye yap›ﬂt›r›lmas› ile
kay›tlama yap›l›r. Bu inceleme a¤r›l› veya sa¤l›¤a
zararl› de¤ildir. Elektrikle hiç temas olmaz. EEG
tetkiki k›sa süreli bir inceleme oldu¤u için ilk
incelemede bozukluk saptanamayabilir. Klinik
olarak ﬂüpheli ve tekrarlayan durumlarda birden
fazla EEG incelemesi hatta hastay› uykusuz b›rakarak
k›sa veya uzun süreli uyku incelemeleri yap›labilir.
MRG olmad›¤› durumlarda görüntüleme için
bilgisayarl› tomografi (BT) tercih edilebilir. Çeﬂitli
kan incelemeleri ile hastan›n genel sa¤l›k durumunu
de¤erlendirip, epilepsiden sorumlu olabilecek
nedenleri araﬂt›rmak için gerekmektedir.

Epilepsi klinik olarak tan›s› konulan bir hastal›kt›r.
Geçirilmiﬂ bir ata¤›n epilepsi olup olmad›¤›na karar
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Böyle hastalar›n epilepsi konusunda uzman
hekimlerce epilepsi merkezlerinde de¤erlendirilmesi
uygun olacakt›r. ‹laçlara dirençli olan olgular cerrahi
tedaviye aday olabilirler.

Epilepsi hastal›¤›n›n tedavisinde ilk basamak tan›n›n
do¤ru konmas› ve ilaçla tedaviye gerek olup
olmad›¤›n›n karar verilmesidir. Yaklaﬂ›k olarak 20
kiﬂiden biri yaﬂam boyu bir defa nöbet geçirebilir ve
tek nöbet sonras› bir daha nöbet tekrarlama-yabilir.
Bu nedenle ço¤unlukla ilk nöbet sonras› ilaç
baﬂlanmamas› tercih edilir. Do¤ru tan› konulup,
tedaviye gerek oldu¤una karar verilir. Daha sonra ise
hangi ilac›n baﬂlanaca¤›na karar verilir. Düﬂük dozla
ilaç baﬂlan›p doktorun takiplerinde doza karar verilir.

Bir kiﬂi nöbet geçirirse ne yapman›z gerekir?
• Hastan›n hareketlerini engellemeye çal›ﬂmay›n.
• Hastay› yaralanaca¤› eﬂyalardan ve yerlerden
koruyun.
• Hastay› sa¤a ya da sola yat›r›n tükrü¤ünü
yutmas›na engel olun, hava yolunu aç›k tutun.
• A¤z›n› açmaya çal›ﬂmay›n, a¤z›na birﬂey
koymay›n.
• Nöbet s›ras›nda hastaya bir ﬂeyler vermeye
çal›ﬂmay›n, so¤an, kolonya vs. koklatmay›n.
• Nöbetin bitmesini bekleyin.
• Nöbet s›ras›nda kiﬂi yorgun ve ne yapt›¤›n›
bilemez durumdad›r. Sakin olun ve hastaya
yumuﬂak ﬂekilde müdahale edin. Cama vs. ye
yöneliyorsa hastay› koruyun.

Epilepsi düzenli takip ve iﬂbirli¤i gerektiren uzun
y›llar tedavi gerektiren bir hastal›kt›r. Hasta ile
hekim iletiﬂimi çok önemlidir. Küçük bir epilepsili
hasta grubunda ilk ilaçla nöbetler kontrol alt›na
al›nmayabilir. Bu durum 'dirençli epilepsi' olarak
tan›mlan›r. ‹lk baﬂlanan ilaç de¤iﬂtirilir veya ikinci
bir ilaç eklenir. Baz› seçilmiﬂ dirençli epilepsisi olan
hastalarda epilepsi cerrahisi uygulanabilmektedir.
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Acil müdahale gerektiren durumlar
1- Nefes almada sorun varsa
2- Kalp masaj› gerektiren durumlar
3- Bilinç aç›lmadan üst üste nöbet geçirilmesi
4- 10 dakikadan uzun süren bilinç bulan›kl›¤›
5- Daha önce epilepsi olmayan bir kiﬂide ilk nöbetin
olmas›
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Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Meme kanseri erken tan› konuldu¤unda
tedavi edilebilir bir hastal›kt›r.

”

Günümüzde tedavi edilebilir bir hastal›k olan meme
kanseri multidispliner olarak de¤erlendirilir. ‹yi bir
cerrahi tedavi, ona yandaﬂl›k eden Kemoterapi ve
Radyoterapi sayesinde bugün meme kanseri
korkulan bir hastal›k olmaktan ç›km›ﬂt›r.

Meme Ameliyatlar› iki grupta toplan›r :
1) Meme Koruyucu Ameliyatlar
2) Mastektomi ile gerçekleﬂtirilen Ameliyatlar
1) Meme Koruyucu Ameliyatlar
Memenin organ olarak yerinde b›rak›ld›¤›
ameliyatlard›r :

Meme kanserinin cerrahi tedavisinden önce mutlaka
tan› yöntemleri (mamografi, meme ultrasonu,
meme MR tetkiki ve biyopsi) ile hasta de¤erlendirilmelidir.

• Lumpektomi : Yaln›z tümörlü k›sm›n civar›
ile birlikte ç›kar›lmas›d›r. Koltuk alt› gerekirse
temizlenir. Ameliyat sonras› hastalara
Radyoterapi uygulan›r.

Meme ameliyatlar› ço¤unlukla Genel Anestezi
alt›nda uygulan›r.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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• Meme Ucu ve Areolay› Koruyan Ameliyatlar:
Genellikle genç hastalarda uygulan›r. Ayn› seansta
meme protezi yerleﬂtirilerek kozmotik sonuçlar
iyileﬂtirilir. BRCA1 ve BRCA2 genleri pozitif(+),
aile anemnezleri yüklü hastalar ve yüksek risk
gruplar›nda uygulan›r.

Meme
Kitlesi
İnsizyon

Meme kitlesi civar
dokularla birlikte çıkarılır

Resim-1: Lumpektomi

• Kadrantektomi : Tümörün bulundu¤u meme
kadran› tamamen ç›kar›l›r, aksilla gerekirse al›n›r,
ameliyat sonras› Radyoterapi yap›l›r.

Areolayı koruyan
mastektomi

Meme başını koruyan
mastektomi

Resim-4: Meme ucu ve areolay› koruyan ameliyat

2) Mastektomi ile Gerçekleﬂtirilen Ameliyatlar

Resim-2: Kadrantektomi

• Basit Mastektomi: Genellikle yaﬂl› hastalarda
veya nekrotik dokular› temizlemek için kullan›l›r,
küratif bir özelli¤i yoktur.

• Segmentel Meme Rezeksiyonu: Bu tipte memenin
tümörlü segmenti ç›kar›l›r, koltukalt› ç›kar›l›r ve
hastalar Radyoterapi al›rlar.

Tümoral kitle
Lateral deri flabı
Medial deri flabı

Resim-3: Segmentel Meme Rezeksiyonu
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Resim-5: Basit Mastektomi
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Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi

• Modifiye Radikal Mastektomi:
Günümüzde kullan›lan memeyi ve koltukalt›n›
tamamen temzileyen bir ameliyatt›r. Tümörün
memede birden fazla odakta görüldü¤ü yayg›n
meme kanserlerinde ve ileri evrelerde uygulan›r.

Meme kanseri olgular› günümüzde erken evrelerde
yakaland›¤›ndan, daha ziyade meme koruyucu
ameliyatlar kullan›lmaktad›r. Ameliyat sonras›,
parçan›n ve koltukalt›n›n histopatolojik yan›tlar›
›ﬂ›¤›nda hastan›n postoperatif adjuvan tedavisi
düzenlenir, meme koruyucu ameliyat yap›lm›ﬂ
hastalarda mutlaka radyoterapi, gerekirse
kemoterapi uygulan›r.
Hastalar›n periyodik kontrolleri ayn› zamanda di¤er
memeninde takibini içerir.
Meme kanseri, erken tan›, iyi bir cerrahi tedavi ve
takiben uygulanan yandaﬂ tedavilerle (Radyoterapi,
kemoterapi) günümüzde büyük oranda tedavi
edilebilmektedir.

Meme

Lenf
nodları

Tedavi s›ras›nda ve bilhassa mastektomi yap›lan
hastalarda gerekirse psikoterapik yard›m al›nabilir.

Ameliyat sonrası

Resim-6: Modifiye Radikal Mastektomi
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Op. Dr. Sertaç Ergin
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

“

Oluﬂturdukları kitlelerde kanama nedeniyle
koyu kahve, yapıﬂkan bir sıvı bulundu¤undan
çikolata kisti olarak adland›r›l›rlar.

”

bulundukları dokularda yap›ﬂ›k kitleler oluﬂturabilir,
çevre dokuları hasara u¤ratabilirler. Oluﬂan kitlelerde
içe kanama nedeniyle koyu kahve, yapıﬂkan bir sıvı
bulundu¤undan çikolata kisti ad› da verilir. Oluﬂan
yapıﬂıklıklar, sonuçta organların iﬂlevini bozar.
Belirtiler baz› durumlarda gerileme gösterebilir,
kitlelerde tedavi ile küçülme olabilir, ancak bu
gerileme olgular›nda nükslere de s›k rastlan›r.

Rahimin iç yüzeyini döﬂeyen dokuya endometrium
denir. Hormonların etkisiyle her ay kalınlaﬂan
endometrium, adetle birlikte dıﬂarı atılır.
Rahmin iç tabakasının dıﬂında herhangi bir organ
ya da dokuda endometrium dokusunun var oldu¤u
patolojik duruma endometriozis denir. En sık
yumurtalık, tüpler, vajina, pelvis denilen alt karın
boﬂlu¤unda yer alan dokuların yüzeyinde rastlanır.
Daha nadir olarak barsak, mesane, rahim a¤zı,
geçirilmiﬂ operasyon izlerinde rastlanır.
Endometriozis odakları da tıpkı endometrium gibi
adet döngüsünü yöneten hormonlara yanıt
vermektedir. Adet dönemi boyunca kalınlaﬂma,
dökülme ve kanama belirtileri gösterirler. Ancak
normal endometrium gibi kanamayla dıﬂarı
atılamadıklarından, kendi içlerine kanayarak
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Baﬂl›ca Belirtiler :
• Sancılı adet görme
• Cinsel iliﬂkide a¤rı
• Kısırlık (endometriozisli hastaların % 30’unda
görülür)
• Ara kanamalar
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Endometriozis

Tedavi
Endometriozisin kesin bir tedavisi yoktur. Hastalı¤ın
devamı ve tekrarlanma olasılı¤ı yüksektir. Adet
sancıları için a¤rı kesici kullanılması sadece belirtiye
yöneliktir.
1. Hormonal Tedavi: Do¤um kontrol ilaçları,
progesteron, testesteron türevleri , GNRH analogları
gibi seçenekler vardır.
Hormonal tedavi seçenekleri bazı hastalarda yan
etkiler açısından sorun oluﬂturabilir. Gebelik,
hastalık belirtilerinin durdu¤u, gerileyebildi¤i bir
dönemdir. Çocuk arzusu olan endometriozisli
hastaların gebeli¤i ertelememeleri önerilir.
2. Cerrahi Tedavi: Lezyonların çıkartılması ve yok
edilmesi mümkündür. Bu yöntemle belirtiler hafifler,
gebelik oluﬂması sa¤lanabilir. Bununla birlikte
cerrahi tedavi ile di¤er tedavi seçeneklerindeki
gibi hastalı¤ın tekrarlama olasılı¤ı vardır.

Nedeni
Kesin nedeni bilinmemektedir. Farklı kuramlar
mevcuttur. Embriolojik farkl›laﬂma dönemindeki
sapmalar veya endometriumun tüplerden geriye
do¤ru ilerleyip buradan batına yayılması yahut
genetik nedenler ileri sürülmektedir.

Tanı

Hangi tedavi yönteminin seçilece¤ine hastanın yaﬂı,
ﬂikayetleri, çocuk sayısı, çocuk iste¤i, endometriozis
odaklarının yeri, büyüklü¤ü, yaptı¤ı tahribat göz
önüne alınarak karar verilir.

Muayene esnasında odaklar elle hissedilebilir varsa
kitleler ultrasonografide görülebilir. Tan›da MR’dan
da faydalan›labilir. Ancak kesin tanı laporoskopi
ya da açık operasyonla alınan biopsi sonucunda
konur.

Tedaviye yeterli cevap al›namayan, s›k nüks görülen
hastal›¤›n a¤›r seyretti¤i olgularda rahim ve
yumurtal›klarla beraber tüm endometriozis
odaklar›n›n ç›kart›lmas› planlanabilir.

Medikal Dergi, Kasım 2014

45

Doktor Hobi
Dr. Fatma Sema Kaya
Anestezi ve Reaminasyon Uzman›

özelli¤imiz dolapta bekleyen
“ En önemli
hiçbir yeme¤imizin olmay›p,
herﬂeyin an›nda haz›rlanmas›.
”

2010 senesinde bir süre doktorlu¤a ara verdim.
Önce biraz tatil yap›p, bol bol kitap okuyay›m derken
yeme¤e merakl›, son derece rafine zevkleri olan bir
arkadaﬂ›m (bugünkü orta¤›m) küçük bir lokanta
düﬂündü¤ünü, birlikte yap›p yapamayaca¤›m›z›
sordu. Art›k önümde yeni bir ufuk aç›lm›ﬂt›. Bu
öneriyi getiren arkadaﬂ›m iyi bir gurme oldu¤undan

‹lkokuldan beri doktor olaca¤›m› en az›ndan olmak
istedi¤imi biliyordum. Bunun için de okul
hayat›mda elimden geleni yapt›m, bu yolda
yürümemde gerekli ﬂartlar› da ﬂans bana sa¤lad›.
‹lerleyen y›llarda ise bir gün doktorlo¤u b›rak›rsam
veya emekli olursam resim kurslar›na gidip, çok
sevdi¤im resmi ilerletece¤imi düﬂünürdüm.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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“Marine Somon - Gravlax” hardall› sosu ile çok
lezzetli, omega-3’den zengin, somonun en faydal›
ﬂeklidir.

ve dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde çeﬂitli yemek
kültürlerini incelemiﬂ, bu konuda da e¤itimler alm›ﬂ,
kendi merak›n› ve deneyimini birleﬂtirirek benim
de merak duydu¤um hobi olarak yapmak istedi¤im
leziz yemekler içeren butik restorant›m›z›
Zekeriyaköy’de açmaya karar verdik.
Doktorlu¤umun yan› s›ra son derece keyif ald›¤›m
bir hobiyle u¤raﬂman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorum.

Ayr›ca levrek sarma, suzuki (levrek marin), deniz
tara¤›, ç›t›r mezgit, somon buharda, jumbo karides,
pilmeni (rus mant›s›), somonlu makarna, bal›k
sevmeyenler için ise tavuk kievski, köfte, bonfile ve
frans›z usulü “Dana Bourguignon-Beef Bourguignon”.

Lokantam›z›n ismi “Somarin” somon marine’den
geliyor. Y›ld›z yeme¤imiz dört günde marine edilen

En önemli özelli¤imiz dolapta bekleyen hiçbir
yeme¤imizin olmay›p, herﬂeyin an›nda haz›rlanmas›.

Medikal Dergi, Kasım 2014
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Op. Dr. Selçuk Örsel
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›

“

Kalça Artroskopisi, son 10 y›lda en büyük
geliﬂme gösteren cerrahi yöntemlerden birisidir.

Uzun yıllardan beri diz, omuz, ayak bile¤i, dirsek
gibi eklemlerde baﬂarı ile uygulanan artroskopi
yöntemi, teknik zorluklar,yeterli aletlerin olmayıﬂı
ve artroskopi ile tedavi edilebilen az sayıda kalça
hastalı¤ı olması sebebiyle yaygın olarak
uygulanamamaktaydı. Ancak, bu iﬂe uygun alet ve
görüntüleme sistemlerinin geliﬂtirilmesi, cerrahların
deneyiminin artması ve en önemlisi artroskopi ile
tedavi edilebilen çok önemli hastalıkların
keﬂfedilmesi nedeniyle günümüzde artroskopik
cerrahinin en hızlı geliﬂen konularından biridir.

artroskopilerine benzer bir ﬂekilde 1.5-2 cm’lik
kesilerden,5mm çapında bir kamera yardımı ile
eklemin içine girilerek görüntülenmesi ve eklemi
ilgilendiren hastalıkların tedavisinin yapılmasıdır.
Di¤er eklemlerden farklı olarak, kalçanın derinde
olması ve aletlerin yerleﬂimi ve hareket etmesi için
alanın çok dar olması nedeniyle teknik olarak
zordur. ‹ﬂlem genel anestezi altında yapılır. Önce
traksiyon masası adı verilen bir düzenek ile kalça
eklemi gerdirilip eklem boﬂlu¤u büyütülerek bir
çalıﬂma alanı yaratılır.Sonra portal adı verilen
küçük kesilerden bu boﬂlu¤a kamera ve motorize
aletler yerleﬂtirilir ve eklem içi hastalıkların tedavisi
yapılır.

Kalça Artroskopisi Nasıl Yapılır?
Kalça eklemi artroskopisi, di¤er eklem

Medikal Dergi, Kasım 2014
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Bunların dıﬂında dokuları kemi¤e tespit etmek için
özel dikiﬂ kancaları da bulunmalıdır. Cerrahinin
çeﬂitli basamakları sırasında skopi kullanılarak
radyolojik kontroller gerekir.

‹ﬂlem sırasında bir pompa yardımı ile cerrahi bölgeye
sıvı verilerek yıkama yapılır. Bu yıkama ile hem
görüntü sa¤lanır hem de ortamdaki kan ve doku
parçacıkları uzaklaﬂtırılmıﬂ olur. Daha sonra
traksiyon sonlandırılıp bu kez eklemin çevresi ve
femur baﬂ-boyun bölgesindeki hastalıklara giriﬂim
uygulanır.
Cerrahi süre yapılacak olan iﬂlemin zorlu¤una göre
40 dakika ile 2 saat arasında de¤iﬂebilir,
ameliyathanedeki hazırlıklar ile birlikte toplam süre
3 saati geçebilir.

‹ﬂlem sırasında özel olarak imal edilmiﬂ ve
sa¤lamlaﬂtırılmıﬂ uzun el aletleri, motorlu traﬂlayıcı
ve kesiciler, elektrotermal kesici ve sıkılaﬂtırıcı aletler
kullanılır.

Ameliyat sonrası hastanede en az bir gece yatmak
gerekir. Genellikle 2-3 hafta süreyle koltuk de¤ne¤i
kullanılır. E¤er kıkırdak yenileyici bir iﬂlem yapılmıﬂ
ise 6-8 hafta süreyle koltuk de¤ne¤i kullanmak ve
baca¤a yük vermemek gerekli olur.
Ameliyattan sonraki erken dönemde fizik tedavi
baﬂlar ve 12. haftaya kadar de¤iﬂik aﬂamalarla devam
eder.
Ameliyatın baﬂarısı için uygun bir fizyoterapi
programı uygulanması en az ameliyatın kendisi
kadar önemlidir. 
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menisküse benzeyen ve labrum olarak isimlendirilen
bir conta bulunur. Geliﬂimsel kalça çıkıﬂı,
kireçlenmeler (artroz) ve femoro-asetabuler sıkıﬂma
hastalı¤ına ba¤lı olarak labrumda yırtıklar
görülebilir. Artroskopik teknikler ile bu yırtıklar
dikilebilir, kısmen çıkartılabilir ya da labrum baﬂka
dokular kullanılarak yeniden oluﬂturulabilir.
Kalça ekleminin çevresindeki yumuﬂak dokuları
ilgilendiren bazı hastalıklar da artroskopik
yöntemlerle tedavi edilebilir. Bunların arasında
trokanterik bursit, gluteus medius kası yırtıkları ve
kalça çevresi kas kiriﬂlerinin a¤rılı atlama
sendromları(snappinghip)sayılabilir.

Kalça Artroskopisi ile Hangi Hastalıklar
Tedavi Edilebilir?

Kalça Artroskopisinin Avantajları Nelerdir?
Kalça artroskopisinin en önemli avantajı, hastalıklı
dokuya ulaﬂmak için eklem çevresindeki sa¤lıklı
dokulara zarar verilmemesidir. Klasik açık
cerrahilerde hastalıklı bölgeye ulaﬂıp tedaviyi
gerçekleﬂtirebilmek için 15-20 cm'lik kesiler gerekir,
bazı durumlarda kemi¤i kesmek, kalça eklemini
yerinden çıkartmak ve tedaviyi yaptıktan sonra
kesilen kemi¤i tekrar yerine vidalamak gerekir. Oysa
artroskopik cerrahide bu iﬂlem, herhangi bir kemik
kesisine ve kalça ekleminin yerinden çıkartılmasına
gerek olmadan yapılabilir. Bu nedenle hastanede
kalma süresi ve ameliyat sonrası a¤rı çok daha azdır.
Kesilen kemi¤in yerine kaynaması sorunları
görülmez.

Kalça artroskopisi ile tedavi edilebilen en önemli
hastalık femoro-asetabuler sıkıﬂma hastalı¤ıdır. Bu
hastalıkta kemik yapıdaki do¤uﬂtan olan küçük
de¤iﬂiklikler, kalçada a¤rı ve kıkırdak hasarından
baﬂlayıp, protez gerektiren ﬂiddetli bir kireçlenmeye
kadar gidebilen bir tablo oluﬂtururlar. Kalça eklemi
yuvasının aﬂırı derin olması veya femur baﬂ/boyun
bölgesinin yuvarlaklı¤ının bozularak tümsek haline
gelmesi ﬂeklinde görülen bu küçük de¤iﬂimlerin,
tedavi edilmedikleri takdirde yıllar içinde kalça
ekleminde hasara yol açtı¤ı son 20 yılda anlaﬂılmıﬂtır.
Önceleri 20 cm’lik büyük kesiler ve kalça ekleminin
yuvasından çıkartılmasını gerektiren, hatta bunun
için kemi¤in kesilmesini gerektiren açık cerrahi ile
tedavi edilmekteyken; günümüzde birkaç küçük
delikten ve kalça eklemi yuvasından çıkartılmadan
artroskopik cerrahi ile hastalı¤ın tedavisi mümkün
olmuﬂtur. Artroskopik cerrahi ile bu kemik
çıkıntıları düzeltilerek hastalı¤ın tedavisi yapılabilir.
Femoro-asetabuler sıkıﬂma hastalı¤ı dıﬂında birçok
kalça eklemi hastalı¤ı da artroskopik olarak tedavi
edilebilir.

Kalça Artroskopisinin Dezavantajları
Nelerdir?
Kalça artroskopisi teknik olarak zordur ve özel bir
e¤itim ve deneyim gerektirir. Yeni geliﬂen bir yöntem
oldu¤u için, gerek ülkemizde gerek yurt dıﬂında az
sayıda merkezde uygulanmaktadır.‹ﬂlemi
gerçekleﬂtirmek için özel olarak tasarlanmıﬂ ve
üretilmiﬂ aletler ve pahalı cihazlara gerek vardır.
Kalça eklemini ilgilendiren bütün hastalıkların
artroskopi ile tedavisi mümkün de¤ildir, bazı
durumlarda açık cerrahi tercih edilebilir.
Doktorunuz size, hastalı¤ınızın artroskopik tedavi
için uygun olup olmadı¤ı hakkında bilgi verecektir.

Bunlar arasında kalça eklemini ilgilendiren
enfeksiyonlarının boﬂaltılması, eklem içi serbest
cisimlerin çıkartılması, eklemden biyopsi alınması,
kıkırdak yenileyici iﬂlemlerin yapılması gibi birçok
iﬂlem sayılabilir. Kalça ekleminin çevresinde, dizdeki
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kalçanın yerinden çıkması, enfeksiyon ve kalça
çevresi yumuﬂak dokularda kemikleﬂme adacıkları
(heterotopik ossifikasyon) ve femur ba¤ının
beslenmesinin bozulmasına ba¤lı avasküler nekroz
ortaya çıkabilir. ‹leri yaﬂtaki olguların %10-20'sinde
kıkırdak hasarının fazla olmasına ba¤lı olarak kalça
protezi yerleﬂtirme zorunlulu¤u oluﬂabilir.

Kalça Artroskopisinin Komplikasyonları
Nelerdir?
Deneyimli ellerde kalça artroskopisi düﬂük
komplikasyon oranına sahiptir. Çeﬂitli çalıﬂmalarda
hastaların % 2-10'unda çeﬂitli komplikasyonlar
bildirilmiﬂtir, bunların ço¤u geçicidir. En önemli
komplikasyon, yetersiz cerrahi yapılmasına ba¤lı
olarak ikinci bir cerrahi iﬂlem gerekli olması riskidir.
Traksiyon sırasında sinirlerin gerilmesine ba¤lı
olarak bacakta geçici his kayıpları olabilir. ‹ﬂlem
sırasında pompa ile verilen sıvı, çeﬂitli vücut
boﬂluklarında birikebilir. Vücut ısısında düﬂmeler
(hipotermi) olabilir. Artroskopi sırasında kullanılan
aletler kırılabilir veya kıkırdak yüzlere zarar
verilebilir. Bazen yeterli görüntü veya çalıﬂma alanı
sa¤lanamadı¤ı için açık cerrahiye geçmek gerekli
olabilir.

Kalça Artroskopisinin Sonuçları Nasıldır?
Kalça artroskopi ile tedavi edilen hastaların uzun
dönem sonuçları oldukça baﬂarılıdır. Hastalı¤ın
tipine göre çok farklı olmakla birlikte olguların
%80-90'ında çok iyi sonuçlar elde edilir. ‹yi sonuçlar;
genç yaﬂ, kıkırdak hasarının az olması, labrumun
korunması veya dikilmesi, obesite olmaması ile
do¤rudan iliﬂkilidir. Sporcuların büyük kısmında
kalça artroskopisinden sonra aynı düzeyde spora
dönmek mümkündür.

Daha nadir olarak femur üst ucunda kırıklar,
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Dr. Zeki Erkorkmaz
Radyoloji Uzman›

“

Lezyon farkl›l›¤›na ba¤l› seçilecek
inceleme yönteminin önemi.

”

yaymas› ile daha az X ›ﬂ›n› ile penetre olmakta
hemde superpozisyonu önlemesi doku strüktürünü
daha net ortaya ç›karmas› ve stabilizasyonu
sa¤lamaktad›r. ﬁu iki hususu gözden kaç›rmamak
gerekir. Mamografi ya (screening) izleme veya
diagnostik amaçl› yap›lmaktad›r. Diagnostik amaçl›
mamografide ﬂüpheli lezyon veya palpabl kitle için
standart pozisyonlara ek grafi magnifikasyon ve
spot grafiler gerekmektedir. Normalde bir meme
tetkikinde toplam 4 ekspojur al›nmada yaklaﬂ›k 200
ila 300 milirad ›ﬂ›n al›nmaktad›r. Digital imajlarda
bu 85 ila 150 milirada kadar inmektedir. Buda
yaklaﬂ›k 3 ila 10 AP akci¤er grafisi dozuna tekabül
eder. ‹statiksel olarak ekstrapolasyon ve di¤er
odaklardan ve s›k uçak seyahati yapan kimselerde
al›nan radyasyon bu dozun alt›nda de¤ildir. Meme
yap›s› dansitesine etki eden faktörler aras›nda ﬂu 2
de¤iﬂik meme yap›s› iﬂaret edilmektedir.

Meme kanserinin kad›nlarda görülebilen
neoplazm›n en s›k olan› olup her sene yaklaﬂ›k
200.000 yeni vaka görülmesi erken tan›n›n ise
mortaliteyi % 40 azaltma imkan›n› vermesi konunun
ehemmiyetini artt›rmaktad›r.
Meme hastal›klar›n›n tan›s›nda mamografiden
baﬂlayarak USG ve meme MRG’sine kadar uzanan
yelpazede hastan›n yaﬂ›, lezyonun karakteri ve meme
yap›s› ile uyumlu olarak tercihler farkl›laﬂmaktad›r.
Memedeki glandüler dokudaki duktal ve lobüler
atipinin 40 yaﬂ› ve alt›nda ortaya konan histolojik
inceleme neticesinde mamografik incelemen›n bu
yaﬂlarda baﬂlamas› gerekti¤ine iﬂaret edilmektedir.
Mamografik inceleme 2 tarafl› ve 2 yönlü (C.C ve
MLO) olarak yap›lmakta. Özellikle C.C çekimlerinde
memenin komprese edilmesi hastay› rahats›z
etmektedir. Halbuki bu kompresyon hem dokuyu
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Mamografinin dens meme ve sensiviteyi azaltacak
substansiyon özelli¤ini ekarte ettirecek hassasiyeti % 90
civar›ndad›r. Onun d›ﬂ›nda lezyon karakterini ortaya

ç›karacak bir di¤er unsur lezyon içindeki kalsifikasyon
karakterizasyondur. Aﬂa¤›daki örneklerde benign ve
malign karakterli kalsifikasyonlar gösterilmektedir.

Resim-1: Dens meme dokusu

Resim-2: Ya¤l› meme dokusu

Resim-3: Benign kalsifikasyonlar›n kalsiyum sütü
tarz›nda tabakalaﬂmas› görülmekte.

Resim-4: Benign kalsifikasyonlar çubuk ﬂeklinde da¤›n›k
kalsifikasyonlar yan›nda ok ile iﬂaret edilmiﬂ vasküler
kalsifikasyonlar görülmekte.
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Resim-5: Mikrokalsifikasyon, spot magnifaksyon,
polimorfizm gösteren (DICS: Ductal Carsinoma
in Stu)

Resim-6: Mikrokalsifikasyon
Spot magnifikasyon ve kompresyonla al›nan grafide
konturunda spikülasyon bulunan mas lezyonu eﬂli¤inde
ince dallanma gösteren pleomorfik kalsifikasyonlar.
DCIS iﬂaret etmektedir.

Spot magnifikasyon da kompresyonla al›nan grafide
pleomorfik ve ince dallanma gösteren DCIS ile alakal›
mikrokalsifikasyonlar.

Resim-8: Meme içerisinde ﬂüpheli kontur gösteren
mas.
Memede kitle. “a” MLO grafide sol memede ﬂüpheli
lezyon “b” CC grafide MLO da görülen lezyonun çevre
strüktürünü çekmesi nedeniyle malignite aç›s›ndan
ﬂüpheli oldu¤unu gösteriyor.

Resim-7: Fibroadenom kaba kalsifikasyon.
Fibroadenomaya ait 2 ayr› örnek. Her ikiside düzgün
konturlu olup sa¤daki imaj içerisinde kaba
kalsifikasyonlar. Dejenere fibroadenom ile uyumluluk
göstermekte.
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Ultrason tek baﬂ›na hassas bir izleme ve yeterli
hassasiyette inceleme tetkiki de¤ildir. Mamografiye
tamamlay›c› olarak yüksek risk taﬂ›yan han›mlarda
uygulanabilir. Mamografide görülen düzgün
konturlu bir kitlenin ayr›m›nda kistik veya solid
oluﬂumu ortaya koyabildi¤i gibi gereksiz biopsininde
önüne geçer. ﬁekilde görülen palpabl kitlenin
sonografide kistik lezyon oldu¤u görülmektedir.

MRG hiç süphe yokki konvansiyonel X-Ray
imajlar›ndan 10 ila 100 kat daha fazla doku
diferansiyasyonunu husule getirmekte , buna
ra¤men mikrokalsifikasyonlar›n›n görülmemesi
sensivitesini azaltmaktad›r. Her iki aksiller bölgeyi
içine almas› ve multi fokal lezyonlar› üstelik dinamik
kontrastl› kesitlerle ortaya koyabilmesi büyük
avantajd›r.

Resim-9: Palbl mas

Resim-11: Meme MRG

Palpabl mas. Ciltte iﬂaretleyici (metalik üçgen) konularak
al›nan grafide görülen mas lezyonu.

Belirgin kontrast tutulumu gösteren bir malign lezyon
görülmekte.

Bütün bu tan›sal yöntemler yan›nda ﬂüpheli
lezyonlarda biopsi bu modalitelerin eﬂli¤inde
yap›labilmektedir.

Resim-10: Basit kist
Basit meme kisti oldu¤u görülen palpabl kitlenin anekoik
ve posterior akustik ﬂiddetlenem gösterdi¤i görülmekte.
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

2. dünya savaﬂ› esnas›nda cip ﬂöförlü¤ü yapan
Amerikan askerleri aras›nda s›k görüldü¤ü için
Jeep hastal›¤› (cip hastal›¤›) da denir.

”

hastal›k ortaya ç›kmaktad›r ﬂeklinde aç›klan›yordu.
Daha sonralar› bu tezden vazgeçildi. ﬁimdilerde
hakim olan görüﬂ ﬂudur : Kuyruk sokumu
etraf›ndaki deri k›llar› adeta birer burgu, vida
gibidirler. Bunlar cildi delerek derinin alt›na do¤ru
hareket eder, kemi¤e do¤ru giderler ve derinlerde
toplanarak iltihaba ve apseye yol açarlar.
Hastalar kuyruk sokumunda a¤r›l› ﬂiﬂliklerle, ateﬂ,
büyük abdest yapmada güçlük ve yürüme zorluklar›
ile genel cerrahi polikliniklerine müracaat ederler.
Bu safhada yap›lacak olan tedavi e¤er cilt, ciltalt›
infeksiyonu, apse meydana gelmiﬂ ise bu apse lokal
anestezi etkisi alt›nda kesilip aç›larak (drenaj) ak›t›l›r
ve içindeki k›llar al›n›r temizlenir. Bundan sonra

Uzun zamandan beri inatç› ve geçmeyen özellikleri
ile, hatta ameliyat yap›ld›ktan sonra s›k s›k
tekrarlamas› ile gündeme gelen bu hastal›k, kuyruk
sokumunda, halk aras›nda “k›l dönmesi” hastal›¤›
olarak bilinir. T›p dilinde Kist Dermod Sakral veya
Sinüs Pilonidalis denir.
2. dünya savaﬂ› esnas›nda cip ﬂöförlü¤ü yapan
Amerikan askerleri aras›nda s›k görüldü¤ü için Jeep
hastal›¤› (cip hastal›¤›) da denir.
‹lk baﬂta do¤umsal olarak, kuyruk sokumunda bir
kistin varl›¤› kabul ediliyordu daha sonradan hayat›n
bir tak›m evrelerinde bu kistin iltehaplanmas› ile
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‹çinden k›l demetlerinin
ç›kt›¤› delikler

Resim-1: Planidol sinüs hastal›¤›nda orta hat üzerinde
için k›l foliküllerinin ç›kt›¤› hastal›¤a ait delikler
görülmektedir.

Resim-2: Ameliyatta ince bir stile alt delikten kistin
içine sokularak üst delikten d›ﬂar› ç›kart›lm›ﬂt›r. Daha
sonra üzeri kesilerek kistin içi k›llardan temizlenecektir.

yap›lan mütcaddit pansumanlar ile iyileﬂme sa¤lan›r
e¤er yap›lan bu tüm pansuman ve temizleme
iﬂlemlerine ra¤men iyileﬂme olmazsa hasta ameliyat
edilir.

ﬂekli vard›r. Bu durumdaki hastalara uyan›k
olmalar›n› herhangi bir ﬂikayet halinde genel cerrahi
polikliniklerine müracaat etmelerini söyleriz.
Kuyruk sokumu bölgesinin çok terli bir bölge olmas›,
pantolon ve külotlar›n devaml› aralara sürtünerek
tahriﬂ etmesi ve uzun süreli oturma halinde iﬂ
görenlerde hastal›k s›k görülmektedir.

Baz› kereler, apse oluﬂmadan da ciltte k›rm›z›l›k,
ﬂiﬂlik ve a¤r› belirtileri ile kendini belli eder. Bu
safhada uygulanacak antibiyotik ve a¤r› kesici
tedavileri ile hastal›k geriler ama tamamen ortadan
kald›rmak için hasta yine ameliyat edilir.

Son derece dikkatli ve güzel bir ﬂekilde yap›lacak
ameliyat ve ameliyat sonras› takip ve bak›mlar ile
hastal›¤› ortadan kald›rmak mümkündür.

Hiçbir belirti vermeden de, kuyruk sokumunda
muayenede kendini belli eden k›l dönmesi hastal›¤›

Hepinize sa¤l›kl› bir hayat diliyorum.

Pilonidal
sinus
Pilonidal
delik

Pilonidal
apse
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Doç. Dr. A. Okan Gürsel
KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

“

Öncelikle havan›n akci¤erlere haz›rlanmas› ve
koku alma fonksiyonu d›ﬂ›nda burun, estetikten tad almaya
birçok konuda önemli roller oynayan bir organ›m›zd›r.

”

Beﬂ duyu organ›m›zdan biri olan burun yaﬂam
kalitemizi ve sa¤l›¤›m›z› etkileyen, nefes almamaz›n
en önemli parças› olan organlar›m›zdan biridir.
Rahat nefes alamazsak fiziksel performans›m›z
etkilenir, daha çabuk yoruluruz. Uyku düzenimiz
ve kalitemiz bozulur. Sa¤l›kl› dinlenemedi¤imiz için
gündüz yorgunluk hissederiz. ‹leriki yaﬂlarda kalp
damar ve akci¤er hastas› olma ihtimalimiz artar.
Güzellik
Burnun en görülen ve ortada duran bir uzuv olarak,
kozmetik özellikleri yads›namaz.
Güzellikte burun özellikleri toplumda topluma de¤iﬂir.
Erkek özelliklerin vurgulanmaya çal›ﬂ›ld›¤› ilkel bir
toplumda burun büyütülürken, geliﬂmiﬂ kabul edilen
ülkelerde daha küçük boyutlar makbuldür.
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Burun Ne İşe Yarıyor?

HAVA YOLU
Güzellik, burnun tüm vücudumuza olan katk›lar›n›n
belkide en önemsizidir. Burun öncelikle bir hava
yoludur. Burunu tamamen t›kal› yeni do¤an
bebekler,yaﬂayamazlar. ‹nsan öncelikle burundan
nefes al›p verir. A¤›z solunumu sonradan ö¤renilir.
Yetiﬂkinlerde oksijen ihtiyac›n›n artmas› oran›nda
buruna ilave olarak a¤›z solunumu yap›l›r.
Burun bir koridor olarak, havay› akci¤erlere
haz›rlayan bir organd›r. Çevresel faktörler, ister
kuru, ister ya¤murlu, ister s›cak ya da so¤uk olsun,
akci¤erlere yollanan hava belirli bir filtrasyondan
geçerek sabit nem ve ›s› özelliklerine kavuﬂur. Bunu
burun yapar.
Burun koridorlar› içinde kalorifer benzeri ç›k›nt›lar,
gerekti¤i zaman daha çok ›s›tmak ya da
nemlendirmek üzere büyüyerek ya da gereksinim
olmad›¤› zaman küçülerek, geçen havay› akci¤erlere
haz›rlar. (ﬁekil 1)

Gerçek olan ﬂu ki ; Tabiat›n oluﬂturdu¤u darbe
görmemiﬂ burun o yüze en yak›ﬂan›d›r ve karakteri
tamamlayand›r.

Etmoid tavan
Sfenoid
sinüs

Frontal
sinüs
Üst
konka

Sella
turcica
Koana

Orta
konka

Adenoid
tonsil

Alt
konka

Baz› az geliﬂmiﬂ toplumlarda, özellikle zina suçu
iﬂleyenlerin burunlar› kesilerek ilkel bir cezaland›rma
ﬂekli denenir. Çünkü burun gerçektende her an
karﬂ›m›zda, dikkattimizi çeken, sempatik ya da
antipatik izlenimler oluﬂturan, yüzümüzün önemli
bir parças›d›r.

Vestibül
Burun
girişi
Sert damak

Yumuşak
damak

Küçük
dil

Östaki tüpü
ağzı

ﬁekil 1: Burun koridorunun yandan önden arkaya
görünüﬂü. Ç›k›nt›lar havay› haz›rlay›c› kalorifer
yap›s›ndaki oluﬂumlard›r.

Aynen koridoru daraltan büyük bir kaloriferin geçiﬂi
güçleﬂtirmesi gibi, gerekti¤i zaman büyüyen burun
içindeki konka dedi¤imiz haz›rlay›c› yap›lar, hava
geçiﬂini zorlaﬂt›rabilirler. Özellikle dikkat etti¤imiz
zaman daha çok fark etti¤imiz burun t›kan›kl›¤›
nöbetleri, bir taraf›n daha aç›k di¤er taraf›n t›kal›,
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Silier aktivite denilen ve öne de¤il arkaya, genize
do¤ru yöneltilen bu süpürme ve y›kama sistemi,
salg›lar›n sindirim sistemindede kullan›ld›¤› bir
düzendir. GEN‹Z AKINTISI, renk, koku, yo¤unluk
kazan›rsa bu durum sinüsleride ilgilendiren bir
hastal›k belirtisi olabilir. Yoksa burun gerisine do¤ru
yöneltilen bu temizleme sistemi o kadar yaﬂamsal
ve kendili¤indendir ki ölümden 72 saat sonra devam
etti¤i saptanm›ﬂt›r.

burnun sürekli aktif haz›rlay›c› bir fabrika
olmas›ndand›r.
KOKU ALMA
Burun koku alma duyusunun ilk istasyonudur.
Burun koridorlar›n›n yüksek bölümlerinde özel
yap›daki hücrelere ulaﬂan hava ile birlikte gelen
uyar›c›lar›n alg›lanmas› ile cinsellikten, güzelli¤e ve
hatta tehlikelerin ay›rd edilmesine kadar, yaﬂamsal
özellikler burun sayesinde alg›lan›r.

Sigara, geliﬂigüzel kullan›lan ilaçlar, allerji, hormonal
dengesizlikler, stres burun fonksiyonlar›n›
aksatabilir.

Burun akci¤er, burun kalp refleks iliﬂkileri ile,
örne¤in zararl› bir koku alg›land›¤›nda, kalp ritmi
düﬂer, nefes al›p verme k›s›tlan›r. Yani tehlike
karﬂ›s›nda, burun sayesinde tüm vücut kendisini
koruma konumuna al›r.

DEV‹ASYON
Burun koridorlar›, genelde cetvelle çizilmiﬂ gibi
dümdüz de¤ildir. Dere yata¤›nda su ak›ﬂ›n›
kolaylaﬂt›r›c› e¤imler gibi, burun içindede hava
geçiﬂini kolaylaﬂt›r›c› e¤imler olabilir. ﬁikayet
oluﬂturmayan bu e¤ikliklerin düzeltilmesine gerek
yoktur. Her iki burun koridorunu birbirinden ay›ran
orta bölmedeki t›kay›c› duvar e¤ikliklerine deviasyon
denir. Genellikle egikli¤in yo¤un oldu¤u tarafta
sürekli t›kan›kl›k oluﬂturmas› halinde cerrahi olarak
düzeltilmeleri uygundur. Benzer ﬂekilde,havay›
haz›rlayan kalorifer gibi ç›k›nt›lar›n, t›kay›c› anormal
büyüklükleri (konka hipertrofisi), ya da koridora
aç›lan odalar›n kap›lar›n› t›kay›c› yap›sal de¤iﬂiklerin
tedaviside cerrahi gerektirebilir.

SES OLUﬁUMU
G›rtlak seviyesinde oluﬂan sesin, kelime söz ﬂark›
ﬂeklinde yorumlanmas›nda, a¤›z çene dil yan›nda
burununda rolü büyüktür. Nezle türü geçici
durumlarda, sesimizin tan›namaz hale gelmesini
hepimiz yaﬂam›ﬂ›zd›r. Burun, sesimize rezonans
kazand›r›r, karakter verir.
S‹NÜSLER - Silier Aktivite
Burun koridorlar›na, sa¤l› sollu baz› odac›klar aç›l›r.
Bu odalar sinüslerimizdir. Sa¤ ve sol yanak ve al›n
hizas›ndaki bu odalar, burun fonksiyonlar›na
yard›mc› olurlar. Birer pencere ile önce burun
koridoruna, buradanda d›ﬂ ortama sürekli aç›k olan
bu odalar›n,d›ﬂar›dan gelebilecek yabanc› cisimlere
karﬂ› sürekli y›kanmalar› ve temizlenmeleri gerekir.
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Özetle, burnumuz yaﬂamsal görevleri olan, sürekli
de¤iﬂkenlik gösteren bir organ›m›zd›r. Sorunlar›nda
dikkatlice etüd edilmeli, tedavi ﬂekli titizlikle
seçilmelidir.
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Uzm. Dr. Metin Tulga
Gö¤üs Hastal›klar› Uzman›

“

Stresin nezlelere neden oldu¤u, gülme ve neﬂenin,
tatillerin, immun sistemi kuvvetlendirdi¤i günlük
hayat›m›zda görülmektedir.

”

çocuklarda spastik bronﬂite rastlanabilir. Sekret
içersinde igA’nin düﬂük düzeyde bulunmas› ve
kiﬂisel immun savunman›n azalmas› dikkati çeker.

Sinir sistemi ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ve hormon sistemi
aras›ndaki mevcut dengenin bozulmas›
metabolizmada de¤iﬂikliklere ve hastal›k haline
dönüﬂmesine neden olur. Stresin nezlelere neden
oldu¤u, gülme ve neﬂenin, tatillerin, immun sistemi
kuvvetlendirdi¤i günlük hayat›m›zda görülmektedir.

Birçok araﬂt›r›c› Nörolog, immun sistem, hormon
bezleri ile beyin aras›nda birçok ba¤lant› a¤lar›
saptam›ﬂlard›r. Evham ve k›zg›nl¤›n bast›r›lmas›
gibi psikolojik olaylarla, Beta-Endorphin aras›nda
baglant› bulunmustur. Bir opioid peptid olan BEndorphinin hipofizden kana geçisinin art›ﬂ›
organizman›n fiziki ve ruhsal strese cevabi olarak
görülür. 30 y›ld›r insan organizmas›n›n kendi
morfinini üretti¤i bilinmektedir (Endorphine).
Bununla a¤r›lar›n bast›r›labilece¤i tahmin edilebilir.
Ancak a¤r›l› durumlarda hayvanlarda uygulanan

Çesitli araﬂt›rmalar stres ve depresyonun zararl›
etkisini göstermektedir. E¤er bir insan eﬂini
kaybederse immunite aylarca süren zafiyet
göstermektedir. Korku ve stres gibi ruhsal
yüklenmelerde ast›ml› hastalarda hastal›¤›n artt›¤›
görülmektedir. Ayr›ca ruhsal olaylar›n ast›m
nöbetlerini tetikleyebildi¤i s›kl›kla görülen bir
olgudur. So¤uk alg›nl›klar›n› s›k s›k yaﬂayan
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Tedavide; Stresin azalt›lmas› yan›nda ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin güçlendirilmesi ve mediatorlar› bloke
edecek ilaçlar ve Mediator aﬂ›lar› da kullan›labilir.

Stres Hormonlar›
Bedenin hormon dengesinin bozulmas› Depresyon
gibi hastal›klara yol açabilir. Depresyonun nedeni
beyindeki hormon dengesinin bozulmas›d›r.
Modern endüstri ülkelerinde depresiv hastal›klar
toplumun ve ekonominin de¤iﬂimi ile ilgili olarak
ortaya ç›kar. Merkezi beyin cortikotropini serbest
b›rakan faktör üretir/CRF). Bu kandamarlar› ile
iletilerek Hipofiz içersinde Corticotropin hormonunu
üretir. Oda cortisol ve corticosteron hormonlar›n›n
böbreküstü bezi korteksinden ç›k›ﬂ›n› sa¤lar. Cortisol
veya CRH, kronik olarak fazla üretilmesi ile
sonuçlan›r. Buna karﬂ› deney sa¤l›kl› hayvanlar›nda
yüksek dozda CRH al›rlarsa depresyonun klasik
bulgular› korku, uyku bozuklu¤u, az yeme, cinsel
hayat›n azalmas› görülür.

sentetik Beta Endorphin, a¤r›y› azaltan bir etki
göstermedi¤i saptanm›ﬂt›r. A¤r› durumlar›nda kana
akan Endorphin muhtemelen baﬂka bir görev
taﬂ›makta, olas›l›kla immun sisteme veya iltihaba
etkili olmaktad›r. Psikonöro immunologie sinir
sisteminin hormon sisteminin ve immunsistemin
de¤iﬂen etkisi ile u¤raﬂmaktad›r. Sinir sisteminin
ileti maddeleri immunsistemi, immun sistemin ileti
maddeleri sinir sistemini etkiler. Kronik stres ile
karﬂ›laﬂmalarda sekret içersindeki igA
konsantrasyonunun azalmas› ve artan
glukokortikosteroid salg›lanmas› görülür. Ayr›ca
kronik stres de kortikosteroid Zytokin üretilmesini
durdurur. T ve B Lenfositlerinin reaktivasyonunu
ve do¤al katil hücrelerin aktivasyonunu azal›r.
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Uzun süreli stres, depresyonun nedenidir. E¤er stres
hormonu aktiviteler suretiyle y›k›lamazsa sa¤l›kl›
beyin tekrar dengeyi sa¤lar. Sinirlerle iletilen
Serotoninin stres hormonlar›n› y›k›m yetene¤i vard›r.
E¤er Serotonin hormonu eksikli¤i mevcutsa; stresin
ortadan kald›r›lmas› olanaks›zd›r. Kortisonun serbest
kal›ﬂ› infeksiyon hastal›klark›nda, depresyonlar ve
akut ruhsal trauma ve kronik streslerde artar. CRH
ve Cortisol stresi koordine eden reaksiyonlard›r.
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etrafindaki sinir dü¤ümleri ile ba¤lanan sempatik
ve ona karﬂ› fonksiyonu olup lifleri beyinden gelen
sinir lifleri ile kar›ﬂan para sempatik sinir sistemidir.

Adrenalin ve Noradrenalin Stres, korku durumlar›nda
Aceylcholin serbest kal›r bu hemen adrenalin ve
noradrenalinin salg›lanmas›n› uyar›r. Nab›z artar
arteryel tansiyon yükselir. Bu durumda kaslara kan
yolu ile oksijen gidiﬂi artar bronﬂlar geniﬂler mide ve
barsak hareketleri azal›r. Bu durum uzun süre devam
ederse kanda bulunan yüksek miktarda Adrenalin
ve nor adrenalin sa¤l›¤a zarar verir.

Parasempatik sinir lifleri vagus, okulomotor, pelvis
ve cordo timpani sinir lifleri ile kar›ﬂm›ﬂt›r. Vegetatif
sinir sistemi etkisini do¤rudan do¤ruya de¤il iletim
maddesinin aç›¤a ç›kmas› ile oluﬂturur. Merkezi
beyin sinir hücreleri preganglioner ipliklerini
solunum yollar› duvarlar›nda lokalize olmuﬂ
gangionlara sevkeder. Buradan postganglioner
iplikler düz kaslara yay›l›r. Kas lifleri içersindeki
postgangioner uçlarda parasmpatiklerin iletim
maddesi olan asetilkotin serbest kal›rsa, bronﬂ
kas›lmas› oluﬂur. Akci¤er ve bronﬂlar›n sempatik
sinirleri üst torakal pregangionlardan sinirlenir.
Ganglion sonras› iplikleri ise solunum yollar›
duvarlar›nda ve damarlar›n etraf›nda bulunur.
Torakal sempatik sinirlerin uyar›lmas›nda iletim
maddesi olan adrenerjik maddeler aç›¤a ç›kar. Ve
bronﬂ geniﬂlemesi oluﬂturur. Adrenerjik maddeler
Adrenalin ve Noradrenalindir. Çok uzun y›llardan
beri vegetatif sinir sisteminin ara beyin taraf›ndan
yönetildi¤i bilinmektedir.

Ast›m; yunanca, Asthma-nefes darl›¤› kelimesinden
menﬂe al›r. Ruhsal nefes darl›klar›n›n hepsi
t›pta kulland›¤›m›z ast›m tablosu göstermez.
Ast›m bronﬂial dedi¤imiz zaman bronﬂ spazminin,
mukoza ödeminin ve sekretin viskositesinin
artmas›yla küçük bronﬂlar›n daralmas›, ﬂeklinde bir
klinik tablo görülürki bu tablo ço¤unlukla allerji
veya solunum yollar› hiperreaktivitesi sonucu
olabilir. Halbuki depresyonlu hastalarda görülen
nefes darl›¤›nda bronﬂlar tamamen normal olabilir.
Di¤er bir ruhsal nedenli nefes darl›¤› ise vegetatif
sinir sistemindeki denge bozuklu¤una ba¤l› spastik
bronﬂittir. Ruhsal menﬂeli nefes darl›klar›n›n
merkezi, ara beyindeki hipotalamus bölgesidir.
Stresler bu bölgede birikir, ruhsal merkezler
etkilenirse depresyon, motor merkezler etkilenirse
vegetativ sinir sistemine ba¤l› nefes darl›klar›
oluﬂabilir.

Sonralar› bütün merabolizma ve hayati organlar›n
düzenlenmesinin beyin kaidesinde bulunan vegetatif
merkezlerin yönetiminde oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r..
Böylece Hipotalamustaki düzenleyici merkezlerinin
rolü kesinleﬂti.

Vegetatif sinir sistemi 1905 y›l›nda Langley’in
aç›klad›¤› gibi iki ana k›s›mdan ibarettir. Belkemi¤i
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Histamin Etkisi
ölçüde Histamin Prique veya intradermal testlerinde
kuvvetli reaksiyon bulmam›za ra¤men, kanda
Histamin seviyesinin normal hudutlar içersinde
buludu¤unu saptad›k..

Histamin mediatörlerden ilk tan›nanlar›ndand›r.
Proteinlerin içersinde bulunan aminoasid, histidin
in biolojik aktiv de¤iﬂim ürünüdür. Histamin oksijen
ile karﬂ›laﬂ›rsa Histidin haline dönüﬂür. Mast
hücrelerinde ve çesitli kan hücrelerinde heparin ile
koopleks oluﬂturarak bulunur. Allerjik olaylarda
antijen antikor iliﬂkisi sonucu Mast hücrelerinde
degranüle olarak salg›lan›r. ‹ltihabi ve ruhsal
olaylarda, fiziksel, kimyevi, termik uyarilar
(Ultraviyole, soguk, s›cak, X ›ﬂ›nlar›) Histidini
histamine dönüﬂtürebilir. Son görüﬂlere göre
Histamin etkisini hedef dokularda bulunan özel
membran al›c›lar› (Rezeptörler)’in etkilenmesi ile
gösterir.

Bu hastalarda dikkatimizi çeken husus ise soluk
renkli gözlerinin alt› mor sabahlar› geç ve yorgun
uyanan s›k s›k nezle ve üst solunum
enfeksiyonlardan sikayetçi, besinlere karﬂ› duyarl›k
gösteren ve önemli bir k›sm› mide ve barsak
hastal›klar›ndan ﬂikayet eden kimselerdir...
Çesitli d›ﬂ uyaranlar›n etkileri ile ast›m burun
t›kanmas›, aks›r›k, öksürük gibi solunum yollar›
ﬂikayetleri oluﬂan hastalarda güneﬂ ›ﬂ›nlar› veya
ultraviyole gibi uyaranlar fiziksel ve kimyasal
radyoaktif maddelerin etkisi ile görülen ﬂikayetlerde
histamin duyarl›¤› artmakta ve yapt›¤›m›z prique
veya intradermal deri testlerinde yüksek reaksiyon
al›nmaktad›r. Biz bu hastalar› genellikle deri içersine
uygulad›¤›m›z intradermal Histamin aﬂ›lar› ile
desensibilize ederek tedavi etmekte % 80 oran›nda
baﬂar›l› sonuçlar almaktay›z.

H1 rezeptörleri deride, düz kaslarda bulunur
vasodilatasyon (Damar geniﬂlemesi) oluﬂturur.
Bronkokonstriksiyona arac›l›k eder. H2 rezeptörü
do¤rudan do¤ruya veya refleks yolla bronﬂ kas›lmas›
ve daralmas›na ve damarlar›n geniﬂlemesine neden
olur.
1972 y›l›nda Rasche ve Ulmer, 1981 y›l›nda
Zimmermann ve arkadaﬂlar› araﬂt›rmalar›nda
Bronﬂ enfeksiyonlu hastalar›n balgam›nda yüksek
oranda Histamin bulmuﬂlard›r. Biz yapt›¤›m›z çeﬂitli
araﬂt›rmalarda Bronﬂ enfeksiyonlu veya ast›ml›
hastalarda uygulad›¤›m›z deri testlerinde büyük
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Psikoneuro-allerjilerde antidepresan ilaçlar›n
tedavide bariz etkisi görüldü¤ü gibi sporun
tedavi edici etkisi hiç az›msanm›yacak derecede
oldu¤u söylenebilir.
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Emrah Ocan
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Uzman›

“

Sa¤lık ve güvenlik kavramları sadece kazanın
önlenmesini de¤il, çalıﬂma ortamını ve çalıﬂanları bedenen
ve ruhen daha iyi bir hale getirilmesini ve çalıﬂma hayatının
kiﬂiler üzerinde oluﬂturdu¤u bedensel, ruhsal ve sosyal
tehlikeleri ortadan kaldırılmasını da kapsamaktadır.

”

“‹ﬂ sa¤lı¤ı, hangi iﬂi yaparlarsa yapsınlar bütün
çalıﬂanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlarının
mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını ve
burada tutulmasını; çalıﬂma koﬂullarından
kaynaklanan sa¤lık sorunlarının önlenmesini;
iﬂçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun
mesleki ortamlarda çalıﬂtırılmalarını; özetle iﬂin
insana, insanın da iﬂine uygun hale getirilmesini
hedefler.”

‹ﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i konusu, çalıﬂma hayatının ve
sosyal hayatın en önemli konularından birisidir.
Üretim süreçlerini, makine ve iﬂ gereçleri kullanımını,
iﬂ ve çalıﬂan verimlili¤ini, ergonomiyi, çalıﬂanların
sa¤lı¤ını, onların verimlili¤ini ve sosyal barıﬂı
yakından ilgilendiren iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i konusu
günümüzde, çevre konusuyla birlikte düﬂünülmekte,
ülke ekonomisinin geliﬂmesinde itici rolü ve sosyal
düzenin temininde önemli bir rol oynaması sebebi
ile bir bilim dalı olarak de¤erlendirilmektedir.
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saptanması, çalıﬂanların bu risklerden korunması
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve
bunu bir süreç yönetimi kapsamında ele alınarak
düzenli iyileﬂtirmelerle kayıt altına alma sürecini
kapsar.

RES‹M 1
Öte yandan, sa¤lıklı ve güvenli bir çalıﬂma ortamının,
iﬂçilerin refah ve huzurunu geliﬂtirerek iﬂçilerin
moral ve motivasyonunu yükseltti¤i, üretim ve
yönetimin kalitesini arttırdı¤ı da ortaya konmuﬂtur.
Sa¤lık ve güvenlik kavramları sadece kazanın
önlenmesini de¤il, çalıﬂma ortamını ve çalıﬂanları
bedenen ve ruhen daha iyi bir hale getirilmesini ve
çalıﬂma hayatının kiﬂiler üzerinde oluﬂturdu¤u
bedensel, ruhsal ve sosyal tehlikeleri ortadan
kaldırılmasını da kapsamaktadır.
ILO’nun 2002 yılında hazırladı¤ı “Güvenlik
Kültürü Raporu”na göre, meslek hastalıklarının
tümü, iﬂ kazalarının yüzde 98’i önlenebilir
kazalardır. Bu kazaların ancak yüzde 2’si önlem
alınsa bile önlenememektedir.
ILO (Uluslararası Çalıﬂma Örgütü) ya göre iﬂ
kazasını “belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden
olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay”
ﬂeklinde tanımlamıﬂtır. Dünya Sa¤lık Örgütü
(WHO) ise iﬂ kazasını önceden planlanmamıﬂ ve
ço¤u zaman, kiﬂisel yaralanmalara, teçhizatın zarar
görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan
olay olarak tanımlamaktadır. ‹ﬂ Sa¤lı¤ında tehlike
ve risk kavramları da önemli terimler olup tehlike
her zaman bir olgu olarak hayatımızda mevcuttur.
Risk, bir tehlikenin ortaya çıkma ihtimali ve bu
tehlikenin ortaya çıktı¤ı anda sebep olaca¤ı etkinin
ciddiyeti arasındaki ba¤ olarak tanımlanabilir. ‹ﬂ
sa¤lı¤ı ve güvenli¤i sistematik olarak ortamdaki
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin risklerinin

Medikal Dergi, Kasım 2014

• Dünyada her yıl 2 milyon iﬂçi iﬂ kazalarından
veya meslek hastalıklarından hayatını
kaybetmektedir.
• Dünyada her yıl 160 milyon iﬂçi iﬂle ilgili meslek
hastalıklarına yakalanmaktadır.
• Dünyada her gün 5 bin iﬂçi hayatını
kaybetmektedir. Baﬂka bir ifadeyle, dünyada her
bir dakikada 3 iﬂçi ölmektedir.
• Dünyada her yıl 22 bin çocuk iﬂçi iﬂ kazalarında
hayatını kaybetmektedir.
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• Pakistan’daki bir fabrika iﬂçisinin iﬂyerinde
herhangi bir nedenle ölme olasılı¤ı Fransa’daki
bir fabrika iﬂçisine göre 8 kat daha fazladır.

3 te 2 den fazlası bu üç hastanede tespit edilmektedir.
Oysa iﬂyerlerinin ve iﬂçilerin ancak 3 te 1 i bu 3 ilde
bulunmaktadır.. Adana, Kocaeli, Bursa, ‹zmir,
Gaziantep gibi sanayileﬂmiﬂ, iﬂçilerin yo¤un olarak
çalıﬂtıkları iller meslek hastalıkları hastanelerinden
yoksundur. Türkiye’de meslek hastalıklarında en
büyük sorun, var olan meslek hastalıklarının ortaya
çıkarılamaması, istatistiklerin düzenli olarak
tutulmamasıdır.

• Kenya’da taﬂımacılık sektöründe çalıﬂanlar
arasındaki ölümler Danimarka’dakinden on kat
daha fazladır.
• Guatemala’daki inﬂaat iﬂçilerinin çalıﬂtıkları
iﬂlerde ölme olasılıkları ‹sviçre’de aynı iﬂyerinde
çalıﬂanlara göre 6 kat daha fazladır.
• Dünya gayri safi hasılasının yüzde 4’ü yaralanma,
kazalar ve hastalıklar nedeniyle kaybolmaktadır.
(ILO ölçütlerine göre 2008 yılında Türkiye’nin
iﬂ kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı
katlanaca¤ı maliyet yaklaﬂık 38 milyar TL olarak
hesaplanmaktadır.)

Türkiye de iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤inde yapılması
öncelikli konular aﬂa¤ıdaki gibi sıralanabilir.
• Ülke düzeyinde iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i veri
tabanının baﬂta maden, inﬂaat, metal, gemi tersane
yapımı, tarım olmak üzere tüm sektörler dikkate
alınarak farklı boyutlarıyla ortaya çıkarılmalıdır.

• Son yirmi yılda iﬂ kazalarında Japonya ve ‹sveç’te
yüzde 20, Finlandiya’da ise yüzde 62 oranında
bir düﬂüﬂ olmuﬂtur. Bunun nedeni daha az iﬂçinin
tehlikeli iﬂlerde çalıﬂması ve iﬂyerlerinin daha
güvenli hale getirilmesi olarak açıklanmaktadır.

• ‹ﬂ müfettiﬂi sayısı artırılmalı ve iﬂyeri denetimleri
etkin olmalıdır.
• Toplumda iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i duyarlılı¤ı ve
bilinci oluﬂturmak için konferanslar vb. etkinlikler
çeﬂitlenerek sürdürülmelidir.

Türkiye’de iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i ise, Soma maden
kazası ve asansör faciasından sonra yeniden ülkenin
en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
Türkiye’de 2002 yılından bu yana iﬂ kazasından 14
bin iﬂçi hayatını kaybederken bugün hâlâ pek çok
iﬂletmede olması gereken iﬂ güvenli¤i uzmanları ve
yeterli iﬂ güvenli¤i denetimleri bulunmuyor. Ölümlü
iﬂ kazalarındaki artıﬂ, iﬂ güvenli¤ine özel kanunun
2012 yılında çıkartılmasından bu yana çok da fazla
de¤iﬂmedi. ‹ﬂ Kazaları istatistiklerinde Türkiye olarak
maalesef Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı
almaktayız. Ülkemizde SGK verilerine göre tespit
edilebilen meslek hastalı¤ı vaka sayısı da normalden
çok düﬂüktür. Bunun nedeni ise meslek hastalı¤ı
olgularının Türkiye’de sa¤lıklı ﬂekilde
saptanamamasıdır. Ülkemizdeki iﬂkolları ve çalıﬂan
sayıları toplamına bakıldı¤ında, kanser yapan ıﬂınlar,
gürültü, kimyasallar, toz, deri hassasiyetleri, sürekli
bilgisayar baﬂında çalıﬂma ve hareketsizlik vb. sa¤lık
riskleri içinde tespit edilen vaka sayısının çok düﬂük
oldu¤u görülmektedir.

• Sa¤lıklı ve güvenlikli çalıﬂma koﬂullarının
sa¤lanması, yasalar ve mevzuatların yanında baﬂta
iﬂçi ve iﬂveren kesimi olmak üzere, toplumun her
kesiminde güvenlik bilincinin ve güvenlik
kültürünün oluﬂturulması hayati bir önem
taﬂımaktadır.
• ‹ﬂverenler, iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i ile ilgili alacakları
tedbirleri ek bir maliyet olarak görmemeli, tam
tersine tedbirleri, iﬂ kazaları ve meslek
hastalıklarını azaltan, dolayısıyla maliyeti azaltan,
verimlili¤i ve üretim artıﬂını sa¤layan uygulamalar
olarak dikkate almalıdır.
• ‹ﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i sorunlarının çözümünün
“önce insan” anlayıﬂında odaklanan adaletçi,
eﬂitlikçi ve katılımcı bir yaklaﬂımla her alanda
örgütlenme kültürünün edinilmesiyle mümkün
olaca¤ıdır.
‹ﬂ Sa¤lı¤ı ve güvenli¤i konusunda azami özeni
gösteren hastanemiz olaylara reaktif de¤il proaktif
bir yaklaﬂım göstermektedir. Hastanemiz, yeni ‹SG
mevzuatına uygun tüm hastane birimlerini

Ülkemizde ‹stanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak
üzere üç Meslek Hastalıkları Hastanesi
bulunmaktadır. Meslek hastalıklarının olgu sayısının

Medikal Dergi, Kasım 2014

67

desteklemek ve iﬂ kazaları ile iﬂten kaynaklanan
hastalıkları azaltmak amacıyla çalıﬂmalarını
sürdürmektedir. Hastanemiz üst yönetiminin
deste¤i, ilgili komitelerin katılımı, toplantı sıklı¤ı,
iletiﬂim düzeyi, üyelerin e¤itimi gibi unsurları sürekli
olarak iyileﬂtirme ve geliﬂtirme kapsamında ele
almaktadır.

ilgilendiren Risk De¤erlendirmesini ilgili
ekiplerimizin katılımıyla detaylı olarak
gerçekleﬂtirerek, belirlenen bu risklere karﬂı önleyici
ve koruyucu önlemlerini vakit kaybetmeden
almaktadır. Risk de¤erlendirmesindeki amacımız;
mevcut risklerin neler oldu¤unun, nerelerden
kaynaklandı¤ının, kimleri etkiledi¤inin, kabul
edilebilir olup olmadı¤ının ve önleme faaliyetlerinin
belirlenmesidir. Risk de¤erlenmemiz gerekti¤inde,
ve mevzuatta belirtilen 2 yılı aﬂmayacak ﬂekilde
dökümante edilerek ilgili birimlerle paylaﬂılarak
muhafaza edilir.
Hastanemizde acil durumlara karﬂı sorumluluklar
belirlenmiﬂ ve görev paylaﬂımı yapılarak koruma,
kurtarma, haberleﬂme, yangın söndürme ve
ilkyardım ekipleri oluﬂturulmuﬂ ve bunlarla ilgili
kiﬂilerin katılımıyla acil durum planımız, ilgili
prosedür ve talimatlarımız hazırlanmıﬂtır. Acil
durumlar için gerekli ekipman da temin edilerek
ilgili ekiplere da¤ıtılmıﬂtır. Hastanemizde acil
durumlara hazır olmak maksatlı her yıl düzenli
e¤itim, tahliye ve yangın tatbikatlarını
gerçekleﬂtirmekteyiz. Planlarımızı da gerekti¤inde
ve en fazla 2 yılı aﬂmayacak bir ﬂekilde sürekli
güncellemektedir.
‹ﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤inin vazgeçilmez sosyo-kültürel
boyutlarından birisi de e¤itimdir. E¤itim bireylerin
yeteneklerinin geliﬂtirilmesi, yeni koﬂullara uyumları,
sa¤lık ve güvenlik konularında bilgi ve
bilinçlendirilmelerini içeren temel bir süreç olarak
görülmektedir. Hastanemizde çalıﬂan ve
hastalarımızın iﬂ güvenli¤i kapsamında,
personelimize sürekli olarak e¤itimler verilmektedir.
E¤itimlerimiz temel iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i, yangın,
acil durum ve tahliye e¤itimleri, hijyen, atık
yönetimi, enfeksiyon gibi temel konuları
kapsamaktadır. E¤itimlerle ilgili gerekirse
konusunun uzmanı firma ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
içerisinde olup, çalıﬂanlarımıza teori ve prati¤in
harmanlandı¤ı bir e¤itim ortamı sunmaktayız.

Osmano¤lu Hastanesi olarak Türkiye de son
dönemlerde toplu ölümlerle gündeme daha sık ve
ön planda gelen iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i konusunu,
mevzuat ve yasaların belirledi¤i çerçevenin ötesinde
önce insan temelinde de¤erlendirmekteyiz. Bu
ba¤lamda hastanemiz kendisini sürekli geliﬂtiren,
katılımcı bir anlayıﬂla, koruyucu ve önleyici
faaliyetleri gerçekleﬂtirerek, çalıﬂan ve hastalarına
fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda sa¤lıklı ve güvenli
bir hastane sunmayı hedefleyen bir sorumluluk
bilinciyle kurumsal faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hastanemizde ‹ﬂ Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i Kurulu, iﬂ
sa¤lı¤ı ve güvenli¤i yönetiminde çalıﬂan temsilcilerini
de dahil ederek iﬂyerinde demokrasi ve iﬂbirli¤ini
geliﬂtirmek, iﬂ sa¤lı¤ı ve güvenli¤i denetimini
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‹çimizden Biri
Şenay Bekar
T›bbi Sekreter

arkadaﬂlar›ma hediye ettim. Çok be¤endiler. Onlar›n
be¤enileri beni çok mutlu etti. Onlardan gelen
istekler do¤rultusunda yeni tak›lar tasarlad›m.

2004 y›l›n›n son aylar›yd› san›r›m; iﬂyerime sürekli
gelen birkaç bayan k›yafet, ﬂapka ve kendi
tasarlad›klar› tak›lar› sat›yorlard›. Benim de tak›lara
karﬂ› olan ilgimden dolay› tak› tasar›m› yapan
bayan›n yapt›¤› kolyeler, bilekler çok hoﬂuma
gitmiﬂti. Her geldiklerinde bu tasar›mlardan sat›n
al›yordum.

Birgün bir tan›d›¤›m kendi tasar›m›m olan kolyeyi
çok be¤endi¤ini, 15 tane yapmam›, arkadaﬂlar›na
hediye edece¤ini söyledi¤inde inan›lmaz mutlu
oldum. Kolyeleri istedi¤i ﬂekilde yap›p teslim ettim.
Bu ﬂekilde çok istek almaya baﬂlad›m, art›k iﬂi
ilerletmiﬂtim. ‹nsan›n zevkle tasarlay›p meydana
getirdi¤i ürünlerini en güzel ﬂekilde de¤erlendirip,
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› almas› çok güzel bir mutluluk.

Daha sonra bende kendi zevkime göre birﬂeyler
yapabilir miyim acaba diye düﬂünürken tak›larla
ilgili hayal kurup tasarlamaya baﬂlam›ﬂ buldum
kendimi. Bu hayali hayata geçirmek için hemen
haz›rl›klara baﬂlad›m. ‹lk olarak kendime tak› yap›m›
için gerekli olan özel pense, karga burnu ve di¤er
malzemeleri ald›m.

Ayr›ca art›k tak› tasar›m›n›n yan› s›ra, tak›larla ilgili
bir onar›m ve de¤iﬂiklik gerekti¤inde de yard›mc›
olabiliyorum. Bu da ayr› bir zevk benim için. O
zaman yola, hayallerime, tasar›mlara devam.

Büyük bir zevkle yapt›¤› ilk küpe ve kolyeleri
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Pano

Son dönemlerde ülkemizde yaﬂanan iﬂ kazaları nedeniyle ‹ﬂ Sa¤lı¤ı ve Güvenli¤i açısından önem arz eden çeﬂitli
tatbikatlar ve e¤itimler A sınıfı sertifikalı uzman arkadaﬂımızın ve kalite yönetiminin önderli¤inde her yıl oldu¤u
gibi bu yılda geçen ay içerisinde de hastanemizde gereçekleﬂtirildi.. Personellerimizin yüksek katılımıyla ilk olarak
yaygın tatbikatı düzenlendi her hangi bir yangın esnasında acil durumda neler yapılması ve ne tür bir yol izlenmesi
gerekti¤i hakkında bilgiler verilerek yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerekti¤i uygulamalı olarak gösterildi.

‹kinci olarak da Güvenli Yaﬂam E¤itimi 1 ve
Güvenli Yaﬂam E¤itimi 2 olmak üzere 2 ayrı
e¤itim ﬂeklinde çalıﬂanlarımıza verildi. Bu
e¤itimde deprem, yangın, sel vb. acil durumlar
için ne gibi tedbirler alınması ve bu gibi
durumlarda neler yapılması gerekti¤i hakkında
bilgiler sunuldu.

Üçüncü olarak Acil Eylem Planı e¤itimi yapıldı.
Bu e¤itimdede personelemize acil durumlarda
neler yapılması gerekti¤i bilgileri verildi.
Örne¤in hasta tahliyesiyle ilgili tatbikat yapıldı.
Hastane çalıﬂanlarımızın iﬂ güvenli¤i e¤itiminde
kendi güvenliklerini nasıl sa¤lıyaca¤ı ve
iﬂyerinin çalıﬂanların güvenli¤ini nasıl sa¤laması
gerekti¤i konusunda açıklayıcı bilgiler verildi.

Dergimizin bu sayısında yer alan e¤itim ve
tatbikatların sonuncusunda ise Çevre Atık
Yönetimi konusunda e¤itim gerçekleﬂtirildi.
Bu e¤itimde de içinde bulundu¤umuz sektörün
çevreye olan duyarlılı¤ı ve önemi tüm
çalıﬂanlarımıza anlatıldı.
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29 Ekim 2014 Çarﬂamba günü Cumhuriyetimizin
91. yılını kutladık.
Her yıl oldu¤u gibi bu yılda 10 Kasım pazartesi
sabahı tüm çalıﬂanlarımızla birlikte hastanemiz
kafeteryasında bir araya geldik. Tüm yurtta anıldı¤ı
gibi sabah dokuzu beﬂ geçe siren sesleriyle birlikte
Atatürk’ümüzün nutkundan bir alıntıyı dinliyerek
saygı duruﬂunda bulunuldu. Bir kez daha Atamızı
saygı ve özlemle andık.

Geleneksel Laleli gecemizin bu dönemdeki ilk toplantısını Kasım ayının ilk çarﬂamba
akﬂamı gerçekleﬂtirdik. Gecenin konu¤u hastanemiz sevilen doktorlarından uzun
yıllar birlikte çalıﬂtı¤ımız Baﬂhekim yardımcısı Op. Dr. Nihat A¤ar’ın “hekimli¤in
bugünkü durumu konusunda” dinliyicilere gerçekleﬂtirdi¤i konuﬂmasıyla birlikte
barkovizyonlu bir sunum yaptı. Sunumunun sonunda dünya örnekleri ile birlikte
kiﬂi sayısına düﬂen doktor istatistiklerine yer verdi.

Geçen seneden itibaren baﬂlatt›¤›m›z do¤um günü kutlamalar›n›n bir yenisini daha gerçekleﬂtirdik. Bu seferki
kutlaman›n di¤erlerinden fark› A¤ustos ay› içerisinde do¤an hastanemizin kurucusu Doktor Salih Osmano¤lu’nun
do¤um gününe rastlamas› oldu. Çok keyifli dakikalar geçirdi¤imiz kutlama töreninde Say›n Salih Osmano¤lu,
Haziran-Temmuz-A¤ustos içerisinde dünyaya gelen di¤er çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›zla birlikte yaﬂ günü pastas›n›
kestiler. Baﬂta Doktor Salih Osmano¤lu olmak üzere, tüm arkadaﬂlar›m›za sa¤l›kl›, mutlu y›llar diliyoruz.
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Dr. Ayşe Summak (‹ç Hastal›klar› Uzman›)
1965 y›l›nda Antalya’da do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini
‹zmir’de tamamlad›. 1990 y›l›nda Sivas Cumhuriyet
Üniversite’sinden mezun oldu. 1992-199 y›llar› aras›nda
Beyo¤lu Devlet Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤i’nde asistanl›k
yapt›. 1996 y›l›ndan bu yana özel hastane de dahiliye hekimi
olarak çal›ﬂ›yor. Evli ve 2 çocuk annesidir. Dr. Ayﬂe Summak
hastanemizde bilgi ve deneyimlerini hastalar›m›za sunmak
üzere çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Med-Der ekibi olarak kendisine
yeni görevinde baﬂar›lar dileriz.

Damla Atalay

Feray Çiçek

Özlem Marancı

Servis Hemﬂiresi

Do¤umhane Ebesi

Bebek Gözlem Odas› Hemﬂiresi

Kubilay Taşdemir

Gülhan Erzurumlu

Zinnet Üvenç

T›bbi Sekreter

Yard›mc› Sa¤l›k Personeli

Yard›mc› Sa¤l›k Personeli

Ömer Aydemir

Sebahat Arslan

Tülay Özkan

Ameliyathane Personeli

Yard›mc› Sa¤l›k Personeli

Yard›mc› Sa¤l›k Personeli
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