Yeni Say›, Yeni Ümitler...
Hayat hergün yeniden baﬂl›yor. ‹nsan sa¤l›¤›na ve
mutlulu¤una hizmet edebilmek amac›yla çal›ﬂmak çok
anlaml› bizim için. Hergün yeni at›l›mlar yapmak, daha
ileriye gitmek için u¤raﬂ›yoruz. Bu amaçla Kalite
Standard›m›z› sürekli yükseltiyoruz.

Elinizde tuttu¤unuz dergimiz ise hastanemiz s›n›rlar›n›
aﬂarak yayg›n bir okuyucu kitlesine kavuﬂtu.
Dergimizin bu say›s›nda hastanemizin de¤erli uzmanlar›,
sizler için spesiyalize olduklar› sa¤l›k konular›nda güncel
bilgileri içeren yaz›lar yazd›lar. Merakla okuyaca¤›n›z›
ve be¤enece¤inizi umar›z.

Hastanemizde yeni bir Böbrek Taﬂ› K›rma Ünitesi hizmete
girdi; teknik ekibimiz son derece deneyimli. Bu aç›dan
ümitli ve mutluyuz. Saç Ekimi Merkezimiz de yenilenerek
yeni bir ekiple çal›ﬂmaya baﬂlad›.

May›s ay›ndan itibaren hastanemiz Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ile yapt›¤› anlaﬂma sonucunda sizlere
daha rahat hizmet verme imkan›na kavuﬂtu. Bu sayede
her türlü SGK’l› hastalar›m›z da bütün branﬂlarda ücret
aç›s›ndan bu indirimden yararlanabileceklerdir. Hizmet
halkam›za SGK hastalar›m›z› da eklemekten büyük
mutluluk duyuyoruz.

Gastrointestinal Endoskopi Ünitemize son model
Endoskopi cihazlar› ve Endoskopik Ultrasonografi Cihaz›
Prof. Dr. Hakan ﬁentürk taraf›ndan getirilerek
uygulamaya baﬂland›.
Ortopedi, Kulak Burun Bo¤az, Göz Hastlal›klar›,
Nöroloji, Kardioloji, Genel Dahiliye, Deri Hastal›klar›,
Fizik Tedavi, Çocuk Hastal›klar›, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um, Genel Cerrahi, Meme Hastal›klar›, Üroloji,
Allerjik Hastal›klar›, Kas Hastal›klar›, Diyetisyen
nezaretinde kilo verme veya alma konular›ndaki poliklinik
hizmetlerimiz devam ediyor. Ayr›ca tam donan›ml› MR
dahil radyoloji ünitemizde ve biyokimya laboratuar›m›zda
güvenli ve erken tan› imkanlar›n› sizlere sunuyoruz. Kemik
Yo¤unlu¤u Ölçüm Merkezimiz de hizmet vermeye devam
ediyor. Modernleﬂtirdi¤imiz Diﬂ Hastal›klar› Ünitemiz
sizleri daha rahat gülümsetmek için çal›ﬂ›yor.

Yaz günlerinde güneﬂ ve denizin tad›n› ç›kart›rken özellikle
ileri yaﬂlarda aﬂ›r› s›cak ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan korunal›m;
herﬂeyin aﬂ›r›s› zararl›d›r. Bu arada bol su içmeye, kilo
almamaya özen gösterelim; aﬂ›r› ya¤l› yemeklerden uzak
dural›m.
Güzel ve mutlu yaz günleri dilerken dergimizin okuyucu
köﬂesine fikirlerinizi yollayabilece¤inizi belirtiriz. Bu yeni
köﬂede sizlerin de¤erli fikirlerinden de yararlanmak
arzusunday›z.

Dr. Mehmet Salih Osmano¤lu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Sa¤l›k Haberleri

‹nsan vücudu vitaminleri kendili¤inden üretemez.
Bu yüzden sa¤l›¤›m›z için gerekli olan vitamin ve
mineralleri yedi¤imiz yiyeceklerden sa¤lar›z.

ailesinden ve C vitamininden oluﬂan suda eriyen
vitaminler ise vücutta depolanamazlar ve her gün
belirli miktarlarda d›ﬂar›dan al›nmalar› gerekmektedir.

Besin maddeleri, büyüme geliﬂme, hücrelerimizin
yenilenmesi ve enerji üretimi için almam›z gereken
zorunlu maddelerdir. ‹htiyac›m›z ölçüsünde birçok
besin maddesini tüketiyoruz ama fark›nda olmadan
baz› besin ö¤elerini yetersiz al›yor olabiliriz. Asl›nda
bu da zaman zaman hepimizin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
bir durumdur. Bunun için düzenli kan tahlilleri
yapt›rmada fayda var ama genel olarak besin
eksiklikleri kendini baz› rahats›zl›klarla belli edebilir.
Besin eksikliklerinden kaynaklanan hastal›klar daha
çok vitamin ve mineral eksikli¤inden kaynaklan›r.

Sa¤l›¤›m›z kadar gençlik ve güzelli¤imizin de temel
taﬂlar›n› oluﬂturan vitaminlerin, eksiklikleri bir çok
sorunu da beraberinde getirir.

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ
A V‹TAM‹N‹
Vücudun enfeksiyonlara karﬂ› direncini artt›ran ve
hücre yenilenmesini sa¤layan A vitamini yeﬂil
sebzeler, domates, tah›llar, bitkisel ya¤lar, havuç,
lahana, bal ve kuruyemiﬂlerde vard›r.Eksikli¤inde
görme bozukluklar›, yüksek tansiyon, saçta ve
t›rnaklarda k›r›lmalar, ciltte kuruma, halsizlik ve
enfeksiyonlara karﬂ› dirençsizlik görülebilir.

Baz› dönemlerde kendimizi daha halsiz, yorgun,
bezgin, unutkan, zihni da¤›n›k, keyifsiz bir durumda
buluruz. Cildimiz, t›rnaklar›m›z bozulur, saçlar›m›z
incelir, yüzümüz çöker, a¤r›lar›m›z artar. ‹ﬂte bu
dönemlerde vitamin ve mineral eksiklikleri yaﬂ›yor
olabiliriz. Vitaminler ya¤da eriyen vitaminler ve suda
eriyen vitaminler olmak üzere iki alt gruba ayr›l›rlar.
A, D, E ve K vitamininden oluﬂan ya¤da eriyen
vitaminler sentezleri için kolesterol gerektiren, ya¤
dokusunda depolanabilen ve ihtiyaç an›nda
sal›nabilen vitaminlerdir.B vitamin kompleksleri
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B1 V‹TAM‹N‹
Sinir sisteminin sa¤l›¤›n› korumada önemli bir rol
oynuyor. Kan dolaﬂ›m›n› düzene sokar. Peynir,
yumurta, bal›k ve tah›llarda bol miktarda vard›r.B1
vitamini eksikli¤i sinir ve dolaﬂ›m sistemi
rahats›zl›klar›, sindirim sistemi bozukluklar› ve
yorgunlu¤a sebep olur.
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B6 V‹TAM‹N‹
Kan hücreleri üretimini sa¤lar. Kalbi güçlendirir,
böbreklerin düzenli çal›ﬂmas›na ve kolesterolün
düﬂmesine yard›mc› olur. Vücudun ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini güçlendirir. Yumurta, tavuk, havuç ve yeﬂil
yaprakl› sebzelerde bulunur.Eksikli¤inde böbrek
taﬂlar›, sinir sistemi hastal›klar›, kans›zl›k ve halsizlik
görülür.

D V‹TAM‹N‹
‹skelet sisteminin geliﬂmesinden ve güçlenmesinden
sorumlu olan D vitamini en çok yeﬂil sebzelerde,
bal›kta ve zeytinya¤›nda bulunur. Güneﬂ de en önemli
D vitamini kaynaklar›ndan biri.D vitamini eksikli¤inde raﬂitizm hastal›¤›, çocuklarda büyüme bozukluklar›, diﬂ çürümeleri ve diﬂ eti hastal›klar›, ilerleyen
yaﬂlarda kemiklerde deformasyon görülebiliyor.

B12 V‹TAM‹N‹
Hücrelerin kendini yenilemesini sa¤lar. Sinir
sistemini güçlendirir. Proteinlerin vücut taraf›ndan
kullan›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Çocuklar›n sa¤l›kl›
geliﬂiminde önemli rol oynar. Sakatat ürünleri,
peynir ve sütte bol miktarda bulunur.B12
vitamininin uzun süreli eksikli¤i Alzheimer gibi
kal›c› sinir sistemi hastal›klar›na neden olabilir.
Uyuﬂukluk, kolay hastalanma, çocuklarda iﬂtahs›zl›k
ve geliﬂimini tamamlayamama gibi durumlara sebep
olur.

E V‹TAM‹N‹
Antioksidan özelli¤i sayesinde kansere karﬂ› do¤al
bir koruyucu görevi vard›r. Hücrelerin kendini
yenilemesini sa¤layarak yaﬂlanmay› geciktirir. Sa¤l›kl›
bir cinsel yaﬂam için de önemli olan E vitamini bitkisel
ya¤lar, tah›llar, badem, ceviz, ay çekirde¤i ve koyu
yeﬂil yaprakl› sebzelerde bol miktarda bulunur.
Yeterli E vitamini almayanlar daha erken yaﬂlanabiliyor. Ayr›ca k›s›rl›k, iktidars›zl›¤a enden olabilir.
K V‹TAM‹N‹
Yaralanmalarda kan›n p›ht›ﬂmas›n› sa¤layarak, fazla
miktarda kan kayb› olmas›n› engelliyor. ‹çerdi¤i
antioksidan maddelerle vücudu kansere karﬂ› korur.
Hücre yenilenmesini sa¤lar. Kemik yap›s›n› da
güçlendiren K vitamini karnabahar, lahana, brokoli
ve brüksel lahanas› gibi sebzelerde bulunur.
Eksikli¤inde vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zay›f düﬂerek
hastal›klara yakalanmas› kolaylaﬂ›r. Kesikler ve
yaralar daha geç iyileﬂir Vücudun daha erken
yaﬂlanmas›na sebep olabiliyor.

C V‹TAM‹N‹
Kan dolaﬂ›m›n›n› düzenleyen, hücrelerin kendini
yenilemesini sa¤layan, diﬂ etlerinin güçlenmesini
sa¤layan C vitamini, yeﬂil biber, çilek, maydanoz,
yeﬂil sebzeler, domates, k›rm›z› lahana ve
turunçgillerde bulunur.Yeterli miktarda C vitamini
almayanlarda kas zay›fl›¤›, romatizma, dolaﬂ›m
sistemi rahats›zl›klar›, diﬂ çürümeleri, selülit ortaya
ç›kabilir.
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MİNERAL EKSİKLİKLERİ
KALS‹YUM
Kemik ve diﬂ sa¤l›¤›, kalp kaslar› da dahil kaslar›n
kas›lmas›, vücutta asit-alkali dengesinin sa¤lanmas›,
cilt sa¤l›¤›, kan›n p›ht›laﬂmas› için kalsiyum gereklidir.
En çok, süt, peynir, yo¤urt, küçük k›lç›kl› bal›klar,
koyu yeﬂil yaprakl› sebzeler, kabuklu deniz ürünleri,
badem, kuru incir de bulunur. Eksikli¤inde; kas
kramplar› veya se¤irmeleri, uykusuzluk, sinirlilik,
eklem a¤r›s›, diﬂ çürümeleri, osteoporoz, yüksek
tansiyon görülebilir.

kuru meyveler, kuru baklagiller, bal kaba¤› çekirde¤i,
maydanoz, badem, f›st›k. Et ve sakatattaki demir
vücutta en iyi emilebilen demir ﬂeklidir.Eksikli¤inde,
kans›zl›k, soluk cilt, halsizlik, kay›ts›zl›k, iﬂtahs›zl›k,
mide bulant›s›, dayan›ks›zl›k görülür.
FOSFOR
Kemik ve diﬂ yap›s›nda bulunur, onlar›n sertli¤ini
sa¤lar. Hücrelerin yap›s›nda da bulunur. Enerji
üretiminde rolü vard›r.Bulundu¤u besinler; Tüm
bitkisel ve hayvansal g›dalarda bulunur.Eksikli¤inde,
kas zay›fl›¤›, iﬂtahs›zl›k, kemik a¤r›lar› görülür.
Eksikli¤i nadir olur.

MAGNEZYUM
Kemik ve diﬂleri güçlendirir, kaslar›n gevﬂemesini
sa¤lar, adet öncesi sendromu belirtilerini hafifletir,
kalp kaslar› ve sinir sistemi için çok önemli. Enerji
üretimin de görevli. Vücuttaki birçok iﬂlemde yan
görevleri vard›r.Bulundu¤u besinler; tüm yeﬂil
sebzeler, kakao, bu¤day kepe¤i, badem, f›st›k, susam,
baklagiller, bulgur, esmer pirinç, kuru incir ve kay›s›
da bulunur.Eksikli¤inde, kas se¤irmeleri, kas zay›fl›¤›,
iﬂtah›n azalmas›. Uykusuzluk, sinirlilik, yüksek
tansiyon, kalbin düzensiz atmas›, kab›zl›k, hiperaktiflik,
depresyon, böbrek ve safra kesesi taﬂlar› görülür.

POTASYUM
Besinlerin hücre içine al›n›p, at›k maddelerin
hücrelerden uzaklaﬂt›r›lmas›n›, kas ve sinirlerin
sa¤l›kl› bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n› sa¤lar. Kalbin
çal›ﬂmas›nda etkilidir. Ba¤›rsak hareketlerini art›r›r.
Vücutta s›v› dengesini ayarlar. ‹nsülin sal›n›m›nda
etkilidir. Bulundu¤u besinler; muz, kuru meyveler
(kay›s›, incir, üzüm), baklagiller, yeﬂil sebzeler,
susam, ceviz, ya¤l› bal›klar, mantar, domates, patates
vb. Eksikli¤inde, kalbin düzensiz atmas›, kas
güçsüzlü¤ü, kar›ncalanmalar, mide bulant›s›, kusma,
ishal, kar›n ﬂiﬂkinli¤i, dikkati toplayamama, sodyumpotasyum dengesinin bozulmas›na ba¤l› tansiyon
düﬂüklü¤ü görülür.

DEM‹R
Kana k›rm›z› rengini veren hemoglobin için gerekli,
oksijen ve karbondioksiti hücre içi ve d›ﬂ›na taﬂ›r.
Vücutta birçok enzimin yap›s›nda bulunur, enerji
üretimi için gereklidir.Bulundu¤u besinler; et, sakatat,
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SODYUM
Vücutta su dengesini sa¤lar. Vücuttaki tüm s›v›larda,
kanda bulunur. Kas ve sinir sisteminin çal›ﬂmas›nda
etkilidir. Kalp kas›n›n kas›lmas›nda görevlidir.
Besinlerin hücre içine al›nmas›n› sa¤lar.Bulundu¤u
besinler; sofra tuzu, konserveler, zeytin, peynir,
kereviz, lahana, iﬂlemden geçmiﬂ hemen hemen tüm
yiyecekler, cipsler, tuzlu çerezlerde vard›r.
Eksikli¤inde, baﬂ dönmesi, düﬂük tansiyon, çarp›nt›,
iﬂtahs›zl›k, dikkati toplayamama, kas kramplar›, mide

bulant›s›, kusma, kilo kayb›, baﬂ a¤r›s›, s›ca¤a
dayan›ks›zl›k görülür.Karbonhidrat, protein ve ya¤
gibi ana besin ö¤elerini yeterli miktarda içeren
besinlerle yap›lan yeterli ve dengeli beslenme, baz›
özel durumlar hariç vücudun günlük gereksinimine
yetecek kadar vitamin ve mineral sa¤lar. Bu yüzden
vitamin preparatlar›na gerek yoktur. Yeterli ve dengeli
beslenildi¤i zaman vitamin ve mineral eksiklikleri
yani besin eksiklikleri görülmez.

plasebo, ikincisinde tirozin bak›m›ndan zengin
portakal suyu verildi. Tirozin alanlar›n daha canl› ve
reflekslerinin daha h›zl› oldu¤u görüldü.

Yumurta ve soya gibi besinlerin beyni güçlendirdi¤i
ö¤renildi.
Bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma
sonucunda, yumurta ve soya gibi besinlerin beyni
güçlendirdi¤i, refleksleri h›zland›rd›¤› ö¤renildi.
Hollanda'daki Leiden ve Amsterdam Üniversitelerinden bilim adamlar›, kat›l›mc›lar›n televizyon
karﬂ›s›nda reflekslerinin h›z›n› inceledi.

Bilim adamlar›, araç kullananlar›n tirozin
bak›m›ndan zengin besinler tüketerek daha h›zl›
reflekslere sahip olabileceklerini, böylece
güvenliklerinin artabilece¤ini vurgulad›.
Araﬂt›rman›n sonuçlar› ''Neuropsychologia''
dergisinde yay›mland›.

Kat›l›mc›lardan ekranda yeﬂil bir ok gördüklerinde
mümkün oldu¤unca h›zl› bir dü¤meye basmalar›,
k›rm›z› ok gördüklerinde ise tepki vermemeleri
istendi. ‹lk aﬂamada, kat›l›mc›lara deneyden önce
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Tirozin, yumurta ve soyan›n yan› s›ra parmesan
peyniri ile bademde de bolca bulunuyor. Ayr›ca
tirozinin depresyona da iyi geldi¤i biliniyor.
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Doç. Dr. Orhan Karakaşlar
Göz Hastal›klar› Uzman›

“

Gözün saydam kornea tabakas›n›n ön yüzünde
3 katl› gözyaﬂ› film tabakas› vard›r. Gözyaﬂ› film tabakas›
sayesinde kaliteli ve iyi görüﬂ mümkün olur. Bu tabakan›n
bozulmas›yla kuru göz hastal›¤› ortaya ç›kar.

”

Kuru göz hastal›¤› nedir? Görülme s›kl›¤› nedir?
Gözün saydam kornea tabakas›n›n ön yüzünde
3 katl› gözyaﬂ› film tabakas› vard›r. Sandviçe
benzetilen bu tabakada üstte ya¤l› (lipid), ortada s›v›
(aköz), altta musin katlar› mevcuttur. Her tabaka
ayr› bir iﬂleve sahiptir. En üstteki lipid tabaka
gözyaﬂ›n›n buharlaﬂmas›n› önler, yüzeyin düzgün
olmas›n› sa¤lar. Ortadaki tabaka gözyaﬂ›n›n
bildi¤imiz s›v› k›sm›d›r ve gözyaﬂ› bezinden salg›lan›r.
En alttaki tabaka gözyaﬂ›n›n düzgün yay›lmas›n›
sa¤layarak gözün nemli olmas›na yard›m eder.

Gözyaşı filmi

Kornea
Müsin
tabaka
Aköz
tabaka

Gözyaﬂ› film tabakas› sayesinde kaliteli ve iyi görüﬂ
mümkün olur. Bu tabakan›n bozulmas›yla kuru
göz hastal›¤› ortaya ç›kar.

görülmektedir. Kad›nlarda daha s›kt›r. Toplumsal
bir sorun olan ve son zamanlarda s›kl›¤› artan bu
hastal›k geniﬂ kapsaml› olarak “gözün yüzey
hastal›¤›” baﬂl›¤› alt›nda belirtilmektedir.

Kuru göz yaﬂl›l›kta daha da artan oranda olmak
üzere toplumda yaklaﬂ›k % 10-30 oran›nda
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Kuru Göz Hastalığı

Kuru göz hastal›¤› neden olur ?
Bu hastal›k için 2 ana neden vard›r:
1. Gözyaﬂ›n›n eksikli¤i.
2. Gözyaﬂ›n›n buharlaﬂmas›.

Kimler risk alt›ndad›r ?
Kuru ve rüzgarl› iklimde yaﬂayanlar, bilgisayarda
yo¤un ve uzun süre çal›ﬂanlar, menopozdaki
kad›nlar, 60 yaﬂ›n üzerindeki kiﬂiler, ›ﬂ›n tedavisi
alanlar, kontakt lens kullananlar, baz› ilaçlar› sürekli
kullanma zorunda olanlar, Lasik ve benzeri kornea
ameliyatlar› geçirenler.

En önemli neden olan gözyaﬂ› eksikli¤inin sebepleri:
• Gözyaﬂ› bezinin eksikli¤i veya kanallar›n› etkileyen
durumlar.
• Romatoid Artrit, Sjögren Hastal›¤›, Lupus,
Sarkoidoz, Lenfoma.
• Vitamin A eksikli¤i,
• Hormonal de¤iﬂimler (menopoz).
• Radyasyon tedavisi.
• Kimyasal yan›klar.
• Baz› ilaçlar›n yan etkisi. (idrar söktürücü
diüretikler, kalp ilac› beta blokörler, alerji ilac›
antihistaminikler, Parkinson ilaçlar›, depresyon
ilaçlar›, uyku ilaçlar›, do¤um kontrol haplar›, baz›
akne ilaçlar›, koruyucu içeren göz damlalar› gibi).
• Saydam kornea tabakas›n›n duyarl›l›¤›n› azaltan
durumlarda refleks gözyaﬂ› salg›lamas› yeterli
olmayabilir. Bunlar diabet, herpes, yaﬂl›l›k, uzun
süreli kontakt lens kullan›m› ve Lasik gibi kornea
ameliyatlar›d›r.

Kuru göz hastal›¤› tan›s› nas›l konur?
Hastalar›n ﬂikayetleri ve yaﬂam ortamlar› tan›da
hemen ipucu verir. Göz muayenesinde
biomikroskopta boya testleri ile gözyaﬂ›n›n k›r›lma
zaman› ve yüzey kurulu¤u saptanabilirken gözyaﬂ›
miktar› için filtre ka¤›t çubuklar kullan›lmaktad›r.
(Schirmer testi)
Kuru göz tedavisi nas›l yap›l›r ?
Öncelikle hastalar›n almalar› gereken tedbirleri
s›ralarsak :
• Bilgisayarda daha s›k göz k›rpmak
• Sigara duman›ndan uzak durmak
• Gözleri ovuﬂturmamak
• Klimalardan uzak durmak
• Kaloriferli oday› nemlendirmek
• Saç fön makinalar›ndan gözü korumak
• Göz kapaklar›na ›l›k havlu kompresi uygulamak
• Gözü saran özel gözlükler kullanmak

Kuru gözün ikinci nedeni gözyaﬂ›n›n buharlaﬂmas›na sebep olan faktörleri s›ralarsak :
• S›cak ve kuru hava.
• Rüzgarl› iklim
• Klimalar
• Seyrek göz k›rpmak (Bilgisayarda yo¤un
konsantrasyon s›ras›nda)
• Kapaklar›n aç›k kalmas› (Yüksek miyopi, yüz
felci gibi)
• En üstteki ya¤ tabakas›n›n bozulmas›na sebep
olabilecek kapak ya¤ bezlerine ait problemler
• Koruyucu içeren göz damlalar›
• Akne ilaçlar›
• Kontakt lensler

Göz hekiminin uygulayaca¤› tedaviler :
Sebebe yönelik olmak üzere yapay gözyaﬂ› damlalar›,
jel ve merhemler, antiinflamatuar ilaçlar (siklosporin, steroid damlalar), Omega 3, Vitamin A,
kirpik ﬂampuan›, gözyaﬂ› kanal›na t›kaç konmas›,
kapaklarda ve gözde cerrahi iﬂlemler olarak
s›ralanabilir.
Kuru göz tedavi edilmez ise problemler nelerdir?
• Gözyaﬂ› gözü enfeksiyonlardan korudu¤u için
s›k göz enfeksiyonlar› geliﬂir. ‹leri safhalarda
gözde nedbe dokusu, leke oluﬂumu ile görme
olumsuz etkilenir.
• Günlük yaﬂam kalitesi ve performans›nda azalma
gözlenir.

Kuru göz belirtileri nelerdir ?
Gözlerde yanma, batma hissi, sümüksü salg›,
kapaklarda yap›ﬂma, göz yorgunlu¤u, k›zar›kl›k, ›ﬂ›k
duyarl›l›¤›, bulan›k görme (özellikle gün sonunda),
görmede dalgalanma, bazen refleks yaﬂarma, kontakt
lens takamama.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Uzm. Dr. Meriç Aksoy
Cilt Hastalıkları Uzman›

“

Saç ekimi günümüzde çok baﬂar›l› bir ﬂekilde
FUE yöntemiyle yap›lmaktad›r.
Bu yöntem cerrahi bir giriﬂim olmad›¤›ndan
art›k saç dökülmesi korkulu rüyam›z olmayacak.

medya reklamlar›yla tan›t›lan çeﬂitli destek ürünler
vard›r.

Saç dökülmesi, kad›n-erkek herkesin ciddi bir sa¤l›k
ve estetik problemi olmuﬂtur. Hastam›z ‘saçlar›m
dökülüyor’ diye gelince: (bir önceki say›da anlatt›¤›m
için) k›sa bir hat›rlatma yapay›m. Kad›n-erkek,
genç-yaﬂl› veya çocuk mu?, durumuna göre; iyi bir
anamnez al›r›z. Araﬂt›rma tetkikleri yapar›z. E¤er
sebebini bulabilirsek, eksik kan de¤erleri varsa yerine
koymaya çal›ﬂarak yapar›z.

‹çeri¤inde Finasterid bulunan hormon ilaçlar›
yaln›zca erkeklerin kullan›m› için uygundur.
Özellikle ön bölge saçlar›n› güçlendirir. Saç
dökülmesini durdurur, minyatür saçlar› canland›r›r.
Etkisinin görülebilmesi için en az bir y›l
kullan›lmal›d›r. Seksüel aktivitenin kalitesinin
bozulmas› gibi nadir görülen yan etkisi ilac›n
kullan›m›n› engellemektedir. Genç hastalarda, henüz
dökülmelerin yeni baﬂlad›¤› durumlarda kullan›m›
uygundur. E¤er yan etkileriyle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ sa ilaç
kesildikten sonra 2-3 hafta içinde geçer.

Dökülmekte olan, cans›z, c›l›z saçlar güçlendirebilir,
dökülme h›z›n› yavaﬂlatabiliriz. Ancak tamamen
dökülmüﬂ, atrofik foliküllerden saç ç›karamay›z.
Tedavide, doktor kontrolunda kullan›lan yan
etkilerinin takip edilmesi gereken ilaçlar›n yan›nda
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Saç Dökülmesinde Tedavi

Dermatolog Dr. Meriç Aksoy koordinatörlü¤ünde, Sinan Beyler yönetimindeki hastanemizin yenilenen Saç Ekim Merkezi

yöntemiyle yap›lmaktad›r. Eskiden yap›lan FUT
yönteminde ensedeki saçl› bölgeden geniﬂ bir plak
ç›kar›l›p dikiﬂ at›l›yorken günümüzde son beﬂ y›ldan
beri micromotor (saç ekim robotu)'la tek tek al›nan
saç folikülleri saçs›z bölgede aç›lan yerlerine, do¤al
haline uyum sa¤layacak pozisyonda tek tek
yerleﬂtirilir. Tamamen lokal anestezi ile yap›lan bu
iﬂlemlerde büyük parçalar kesilip dikilmedi¤i için
operasyon izi olmaz….

Saç dökülmesini tedavi etmek için kulland›¤›m›z
en bilinen di¤er bir ilaç Minoxidil’dir.
Androgenetik alopesi nedeniyle küçülmüﬂ olan k›l
köklerini yeniden canland›r›r. Yaln›z bu ilac›n,
damar geniﬂletici etkisinden mi yoksa direkt
k›llanmay› artt›r›c› etkisi mi tedaviyi sa¤lamaktad›r?
Hala tart›ﬂma konusudur. Baz› ilaçlarla birlikte,
kanser tedavisi s›ras›nda, hamilelerde ve emziren
kad›nlarda, 50 yaﬂ›n üstündeki kiﬂilerde kullan›lmas›
sak›ncal›d›r.

Ortalama 6-7 saat süren bu iﬂlemlerde hastan›n
ihtiyac›na göre ortalama 4000-4500 greft
yerleﬂtirilebilir. Üç -Dört ay sonra ekilen saçlar
kendine gelmeye baﬂlar.

Spironolakton, azeleik asit, ketakonazol, baz› do¤um
kontrol ilaçlar›; Çinko, B12, B6, yeﬂil çay, radix v.s.
gibi çeﬂitli ilaçlar ve destek ürünleri içeren tedaviler;
Topik gibi kapat›c›lar; Cerrahi müdahaleler derken
bir de bak›yorsunuz ki kiﬂi saç ekimine do¤ru
yönelmiﬂ.

Anlatmaya çal›ﬂt›¤›m üzere günümüzde art›k saç
dökülmesi korkulu rüyam›z olmayacak. Öyle veya
böyle yap›lacak kurtarma operasyonlar› mevcut.
Sa¤l›kl›, huzurlu günler dile¤imle….

Saç ekimi günümüzde çok baﬂar›l› bir ﬂekilde FUE
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Dyt. Zuhal Güler Çelik
Beslenme ve Diyet Uzman›

“

Yaza özgü verilen öneriler, tüm yaﬂam›n›z boyunca
benimsemeniz gereken sa¤l›kl› beslenme
al›ﬂkanl›klar›n› içermektedir.

”

• Az ya¤l› yap›lm›ﬂ zeytin ya¤l› sebzeleri tercih
edin.
• Et tercihlerinizi de ›zgara veya f›r›nda piﬂirme
yöntemleriye az ya¤l› olarak tercih edin.
• Dondurmay› dikkatli tüketin.
• Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih edin.
• Tuz tüketiminize dikkat edin.
• ‹ﬂlenmiﬂ g›dalar yerine, yaz›n bolca bulunan taze
sebze ve meyveleri tercih edin.
• Alkollü ve asitli içeceklerden yaz aylar›nda
sak›nmak gerekir. Bunun yerine soda, ayran, su
tüketin.
• Yaz aylar›nda a¤›r yemekli ö¤ünlerden
kaç›nmal›d›r. A¤›r olmayan yo¤urt ve s›v›
g›dalar›n tercih edilmesi s›cakla beraber gelen
rehaveti önler.

Yaz aylar›n›n gelmesiyle birlikte temel besin
ihtiyac›ndaki de¤iﬂmelerden ziyade vücudun s›v›
ihtiyac›nda bir art›ﬂ ve daha az ya¤l› yemeklere
do¤ru bir yöneliﬂ baﬂlamaktad›r. Havalar›n s›cak
olmas› s›v› ihtiyac›m›z›n bir k›sm›n› da
karﬂ›layabilece¤imiz meyvelere do¤ru bizi
yönlendirmekte. Ama ﬂuda unutulmamal›d›r ki
yaza özgü verdi¤imiz do¤ru beslenme kurallar›
asl›nda tüm yaﬂam›m›zdaki beslenmemiz için
önemlidir.

Genel Öneriler
• Yaz aylar›n s›v› kayb› çok olur. Bol bol su için.
• Bol sebze ve meyve tüketin.
• Yaz›n fazlaca yap›lan k›zartmalardan uzak durun.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Yaza Formda Girmenin İpuçları

• Gece geç saatlerde yemek yemeyin. Akﬂamlar›
metabolizma normalden daha yavaﬂ çal›ﬂt›¤› için
besinler zor yak›l›r.
• Günlerin uzamas› avantaj›n› kullanarak fiziksel
aktivitenizi artt›r›n.

piﬂirilmesi önemlidir. Kümes hayvanlar›
(tavuk/hindi) ve k›rm›z› etin ise ya¤s›z olmas›na
dikkat edilerek yenilmesi önemli. Haftada 1-2 kez
ya¤s›z k›rm›z› et yenilebilir. Önemli olan piﬂirme
ﬂekli ve tüketilen miktard›r.

Ya¤ Tüketimi ‹çin Öneriler
• Günlük ya¤ hakk›n›z› zeytinya¤› (veya yerine
f›nd›k ya¤›) ile m›s›rözü ya¤› (veya yerine soya
ya¤›) kar›ﬂ›m› ﬂeklinde tüketiniz.
• F›nd›k, f›st›k, ceviz, badem gibi ya¤l› besinleri
günlük tüketti¤iniz ya¤ miktar›n› azaltarak
kullanabilirsiniz. 1 tatl› kaﬂ›¤› ya¤ yerine 8-10
adet f›nd›k veya 3 adet ceviz tüketebilirsiniz.
• Besinlerde bulunan görünmez ya¤› gözard›
etmeyin ve en az›ndan piﬂirme yönteminizi az
ya¤l› olarak gerçekleﬂtirin.

Meyve ve sebzeler neden önemli?
Meyve ve sebzeler vitamin ve mineral deposu
olmalar›n›n›n yan› s›ra içerdikleri posa aç›s›ndan
da de¤erlidir. Yaz aylar›nda özellikle s›v› ihtiyac›m›z›
karﬂ›lamada da bize yard›mc› olurlar. Ayr›ca posa,
fazla kolesterolün oluﬂmadan vücuttan at›lmas›na
yard›mc› olur, posa alman›za engel bir hastal›¤›n›z
yoksa ;
Meyve, sebze ve salata tüketiminizi artt›r›n.
Kabuklu yenebilen meyveleri kabuklu olarak
tüketmeye çal›ﬂ›n.
Beyaz ekmek yerine kepekli veya tam bu¤day
ekme¤ini tercih edin.

K›rm›z› et tüketilebilir mi?
‹çerdikleri kolesterol miktar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde tüm hayvansal ürünlerin kolesterol
içeri¤i birbirine benzerdir. Bu nedenle k›rm›z› eti
tek baﬂ›na suçlamak do¤ru olmaz. Ancak bal›kta
bulunan ya¤ asitlerinin kalp sa¤l›¤›m›z için yararl›
etkileri düﬂünülerek daha s›k tüketilmesi uygundur.
Pratik öneri olarak haftada 2 kez bal›k tüketilmesi
omega-3 ya¤ asitlerinden yararlanmam›z› sa¤lar.
Ancak bal›¤›n ya¤s›z ›zgara veya f›r›nda ya¤s›z olarak
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Haftada veya onbeﬂ günde 1 kez kurubaklagiller
tüketmeye çal›ﬂ›n.

Tatl›lar
Yaz s›ca¤›nd rehavet oluﬂumunu önlemek için tatl›
tercihlerini daha çok sütlü ve meyveli tatl›lar veya
meyveden yana kullanmak faydal› olacakt›r.
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Ö¤ün Düzeni
Yine dengeli ö¤ün düzeni de dengeli beslenmek
isteyen herkes için önemli bir püf noktad›r. Yine
yaz aylar›nda çok aﬂ›r› miktarda yemek tüketerek
vücudu hem yiyeceklerin termik etkisiyle oluﬂan
s›ca¤a hem de havan›n s›ca¤›na maruz b›rakmamak
için az az ve s›k s›k besin tüketmek önemlidir. Sabah
kahvalt›s› al›ﬂkanl›¤›n›n mutlaka olmas›, ö¤le ve
akﬂam yemeklerinin düzenli yenilmesi ve buna ilave
olarak yo¤urt ve meyve gibi hafif besinlerden oluﬂan
ara ö¤ünler tüketilmesi vücudu yormadan
sindirimin gerçekleﬂmesine yard›mc› olur. Bununla
beraber gündüzden akﬂama do¤ru besin tüketiminin
azalmas› da daha rahat bir uyku düzeni sa¤lar.

tüketimini al›ﬂkanl›k haline getirip gün boyu s›k s›k
içmek gerekir. Vücutta s›v› at›m› s›cakl›k artt›¤›nda,
enfeksiyon durumlar›nda, diüretik ilaçlar
kullan›ld›¤›nda artar. Bu nedenle s›v› ihtiyac› daha
da artar.
Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ve baz› bitki
çaylar› diüretik etki göstererek idrar at›m›n› artt›r›r.
Bu nedenle bu içeceklerle ald›¤›m›z suyun büyük
bir k›sm›n› atm›ﬂ oluruz. Yani çay ve kahve tüketerek
yeterli s›v›y› sa¤lam›ﬂ olmay›z. Çay, kahve yerine
yaz aylar›nda su, ayran ve süt gibi içecekler s›v›
ihtiyac›m›z› karﬂ›lamada daha çok destek olur.
Suyun zay›flama diyetlerinde en önemli etkilerinden
biri açl›k hissini azaltmas›d›r. Bununla birlikte
vücutta ya¤ kaybedilirken oluﬂan art›k ürünlerin
vücuttan at›lmas› suyla sa¤lan›r. ‹htiyac›m›z kadar
su içmezsek vücutta su birikir ve ödem oluﬂur. Bunu
önlemenin en iyi yolu vücutta kaybedilen suyu
yerine koymakt›r. Yeterli su tüketimi ayr›ca vücutta
kilo kayb›na ba¤l› deri sarkmalar›n› da önlemede
yard›mc› olur. Kab›zl›¤› önler.

S›v› ihtiyac›m›z ne kadard›r?
Vücutta normal koﬂullarda idrarla, terle, solunumla
ve d›ﬂk›yla günde yaklaﬂ›k 2,5 litre s›v› kayb› olur.
Bu nedenle vücuttan at›lan s›v›y› yerine koyabilmek
için günde 2,5 litre yani 8-10 bardak suya veya su
içeren g›dalara ihtiyac›m›z vard›r. Bu nedenle su
içmek için susama hissini beklemek yerine su
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Dr. Nurten Arıcan
‹ç Hastal›klar› Uzman›

“

Kronik ve tekrarlay›c› yak›nmalar ile karakterize;
ancak herhangi bir yap›sal ve biyokimyasal bozuklu¤un
olmad›¤› bir fonksiyonel mide ba¤›rsak sistem hastal›¤›d›r.

Tan›m
Kar›n a¤r›s›, ﬂiﬂkinlik ve ba¤›rsak al›ﬂkanl›¤›nda
de¤iﬂiklik (kab›zl›k ve/veya ishal) ile karakterize
kronik bir mide ba¤›rsak sistem hastal›¤›d›r.

‹rritabl Kolon Sendromu(‹BS)
Kronik ve tekrarlay›c› yak›nmalar ile karakterize;
ancak hernangi bir yap›sal veya biyokimyasal
bozuklu¤un olmad›¤› bir fonksiyonel mide ba¤›rsak
sistem hastal›¤›d›r.

Dünyada eriﬂkinlerin yaklaﬂ›k %5-35’ini
etkilemektedir.

Yurdumuzda görülme s›kl›¤› %6-19 aras›ndad›r.
Kad›nlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülür.
Genel olarak bat› toplumlar›nda kad›nlar›n
%20’sinde, erkeklerin ise %12’sinde ‹BS mevcuttur.
Yaﬂla birlikte görülme s›kl›¤› giderek azal›r.

Hastal›¤›n sebebi tam olarak bilinmemektedir.
Tan›s› hastan›n yak›nmalar›na dayan›larak konulur,
çünkü hastal›¤a özgül herhangi bir laboratuar
bulgusu yoktur. (Tüm tetkikler normal ç›kar.)
Hastal›¤›n tedavisi bask›n olan yak›nmalara göre
yap›l›r. Hastal›¤› tetkikleyen altta yatan kolaylaﬂt›r›c›
faktörler ve psikososyal nedenlerin ortadan
kald›r›lmas› tedavinin baﬂar›s›n› art›rmaktad›r.
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Klinik
Yak›nmalar hastadan hastaya de¤iﬂti¤i gibi ayn›
hastada bile zaman zaman de¤iﬂmektedir.
Yak›nmalar 4 ana grupta toplanmaktad›r.
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1- D›ﬂk›lama ile ilgili bozukluklar (ishal ve/veya
kab›zl›k)
2- Kar›n a¤r›s›
3- ﬁiﬂkinlik
4- Ba¤›rsak d›ﬂ› bulgular

•
•
•
•
•

D›ﬂk›lama al›ﬂkanl›k bozukluklar›, kar›n a¤r›s› ve
ﬂiﬂkinlik eﬂit s›kl›kta bulunur.

Hastalar›n yak›nmalar›n› baﬂlatan veya art›ran
durumlar:
1- Ba¤›rsak enfeksiyonlar›
2- Diyet de¤iﬂiklikleri (Aﬂ›r› ya¤l› yiyecekler veya
aﬂ›r› alkol al›m›)
3- Yaﬂamdaki ani de¤iﬂiklikler (seyahat, aﬂ›r› fiziki
aktivite)
4- Menstrüel siklus (regl)
5- Psikolojik stresler

D›ﬂk›lama al›ﬂkanl›¤›ndaki bozukluk yaln›zca
kab›zl›k veya yaln›zca ishal veya ishal ve kab›zl›k
ataklar› ﬂeklinde olabilir. D›ﬂk›lama sonras› makatta
rahats›zl›k hissi ve tam boﬂalamama hissi olabilir.
D›ﬂk› üzerinde bulaﬂ›k halde beyaz-gri veya
sar›mt›rak renkte yap›ﬂkan mukus parçalar›
görülebilir. Baz› hastalarda da acil d›ﬂk›lama hissi
olur ve bu genellikle yemekten sonra olur.
Kar›n a¤r›s› karn›n herhangi bölgesinde olabilir ve
tarifi zordur. D›ﬂk›lama ve gaz ç›kard›ktan sonra
a¤r› geçer. D›ﬂk›lama sonras› a¤r› devam ediyorsa
altta baﬂka bir hastal›k düﬂünülmelidir. ﬁiﬂkinlik
tüm hastalarda mevcuttur. Baz› hastalarda ﬂikinlik
gözle görülür ﬂekildedir. Genellikle ö¤leden sonra
baﬂlay›p giderek artan özelliktedir.

Hastal›¤›n Nedeni
Tam anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Pek çok teori vard›r. Ba¤›rsak
sinir sistemi ile merkezi sinir sistemi aras›ndaki
iletiﬂimde bir anormallik oldu¤u düﬂünülmektedir.
Tan› Kriterleri
Tan› koymak zordur çünkü tan› koyduracak veya
tan›y› destekleyecek hiçbir tetkik yoktur. Tan› daha
çok di¤er hastal›klar›n d›ﬂlanmas› ﬂeklindedir.
Tan› kolayl›¤› için çeﬂitli kriterler kabul edilmiﬂtir.
En son yap›lan ROMA III kriterlerinde: Son 3 ayl›k
sürede, her ay›n en az 3 günü kar›n a¤r›s›, kar›nda
rahats›zl›k hissi ile birlikte aﬂa¤›daki bulgulardan
en az 2 tanesinin bulunmas›d›r.
1- A¤r›n›n d›ﬂk›lama ile geçmesi
2- A¤r›n›n baﬂlamas› ile birlikte d›ﬂk›lama s›kl›¤›nda
de¤iﬂiklik olmas›
3- A¤r›n›n baﬂlamas› ile d›ﬂk› ﬂekli ve görünümündeki de¤iﬂikliklerle birlikte olmas›

‹BS’lu hastalar›n yaklaﬂ›k 1/3’ünde yak›nmalar ortaya
ç›kmadan önce geçirilmiﬂ bir ba¤›rsak enfeksiyonu
vard›r.
Hastal›¤›n en önemli özelliklerinden biride uyku
s›ras›nda hiçbir yak›nman›n olmamas›d›r. Uykudan
uyand›ran yak›nma varsa baﬂka hastal›k
düﬂünülmelidir.
Ba¤›rsak d›ﬂ› yak›nmalar:
• Erken doyma
• Midede yanma
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İrritabl Kolon Sendromu

Muayene eksiksiz olarak yap›l›p normal bulunduktan sonra tetkik olarak hemogram, CRP ve Sedim
yeterlidir. Kab›zl›k bask›n hastalarda tiroid foksiyon
testleri ve kalsiyum bak›labilir. ‹shal bask›n
hastalarda giardiyazis akla gelmelidir. Orta ileri
yaﬂta, daha çok kad›n hastalarda, a¤r› kesici ilaçlar
dahil kronik ilaç kullan›m›nda ve birlikte romatolojik hastal›klar› olan grupta kollojenöz/lenfositik
kolit düﬂünülmelidir.

‹laçlar
1- Kab›zl›k giderici ilaçlar
2- ‹shal giderici ilaçlar
3- Spazm giderici tedaviler: A¤r›n›n bask›n oldu¤u
hastalarda a¤r› piklerinin oldu¤u dönemlerde 3-7
gün spazm giderici ilaçlar›n kullan›lmas› ve
sonras›nda kesilmesi önerilebilir.
4- Antidepresan ve anksiyolitikler
5- Probiyotikler
6- Antibiyotikler: Baz› hastalarda ba¤›rsakta aﬂ›r›
bakteri ço¤almas› olabilir,bu vakalarda tart›ﬂmal›
olsada antibiyotik tedavisinden fayda görebilirler.
7- Hipnoz terapi ve modifiye psikoterapi.

Alarm bulgular› olan hastada ileri ve ayr›nt›l› tetkik
yapmak gerekir.
Alarm Bulgular›
1- Yak›nmalar›n 3 aydan k›sa süre önce baﬂlam›ﬂ
olmas›
2- D›ﬂk›lama ile iliﬂkisiz a¤r›
3- Yak›nmalar›n 40 yaﬂ›ndan sonra baﬂlamas›
4- Ailede kal›n ba¤›rsak kanseri olmas›
5- Kanl› d›ﬂk›lama
6- Kans›zl›k
7- Lökosit, Sedim ve CRP yüksekli¤i,
8- Kilo kayb›
9- Uykudan uyand›ran yak›nmalar›n olmas›

Her hastaya göre de¤iﬂik ilaç kombinasyonlar›
yap›lmal›d›r. Bazen çok say›da ilaç gerekebilmektedir. Bu nedenle öncelikle nedeni ayd›nlat›l›p
buna göre daha etkin tedavilere ihtiyaç vard›r.
Kronik semptomlar›n en az %50 hastada ömür
boyu devam eder. Hastal›¤›n hastalar için ciddi
sonuçlar› olmad›¤›n›n bilinmesi yak›nmalar›n›n
ﬂiddetini azaltabilir.
Kronik stres yaratan olaylardan uzak kalmak veya
yaﬂam de¤iﬂiklikleri yak›nmalar› büyük ölçüde
azalt›r.

Tedavi
Detayl› bir öykü al›m› ve fizik muayene sonras›
gerekli tetkikler yap›ld›ktan sonra hastaya uygun
tedavi ve yaﬂam önerilerinde bulunmak gerekir.
Tedavisi kolay gibi görünsede bazen hem hasta hem
de hekim için çok zor olabilir.
Hasta hekim iliﬂkisinin iyi olmas› ve hastan›n
hekimine güvenmesi tedavi baﬂar›s›n› art›ran en
önemli faktördür.
Liften zengin diyet kab›zl›k bask›n hastalarda
yak›nmalar› azaltabilirken, ishalli hastalarda bazen
gaz oluﬂumunu art›rarak ﬂiﬂkinli¤i ﬂidetlendirebilir.
Diyet kiﬂiye özeldir (Yak›nmalar› art›ran g›da kiﬂiye
göre de¤iﬂebilir).
‹shal bask›n hastalarda süt ve süt ürünlerinin
tüketimi k›s›tlanmal›d›r. (Laktaz intolerans›da
düﬂünülmelidir.

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

Anüler Pankreas

Primer Pankreas Lenfomas›

Do¤uﬂtan gelen bir anomalidir. Her 20.000
do¤umdan birinde rastlan›r; yani çok nadirdir.

Yayg›n lenf bezi büyümesi ile seyreden NonHodgkin lenfomalar›n d›ﬂ›nda tek organ izole
lenfomalar çok nadirdir.

Pankreas›n baﬂ k›sm›ndan ç›kan yüzük ﬂeklinde bir
pankreas dokusu halkas› duodenumun ikinci
k›sm›n› sarar. Belirtilerini genellikle hayat›n erken
dönemlerinde verir. Vakalar›n dörtte birinde de
bizim hastam›zda oldu¤u gibi daha ileriki yaﬂlarda
ortaya ç›kabilir.

Hastanemizde ameliyat etti¤imiz ve belgelerini
sundu¤umuz hastam›zda pankreas tümörü tan›s›
vard›. Çünkü çekilen MR ve BT’lerinde ve
ultrasonografisinde pankreas›n boyun-gövde
bileﬂkesinde bir kitle imaj› bulunuyordu. Bir hastada
primer pankreas› lenfomas› tan›s› koyabilmek için
periferde yayg›n lenf bezi büyümeleri, toraksta lenf
adenopati olmamal›, ayr›ca dalak ve karaci¤er
normal olmal›, kanda lökosit say›s› da normal
s›n›rlarda bulunmal›d›r. Pankreas tümörü tan›s› ile
ameliyat etti¤imiz olgumuzda pankreasdaki kitlenin
d›ﬂ›nda ona komﬂu pankreas alt kenar›nda büyük
bir lenf ganglionu vard›. Tedavi tekni¤i distal
pankreatektomi ve splenektomi ﬂeklinde sa¤land›.
Patolojik tan› hem pankreastaki kitlede hem de
büyümüﬂ lenf ganglionunda Non-Hodgkin foliküler
lenfoma idi. 66 yaﬂ›ndaki hastam›z ﬂifa ile taburcu
edildi.

Pankreatite de neden olabilir. Bizim hastam›z 22
yaﬂ›nda idi. Kusma, ﬂiﬂkinlik ﬂikayeti ile müracaat
etti. Yap›lan gastroskopi, kontrastl› mide duodenum
grafisi ve BT incelemeleri sonucunda duodenumun
ilk k›sm›n›n aﬂ›r› geniﬂledi¤i çünkü duodenumun
ikinci k›sm›nda halka ﬂeklinde bir darl›¤›n
bulundu¤u anlaﬂ›ld›. Anüler pankreas ön tan›s› ile
ameliyat edildi. Ameliyatta tan› do¤ruland› (bak›n›z
resimler)
Tedavi tekni¤i antekolik duodeno-je-junostomi ve
Braun (jejuno-jejunostomi) anastomozu ile sa¤land›.
Hasta ﬂifa ile taburcu edildi.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Anüler Pankreas

Ameliyat etti¤imiz hastan›n ameliyat öncesi çekilen çift kontrastl› mide-duodenum pasaj grafisinde anüler pankreasa
ba¤l› darl›k bölgesi ve bunun proksimalindeki çok geniﬂlemiﬂ duedonum (mega duodenum) görülüyor.

Alternatif
Antekolik
duodenojejunostomi

Mega
Duodenum

Anüler pankreasl› hastam›zda ameliyatta yandaki
resimde görülen mega duodenum ile jejunum
aras›nda pasaj› sa¤lamak amac› ile yap›lan
anastomoz görülüyor. Ayr›ca reflüyü önlemek için
jejunum ile jejunum aras›nda da bir Braun
Anastomozu yap›lm›ﬂt›r.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Anüler Pankreas
Özofagus

Ekstrahepatik
safra yolu

Pankreas kanalı
Mide

Pankreas

Anüler
pankreas

Omentum

Duodenum
2. bölüm
Transverse
kolon

Do¤umsal bir anomali olan ve çok nadir görülen
anüler pankreas›n duodenumun ikinci k›sm›n›
halka ﬂeklinde sararak daraltmas› görülüyor.

Ameliyat etti¤imiz 22 yaﬂ›ndaki hastam›z›n ameliyat esnas›nda
çekti¤imiz ve anüler pankreas›n duodenumu yandaki ﬂekilde
görüldü¤ü gibi saran ve kusmalara neden olan görüntüsü.

Anüler pankreasa ba¤l› ﬂikayetler hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda bebeklik veya çocukluk ça¤›nda ortaya ç›kar.
Ancak az bir k›sm›nda hastam›zda oldu¤u gibi daha ileri yaﬂlarda da darl›¤a ba¤l› kusmalar görülebilir. Hastam›z›n
hastal›kl› bölgesinin ve anüler pankreas›n duodenumu sararak daralt›ﬂ›n›n ameliyat esnas›ndaki resimleri görülüyor.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Primer Pankreas Lenfomas›
Tümör

Tümör

Tümör

Pankreasta boyun-gövde bileﬂkesi bölgesinde primer fokal lenfoma olan hastam›z›n ameliyat öncesi yap›lan MR
incelemesinde tümörlü k›sm›n radyolojik görüntüsü görülüyor.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Primer Pankreas Lenfomas›

Ameliyatla ç›kart›lan pankreasta lenfomal› tümörün makroskopik görünümü

Dalak

Pankreas
kuyruğu

Pankreas ın
retroperitoneal loju

Pankreas
başı

İnferior
pankreatikoduodenal
a. ve v.

Portal v.
Süperior
mezenterik a.

Süperior
mezenterik v.

Uncinate
process

Süperior
Bağlanmış mezenterik
a. ve v.
v. splenika

Pankreas
başı

İnferior
pankreatikoduodenal
a. ve v.

Ameliyatta uygulad›¤›m›z teknik: Pankreas tümörlü k›s›m ve dalak ile birlikte ç›kart›l›yor.
Pankreas›n geride kalan boyun ve baﬂ k›sm› görülüyor. Pankreas›n kesik ucu dikiﬂlerle kapat›lm›ﬂt›r.

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

“

Normal bir kiﬂi bir günde 10.000 ad›m atar.
Bu da dizin günde 10.000 defa yük alt›nda
kalmas› anlam›na gelir.

”

Diz a¤r›s›, her yaﬂta insan› etkileyebilen, s›k görülen
bir ﬂikayettir. Ba¤ kopmas› veya menisküs y›rt›lmas›
gibi yaralanmalar sonucu olabilece¤i gibi, artrit,
gut, iltihap gibi di¤er t›bbi durumlar da dizlerde
a¤r›ya yol açabilir. Hafif a¤r›lar›n ço¤u kendili¤inden
geçer. Fizik tedavi ve dizlik a¤r›lar› gidermeye
yard›mc› olabilir. Ancak bazen dizinize cerrahi
müdahale gerekebilir.

Kaslar
Tendon
Femur
(Uyluk kemiği)
Patella
(Diz kapağı)

Semptomlar :
Diz a¤r›s›n›n yeri ve ﬂiddeti sorunun neden
kaynakland›¤›na göre de¤iﬂebilir. A¤r›ya di¤er belirti
ve bulgular da eﬂlik edebilir:

Kıkırdak

• ﬁiﬂlik ve sertlik
• K›zar›kl›k ve ›s› art›ﬂ›

Patella
Tendonu

• Zay›fl›k ve boﬂalma
• K›t›rdama
• Dizi tam düzeltememe

Tıbia
(Kaval Kemiği)

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Resim 1: Diz Anatomisi

Osmanoğlu Hastanesi

b) Menisküs y›rt›¤›: Menisküs, iki kemik aras›nda
ﬂoku absorbe eden lastik k›vam›nda sert bir
k›k›rdakt›r. Dize yük verirken ani dönmeler
menisküste y›rt›lmaya neden olabilir.

Doktora ne zaman baﬂvurmal›?
• Dizinizin üzerine yük veremiyorsan›z,
• Dizinizde belirgin bir ﬂiﬂlik varsa,
• Dizinizi tam açam›yorsan›z veya kapatam›yorsan›z,
• Dizinizde veya baca¤›n›zda belirgin bir ﬂekil
bozuklu¤u varsa,
• Dizinizde a¤r›, k›zar›kl›k ve ﬂiﬂlik ile birlikte
ateﬂiniz de varsa,
• Dizinizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsan›z bir
doktora baﬂvurman›z da yarar var.
Nedenler:
Yaralanmalar, mekanik sorunlar, artritler,
romatizmal hastal›klar ve di¤er sorunlar diz a¤r›s›na
sebep olabilir.
1) Yaralanmalar:
Diz yaralanmas› sonucu ba¤lar, tendonlar, k›k›rdak,
kemik ya da s›v› dolu kesecikler (bursa) hasar
görebilir.

Resim 3: Dış menisküs ön boynuzunda yırtık

c) Bursit: Bursalar, tendon ve ba¤lar›n rahat hareket
etmesini sa¤layan keseciklerdir. Baz› diz yaralanmalar› bu bursalarda enflamasyona neden olabilir.

a) Ön çapraz ba¤ yaralanmas›: Ön çapraz ba¤
uyluk kemi¤ini kaval kemi¤ine ba¤layan dört ana
ba¤dan bir tanesidir. Özellikle futbol, basketbol gibi
yönün aniden de¤iﬂmesini gerektiren sporlar›
yapanlarda ön çapraz ba¤›n kopmas› s›k görülür.
Ayr›ca günlük yaﬂamda düﬂme, dizin dönmesi veya
trafik kazas› gibi nedenlerle de meydana gelebilir.

femur
(uyluk kemiği)

(kaval kemiği)

Resim 2: Solda ön çapraz bağ, sağda ise çapraz bağın kopmuş
hali görülmektedir.
Resim 4: Pes Anserin Bursiti

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Diz Ağrısı

c) ‹liotibial Bant Sendromu : Kalça kemi¤inin d›ﬂ
taraf›ndan kaval kemi¤inin d›ﬂ taraf›na kadar uzanan
bir ba¤ (iliotibial bant) gerginleﬂip uyluk kemi¤inin
d›ﬂ taraf›na sürtünürse a¤r›ya neden olabilir.
Özellikle uzun mesafe koﬂucular›n da bu sorun s›k
görülür.

d) Patellar tendinit: Tendonlar kaslar› kemiklere
ba¤layan kal›n fibröz dokulard›r. Tendinit,
tendonlar›n irritasyon ve bozulmas›d›r. Koﬂma ve
s›çrama sporlar› ile u¤raﬂanlar ve bisiklete binenler
de diz kapa¤›n› kaval kemi¤ine ba¤layan patellar
tendonda irritasyon ve enflamasyon görülebilir.

2) Mekanik sorunlar:
a) Eklem faresi : Kemik ya da k›rk›daktan yaralanma
veya dejenerasyon sonucu bir parça koparak, eklem
boﬂlu¤unda serbest bir ﬂekilde dolaﬂabilir. Bu serbest
parça diz hareketleri ile etkileﬂmedi¤i sürece bir
soruna yol açmaz. Ama hareket s›ras›nda iki kemik
aras›nda s›k›ﬂ›rsa tak›lma veya kilitlenmeye neden
olabilir.

Resim 6: İliotibial Bant Sendromunda ağrılı bölge

d) Kalça veya ayak a¤r›s› : Kalça veya aya¤›n›zda
a¤r› varsa, bu a¤r›l› eklemi korumak için yürüme
ﬂeklinizi de¤iﬂtirebilirsiniz. Ancak bu farkl› yürüme
ﬂekli diz eklemine daha çok yük binmesine neden
olabilir. Baz› vakalarda kalça veya ayaktaki sorunlar
dize yans›yabilir.

3) Artritler :
Yüzden fazla artrit çeﬂidi vard›r. Bunlar aras›nda
dizi en çok etkileyenler ﬂunlard›r:
a) Osteoartrit (Kireçlenme): “Dejeneratif artrit’’de
denilen bu sorun artritler aras›nda en s›k görülendir.
Kullanma ve yaﬂ›n artmas› ile birlikte k›k›rdakta
y›pranma ve aﬂ›nma sonucu meydana gelir.

Resim 5: Diz ekleminde serbestçe dolaşan eklem faresinin
röntgen görüntüsü

b) Diz kapa¤›n›n ç›kmas› : Üçgen ﬂeklindeki diz
kapa¤› (patella) kayarak yerinden dizin d›ﬂ taraf›na
ç›kabilir. Tekrar yerine oturmayan vakalar da diz
kapa¤› d›ﬂ tarafta ç›k›k olarak görülebilir.

Resim 7: Dizde kireçlenme

Medikal Dergi, Haziran 2014
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b) Romatoid Artrit: Romatizmal hastal›klar aras›nda
s›k görülenlerden birisi olan romatoid artrit, vücutta
dizler de dahil bütün eklemleri tutabilir. Romatoid
artrit kronik bir hastal›k olmakla birlikte ﬂiddeti
kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂkenlik gösterir.

genel bir isimdir. Spor yapan genç nüfusta
görülebildi¤i gibi ileri yaﬂlarda, özellikle kilolu olan
veya diz kapa¤› k›k›rda¤›nda aﬂ›nma olan kiﬂilerde
de görülebilir.

c) Gut: Eklem içinde ürik asit kristallerinin birikmesi
sonucu olur. En s›k ayak baﬂ parma¤›nda görülür
ancak dizi de tutabilir.

Risk Faktörleri:
Baz› durumlar dizlerde sorun yaﬂama riskini artt›r›r.
Aﬂ›r› kilo : Aﬂ›r› kilo, yürüme veya merdiven inip
ç›kma gibi aktivitelerde bile dizlere daha fazla yük
binmesine neden olur. Bu da k›k›rdak aﬂ›nmas›n›
h›zland›rarak osteoartrit riskini h›zland›r›r.
Biomekanik sorunlar : Baz› yap›sal anormallikler
–bir baca¤›n di¤erinden k›sa olmas›, baca¤›n dizilim
bozukluklar› ve hatta düztabanl›k- dizlerinizde
sorun yaﬂama olas›l›¤›n› artt›r›r.

Resim 8: Dizde Gut Hastalığı

d) Pseudogut (Yalanc› gut): S›kl›kla ‘gut’ ile
kar›ﬂt›r›lan pseudogut eklemde kalsiyum
kristallerinin birikmesi ile oluﬂur ve en s›k dizleri
tutar.
e) Septik artrit : Bazen diz eklemi içinde iltihap
oluﬂarak ﬂiﬂmeye, a¤r›ya, k›zar›kl›¤a ve ›s› art›ﬂ›na
neden olabilir. Genellikle a¤r› öncesinde herhangi
bir yaralanma yoktur. Septik artrite genellikle ateﬂ
de eﬂlik eder.
4) Di¤er sorunlar:
Kondromalazi Patella (Patellofemoral a¤r›
sendromu):
Diz önünde, diz kapa¤› ve alt›ndaki uyluk kemi¤i
aras›ndaki bölgeden kaynaklanan a¤r›lara verilen
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Diz Ağrısı

dönme hareketi gerektiren, kayak gibi sert bot ile
birlikte düﬂme potansiyeli olan veya koﬂu gibi dize
devaml› darbe gelmesine neden olan sporlar, diz
yaralanmas› riskini artt›r›r.

Kas gücü veya esnekli¤inin azalmas› : Kas gücü
veya esnekli¤inde azalma dizde sorun yaﬂamaya
neden olan önemli faktörlerden birisidir. Kaslar›n
zay›f veya çok gergin olmas›, bacaklara binen yükleri
sa¤l›kl› ﬂekilde taﬂ›malar›na engel olaca¤› için,
kaslar›n dizlere verdi¤i deste¤i azalt›r.

Geçirilmiﬂ yaralanma: Daha önce dizde bir
yaralanma olmas›, sonras›nda tekrar yaralanma
riskini artt›r›r.

Baz› sporlar : Futbol ve basketbol gibi s›çrama ve

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Dr. Ebru Nur Yavuz
Nöroloji Uzman›

“

Baﬂ dönmesi ço¤u zaman alt›nda önemli bir hastal›k
bulunmayan ve kendili¤inden düzelen bir belirti olarak
ifade edilir. Ancak bazen çok ciddi nörolojik bir
hastal›¤a da iﬂaret edebilir.

”

dönme hissi olmadan ortaya ç›kan vertigo ise yalanc›
vertigo (dizziness) olarak tan›mlan›r.

Hemen hemen herkes hayat›n›n bir döneminde baﬂ
dönmesi ﬂikayeti ile karﬂ›laﬂ›r. Vertigo, genel
anlamda baﬂ dönmesi, arkaya ve öne gitme veya
düﬂme hissidir. Ancak tansiyon düﬂmesi ile ilgili
baﬂ dönmeleri bu kapsamda de¤ildir. Vertigodan
kastedilen labirentit, iç kulak iltihab›, meniere
hastal›¤› gibi durumlarda olan baﬂ dönmesidir.
Korkuya ba¤l› baﬂ dönmesi de vertigo kapsam›nda
yer al›r. Baﬂ dönmesi her hasta taraf›ndan farkl›
anlat›l›r. Her taraf dönüyor, baﬂ›m› tutam›yorum,
yer aya¤›m›n alt›ndan kay›yor, bir yana do¤ru
kay›yorum, kafam›n içi boﬂal›yor, gözlerim karar›yor
ﬂeklinde aç›klamalar s›k duyulur. Bunlar›n hepsine
birden baﬂ dönmesi denir. Ço¤u zaman alt›nda
önemli bir hastal›k bulunmayan ve kendili¤inden
düzelen bir belirti olarak ifade edilir. Ancak bazen
çok ciddi nörolojik bir hastal›¤a da iﬂaret eder. Bir
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Nedenleri
Vertigo; iç kulak, denge siniriyle ilgili hastal›klarda,
beyin sap› ve beyinci¤i tutan hastal›klarda görülebilir.
Denge sistemi iç kulaktad›r ve beyine vücudun uzay
içinde nerede oldu¤unu, pozisyonunun yönü, hangi
yönde hareket etti¤i ve dönüyor mu yoksa sakin
durumda m› oldu¤unu bildirir.
Baﬂ dönmesine, nörolojik belirtiler eﬂlik edebilir!
Belirtileri
Kulak hastal›klar›na ba¤l› baﬂ dönme-lerinde
bereberinde kulak ç›nlamas›, iﬂitme azl›¤›, kulakta
bas›nç hissi, bulant› - kusma, kulak ak›nt›s› ve
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Baş Dönmesi (Vertigo)

gözlerde anormal hareketler (nistagmus)
saptanabilir. Nörolojik hastal›klara ba¤l› baﬂ
dönmelerinde ise baﬂ a¤r›s›, uyuﬂmalar, felçler, göz
hareketlerinde anormallikler olabilir. Baﬂ dönmesi
ile bulunabilecek di¤er ﬂikayetler çok de¤iﬂken
olabilir. Ancak birçok hastada da sadece baﬂ dönmesi
mevcuttur.

anormal göz hareketleri saptanabilir. Bu göz
hareketlerinin yönü hangi kula¤›n hasta oldu¤una
dair baz› bilgiler verebilir. Baﬂ dönmesi gözle görülen
bir problem olmad›¤› için mümkün oldu¤unca çok
bilgi edinilmelidir. Bu amaçla doktorunuz ayakta
ya da yatarken hatta yürürken baz› testlere tabi
tutacakt›r.

Tan›
Baﬂ dönmesi s›k s›k oluyorsa, eﬂlik eden nörolojik
hastal›¤› düﬂündüren bulgular varsa mutlaka bir
doktora gitmek gerekir. Vertigonun gerçek olup
olmad›¤›n›n anlaﬂ›labilmesi için ayr›nt›l› sorularla
öykü al›n›r. Baﬂ dönmesini tarif etmesi istenir.
Bunun bir göz kararmas› m› yoksa bir hareket hissi
mi oldu¤u, ne kadar sürdü¤ü, iﬂitme kayb› veya
bulant› ve kusma olup olmad›¤› sorulur. Hangi
durumlar›n baﬂ dönmesi oluﬂturdu¤u da sorulabilir.
Hastan›n genel durumu, ilaç al›p almad›¤›, kafa
travmas› öyküsü, son zamanlarda geçirilmiﬂ bir
enfeksiyon olup olmad›¤› gibi birçok soruya cevap
vermek gerekir.

Tedavi
Vertigo beyin damar hastal›¤›, MS, beyin tümörü,
boyun kemiklerinde kireçlenme gibi hastal›klarla
iliﬂkili ise bu hastal›klara yönelik özel tedaviler
uygulan›r. Baﬂ dönmesi kendisi bir hastal›k olmay›p
baﬂka hastal›¤›n belirtisi oldu¤u için öncelikle as›l
sebebin tedavisi gerekir. Ancak birçok hastada ortaya
net bir sebep konamamaktad›r. Bu nedenle as›l
amaç baﬂ dönmesini ortadan kald›rmak haline
dönmektedir. Kulak hastal›klar›na ba¤l› baﬂ
dönmeleri (tümörler hariç) genellikle k›sa ya da
uzun zamanda kendili¤inden ortadan kalkmaktad›r.
Çünkü di¤er kulak zaman içinde hasta kula¤›n
problemini kompanse etmektedir. Bu bazen 6 ay
ya da 1 y›la kadar uzayabilir. Baﬂ dönmesi e¤er
pozisyonel baﬂ dönmesi (BPPV) ise bunun tedavisi
Epley manevras› denen ve doktorunuzun size
muayene masas›nda uygulayaca¤› baz› hareketlerle
olmaktad›r. Bu hareketler iç kulaktaki baz›
partiküllerin yerine oturmas›n› sa¤lamaktad›r. Di¤er
sebeplerde ilaç tedavisi kullanmak gerekir. Bu amaçla
de¤iﬂik ilaçlar kullan›lsa da hemen hemen hepsi
belli oranda baﬂ dönmesini azalt›rlar. Baﬂ dönmesi
ﬂiddetli olan hastalar bazen serum tak›l›p hastaneye
yat›rmak gerekebilir. Tümörlere ba¤l› baﬂ
dönmelerinin tedavisi tümörün ç›kar›lmas›d›r yani
ameliyatt›r.

Ayr›nt›l› öykü ard›ndan dikkatli bir nörolojik
muayene yap›lmas› gerekir. Hastal›¤›n kulaktan m›
yoksa nörolojik bir olaydan m› kaynakland›¤›
anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›r. Gerek görülürse beyin
görüntülemesi (tercihen beyin MR) yap›l›r. MR
beyin sap› ve beyin sap› - beyincik birleﬂim yerini,
iç kulak yap›lar›yla ilgili iltihabi durumlar› daha
ayr›nt›l› gösterir. Gereken durumlarda kulak - burun
- bo¤az (KBB) muayenesi ve odiyometrik (iﬂitme
ile ilgili) testler yap›l›r. Rutin kan tetkiklerine bak›l›r.
Baﬂka bir çok hastal›kla iliﬂkili oldu¤u yönünde
ﬂüphelenilen hastalarda ileri incelemelere
baﬂvurulur. Ancak birçok kulak hastal›¤›nda dahi
odiometri, bilgisayarl› tomografi ya da MR ile bile
bir ﬂey görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle
tümör gibi daha ciddi problemleri ekarte etmek için
uygulan›r.

Baﬂ Dönmesini Azaltmak ‹çin Hasta Ne Yapmal›?
Ani pozisyon de¤iﬂikliklerinden kaç›nmal›. Örnek
olarak yatar durumdan aniden aya¤a kalkmamal›
veya bir taraftan di¤erine ani olarak dönmemeli.
Aﬂ›r› kafa hareketlerinden (özellikle yukar› bakmak)
veya h›zl› baﬂ hareketlerinden kaç›nmal›.

Muayene Bulgular›
Baﬂ dönmesi e¤er iç kulaktaki bir hastal›¤a ba¤l› ise
genellikle kulak muayenesinde bir problem
görülmez. Sadece orta kulak iltihaplar›n›n iç kula¤›
etkilemesine ba¤l› baﬂ dönmesi varsa kulak zar›nda
delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür. Hastada
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Selahattin Çetiner
Emekli Korgeneral

“

1921 do¤umlu, Eski ‹çiﬂleri Bakan›
Emekli Korgeneral Selahattin Çetiner’den
50 yaﬂ ve üzeri kiﬂiler için hayata dair tavsiyeler...

”

• Sizi üzecek k›zd›racak konuﬂmalar›,
münakaﬂalar›, aç›k oturumlar› dinlemeyiniz.

• Eleﬂtirmeyiniz, çekiﬂtirmeyiniz, hor görmeyiniz,
mütevaz› ve olumlu olunuz.

• Geçmiﬂte yaﬂad›¤›n›z s›k›nt›lar›, baﬂar›s›zl›klar›,
ac› an›lar› hat›rlamay›n›z.

• Üzmeyiniz, üzülmeyiniz, endiﬂelenmeyiniz, sakin
ve neﬂeli olunuz.

• Gerekmedikçe baﬂkalar›n›n iﬂlerine, eylemlerine,
inançlar›na ve yaﬂam tarzlar›na kar›ﬂmay›n›z.

• Eve kapan›p kalmay›n›z, arkadaﬂlar›n›zdan ve
çevrenizden kopmay›n›z, hobilerinizi, bedeni ve
zihni faaliyetlerinizi sürdürünüz.

• Tart›ﬂmay›n›z, sataﬂmay›n›z, dar›lmay›n›z,
uyumlu ve merhametli olunuz.

• Yaﬂamdan zevk al›n›z, karamsar olmay›n›z,
kendinize güveniniz, hoﬂgörülü ve güler yüzlü
olunuz.

• K›zmay›n›z, k›zd›rmay›n›z, kimseyi k›skanmay›n›z, baﬂkalar›n› da k›skand›rmay›n›z.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Mutlulukla Yaş Almak İçin Tavsiyeler

• Sa¤l›¤›n›z›n, mutlulu¤unuzun ve huzurunuzun
bozulmamas› için gereken tedbirleri al›n›z.
Periyodik doktor kontrollerini (Chek-up) ihmal
etmeyiniz.
• Yaﬂ›n›za uygun egzersizleri düzenli olarak
yapmay› ihmal etmeyin. ‹leri yaﬂlarda bu
egzersizleri evinizde de (televizyon izlerken,
otururken vs.) devam ettirebilirsiniz. Sürekli
hareketli olmaya çal›ﬂ›n.
• Evhama kap›lmay›n›z, moralinizi bozmay›n›z,
ümidinizi yitirmeyiniz, iyimser olunuz, halinize
ﬂükrediniz.
• Ald›rmay›n›z, boﬂ veriniz, sinirlenmeyiniz,
stresten kaç›n›n›z ve sab›rl› olunuz.
• Bilginiz ve tecrübenizle gençlere faydal› olunuz.
• ‹yilik yap›n›z ve yard›m ediniz.

BU TAVS‹YELERDEN BAZILARININ YER‹NE
GET‹R‹LMES‹ KOLAY OLMASADA
UYGULAMAYA ÇALIﬁINIZ.
SA⁄LIKLI, MUTLU B‹R YAﬁAM D‹LE⁄‹YLE.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Taﬂ K›rma Cihaz›, vücut d›ﬂ›ndan ses dalgalar› göndererek
böbrek taﬂ›na ulaﬂ›r ve taﬂ› k›rarak küçük parçalara ay›r›r,
bu küçük parçalar da idrar yoluyla vücuttan at›l›r.

”

ESWL'nin önemi, uygun böbrek taﬂlar›n›n ço¤unun
en az zarar veren ( minimal invaziv ) bir yolla tedavi
edilmesine olanak sa¤lamas›d›r.

Taﬂ k›rma cihaz› olan ESWL (extrakorporeal shock
wave lithotripsy) vücut d›ﬂ›ndan ses dalgalar›
göndererek böbrek taﬂ›na ulaﬂ›r ve taﬂ› k›rarak küçük
parçalara ay›r›r, bu küçük parçalar da idrar yoluyla
vücuttan at›l›r.

Taﬂ K›rman›n ﬂematik görünümü
Medikal Dergi, Haziran 2014
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Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

Basit böbrek taﬂlar›n›n neredeyse % 80-85'i ESWL
ile kolayl›kla tedavi edilmektedir.

Böbrek Taﬂlar›n›n Nedenleri
Taﬂ›n günümüzde tam olarak neden oluﬂtu¤u
bilinmemektedir. ‹drardaki belli maddelerin
kristalleﬂmesi ve bu kristallerin zamanla kümeleﬂmesi
sonucu taﬂ oluﬂur. Bu oluﬂan taﬂlardan daha küçük
olanlar› (4 mm ve alt›) vücudu kolayl›kla terk eder.
Ancak taﬂlar büyüdükçe idrar yollar›n›n herhangi bir
yerini t›kayabilir ve böylece ﬂiddetli a¤r›ya yol açar.

Hastanemizde d›ﬂar›dan böbrek taﬂ› k›rma sistemi
hizmetinize girmiﬂ bulunmaktad›r. Bu konuda
deneyimli bir ekip ( doktor ve teknisyen ) ile, cerrahi
müdahaleye gerek duymadan tüm böbrek taﬂlar›n›z›
baﬂar›yla k›rmaya baﬂlam›ﬂ bulunmaktay›z.
Hastanemizde taﬂ k›rma tedavisi PCK
STONELITH V5 aleti ile yap›lmaktad›r. Stonelith
V5, elektrohidrolik spark gap sistemi ile enerji
üretmekte, odaklamada elipsoidal, görüntülemede
ise floroskopik sistem kullan›lmaktad›r.

Taﬂ kimlerde oluﬂur ?
Taﬂlar›n neden baz› kiﬂilerde s›k görülürken, di¤er
kiﬂilerde hiç oluﬂmad›¤› konusu bilinmemektedir.
Özellikle s›cak bölgelerde yaﬂayan kiﬂilerde böbrek
taﬂ› geliﬂme ihtimali daha yüksektir. Bunun sebebi,
s›cak yerlerde vücutta su kayb›n›n daha fazla olmas›
ve dolay›s› ile idrarda yo¤un ﬂekilde mineral birikimi
oluﬂmas›d›r. Di¤er nedenler aras›nda aﬂa¤›daki
faktörler de say›labilir:

Cihaz›m›z tek bir entergre sistem içinde ana ünite,
hasta tedavi masas› ve bir X-›ﬂ›n› floroskopisinden
oluﬂmaktad›r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ailesinde ve yak›n akrabalar›nda taﬂ olanlar
Tek böbre¤i olanlar
Az su içenler
Uzun süreli hareketsizlik
Uzun süreli (kronik) idrar yolu enfeksiyonu
Baz› ilaçlar›n devaml› al›nmas› (antiasit, diüretik,
tiroid hormonu vb.)
Gut hastal›¤›
Hiperparatiroidi
Beslenme bozuklu¤u
Kalsiyumdan zengin g›dalar›n aﬂ›r› tüketimi
‹ltihabi ba¤›rsak hastal›¤›

Belirtiler
En s›k belirtiler ﬂunlard›r;
• ﬁiddetli belden baﬂlay›p kas›¤a do¤ru yay›labilen
kolik tarz›nda a¤r›
• Bulant›, kusma
• Kar›nda ﬂiﬂkinlik ve gaz
• ‹drarda kanama
• S›k idrara ç›kma iste¤i
Dr. Ahmet Abbas Taﬂ K›rma seans›nda
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3- ana ortam (su yast›¤›, jel)
4- taﬂ lokalizasyonu sistemi (ultrason veya floroskopi)

Tan›

Dr.
Ebru Nur Yavuz
Tan› ço¤unlukla ultrason ve röntgen ile konur.
Nöroloji Uzman›
Bazen bilgisayarl› kesitler ya da MR veya MR
Ürografi gerekebilir. Mutlaka bir Tam idrar tahlili
yap›lmal›d›r.

Cihaz›m›z›n bilgisayar› eﬂli¤inde, monitörde taﬂ›n›z
görüntülenir ve k›r›lacak taﬂa odaklama yap›l›r.
Vücudunuzun taﬂa uyan bölgesine ultrason jeli
sürülür. Taﬂ›n k›r›lmas›na baﬂlan›r. Bu esnada '' t›k
t›k '' diye bir ses duyars›n›z ve vücudunuzda oluﬂan
titreﬂimleri hissedersiniz. K›rma iﬂlemi s›ras›nda
teknisyenimiz sizinle sürekli olarak ilgilenir ve irtibat
kurar. Cihaz›n enerji düzeyini, ﬂok dalgas›n›n
gücünü ve miktar›n› sizi rahats›z etmeyecek bir
ﬂekilde artt›r›r veya azalt›r. ‹ﬂlem s›ras›nda hafif bir
a¤r› olabilir.

Tedavi
Genellikle 4 mm'den küçük taﬂlar kendili¤inden
düﬂer. Taﬂ varl›¤›nda yap›lmas› gerekenler aﬂa¤›daki
gibidir;
A¤r›y› hafifletmek için a¤r› kesici yap›lmal›d›r.
Enfeksiyon varsa antibiyotik baﬂlanmal›d›r.
Taﬂ düﬂürülemeyecek kadar büyükse ESWL
uygulanmal›d›r.

ﬁok dalgalar›n›n küçük bir alana odaklanmas›
nedeniyle taﬂ d›ﬂ›ndaki çevre dokular zarar görmez.
Çocuklarla bebeklerde de güvenle kullan›labilmesi
önemli bir özelli¤idir. Yetiﬂkinlerde anestezi
uygulanmas› çok nadirdir, ancak 4 yaﬂ alt›
çocuklarda anestezi uygulanmas› tercih edilmektedir.

Taﬂ k›r›lamayacak kadar büyükse, tam t›kanma ve
böbrek yetmezli¤i bulgular› geliﬂirse cerrahi
müdahale yap›lmal›d›r.

Tedaviler ortalama 3 seans sürmektedir, her seans
ortalama 30 dakika sürer ve ço¤unlukla 2000-3000
aras› ﬂok dalgas› uygulan›r. Bu seanslar taﬂ›n
büyüklü¤üne ve yerine göre de¤iﬂir. Her iki seans
aras› yaklaﬂ›k 2-3 gündür.

Böbrek Taﬂ›ndan Korunma
Bunun için yap›labilecekler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
• Günde en az 3 lt. su içilmelidir.
• Düzenli egzersiz yap›lmal›d›r.
• Bol miktarda kalsiyum içeren yiyeceklerden uzak
durulmal›d›r.
• Düﬂük proteinli diyet yap›lmal›d›r.
• Tuz al›m› k›s›tlanmal›d›r.
• ‹çerisinde bol miktarda kalsiyum bulunan özellikle
mide asidini giderici ilaçlar al›nmamal›d›r.

ESWL 2 cm ve alt› taﬂlar› rahatl›kla k›rabilmektedir.
2 cm' den büyük taﬂlarda ço¤unlukla cerrahi tedavi
yöntemleri tercih edilmektedir.
Baﬂar› oran› böbrek taﬂlar›nda % 80-85, üst üreter
taﬂlar›nda % 85-90 ve alt üreter taﬂlar›nda %7580'dir.

ESWL hakk›nda Genel Bilgiler

‹ﬂlemden sonra genellikle hastalar normal hayat›na
devam edebilir. Sadece k›r›lan taﬂ parçac›klar› idrar
yoluyla at›l›rken a¤r› geliﬂebilir. Bu gibi durumlarda
hastaya a¤r› kesici verilir ve s›cak uygulamas› yap›l›r.

Vücut d›ﬂ›ndan ﬂok dalgalar› ile taﬂ k›rman›n k›saca
ana prensibi, bir güç kayna¤›ndan ç›kan ﬂok
dalgalar›n›n, taﬂ›n üzerine odaklanarak k›r›lmas›n›
sa¤lamakt›r. ESWL'de temel iﬂlem, vücut d›ﬂ›nda
üretilen ﬂok dalgalar›n›n, iletken bir ortam yani su
kullan›larak vücut içinde bir hedefe yönlendirilmesidir. Bütün taﬂ k›r›c›larda 4 ana özellik vard›r.
Bunlar;
1- ﬂok dalgas› üreten bir enerji kayna¤›
2- ﬂok dalgalar›n› bir noktaya odaklayan cihaz
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‹ﬂlem sonras› ;
• Ayn› gün iﬂinize dönebilirsiniz.
• Yan taraf›n›zda bir kaç gün içinde kendili¤inden
geçecek bir k›zar›kl›k oluﬂabilir.
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• En az günde 2 litre su içiniz.
• ‹drar›n›z 1-2 kanl› gelebilir.
• Parçalanan taﬂlar›n at›lma süresi 3-4 hafta veya
daha fazla sürebilir.
• Bol hareket, egzersiz veya yürüyüﬂ yap›lmas›
k›r›lan parçalar›n at›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r gaz
yap›c› g›dalardan uzak durunuz.
• Ateﬂiniz ç›karsa doktorunuza baﬂvurunuz.
• Etkili bir tedavi için seanslar› ihmal etmeyin.
• Seanslar sonunda, taﬂ tamamen temizlendikten
sonra, son bir kontrol filmi çekilerek, tedavi
sonland›r›l›r. Hastalar›n 6 ayda bir kontrol
edilmeleri yeterlidir.

Erken Komplikasyonlar;
• hematemez
• laringeal spazm
• melena
• perirenal-subkapsüler hematom
• taﬂ yolu
• ciltte ekimoz, ödem, eritem
• idrar yolu enfeksiyonu, piyelonefrit, sepsis
• kapsüler-perirenal s›v› birikimi
• üreteral t›kanma (parsiyel veya total)
• aritmi
• kistik hemoraji
• böbrek konjesyonu
• perirenal kapiller konjesyon veya rüptür
• ürotelyumda ödem ve hasar
• baz› metabolik bozukluklar
• di¤er organ yaralanmalar› (akci¤er, karaci¤er,
dalak, pankreas, mide, ba¤›rsak)

ESWL aﬂa¤›daki durumlarda kontraendikedir:
• hamileler
• kanama bozuklu¤u olanlar
• sepsis
• akut idrar yolu enfeksiyonu
• kreatinin yüksekli¤i (3 gr/dl'den yüksek)
• taﬂ›n distalinde t›kan›kl›k

Geç Komplikasonlar;
• hipertansiyon
• böbrek fonksiyonlar›nda azalma
• böbrekte skar geliﬂimi
• perirenal fibrozis
• üreterokolik fistül

Aﬂa¤›daki durumlarda ise dikkatli ve kontrollü
olarak ESWL uygulanabilir:
• ortopedik ve spinal deformiteler
• renal ektopi
• kontrol edilemeyen hipertansiyon
• mental retardasyon
• renal malformasyon (at nal› böbrek gibi)
• kalp pili
• böbrek arteri kalsifikasyonu
• UPJ darl›¤›
• aritmi
‹ﬂlem sonras› nadiren bir tak›m komplikasyonlar
görülebilir. Bunlar erken ve geç komplikasyonlar
olarak ortaya ç›kar:
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Prof. Dr. Hakan Şentürk
Gastroenteroloji Uzman›

“

Pankreas hastal›klar› konusundaki en hassas görüntüleme
endosonografidir. Endosonografi çok emniyetli ve pankreasdaki
milimetrik lezyonlar› bile ortaya koyabilen ve bunlardan örnekleme
yap›lmas›n› sa¤layan endoskopik bir yöntemdir.

”

Pankreas
Gastroenteroloji; geliﬂmenin en süratli oldu¤u
alanlardan birisidir. Pankreas kanseri dünyada
kanser ölümleri aras›nda dördüncü s›radad›r.
Pankreas kanseri tan›s› konulanlarda ameliyat
olanlar dahil 5 y›ll›k sa¤kal›m % 5’in alt›ndad›r ve
bu tan› konuldu¤unda hastalar›n % 80’inde hastal›k
ameliyat olamayacak kadar ileridir. Bu durum kanser
öncüsü olaylar›n saptanmas› ve bunlar›n kontrol
alt›na al›nmas›n› gündeme getirmiﬂtir.

birisinde pankreas kisti bulunmaktad›r. Pankreas
kistlerinin önemli bir k›sm› iyi tabiatl› olmakla
birlikte global olarak, %5-10’unda kanser geliﬂmesi
söz konusu olabilmektedir.
Son y›llarda ortaya ç›kan ilginç bir bulgu da PanIn
(Pankreatik Intraepithelial Neoplazi)’dir. Kanser
öncüsü bir lezyon olan PanIn’in saptanmas›
pankreas kanseri geliﬂmeden tedaviyi mümkün
k›labilir.

Pankreas kistleri, toplumda çok s›kt›r, 60 yaﬂ
üzerinde her 10 kiﬂiden birinde pankreas kisti
mevcuttur. Toplumdaki global oran› konusunda
%20’ye varan rakamlar verilirken, herhangi bir
nedenle ölüp otopsi yap›lan kiﬂilerin de her üçünden
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Pankreas hastal›klar› konusundaki en hassas
görüntüleme endosonografidir. Endosonografi çok
emniyetli ve pankreasdaki milimetrik lezyonlar›
bile ortaya koyabilen ve bunlardan örnekleme
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yap›lmas›n› sa¤layan endoskopik bir yöntemdir.
Fleksibl endoskopun ucunda minyatür bir
ultrasonografi probu bulunmaktad›r ve endoskop
mide ve duodenum duvar›na dayand›¤›nda
pankreas›n tümü incelenebilmekte ve çok ince bir
i¤ne ile de kuﬂkulan›lan bölgelerden numune
al›nmaktad›r. Komplikasyon çok nadirdir. ‹ﬂlem
uyutularak yap›lmaktad›r ve 10-15 dk. sürmektedir.
Hasta iﬂlemden yaklaﬂ›k bir saat sonra hastaneden
ç›kabilmektedir. Varsa, tümörü yayma riski yoktur.
‹ﬂlem ve de¤erlendirmesi uzun süreli tecrübe
gerektirmektedir.
• Pankreas kanseri, ölüme yol açan kanserler
aras›nda dördüncü s›radad›r ve pankreas kanseri
tan›s› konulanlar›n %100’e yak›n› beﬂ y›l içinde
kaybedilmektedirler. Bunun en önemli nedeni
geç tan›d›r. Kanser öncüsü olabilecek lezyonlar
ENDOSONOGRAF‹ ile saptanarak, ileri kanser
geliﬂmesi önlenebilir.

ERCP: Hasta uyutularak a¤›zdan tatbik edilen bir
endoskop ile safra yollar› ve pankreas kanal›na yönelik
tedavi edici giriﬂimler yap›labilmektedir.

ENDOSONOGRAF‹ (EUS): Endosonografi ile yemek borusu, mide, onikiparmak barsa¤› ve rektum (kal›n barsa¤›n
son k›sm›)’un duvar› ve komﬂu tüm organlar (pankreas, karaci¤er, safra kesesi ve yollar›, böbrekler, böbrek üstü
bezleri, lenf nodlar›, damarsal yap›lar) görüntülenmekte, biyopsi yap›labilmekte ve gerekti¤inde kist, abse, safra
yolu drenaj› gibi tedavi edici giriﬂimler de uygulanmaktad›r.
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Kal›n Barsak

Dr. Ebru Nur Yavuz
Nöroloji
Uzman›
Kal›n barsak
kanseri, en s›k rastlanan kanserlerden
birisidir ve yaﬂam boyu her 20 kiﬂiden birisinde
kal›n barsak kanseri geliﬂece¤i düﬂünülmektedir.
Asl›nda kal›n barsak kanseri önlenebilir bir
hastal›kt›r. Ailesinde kal›n barsak kanseri olanlara
40, olmayanlara 50 yaﬂ›ndan sonra tarama
kolonoskopisi yap›larak, polip dedi¤imiz kanser
öncüsü lezyonlar ç›kart›ld›¤›nda, kal›n barsak kanseri
geliﬂmesi önlenebilmektedir. Tarama kolonoskopisi,
mutlaka, bir gastroenteroloji uzman› taraf›ndan
yap›lmal›d›r. Tarama kolonoskopisinde
gastroenterologlarla, olmayanlar› karﬂ›laﬂt›ran bir
çal›ﬂmada, gastroenterolog olmayanlar›n polipleri
atlama riski, gastroenterologlara göre anlaml› olarak
yüksek bulunmuﬂtur. Bu durumda da tarama
kolonoskopisi yararl› olmamaktad›r. Bir di¤er
önemli geliﬂme de kal›n barsak kanserlerinin yüzeyel
olanlar›n›n, büyük bir ameliyata gerek olmadan,
endoskopik yolla ç›kart›labiliyor olmas›d›r.
Endoskopik mukozal rezeksiyon ve submukozal
disseksiyon denilen bu yöntemde baﬂar› oran›m›z
yüksektir.

anlaﬂ›lmaktad›r ve bunlar›n ço¤u gastroenterolog
olmayanlar›n yapt›klar›d›r. Yak›n zamanda bu
konuda iki önemli geliﬂme olmuﬂtur:
1- Taraf›m›zdan, reflü için ﬂu ana kadar yap›lan
laparoskopik ameliyat alternatifi olarak, endoskopik
bir ameliyat yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir. Ameliyat›, a¤›z
yolundan yapmaktay›z. Baﬂar› oran›, cerrahi
ameliyattan farkl› de¤ildir. Daha emniyetlidir, hasta
daha k›sa sürede hastaneden ç›kmaktad›r ve ameliyat
sonras› yan etki, cerrahi operasyona göre daha azd›r.
2- Yemek borusunda, geliﬂen kanser öncüsü
olabilecek lezyonlar›, endoskopik yolla ç›karmaktay›z, hatta bunu erken evre kanserlere bile
uygulamaktay›z. Öncelikle endosonografi ile
lezyonlar›n derinli¤ini de¤erledirmekte ve daha
sonra rezeksiyon uygulamaktay›z.
• Toplumda çok s›k rastlanan bir hastal›k
olan “REFLÜ”nün ameliyat› art›k
GASTROENTEROLOG taraf›ndan a¤›zdan
girilerek endoskopik yolla yap›labilmektedir.

• Kal›n barsak kanseri, kanser s›kl›¤›nda ikinci
s›radad›r. Ailesinde kal›n barsak kanseri hikayesi
olanlarda 40 olmayanlarda ise 50 yaﬂ sonras›nda
tarama kolonoskopisi yap›l›p, varsa, polipler
ç›kart›larak, kanser geliﬂmesi önlenebilir. Tarama
kolonoskopisi GASTROENTEROLOG taraf›ndan
yap›lmal›d›r.

Mide
Ülkemizde mide kanseri hala s›k olarak rastlanan bir
kanserdir ve ne yaz›k ki tan› konuldu¤unda, hastalar›n
ço¤unda kanser ileri bir evreye gelmiﬂtir ve ameliyat
edilseler bile süratle nüks geliﬂmektedir. Oysa çok
erken evrede saptanan yüzeyel mide kanserlerini
endoskopik yolla bile ç›kartabilmekteyiz. Burada
deneyimli bir gastroenterolog taraf›ndan yap›lan
endoskopinin önemi çok büyüktür, çünkü erken
evre kanserleri tan›mak kolay de¤ildir. Kanser tan›s›
konulduktan sonra ilk yap›lacak ﬂey endosonografi
ile kanserin evresinin ve lenf bezlerini ne ölçüde
etkiledi¤inin saptanmas›d›r. Bu de¤erlendirme ile
hastaya yararl› olmayacak, hatta zararl› olabilecek
ameliyatlar›n önüne geçilebilmektedir.

Yemek Borusu
Bu bölge ile ilgili en s›k rastlanan hastal›k, “Reflü”
hastal›¤›d›r. A¤›za asitli s›v› gelmesi, mide ve gö¤üs
bölgesinde yanma, gece öksürük nöbetleri ile
karakterizedir. Hastalar›n çok az bir k›sm›nda da
olsa, yemek borusu kanserine yol açabilir. Reflü
yak›nmalar› olan hastalara bir gastroenterolog
taraf›ndan endoskopi yap›larak, mide f›t›¤› olup
olmad›¤› ve ileride kansere yol açabilecek öncü
bulgular›n varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r. Ne yaz›k ki bu
konuda yap›lan de¤erlendirmelerin en az 2/3’ünün
sonuçlar›n›n daha sonra yanl›ﬂ oldu¤u
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Midede son y›llarda s›k olarak tesbit edilen bir baﬂka
lezyon Gastrointestinal Stromal Tümör
(GIST)’lerdir. Bunlar, midenin kas tabakas›ndan
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Sol üst resim: Reflüye ba¤l› kansere yol açabilecek de¤iﬂikliklerin endoskopik görünümü.
Sa¤ üst resim: A¤›z yoluyla reflü ameliyat›nda kulland›¤›m›z endoskopik cihaz
Alt resim: A¤›z yolundan reflü ameliyat›n›n aﬂamalar› (Ortalama süre 1 saattir)

denilen ve tah›llar›n içinde bulunan gliadin’e aﬂ›r›
duyarl›l›k nedeniyle geliﬂen hastal›k, haz›ms›zl›k ile
ortaya ç›kmakta ve y›llarca tan›s›z kalabilmektedir.
‹nce barsaklar›n, kal›n barsaklarla birleﬂti¤i yerde
lokalize olan Crohn hastal›¤› ise sindirim sistemi
d›ﬂ› belirtilerle bile ortaya ç›kabilmekte ve bazen
tan›nmas› güç olmaktad›r. Bazen de kans›zl›k nedeni
ince barsaklarda bulunabilmektedir. ‹nce barsak
incelemesi için, kapsül endoskopi ve enteroskopi
gibi güçlü teﬂhis ve gerekti¤inde içinden tedavi
uygulanabilir metodlara sahibiz.

köken almaktad›rlar ve üzerleri sa¤lam mide iç
yüzeyi ile kapl›d›r ve tan›lar› ancak endosonografi
ile konulmaktad›r. Yine yak›n zamana kadar bu
tümörlerde de tek tedavi yöntemi ameliyatt›. Ancak
ﬂu anda “endolooping” gibi endoskopik tedavi
yöntemlerini de baﬂar›yla uygulamaktay›z.
• Erken mide kanserleri ve midedeki baz› tümörler,
cerrahiye gerek kalmadan, endoskopik yolla tedavi
edilebilmektedirler.

• ‹nce barsak hastal›klar›n›n baz›lar›, haz›ms›zl›k
veya sindirim sistemi d›ﬂ› belirtilerle ortaya ç›k›p,
uzun süre tan›s›z ve dolay›s›yla tedavisiz
kalabilmektedirler.

‹nce Barsak
‹nce barsak ile ilgili hastal›klar çok fazla
tan›nmamakla birlikte önemli sa¤l›k problemleri
oluﬂturabilmektedirler: Örne¤in çölyak hastal›¤›
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Safra Kesesi ve Safra Yollar›

Dr. Ebru Nur Yavuz
Nörolojikesesi
Uzman›
Safra
taﬂlar› ve polipleri, pratikte en s›k
rastlanan hastal›klard›r. Hemen hemen her iki
kiﬂiden birisinde hayat› boyunca safra kesesi taﬂ›
ve/veya polipi teﬂekkül etmektedir. Taﬂlar seyrek
olarak, polipler ise çok nadiren cerrahi müdahale
gerektirmektedirler. Bu teﬂhislerin konuldu¤u
hastalar›n mutlaka bir gastroenterolog taraf›ndan
de¤erlendirilmesi ve yap›lacak müdahalelere onun
taraf›ndan karar verilmesi gerekir.

%70’inde kan glukoz/insülin dengesizli¤i ve
%60’›nda da kan ya¤lar› yüksekli¤i mevcuttur.
Karaci¤er ya¤lanmas› olanlarda, kar›n sa¤ üst
k›sm›nda dolgunluk ve halsizlik gibi belirtiler
olabilece¤i gibi tamamen sessiz de olabilir. Hastalar›n
en az %20’sinde hastal›k uzun sürede siroza
ilerlemektedir. Bu nedenle erken dönemde
saptanarak tedavi edilmesi çok önemlidir.
Hepatit B ve Hepatit C gibi hastal›klar için çok etkin
tedavi yöntemlerine sahibiz.

Safra yollar›nda da taﬂ bulunabilmektedir. Bunlar›n
gastroenterolog taraf›ndan uygulanmas› gereken
ERCP dedi¤imiz bir yöntemle a¤›z yolundan tedavisi
mümkündür. Safra yollar› darl›klar› için de ayn›
yöntem kullan›lmaktad›r.

Herhangi bir nedenle yap›lan incelemede,
karaci¤erde tesadüfen bir lezyon saptanmas› çok
s›kt›r. Bu konuda ne yap›lmas› gerekti¤ine bir
gastroenterolo¤un karar vermesi gerekir. Aksi
takdirde, lüzumsuz tetkiklerle kiﬂinin strese
sokulmas› söz konusu olabilir. Hatta gereksiz
operasyonlara bile gidilebilir.

• Safra kesesi taﬂlar› ve polipleri toplumda çok s›kt›r
ve çok az› cerrahi tedavi gerektirmektedir. Safra
yollar› hastal›klar›n›n tedavisi Gastroenteroloji
uzman› taraf›ndan endoskopik yolla yap›labilmektedir.

Karaci¤er

Nedeni tam olarak anlaﬂ›lamayan karaci¤er
hastal›klar›nda ve baz› karaci¤er hastal›klar›n›n
derecesini anlamak için karaci¤er biyopsisine
baﬂvurulabilmektedir. Emniyetli ve ac› vermeyen
bir yöntemdir.

Karaci¤er hastal›klar› aras›nda ﬂu anda en s›k
rastlanan›, “karaci¤er ya¤lanmas›”d›r. Karaci¤er
ya¤lanmas› olanlar›n %90’›nda kilo fazlal›¤›,

• Karaci¤er ya¤lanmas›’na her 5 kiﬂiden birisinde
rastlanmaktad›r. Tedavi edilmedi¤i taktirde
önemli bir sa¤l›k sorunu haline gelebilir.
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Uzm. Dr. Metin Tulga
Gö¤üs Hastal›klar› Uzman›

“

Burun ve yüz sinüslerinin mukozalar›n›n ekzojenallerjenlere
karﬂ› gösterdi¤i reaksiyonlar klinik olarak kendini allerjik
nezleler rinopatiler olarak gösterir.

”

Burun deriden sonra d›ﬂ dünya ile en s›k ve yak›n
iliﬂkisi olan organ›m›zd›r.

antibiyotikleri, kortikosteroid ve onlar›n lokal etkili
ﬂekillerini uzun süreli ve s›kl›kla kullanmay› ye¤lerler.

Bu nedenle çesitli fiziksel ve kimyasal etkenlerin
oldu¤u kadar mikroorganizmalar›nve allerjenlerin
etkileri solunum yollar›n›n ana giriﬂ kap›s› olarak
burundakendini göstermektedir. ‹nsanlar
tekrarlayan aks›r›klar, baﬂ a¤r›s› ve burun t›kanmas›
ﬂikayetlerine farkl› tepki gösterirler. Baz›lar› bu
ﬂikayetleri y›llarca herhangi bir hekimi aramadan
kendi olanaklar› ile çözmeye çal›ﬂ›rken baz›lar› en
k›sa zamanda hekime giderek ﬂikayetlerine çare
bulmay› denerler. Hekimlerimizinde bu hastal›klara
karﬂ› gösterdikleri tepkileri çok farkl›d›r. Kulak
bo¤az burun uzmanlar› genellikle ön planda cerrahi
e¤itimli olduklar›ndan büyük bir k›sm› poliplesen
konkalar›n al›nmas› deviasyonlar›n düzeltilmesi,
veya bademcik, geniz eti hatta sinüzit ameliyatlar›n›
devreye sokarlar. Di¤er k›sm› ve iç hastal›klar›
uzmanlar› ise semptomatik tedaviler yan›nda

Hasta genellikle immunolojik ve allerjik muayenelerin yap›larak kati teﬂhisin konulabilece¤i ve
immunstimülasyon tedavileri veya hiposensibilizasyon tedavilerinin yap›labilece¤i merkezlere gelinceye
kadar önemli zaman kayb›na u¤rarlar. Uygulanan
teﬂhissiz tedaviler yaln›z hastal›¤›n seyrini uzatmakla
kalmaz, yüz sinüsleri iltihaplar›n›n kronikleﬂmesi,
koku kayb›, sinopulmoner sydrom ve bronﬂit gibi
komplikasyonlara neden olabilir. En önemlisi ise
solunum yollar›n›n savunma mekanizmas›n› ve
genel immuniteyi olumsuz etkiliyerek allerjik ast›m
gibi baz› sistem hastal›klar›na neden olabilir.
Allerjik nezleleri tan›mak ve di¤er allerjik olmayan
nezlelerden ay›rmak tedavinin etkinli¤i bak›m›ndan
önemlidir. Bu bak›mdan burun ve üst solunum
yollar›n›n anatomik ve fonksiyonel yap›s›n› tan›mak
gerekecektir.
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konka ise baﬂl› baﬂ›na bir kemiktir. Konkalar›n
üzerleri silindirik titrek tüylü epitelli mukoza ile
örtülmüﬂtür. Bu ç›k›nt›lar aras›nda meatus ad›
verilen girintiler bulunur. Bunlar›n paranasal
sinüslerin drenaj yollar› olmas› ve bu bölgede
saptanan cerahatli sekret teﬂhiste önem taﬂ›r.
Silindirik titrek tüylü epitelle örtülü olan burun
mukozas› bezler bak›m›ndan zengindir. Basal
membran›n alt›nda düz kas ve elastik liflerle
örtülmüﬂ kan boﬂluklar› bulunur. Bunlar mukozan›n
sekret bezleri ile birlikte sempatik sinir sistemi
kontrolu alt›ndad›r. Kan boﬂluklar›n›n dolup
boﬂalmas› ve bezlerin aktiviteleri ile solunum
havas›n›n ›s›s› ve nemi beden ﬂartlar›na uydurulur.
Solunuma istirak eden bölgenin mukozas› çok s›ral›
titrek tüylü silindirik epitel, kadeh hücreleri ve
seromüköz sekret bezlerinden ibarettir. Bu yap›
burundan giren havan›n ar›nd›r›lmas› için mekanik
bir savunma baraji oluﬂturur. Burun sekreti günlük
yaklaﬂ›k bir litre silyar hareketlerle Koana yolu ile
nasofarinkse sürüklenir. Bu titrek tüylü epitel burun
sinüsleri içersinde de bulunur. Drenaj delikleri ile
yabanc› parçalar buradan burun boﬂlu¤una

Solunum yollar›n›n anatomik yap›s›
Burun boﬂlu¤u, Farinks, larinks ve trakeabronchial
sistem ile birlikte solunum yollar›n› oluﬂturur.
Solunum yani oksijenin akci¤er alveollerine ulaﬂmas›
ve karbondioksitin bedenin d›ﬂ›na at›lmas›
olay›nado¤rudan do¤ruya kat›lmamakla birlikte
havan›n akci¤erlere iletimi yabanc› cisimlerden,
mikroorganizmalardan ar›nd›r›lmas› beden
ﬂartlar›na uydurulmas› ve karbondioksitin d›ﬂar›
at›lmas›nda arac›l›k eder. Bu nedenle solunum
yollar›ndaki ar›zalar solunum olay›n› etkiledi¤i
kadar akci¤erlerinde zarar görmesine neden olabilir.
Burnun ön bölümü Vestibulum ad› al›r, üçte ikisi
epidermis ile kapl›d›r. Burada bol ter ve sekret
bezleri bulunur. Bunlar›n salg›lad›¤› sekret burun
giriﬂine boﬂal›r. Bunlar solunum havas›n›n
nemlendirilmesinde görev yaparlar. Burun giriﬂinde
d›ﬂ havan›n nem oran› %35’den %80’e yükselir.
Trakeada bu oran %100’ü bulur. Vestibulumun
baslang›c›ndaki küçük k›llar önemli filtre görevi
yaparak yabanc› cisimlerin solunum yollar›na giriﬂini
engeller. Vestibulumun arka k›sm›nda çok katl›
yass› epitel vard›r. Burun boﬂlu¤u kaidesini os
platinum ve alveoller tavan›n önde burun
kemiklerinin yan kanatlar› ve arkada etmoidin
lamina kribrosesi oluﬂturur. D›ﬂ duvarlar›n› etmoid
kemi¤ine ait orta ve üst konkalar oluﬂturur. Alt
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aylardan itibaren IgA eksikligi bulunabilir. Süt
çocuklar› sekret IgA’yi anne sütünden al›rlar. Anne
sütü almam›ﬂ çocuklarda solunum yollar›
enfeksiyonlar› s›kl›kla görülmektedir. Uzun süre
kortikosteroid alm›ﬂ olanlarda özellikle lokal
kortikosteroid tedavilerinde sekret IgA azalmaktad›r.
Böyle ﬂah›slarda kanda Total IgE’nin yükseldi¤i
görülmektedir.

sürüklenir. D›ﬂ havan›n beden ›s›s›na uyumu ise
konkalar›n bol damarl› kavernöz yap›lar› sayesinde
olur. S›cak nemli d›ﬂ havada ﬂiﬂen konkalar sönerek
burun giriﬂini geniﬂletir, mukoza soluk renktedir.
Kuru so¤uk havada konkalar ﬂiﬂer sekresyon artar,
mukoza k›zar›r. Coana bölgesinde lenffolliküller
bulunur. Nasofarikste çok katl› titrek tüylü epitel
yass› epitele geçiﬂler gösterir. Mukoza içersinde bol
lenfatik doku bulunur.(Adenoid) Bunlar geniz
bademci¤i ile waldeyer halkas›n›n bir k›sm›n›
oluﬂturur.

Burun mukozas›n›n Immunreaksiyonlar›:
Allerjik rinopatilerde anafilaktik (Tip I) immun
reaksiyonlar ön plandad›r. Neden olan antikor
IgE’dir. Bu antikor mast hücrelerine ba¤lan›r. Onlar›
duyarl› hale getirir. Duyarl› olan mast hücreleri ayn›
antijen ile karﬂ›laﬂt›¤›nda hücre boﬂluklar›nda
bulunan mediatör ad› verilen damar aktif maddeler
serbest kal›r. Bunlar damar geçirgenli¤ini art›rarak
serumun mukoza içersine s›zarak ödem oluﬂmas›na
neden olur. Sekret bezlerinin artan foksiyonu ile
basal membran s›zan sekret ile dolar. Silindirik
hücreler kadeh hücreleri haline dönüﬂür, eosinofilik
hücreler artar, ödem s›v›s› artan sekret ve eosinofilik
hücrelerle birlikte burun bosluguna akar.

Burun mukozas›ndaki savunma mekanizmalar›:
Titrek tüylü epitelin silleri mekanik ar›nd›rman›n
merkezini oluﬂturur. Siller hareketiyle nasofarinkse
yönelen sekret ak›m› bakterilerin ve yabanc›
unsurlar›n solunum yollar›na girerek zarar vermesini
önler. Di¤er önemli bir savunma baraj› sekret
içerisinde bulunan IgA’dir. IgA lokal immuniteyi
oluﬂturur. Solunum sisteminde devaml› enfeksiyon
bulunan hastan›n kan serumunda IgA yüksek
bulunmas›na ra¤men Sekret IgA çok eksik veya
yoktur. Atopiklerin çocuklar›n›n %50’sinde ilk
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Allerjik reaksiyonlar:
Burun ve yüz sinüslerinin mukozalar›n›n
ekzojenallerjenlerekarﬂ› gösterdi¤i reaksiyonlar
klinik olarak kendini allerjik nezleler rinopatiler
olarak gösterir. Allerjenlerin etkilerinin zaman›n›n
ve klinik ﬂikayetlerin devam›na göre devaml› ve
mevsime ba¤l› rinopatiler olarak ayr›l›rlar. Mevsime
ba¤l› olanlar belirli bitki polenlerinin uçuﬂ zamanlar›,
mantar sporlar›n›n havada bulunma süreleri ve
dermatofagoidlerin etkili oldugu mevsimlerde
s›kl›kla kendini gösterir. Buna karﬂ›l›k perenniale
(devaml›)allerjik rinopatilerde teﬂhis güçtür.
Allerjik olmayan rinopatilerle virus nezleleri, kronik
enfekte rinopatiler, vasomotor, hiperreaktiv
rinopatiler, kronik sinüzitler ve psikosomatik
rinopatiler gibiklinik tablonun birbirine çok
benzedi¤i olaylardaay›r›c› teﬂhis yapmak gerekir.

Psikonöro allerjiler bölümünde bu konunun oluﬂum
mekanizmas› daha aç›k bir ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r.
Çesitli psikolojik veya bedensel stresler gerek stres
hormonlar›n› art›rarak ve gerekse vegetatif sinir
sisteminin dengesini bozarak solunum yollar›ndaki
duyarl›l›¤› art›rmakta ve allerjik reaksiyonlarda
görüldü¤ü ﬂekilde damar aktif mediatörlerin
salg›lanmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca yaﬂl›l›k ve
menapoz sonucu hormonlarda oluﬂan
dengesizlikler, ﬂeker, tiroidve böbreküstü bezi
hastal›klar›, s›k s›k antibiyotiklerin ve
kortikosteroidlerin kullan›lmas› immun sistemin
zay›fl›yarakdevaml› nezlelerin nedeni olmaktad›r.
Çocuklarda devaml› nezlelerin nedenlerinin baﬂ›nda
Sekret immunglobulin A eksikli¤i yer almaktad›r.
Bu durum genellikle spastik bronﬂitlerle
sonuçlanmakta bazen a¤›r tablolara neden
olmaktad›r. Daha çok anne sütü almam›ﬂ çocuklarda
s›kl›kla görülmekte bazen atopik ailelerin
çocuklar›nda rastlanmaktad›r.

Genellikle allerjik nezleler ile psiko nöro allerjilere
ba¤l› nezleler gerek hastalar ve gerekse hekimler
taraf›ndan allerjik nezleler olarak ifade edilir.
Semptomatik ilaçlar, antibiyotikler genel ve lokal
etkili kortikosteroidler ve antihistaminik ilaçlarla
tedavi edilmeye çal›ﬂ›l›r.Bu tedavilerin sonuçlar›
genellikle geçici iyileﬂmeler ﬂeklinde olmakta fakat
zay›flayan immun sistem daha geniﬂ olumsuzluklara
temel haz›rlamaktad›r. Biz yapm›ﬂ oldu¤umuz çeﬂitli
arast›rmalardamevsime ba¤l› nezle ﬂikayetlerinin
baﬂ›nda dermatofagoidlerin (D. Pterynossinus ve
D. Farinae) yer ald›¤›n› saptad›k. Çeﬂitli yay›nlarda
belirtilenin aksine polen ve sporlu mantarlar›n
yurdumuzda allerjik nezlelere neden oluﬂu san›ld›¤›
kadar s›k olmad›¤›n›, mevsim d›ﬂ›nda olan
ﬂikayetlerin genellikle dermatofagoidlere ait
oldu¤unugördük. Ancak solunum yollar›
hiperreaktivitesine ba¤l› nezleler hem allerjik
hastalarda hemde psikosomatik hastal›klarda aﬂ›r›
duyarlaﬂm›ﬂ üst solunum yollar›nda irritasyon yapan
fiziksel ve kimyasal maddelerin etkileri ile
oluﬂtu¤undan ay›r›c› teﬂhiste zorluk çekilmektedir.
Benzin mazot, likid gaz gibi yak›tlar›n kara ve hava
ulaﬂ›m araçlar›nda kullan›lmas› sonucu veya ›s›nma
için kullan›lan yak›tlar›n do¤aya b›rakt›¤› gazlar›n
ihtiva etti¤i Kükürt dioksit, azotoksit karbondioksit
gibi gazlar havan›n nemi ile birleﬂerek asitler
oluﬂturmakta ve solunum yollar›nda aﬂ›r›
irritasyonlara (uyar›lara) neden olmaktad›r.
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lokal etkili olanlar kesinlikle verilmemelidir. Spesifik
Immunglobulin E muayeneleri tedavi plan›
uygulanabilmesi için en önemli yol göstericidir.

Dermatofagoid (Mite) Allergeni Nedeni ile Oluﬂan
Nezleler
Bu böcekcik insanlar›n ve derilerinde k›l ve tüy
bulunan hayvanlar›n derilerinde deri döküntülerini
yiyerek yasar. Çok ﬂeffaf oldu¤u için ancak elektron
mikroskoplar› yard›m› ile görüntülenebilir.
Genellikle mutedil iklimlerde çok nemli ortamda
yaﬂar ve bu ortamda ço¤al›r. Ülkemizde deniz rüzgar›
alan bölgelerimizde çok etkilidir. Do¤u Karadeniz,
‹stanbul ve Marmara denizinin güney bölgelerinde
bu böcekçiklere ba¤l› hastal›klar çok fazla görüldü¤ü
halde, Kemer ile Kuﬂadas› aras›ndaki Ege Akdeniz
bölümünde rüzgar›n genellikle karadan denize esti¤i
bölgelerde daha az etkilidir. Bu bölgenin di¤er bir
özelli¤i de kalkerli arazinin nemi azalt›c› etkisi
olmaktad›r. So¤uk varya çok s›cak ülkelerde etkisi
çok azd›r, pratik olarak 2000 m üzerindeki bölgelerde
yasamad›¤› kabul edilir. Baz› hekimler taraf›ndan
toz allerjisi olarak de¤erlendirilmesi çok yanl›ﬂt›r.
Zira halinin perdenin kitaplar›n içinde de¤il yatak
çamaﬂ›r elbise gibi insan bedeninin temas ettigi
malzemeler üzerinde bulunur.

Deneyimlerimize göre yüksek oranda antikor
saptanan hastalarda Rast Kl iii ve Rast Kl.iv
durumlar›nda desensibilizasyon tedavisinden çok
iyi sonuç almaktay›z. Bloke eden antikorlarin
(Spesifik immunglobulin G4) bu hastalarda
tedaviden sonra belirgin olarak artmaktadir.
Saman Nezlesi
Bat›l›lar›n “Sman ateﬂi” ad› verdikleri bu hastal›k
Avrupa’da yayg›n olarak bulunmaktad›r. Bat›
Almanya da nüfusun %1’nin bu hastal›ktan ﬂikayetçi
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bizde gerek a¤aç polenlerinin
gerekse ot ve yabani çiçek polenlerinin yayg›nl›¤› o
derece fazla degildir. Zira bahar mevsimi Avrupaya
göre daha k›sa geçmekte ve ﬂehirlerde yaﬂayan
insanlar›n bu mevsimi genellikle evlerinde
geçirmektedir. Tatil mevsimlerinde ise s›ca¤›n etkisi
ile otlar çabuk kurumaktad›r. Pollenler erkek
döllenme hücreleridir. Böcekler veya rüzgar›n etkisi
ile yüzlerce kilometre uzaklara kadar etkili olabilirler.
Baz› a¤aç veya otlar›n erkek ve disipolenleri ayn›
bitkide bulundu¤undan solunum sistemini
etkilemezler ancak bu bitkiler ile do¤rudan temas
(Çiçek toplama, a¤aca ç›kma durumlar›nda) etkili
olabilir. Uçan pollenlerden kaç›ﬂ olana¤› yoktur.
Pollenler 500 km uzaklara kadar rüzgar etkisi ile
uçabilir. S›cak, kuru ve rüzgarl› günlerde havada
yüksek miktarda bulunurlar. 100’den fazla bitkinin
polenleri allerji yapabilir. Özellikle çay›r ve çimlerde
bulunan ot ve çiçekler, baﬂta kavak f›nd›k olmak
üzere baz› a¤açlar›n pollenleri önemlidir. Teﬂhis
için hastadan al›nacak bilgiler (Anemnez) önemlidir.
Anemneze göre yap›labilecek deri testlerinde s›k
rastlanan pollenler tek tek, di¤erleri gruplar halinde
deri testleri ile muayene edilir. Varl›¤› saptanan
polenin spesifik antikor muayeneleri ile etkinli¤i
ölçülerek immunspesifik aﬂ›lar uygulanmal›d›r.
Aﬂ›lar pollenlerin etkili oldu¤u aylarda yap›lamaz,
çok tehlikelidir. Doz art›r›m› ise çok dikkatli olarak
mutlaka bu konunun uzman›nca uygulanmal›d›r.
Özellikle çocuklarda deri testleri yap›l›rken bile
anafilaktik genel reaksiyonlara rastlanabilir.

40 y›l› aﬂan deneyimlerime dayanarak bu
böcekciklere karﬂ› al›nabilecek önlemlerin tedavi
masraf›n› art›rmaktan baﬂka bir iﬂe yaramayaca¤›,
hal›lar›n kald›r›lmas› çocuk odalar›n›n boﬂalt›l›p
pahal› süpürgeler sat›n al›narak temizlik yap›lmas›n›n pratik hiç bir degeri olmad›¤› kan›s›nday›m.
Semptomatik (Kromolin tuzlar› veya asidi)
inhalasyonlar› gibi önlemler ve uygulanacak
desensibilizasyon tedavisi en etkili korunma ve
tedavi olarak de¤erini korumaktad›r.
Klinik tablo:böcekci¤in karekterine göre kendini
tan›t›r.
Hastan›n ﬂikayetleri genellikle kapal› ev ortam›nda
özellikle yatakta baﬂlar evin d›ﬂ›na ç›k›l›nca azal›r.
Ekim-Kas›m-Aral›k aylar›nda ﬂikayetler ya¤›ﬂ ve
rüzgar›n durumuna göre doruk noktas›na eriﬂir.
So¤uklar›n veya s›caklar›n baﬂlamas› ile azal›r. Ancak
yaz aylar›nda tatil ﬂehirlerine gidildi¤i zaman
artabilir. Bu bak›mdan hekimlerin hastay› e¤iterek
hangi durumlarda semptomatik ilaçlar›n verilmesi
gerekti¤ini planlamal›d›r. Kortikosteroid özellikle
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Doç. Dr. A. Okan Gürsel
KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Uzman›

“

Büyüdükçe uzaklaﬂt›¤›n›z bisikletinize
geri dönmeniz için birçok neden var.
Bisiklete binme esnas›nda yap›lan düzenli ve ritmik
hareketler insanlar› günlük yaﬂant›lar›nda maruz kald›klar›
tüm olumsuz etkilerden uzaklaﬂt›r›yor ve rahatlat›yor.
Hareket halindeki beden, 30-40 dakika sonra
endorfin salg›lamaya baﬂl›yor. Bu da kiﬂinin kendisini
mutlu hissetmesi anlam›na geliyor!

”

‹lk bisiklete, Anadolu’da s›tma savaﬂ mücadelesi
veren doktor babam›n önünde oturarak bindim.
Hollanda da üst e¤itim görmeye gitti¤imde, tan›nm›ﬂ
yaﬂl› profesörüm hastaneye, Porsche ile de¤il
bisikletle geliyordu, ikinci dünya savaﬂ›ndan kalma..
Çocuklu¤unda arkada oturdu¤u yerde, annesinin
bisiklet dengesini bozmak için yapt›¤› oyunlar› hoﬂ
bir an› olarak anlat›rd›. Hollanda da özel kilometre
ve yön iﬂaretleri olan, trafik ve gürültüden uzak
yollarda, yeﬂillikler içinde ﬂehirler aras› bisiklet
kullanmak benim içinde büyük bir zevk olmuﬂtu.

Bisiklet özgürlüktür.
Atlars›n›z bir bisiklete, hareket edersiniz, spor
yapars›n›z, temiz hava al›rs›n›z, yürüyerek
ulaﬂamad›¤›n›z yerlere ulaﬂ›rs›n›z.
Çevre dostudur bisiklet, ne gürültü, ne hava kirlili¤i..
‹nsan dostudur bisiklet, vücudu zorlamaz. Yürümek
kadar do¤al fizyolojiye yak›nd›r.
Ucuzdur bisiklet, kayak, tenis gibi ya da bir klübe
üye olmak gibi masraflar getirmez.
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‹stanbul da Anadolu yakas› bu aç›dan ﬂansl›
say›labilir. Kad›köy-Tuzla aras› kesintisiz bisiklet
yolu, sahilin tad›n› ç›karman›za yeter. 20 kilometre
gidiﬂ, 20 kilometre dönüﬂ hiç fena olmayan bir
mesafe say›labilir. ‹stedi¤iniz yerde mola verip,
içecek bir ﬂeyler bulmak, büyük bir kolayl›kt›r.

Yeterki hava koﬂullar› uygun olsun.

Bisiklete her yaﬂta binilir. Vücudu aﬂ›r› zorlamadan,
kalp damar sistemini ritme sokarak, akci¤erleri
havaland›rarak, burun ve sinüslerinizi açarak, trafik
stresinden uzaklaﬂabilir, do¤an›n güzelliklerine,
kokusuna, temizli¤ine, oksijenine kendinizi
b›rakabilirsiniz.

Yaﬂam›m›zda bir ﬂekilde spor yapmal›y›z. ‹skelet
sistemimiz, dolaﬂ›m sistemimiz ve giderek tüm
vücudumuz için bu ﬂartt›r. Günümüzde fazla kilo
ve obezite toplumlar için önemli bir sorun olmuﬂtur.
Alternatif bir spor ﬂekli olarak bisiklet, fazla kilolar›
atmak için idealdir.

Bisiklet, tek baﬂ›na yap›labilirli¤i ile ba¤›ms›z bir
spordur. Bir grup oluﬂturman›za gerek yoktur.

Size soruyorum; Hiç kilolu bir bisikletçi gördünüz
mü ?
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geliﬂmiﬂ modellerle kullan›lmaktad›r. Fazla da¤l›k
olmayan yörelerde, motorlu taﬂ›tlara alternatif olarak
günlük yaﬂam›n içindedir.
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Op. Dr. Ahmet Abbas
Üroloji Uzman›

“

Kad›nlarda HPV'nin baz› tipleri rahim a¤z› kanserine
neden olabildi¤inden dolay›, çiftlerin tan› ve
tedavisinin birlikte yap›lmas› önem taﬂ›maktad›r.

”

r›ndan habersiz olan erkekler nedeniyle virüs cinsel
yolla çevreye kolayl›kla yay›labilmektedir. HPV
cinsel yolla bulaﬂan en yayg›n hastal›kt›r. Kad›nlarda
rahim a¤z› kanseri için önemli bir risk faktörüdür.
Tekrar etmekte fayda vard›r ki birçok erkek haberi
olmadan taﬂ›y›c› oldu¤u için, çiftlerin genellikle
birlikte de¤erlendirilmesi, birlikte tedavi edilmeleri
ve birlikte takip edilmeleri önemlidir. Ayr›ca tedavi
bitiminden sonra çiftlerin en az bir y›l süre ile, üç
ayda bir kontrol edilmelerinin gerekti¤i
unutulmamal›d›r.

Genital bölgede si¤illere, t›bbi ad› ile kondilom'a
neden olan ﬂey bir virüstür. Bu insanlara genellikle
cinsel yolla bulaﬂan Human Papilloma Virüs, ya da
k›saca HPV ad› verilen bir virüstür. HPV'nin neden
oldu¤u genital si¤iller, kad›nlarda ortaya ç›kan
genital si¤illerle ayn›d›r, ayn› yolla bulaﬂ›r, dolay›s›yla
tedavisi de erkeklerdeki genital si¤illerden farkl›l›k
göstermez. Ancak kad›nlarda HPV'nin baz› tipleri
rahim a¤z› kanserine neden olabildi¤inden dolay›,
çiftlerin tan› ve tedavisinin birlikte yap›lmas› önem
taﬂ›maktad›r.
E¤er ba¤›ﬂ›kl›k çok güçlü ise hastalarda si¤iller ortaya
ç›kmayabilir, ancak si¤il olmayan erkekler bu
halleriyle baﬂkalar›na hastal›¤› bulaﬂt›rabilecek
durumdad›rlar, yani yüksek oranda taﬂ›y›c›
olmaktad›rlar. Bu kendisinde hastal›kla ilgili hiçbir
belirti bulunmazken, hastal›¤› baﬂkalar›na
bulaﬂt›rabilece¤i anlam›na gelir. Böylece erkeklerdeki
taﬂ›y›c›l›k kiﬂiye bir zarar vermez, ancak durumla-
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HPV Nedir?
HPV deri ve mukoza yüzeyindeki bazal epitelyal
tabaka hücrelerini enfekte eden bir DNA virüsüdür.
HPV bir kere vücuda girdi¤inde hücreler içine
yerleﬂir ve dönemsel olarak tekrarlayan
enfeksiyonlara neden olur.
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getirirler ki bu görünüm karnabahar veya üzüm
salk›m›na benzetilebilir.

Günümüzde yaklaﬂ›k 150 farkl› HPV tipi
tan›mlanm›ﬂt›r. Ancak bunlar›n sadece yaklaﬂ›k 3040 tanesi genital bölgeyi etkilemektedir. Yap›lan
araﬂt›rmalar sonucunda HPV tipleri basitçe yüksek
riskli tipler ve düﬂük riskli tipler olarak ikiye
ayr›labilir.

Bulaﬂ›c›l›k
HPV enfeksiyonu hemen hemen har yaﬂta
görülebilmekle birlikte, en çok aktif cinsel dönemde
ve gençlerde görülür. Bütün dünyada ve art›k
ülkemizde de yayg›n olarak görülmektedir. HPV
çok bulaﬂ›c›d›r ve genellikle cinsel yolla bulaﬂt›¤›
kabul edilir. Ancak genital bölgelerin yak›n temas›
veya umumi tuvaletlerden bile bulaﬂabilir. Ayr›ca
ellerde yerleﬂen HPV, örne¤in makat bölgesine
kolayl›kla bulaﬂabilir.

Yüksek riskli HPV tiplerinin, özellikle tip 16, 18 ve
45 kad›nlarda rahim a¤z› kanserlerinin neredeyse
%75-90'›ndan sorumlu oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Düﬂük riskli HPV tipleri, özellikle tip 6 ve 11 s›k
görülür ve bunlar sadece genital si¤illere neden
olup, daha sonra kansere yol açma riski yoktur.

HPV enfeksiyonundan korunmak için ne yaz›k ki
prezervatif kullanmak yeterli de¤ildir. Çünkü HPV
cinsel iliﬂki s›ras›nda temas eden bütün cilt
bölgelerinden bulaﬂabilmektedir. Öte yandan
virüsün bulaﬂmas› için tam bir cinsel iliﬂki yaﬂamak
da gerekmemektedir. Genital bölgeye yak›n kas›k
aras›nda virüsü taﬂ›yan bir kiﬂi, baﬂka bir kiﬂinin d›ﬂ
genital bölgesine sürtünme yolu ile temas etmesi
halinde de virüs ciltten cilde geçebilmektedir. Bu
ﬂekilde bakire k›zlarda sürtünme yolu ile cinsellik
yaﬂand›¤› zaman genital si¤iller s›kl›kla ortaya
ç›kabilmektedir.

Görülme Yerleri ve Görüntüsü
Erkeklerde en s›k sünnet derisi, frenulum ve penis
ucu ile baﬂ› aras›ndaki olukta yerleﬂir. Ayr›ca penis
cildinin her yerinde, kar›n alt k›sm› cildinde,
kas›klarda, skrotumda (torbalar) da s›k yerleﬂir.
Yine erkeklerde makat-anüs efraf›nda da s›kl›kla
görülmekte ve buradan barsa¤›n son k›sm›na
yay›lmaktad›r. Özellikle oral seks ile al›nan HPV
a¤›zda genital si¤il oluﬂturabilmektedir.
Tek bir lezyon görülebilece¤i gibi, tüm genital
bölgeye yay›lm›ﬂ çok say›da lezyon da olabilir.
Genellikle 2-10 mm. çap›nda, kahverengi, et benleri,
yumrular ﬂeklindedir. Bazen kümeler meydana

Tüm bu sebeplerden dolay› prezervatif de etkili
olmad›¤› için tek eﬂlilik d›ﬂ›nda korunma yoktur.

Genital Si¤illerin Görünümü
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Tan›

Tedavi

Dr. Ebru Nur Yavuz
HPV enfeksiyonuna
ba¤l› tipik cilt lezyonlar›
Nöroloji
Uzman›
(karnabahar benzeri) kolayl›kla tan›nabilirken,
belirti vermeyen lezyonlar asetik asit testi ile ve
büyüteç alt›nda incelenerek belirlenebilir. Asetik
asit testi, asetik asit kullan›larak görülmeyen
lezyonlar›n görülebilir hale getirilmesine yol açan
bir yöntemdir. Asetik asit solüsyonu sürüldükten
sonra lezyonlardaki renk beyaza döner. Beyazlaﬂan
yerler HPV'nin bulaﬂt›¤› yerlerdir. Bu bölgelerin
yok edilmesi ile tedavi sa¤lanm›ﬂ olur. Ancak asetik
asit testi her zaman yeterli ve do¤ru olmayabilir,
her zaman do¤ru sonuç vermeyebilir. Kesin tan›
için mutlaka ﬂüpheli durumlarda biyopsi yap›lmas›
gerekebilir. Yaﬂl› erkeklerde penis kanserini ay›rt
etmek için biyopsi mutlaka yap›lmal›d›r. Son y›llarda
bir çok yay›nda kesin tan› için Micro Array Chip'lerin
kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u bildirilmektedir. Bu
sistem HPV tiplerinden en s›k görülen ve kansere
neden olan çeﬂitlerini otomatik olarak saptamakta
ve yan›lma olas›l›¤› da bulunmamaktad›r.

Virüsün kuluçka süresi, yani vücuda girdikten sonra
si¤illerin görünür hale gelebilmesi için gerekli süre
3 hafta ile 7 ay gibi uzun bir süredir. Bu nedenle
etkin tedavi zordur. Özellikle evli ya da cinsel
birlikteli¤i olan çiftlerde tedavi çok daha zordur.
Bu hastal›¤› di¤er cinsel temasla bulaﬂan
hastal›klardan ay›ran en önemli fark, hastalar›n
günlük yaﬂant›s›n› etkileyen hiç bir ﬂikayete neden
olmamas›d›r. Ço¤u kiﬂi bu si¤illeri taﬂ›d›¤›n› bilir,
ama durumun ciddiyetinden pek de haberdar
de¤ildir. Bu nedenle doktora tedavi için baﬂvuran
hasta say›s› ço¤unlukla azd›r.
Genital si¤illerin tedavisi lezyonlar›n yerine, say›s›na,
büyüklü¤üne, hastan›n a¤r› eﬂi¤ine, uyumuna ve
yaﬂ›na göre de¤iﬂebilir. HPV'nin tedavisinde di¤er
enfeksiyonlarda oldu¤u gibi a¤›zdan al›nan bir ilaç
tedavisi bugün için yoktur. Bu hastal›¤›n tedavisinde
amaç, görünen ve görünmeyen lezyonlar› tamamiyle
ortadan kald›rarak, tekrar oluﬂma riski ve
bulaﬂt›r›l›c›l›¤›n azalt›lmas›d›r. E¤er si¤iller tedavi
edilmezlerse, nadiren uzun süre de¤iﬂmeden
kalabilirler, ancak genelde sürekli olarak büyüme
ve yay›lma e¤ilimindedirler.

HPV ve Kanser
Genital HPV enfeksiyonu ile genital kanser oluﬂumu
aras›nda yak›n bir iliﬂki vard›r. Özellikle HPV tip
16 erkekte skrotum (torba) kanserinde tespit
edilmiﬂtir. HPV ile enfekte erkeklerin idrar kanal›nda
(üretra) da HPV bulunabildi¤inden, mesane
kanserlerine yol açabilen bir ajan olup olmad›¤›
araﬂt›r›lm›ﬂ, ancak yap›lan çal›ﬂmalarda HPV'nin
mesane kanserine neden olmad›¤› görülmüﬂtür.

Tedavi Seçenekleri
1. Elektrokoterizasyon ile yakma:
Yakma yöntemi en etkin tedavi yöntemidir ve
tedavi sonras› tekrarlama ihtimali daha azd›r. Bu
iﬂlem lokal anestezi ile, hastanede yatmay›
gerektirmeden uygulanan bir iﬂlemdir. Özel uçlar
yard›m› ile, a¤r› olmadan si¤iller yak›larak
temizlenir. Di¤er yöntemlere göre en kal›c›
yöntemdir. Ayr›ca gerekli durumlarda patolojik
inceleme ve HPV genotiplemesi için parça da
al›nabilme gibi bir avantaj› vard›r.

HPV, ayr›ca makat-anüs bölgesine yerleﬂebildi¤inden, kal›n barsa¤› son k›sm› olan rektum
bölgesinde kansere sebep olabilmektedir. Bunun
d›ﬂ›nda HPV'nin, özellikle oral seks yolu ile
al›nd›¤›nda erkeklerde damak, dil, geniz, bademcik,
g›rtlak ve baz› durumlarda yemek borusu kanserine
de neden olabildi¤i bildirilmektedir.

2. Kriyoterapi (dondurma tedavisi):
Çok say›da genital si¤il varl›¤›nda pek etkili bir
yöntem de¤ildir. Si¤il say›s› az ve belirli bir
büyüklükte ise kullan›lmas› tercih edilir. S›v›

Sonuç olarak HPV, bulaﬂabildi¤i tüm bölgelerde
kanser oluﬂturma potansiyeli olabildi¤i için, ciddi
bir risk faktörüdür.

Medikal Dergi, Haziran 2014
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nitrojen kullan›larak, anestezi yap›lmadan lezyon
üzerine özel aletler kullan›larak uygulan›r. 1-5
gün içinde si¤iller siyahlaﬂ›r ve kabuklan›rlar ve
yaklaﬂ›k 15 gün içerisinde ciltten ayr›larak
dökülürler. Tedavi s›ras›nda ciddi bir aç›k yara
oluﬂmamakta ve tedavinin kozmetik sonuçlar›
da iyi olmaktad›r. Ancak yakma yöntemine göre
bir üstünlü¤ü yoktur.

Erkeklerde HPV Aﬂ›s›
Günümüzde bir çok merkezde Gardasil ve Cervarix
ad› verilen HPV aﬂ›lar› kad›nlarda s›k
kullan›lmaktad›r.
Son dönemde, özellikle ABD'de bir çok risk alt›ndaki
erke¤e HPV aﬂ›s› uygulayan merkezler vard›r. ﬁu
anda, bu konu ile ilgili çok geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂma
devam etmektedir. Bu bilimsel çal›ﬂmalar›n seyrine
ve sonuçlar›na göre erkeklerin aﬂ›lanmas›n›n,
kad›nlar› da , HPV'nin neden oldu¤u baz› kanser
tiplerinden dolayl› olarak koruyaca¤›
düﬂünülmektedir.

3. Si¤ilin cerrahi olarak ç›kar›lmas›:
Kullan›ﬂl› bir yöntem de¤ildir. Tedavi yerinde iz
ve sikatris b›rakan bir iﬂlemdir. Sadece çok
büyümüﬂ si¤illerde uygulanan bir yöntemdir.

Sonuçta e¤er bir kiﬂide genital si¤iller var ise;
4. CO2 laser tedavisi:
Pahal› bir yöntemdir, ancak etkindir ve iyi
sonuçlar al›n›r. Ülkemizde pek s›k kullan›lmamaktad›r.

• Bu tür lezyonlar› traﬂ etmeyiniz ve kesmeyiniz.
• HPV tespiti için bir kan testi yoktur, kanda HPV
tespit edilemez, derhal ilgili doktora baﬂvurunuz
• Kondilom tan›s› konan kiﬂilerin eﬂleri ve
partnerleri de mutlaka muayene olmal› ve
gerekirse tedavi edilmelidir.

5. Asit içerikli kremler:
Bu ilaçlar özenle, sadece si¤illerin üzerine
sürülmelidir; d›ﬂar› taﬂmalar› halinde k›zar›kl›k
ve deride tahriﬂe neden olurlar. Bu nedenle genital
si¤illerin tedavisinde kullan›lmalar› pek do¤ru
de¤ildir; ve tedavi sonras› uzun süren hassasiyete
neden olurlar. Ayr›ca tedavi sonras› tekrarlama
ve baﬂar›s›z tedavi s›k görülür.

Tedaviden sonra yap›lacaklar ise ﬂunlard›r;
• Kontrollerinize düzenli gidin,
• Cinsel hayat›n›za dikkat edin,
• Genital hijyeninize dikkat edin,
• Yeni bir si¤il ç›kt›¤›nda zaman kaybetmeden
tedavi olun.

6. Ba¤›ﬂ›kl›k sa¤layan lokal kremler:
Bu kremler çok say›da ve büyük genital si¤illeri
olan hastalarda tercih edilmez. Hasta taraf›ndan
belirli aral›klarla lezyonlar›n üzerine sürülürler.
Az say›da ve küçük si¤illerde daha etkilidirler.
Ancak s›kl›kla uyguland›¤› bölgede k›zar›kl›k ve
kaﬂ›nt›ya sebep olurlar. Bu ilaçlar›n etkileri
hastadan hastaya farkl›l›k gösterir. Baz› hastalarda
iyi sonuç al›n›rken, baz›lar›nda ise hiçbir tedavi
edici sonuç al›namamaktad›r. Kullan›m alan›
daha çok di¤er tedaviler sonras› si¤ilin tekrar›n›
önlemek olmakla birlikte, baz› hastalarda ilk
tedavi olarak da kullan›labilmektedir. Bu ilaçlar›n
en bilineni Aldara'd›r.
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Korunma ve Genel Bak›ﬂ
1. HPV oral ve anal seks de dahil olmak üzere;
* her türlü cinsel iliﬂki ile
* ciltten cilde temas ile
* sürtünme yolu ile
de kolayl›kla bulaﬂabildi¤inden, cinsel yönden
aktif olan kad›n ya da erkek herkes HPV
enfeksiyonlar› aç›s›ndan risk alt›ndad›r.
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edebilir ve virüsü ortadan kald›rabilir ve böylece
virüs hiç bulaﬂmayabilir. Ancak yap›lan çal›ﬂmalar
aktif enfeksiyonu olan bir kiﬂi ile iliﬂkiye girenlerin
% 60'›na yak›n›nda, genellikle ilk üç ay içinde
enfeksiyon bulgular›n›n oraya ç›kt›¤›n›
göstermektedir.

2. Hayat›n›n herhangi bir kesitinde;
geçmiﬂte
birden
fazla partneri olan
Dr.* Ebru
Nur
Yavuz
* partneri
Nöroloji
Uzman›daha önceden birden fazla iliﬂkide
bulunmuﬂ kiﬂiler
* cinsel hayat› erken yaﬂta baﬂlayanlar
* partnerinde cinsel yolla bulaﬂan hastal›k
öyküsü olanlar yüksek riskli gruptur.

7. HPV tiplerinin baz›lar› hücrelerin kendi kendine,
anarﬂik bir ﬂekilde ve kontrolsüzce ço¤alabilmesine sebep olmaktad›r. Hücrelerin böyle
kontrolsüzce ço¤alma özelli¤i kazanabilmesi ise
hücrelerin bulundu¤u dokuda kanser oluﬂumu
riskini de beraberinde getirmektedir. Buna neden
olabilen HPV tipleri HPV DNA tiplemesi
yap›larak, kolayl›kla belirlenebilir.

3. HPV ve di¤er cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar
genellikle birlikte bulunma e¤ilimindedirler. Bu
nedenle cinsel yolla bulaﬂan hastal›k varl›¤›nda,
HPV de bulunabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
4. Prezervatif HPV'ye karﬂ› her zaman tam koruma
sa¤lamaz. Bunun nedeni lezyonlar prezervatifin
kaplad›¤› alan›n d›ﬂ›nda da bulunabilir ve daha
önce ifade edildi¤i gibi sürtünme ile ve ciltten
cilde temas ile de bulaﬂabilmektedir.

8. HPV aﬂ›s› kesinlikle vücutta varolan veya ortaya
ç›km›ﬂ si¤illeri ve virüsü yok etmez, tedavi etmez,
tedavi amaçl› kullan›lmaz. Aﬂ› sadece ilerideki
bir dönemde al›nacak, özellikle 4 HPV tipinin
(kanser yapan) al›nmas›n› önlemek için, yani
k›saca koruyucu amaçla uygulanmaktad›r. Bu
nedenle 9-26 yaﬂ aras›nda olan ve cinsel ilﬂkide
bulunmam›ﬂ olan bakire genç k›zlar›n rahim a¤z›
kanserine karﬂ› aﬂ› pro¤ram›na al›nmalar› çok
önemlidir.

5. HPV'den korunman›n en etkili yolu riskli kiﬂiler
ile birlikte olmamakt›r. Ancak erkeklerin büyük
bir k›sm›nda HPV belirti vermedi¤i ve genital
si¤il gözlenemedi¤i için, taﬂ›y›c› olabildiklerinden
dolay› pek mümkün olmamaktad›r.
6. HPV taﬂ›yan bir kiﬂi ile iliﬂkide bulunmak,
mutlaka o kiﬂide enfeksiyon ç›kacak anlam›
taﬂ›maz. Burada kiﬂinin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi çok
büyük önem taﬂ›maktad›r. Kiﬂiler aras› farkl›l›klar
nedeni ile ba¤›ﬂ›kl›k sistemi HPV ile mücadele
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9. HPV aﬂ›s›n›n erkeklerde de kullan›lmas›n› öneren
pek çok merkez vard›r.
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Prof. Dr. Coşkun Özdemir
Sinir ve Kas Hastal›klar› Uzman›

“

Sigara tiryakilerinin %50’si
sigara nedeni ile ölüyor.

”

vurgulanmas› biraz gecikmiﬂtir. Obesitenin
Amerikada erkeklerde %48, kad›nlarda %46 oldu¤u
belirtiliyor. E¤itim düzeyi ile ters orant›l›. Az
e¤itimliler daha ﬂiﬂman oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Burada
elbette uzun oturmalar, TV, bilgisayar ba¤›ml›l›¤›,
inaktivite önemli rol oynuyor. Beslenme tarz›n›
egzersiz gere¤ini ve vazgeçilmezli¤ini eklemek laz›m.
Akdeniz tipi sebze, salata, meyva ve bal›k tercihli
beslenme kuﬂkusuz en iyisidir. Obesite yaln›z damar
hastal›klar›n› de¤il kanseri de tetikliyor. Hemen her
çeﬂit kanser s›kl›¤›n› artt›r›yor. En s›k görülen
erkeklerde prostat ve kad›nlarda meme kanseri
ﬂiﬂmanlarda daha s›k görülüyor.

Bahçeﬂehir Üniversitesinde geçen y›l Amerikal›
sa¤l›k bilimcilerinden dinledi¤imiz ilginç bir
sempozyumun çarp›c› izlenimlerini özetlemek
istiyorum.
Konuﬂmac›lar önce Amerika’da marihuana ve
kokain (crack) ba¤›ml›l›¤›ndan söz ederek çok
çarp›c› bilgiler verdiler. Bu bizi de yak›ndan
ilgilendiren çok önemli ve geniﬂ bir konu. Ona bu
yaz›da yer vermeyece¤im. Obesite (ﬂiﬂmanl›k) ve
sigara üzerinde durmakla yetinece¤im. Kalp ve
damar hastal›klar› için hipertansiyon, diyabet, sigara
ve kolesterolün risk faktörleri oldu¤u çok iyi
biliniyor. Kolesterol art›ﬂ› di¤er risk faktörleri ile
birlikte ise onu düﬂürmek için ilaç kullan›m› bir
zorunluluktur. Bunu da yanl›ﬂ anlamalara yol
açmamas› için özellikle belirtmek istiyorum.
ﬁiﬂmanl›¤›n da çok ciddi bir risk faktörü oldu¤unun
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Sigara evrensel bir sa¤l›k sorunu. Tüm yasaklara
karﬂ›n tüketim devam ediyor. Sigara tiryakilerinin
% 50’si sigara nedeni ile ölüyor. Her iki kiﬂiden biri.
Çok çarp›c› de¤il mi ? Bir tek sigara ömrü 11 dakika
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vücudun salg›lad›¤› huzur ve rahatl›k veren bir
madde. Güçlü bir teoriye göre tiryakilerde endorfin
salg›lanmas› nikotine ba¤l› hale geliyor ve bu yüzden
b›rakmak çok zor oluyor. Tüm ba¤›ml›l›k yaratan
maddelerde oldu¤u gibi yoksunluk, abstinans
(yoksunluk) belirtilerine (huzursuzluk rahats›zl›k)
yol aç›yor. Ama elbette sigaray› b›rakmak olanaks›z
de¤il. Bunu çok say›da baﬂaran insan var. Bir de
ﬂunu belirtmek istiyorum “doktor bey filanca her
gün iki paket sigara içiyordu kanser olmad› oysa
filanca hiç sigara içmedi¤i halde kanser oldu” gibi
sorular var. Bu sorular bilim mant›¤›n›n çok zay›f
oluﬂundan ileri geliyor. Bin sigara tiryakisi ile bin
sigara kullanmayan insan› k›yaslarsak birinci grupta
kanser olas›l›¤› ikinci grubun 7 kat›d›r. Bilimsel
gerçek budur. Kiﬂiler baz›nda bak›nca bunu
göremezsiniz. Umutsuzlu¤a düﬂmeden sigara
b›rakmay› denemek laz›m. Sigaran›n yaln›z kanser
ve damar sertli¤i de¤il binlerce hastal›k için bir risk
faktörü oldu¤unu hat›rlamak laz›m.

k›salt›yor. Bu bir y›lda 80.300 dakika 58 gün ediyor.
6.5 y›l sigara tiryakili¤i ömrü bir y›l k›salt›yor. ﬁu
an›m› yinelemek isterim. Amerika’da sigara yasaklar›
uygulanmaya baﬂlad›¤› y›llarda orada idim. O
y›llarda bizim hükümetimiz Washington’da Kanuni
Sultan Süleyman sergisi açmak istiyordu ve sponsor
aray›ﬂ› içinde idiler. Buna “Philip Morris sigaras›n›
ithal koﬂulu ile 25 milyon dolar veririz” cevab›
verildi ve buna uyularak Philip Morris SA ithali
gerçekleﬂti. Bir çarp›c› an›m daha var. Sigaralara
ba¤›ml›l›¤› artt›r›c› ve ayn› zamanda kanserojen bir
madde koyuyorlar. Bir sigara üretim merkezinde
çal›ﬂan ciddi bir kimyager “art›k bu kadar›n›
yapmayal›m” deyince onu iﬂten ç›kard›lar. Bu olay,
Al Pacino’nun baﬂ rol oynad›¤› köstebek filmine
konu oldu. Amerika dönüﬂümde y›llard›r sigara
tiryakilerine bu an›lar›m› anlatarak onlar› bu
zehirden vazgeçirmeye çok çal›ﬂt›m, b›rakanlara
sembolik hediyeler ald›m ama belirtmeliyim ki,
sonuç ço¤unlukla baﬂar›s›zl›kt›r. B›rakanlar
ço¤unlukla bir süre sonra yeniden baﬂl›yor. Endorfin
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Dr. Zeki Erkorkmaz
Radyoloji Uzman›

“

En s›k karﬂ›laﬂ›lan akut kar›n nedenlerinden
akut appendisitte radyolojik yaklaﬂ›m

”

Akut apandisit genel cerrahide en s›k
karﬂ›laﬂ›lan akut kar›n nedenlerindendir. Tan›s›nda öncelikli olarak
fiziksel incelemeye yard›mc› olarak
laboratuvar incelemeleri, görüntüleme
yöntemlerinden direkt bat›n grafisi
ultrasonografi (USG) ve kar›n
tomografisi kullan›lmaktad›r (1).
Negatif apendektomi oranlar› %10 ile
%30 aras›nda de¤iﬂen oranlarda
bildirilmekte halen ciddi bir problem
olarak karﬂ›m›zdad›r. Perfore apandisit
oranlar›n›n %3-30 aras›nda de¤iﬂmesi
negatif apendektomileri kabul
edilebilir k›labilmektedir.
Negatif apendektomi oranlar›n›
azaltmak için görüntüleme yöntemleri,
kan analizleri, akut faz reaktanlar›
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(1) Ayakta al›nan direkt bat›n grafisinde sag alt bat› kadran›ndaki hava s›v›
seviyelenmeleri, appendikolit ve kolonlardaki gaz dilatasyonu ve psoas izlerinin
silinmiﬂ oldu¤u görülmektedir.
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(2) Normal appendix aksiyel ve longitüdinal kesitlerde görülmekte

çeﬂitli klinik skorlama ve tan›sal modaliteler
geliﬂtirilmiﬂtir. Tan›da öncelikle kullan›lan inceleme
yöntemlerinden biri USG’dir(2).

USG ile negatif kabul edilen histopatolojik olarak
apandisit bulunmas› radyolojik tan›da zorluktan
kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.

Akut apandisit tan›s› ve ay›r›c› tan›s› iyi yap›lmal›d›r.

Özellikle erken dönem apandisit olgular›nda
histopatolojik bulgular bile çok fokal alanlarda
izlenmekte olup bu olgular›n görüntüleme
yöntemleriyle tespit edilmesi çok zor olmaktad›r.
Burada radyoloji uzman›n›n tecrübesi büyük rol
oynamaktad›r. Ancak, negatif tan› alan hastalarda
di¤er ileri incelemeler ve hastan›n gözlem alt›nda
tutulmas› bulgular›n akutapandisiti destekledi¤i
durumlarda olgular›n ameliyat edilmesi
gerekmektedir.

Hiçbir testin %100 duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü yoktur.
Çocuklarda, yaﬂl›larda ve premenapozal kad›nlarda
ilerleyen tekniklere ra¤men negatif apendektomiler
%25-30 gibi yüksek bir de¤erdedir. Negatif
laparotomilerde de %5-15 oran›nda morbidite
bildirilmiﬂtir ve perfore apandisit oranlar› yaklaﬂ›k
%20'dir.[4] Bu kadar yüksek de¤erin nedenlerinin
baﬂ›nda cerrahi karar›n›n geç al›nmas› say›labilir.
Negatif laparotomi nedenlerinin baﬂ›nda ise tan›da
gecikmeye ba¤l› perforasyondan korkulmas›
gelmektedir(3).

a

(4) Appendix’in kistik geniﬂlemesi. Mucocele tarz›ndaki
görünümü.

b

Radyoloji uzman›n›n tecrübesi artt›kça USG'nin(4)
güvenilirli¤i artmaktad›r. Fakat, çok tecrübeli
radyologlar›n da perfore apandisitleri bile
atlayabilece¤i unutulmamal›d›r.

(3) a. Transvers kesitte belirgin mural kal›nlaﬂma ile
birlikte lümen geniﬂli¤inin art›ﬂ› ve çevre ya¤ dokuya
oranla hypoekoik karakteri akut inflamasyonu iﬂaret
etmektedir.
b. Longitudinal kesitte akut perfore appendiksi ve artm›ﬂ
mural kal›nlaﬂmay› göstermektedir.
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Apandisit tan›s›n› koymada sadece USG'yi yeterli
görülmemiﬂ, buna BT'yi de tan› arac› olarak
eklemiﬂlerdir(5).

Burada sadece USG’nin negatif olmas› sonucuna
güvenerek akut apandisit tan›s›n› koyman›n do¤ru
olmad›¤› ve faydal› bir yard›mc› yöntem olan
USG'nin ameliyat karar› vermede, anamnez ve
fiziksel incelemenin önüne geçirilmemesi
gerekmektedir.

Özellikle USG'nin negatif tan› koydu¤u hastalarda,
klinik bulgular›n devam› halinde hastan›n ameliyat
edilmesi gerekmektedir.

(5) Multidedector CT’de axial planda dilate appendix ile koranal planda appendix
radiksindeki opak kalkülü görmek mümkün olmaktad›r.
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Prof. Dr. Ümit Balcısoy
Genel Cerrahi ve Meme Hastal›klar› Uzman›

“

Kad›nlarda anksiyete yaratan bu bulgu,
genellikle hekimler taraf›ndan
normal karﬂ›lanmaktad›r.

”

kontrol hap› kullanmaya baﬂlarken, hormon
raplasman tedavisi, gebelik gibi durumlarda
mastodini görülebilir.

Meme hastal›klar› aras›nda en korkulan hiç ﬂüphesiz
bu organ›n kanserleridir. Meme kanseri sinsi bir
hastal›kt›r, yavaﬂ ilerler ve a¤r›, sanc› gibi ﬂikayetlere yol açmaz. Ancak meme a¤r›s› (mastodini)
kand›nlarda endiﬂe yaratan bir bulgudur. Ço¤u
hasta doktora baﬂvurdu¤unda kendisinde meme
kanseri bulgular›n›n ortaya ç›kaca¤›ndan endiﬂelidir.
Yap›lan mamografik ve ultrasonografik görüntülemeler sonunda hastalar mutlu olabilmektedir.

Meme a¤r›s› daha ﬂiddetli olarak meme abselerinin
baﬂlang›ç evresinde görülür. Bu a¤r› memede oluﬂan
iltihap nedeni ile progressif olarak devam eder.
Meme a¤r›lar›nda hasta ciddi olarak ele al›nmal›d›r.
Rutin meme muayeneleri ( anamnez , fizik muayene,
mamografi, meme us ve gerekirse biyopsi)
yap›ld›ktan sonra tedaviye geçilmelidir.

Pek çok kad›n yaﬂam›n›n baz› dönemlerinde meme
a¤r›s›n› yaﬂam›ﬂt›r. Bunlar›n bir k›sm› fizyolojiktir.
Örne¤in adet zamanlar›na yak›n her kad›nda de¤iﬂik
ﬂiddette meme a¤r›s› ve hassasiyet görüldü¤ü
bilinmektedir.

Fibrokistik mastopatisi olan hastalarda zaman
zaman duktuslar›n t›kanmas› veya geliﬂen ödem
nedeni ile a¤r› meydana gelebilir.
Meme a¤r›s›, memelerde hassasiyet ve gerginlik

Ayr›ca h›zl› hormonal de¤iﬂiklikler özellikle do¤um
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Meme A¤r›lar›n›n Tedavisi
Mastodini tan›s› kesinlik kazanan hastalarda a¤r›n›n
ﬂiddetine göre a¤r› kesicilerden baﬂlamak üzere
tamoksifen bromokriptin ve danazol grubu ilaçlar
denenebilir. Analjezik ve di¤er ilaç gruplar›ndan
fayda sa¤lamayan hastalarda psikoterapi denenebilir.
‹lginç olan› baz› hasta gruplar›nda hasta rutin
tetkikler sonunda kanserle ilgisi olamad›¤›n›
ö¤rendi¤inde geçmektedir.
Memeler kemik deste¤inden yoksun organlar
oldu¤undan sütyen tak›lmas› yönünden, bilhassa
mastodini ﬂikayetleri olan hastalar bu konuda
ayd›nlat›lmal›d›r.

olarak tan›mlan›r. Memenin en çok üst ve d›ﬂ
kadran›nda görülür. Özellikle iri gö¤üslü kad›nlar
bu a¤r›y› koltukalt› ve omuzlar›nda hissedebilirler.
Bu tip a¤r›lar tamamen fizyolojik olup endokrin
sistemin normal çal›ﬂt›¤›n›n göstergesidir. Ayr›ca
hormonal de¤iﬂimler anksiyete ve depresyon gibi
durumlarda tedaviye dirençli mastaljiler görülebilir.
Mastaljinin önemsiz bir bulgu oldu¤u düﬂünülmekle
beraber, yaﬂam aktivitelerini önemli ölçüde engeller.
Bazen spor aktiviteleri sonucuda ortaya ç›kabilir.

Mastaljiler de çeﬂitlilik göstermektedir :
• Döngüsel Mastalji: Olgular›n yaklaﬂ›k 2/3’ünü
oluﬂturur. Genellikle adet dönemlerini kapsar.
Memenin üst – d›ﬂ bölümünde lokalizedir.
• Döngüsel olmayan Mastalji : Daha yaﬂl› gruplarda
görülür. Siklus ile ilgili olmay›p, genellikle menapoz
sonras› görülür. S›kl›kla memenin areola ve medial
bölgelerindedir. Yanma, batma ﬂeklinde tarif
edilebilir.
• Gö¤üs duvar› a¤r›s›: ‹skelet ve kas sisteminden
kaynaklan›r. Kostokondral bileﬂkede görülür.
Önemli olan bir noktada sol meme a¤r›s› ﬂikayeti
ile gelen hastalarda kalp muaynesinin unutulmamas›d›r.
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Dnt. Elif Nurhak Erdal
Diﬂ Hekimi

“

Evrimleﬂmeye ba¤l› olarak art›k daha küçük
çenelere sahibiz ve yirmi yaﬂ diﬂlerimiz
çene ark›nda yer bulmakta s›k›nt› yaﬂ›yorlar.

”

Nerdeyse herkes daha önce en az bir ürkütücü yirmi
yaﬂ diﬂi çekimi operasyonu hikayesi duymuﬂtur.
Hastalar›m›z›n en çok endiﬂe ettikleri konulardan
biridir 20 yaﬂ diﬂleri. Peki bu yirmi yaﬂ diﬂleri neden
baﬂ›m›za bela? Neden geç ç›k›yor, ç›karken a¤r›yor
ve kendine yer bulam›yor? Ve ne yapmak gerek?
Gömülü kalmış
yirmi yaş dişleri
(3. azılar)

A¤›zda diﬂ dizisinin en sonunda süren diﬂler üçüncü
az› diﬂleri yani 20 yaﬂ diﬂleridir. 20 Yaﬂ diﬂleri halk
aras›nda ak›l diﬂleri olarak da bilinir. Genelde 17 ila
25 yaﬂlar› aras›nda sürmeye baﬂlarlar. Evrimleﬂmeye
ba¤l› olarak art›k daha küçük çenelere sahibiz ve
yirmi yaﬂ diﬂlerimiz çene ark›nda yer bulmakta s›k›nt›
yaﬂ›yorlar. Dolay›s›yla bugün bir çok bireyde yirmi
yaﬂ diﬂleri ya hiç süremiyor ve gömük kal›yor ya da
diﬂ dizisinde çapraﬂ›kl›klara neden oluyor.
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Enfekte Olmuﬂ 20 Yaﬂ Diﬂleri: K›smen sürmüﬂ bir
20 yaﬂ diﬂinin etraf›ndaki diﬂetinde bir enfeksiyon
oda¤› oluﬂur. A¤z› açmada zorluk, a¤›z kokusu, a¤r›,
ﬂiﬂlik ve ödem ortaya ç›kar. Antibiyotik kullan›m›
ile bu enfeksiyon bask›lan›r. Ancak k›sa bir süre
sonra bu durum tekrarlar, bu tekrarlardan
korunmak için bu diﬂler çekilmelidir.

20 Yaﬂ Diﬂinde Kist Oluﬂumu: A¤›zda gömük kalan
diﬂlerin etraf›nda kist oluﬂma olas›l›¤› oldukça
yüksektir. ‹hmal edilmesi durumunda çok fazla
büyüyebilir ve kemik kayb›na yol açabilir, komﬂu
diﬂlerde yer de¤iﬂikli¤i görülebilir.Nadiren de olsa
kistin büyüklü¤üne ba¤l› olarak çene kemi¤inde
k›r›klar oluﬂabilir. Ayr›ca diﬂ etraf›nda tümör
oluﬂumlar› görülebilir.

Protezle ‹lgili Nedenler: Protez planlamas›
yap›l›rken, protezin alt›nda gömük bir 20 yaﬂ diﬂinin
bulunmamas› gerekir. Protez yap›ld›ktan bir süre
sonra yirmi yaﬂ diﬂleri sürmeye baﬂlayabilir. Bu
durumda üzerine gelen protezin bask›s› nedeni ile
a¤r› oluﬂmaya baﬂlar. Protezin uyumlulu¤u bozulur.

Ortodontik Sebepler: Pek çok genç birey diﬂlerindeki
çapraﬂ›kl›klar› düzeltmek için ortodontik tedavi
görmektedir. Yirmi yaﬂ diﬂlerinin sürme bas›nçlar›
di¤er diﬂlere de yans›yaca¤›ndan, ortodontik tedavi
planlan›rken 20 yaﬂ diﬂleri de göz önüne al›nmal›d›r.

Bas›nç A¤r›s›: 20 yaﬂ diﬂi pozisyonuna ba¤l› olarak
sürme s›ras›nda komﬂu diﬂlere bas›nç uygulayabilir.
Zamanla hem komsu diﬂte çürük ortaya ç›kar hem
de bas›nç nedeniyle a¤r› oluﬂur. Bu nedenle 20 yaﬂ
diﬂinin çekilmesi gerekir.

Bu diﬂlerin a¤›zda b›rak›l›p b›rak›lmamas› konusu
tart›ﬂmal›d›r. 20 yaﬂ diﬂlerinin çekimine diﬂin
pozisyonuna, bulundu¤u dokulara ve komﬂu diﬂlere
zarar verip vermemesi durumuna göre hekim
taraf›ndan, gerekli röntgen tetkikleri yap›larak,
avantaj ve dezavantajlar› yönünden de¤erlendirilerek
ve hasta menfaatleri ön planda tutularak verilir.
Benim hekim olarak kiﬂisel görüﬂüm; s›k›nt›
yaratmayan hiçbir yirmi yaﬂ diﬂine dokunulmamas›
yönündedir.
Erken dönemde çekilmiﬂ 1. büyük az› diﬂi ve
2. büyük az› diﬂi nedeni ile a¤›zda diﬂ eksikli¤i
mevcutsa, mümkün oldu¤unca yirmi yaﬂ diﬂlerinin
korunmas› için tedavi edilmesi gerekebilir. Daha
sonraki dönemlerde bir köprü protezi ihtiyac› ortaya
ç›kt›¤›nda, yirmi yaﬂ diﬂleri destek olarak kullan›larak
gerekli tedaviler yap›labilecektir. Aksi taktirde köprü
protez uygulama ﬂans› olamayaca¤› için bir hareketli
diﬂ protezi uygulamas› gereklili¤i ortaya ç›kabilir.

20 Yaﬂ Diﬂinin Çekilmesini Gerektiren Durumlar
Nelerdir?
Çürük Bulunan 20 Yaﬂ Diﬂleri: 20 yaﬂ diﬂi a¤›zdaki
diﬂ dizisinin en sonunda yer ald›¤› için temizlik ve
bak›m›n›n yap›lmas› di¤er diﬂlere göre daha zordur.
Diﬂin pozisyonunun kötü olmas›na ba¤l› olarak bu
bölgeye diﬂ f›rças› veya diﬂ ipi ile ulaﬂmak daha da
zorlaﬂabilir. Böyle bir durumda yirmi yaﬂ diﬂlerinde
çürükler görülebilir. Yirmi yaﬂ diﬂlerinin çürümesi
temasta oldu¤u 2. büyük az› diﬂinin de sürekli olarak
çürük etkeni bakteriler ile temasta olmas›na ve onun
da k›sa sürede çürümesine neden olabilir. Dolay›s›yla
fonksiyona girmeyen bir yirmi yaﬂ diﬂinin çürümesi
halinde çekilmesi tavsiye edilir.
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20Yaﬂ Diﬂleri Ne ZamanÇekilmelidir?
Hastalar'yirmi yaﬂ diﬂi ameliyat›' sözünden
çekindi¤i için her sorun yaﬂad›klar›nda, gömük diﬂin
çekimi yerine antibiyotik kullanmaktad›r. Ancak
ilaç kullan›m› ile akut durum bask› alt›na al›nm›ﬂ
olur, bir müddet sonra ayn› sorun tekrar ortaya
ç›kar, gereksiz yere sürekli antibiyotik kullan›lm›ﬂ
olur. Etken olan diﬂ ortadan kald›r›lmad›kça, sorun
karﬂ›m›za ç›kacakt›r.

Çürümeye baﬂlam›ﬂ, diﬂ parçalar› eksilmiﬂ - k›r›lm›ﬂ
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Eyvah 20 Yaş Dişim Çıkıyor

• Çekim yap›ld›ktan sonra gerekli ise dikiﬂler at›l›p
bölgenin daha kolay iyileﬂmesi sa¤lan›r.
• Gerekli görülüyor ise antibiyotik ve a¤r› kesici
kullan›l›r.
• Dikiﬂ at›lm›ﬂsa, 1 hafta sonra dikiﬂler al›n›r.

halde bulunan bir yirmi yaﬂ diﬂinin çekilmesi daha
zor olacakt›r. Enfeksiyon ya da apse oluﬂmuﬂ bir
durumda a¤za müdahale etmek, çekim yapmak
mümkün olmayacak ve diﬂ çekimi öncesi antibiyotik
kullan›m› zorunlu olacakt›r. Diﬂ çekimi ancak
enfeksiyon bask›land›ktan sonra yap›labilecektir.
Genç yaﬂlarda operasyon sonras› iyileﬂme daha kolay
ve daha h›zl›d›r. Fakat yaﬂ ilerledikçe iyileﬂmede
gecikme ve yan etkiler ortaya ç›kabilir.

20 Yaﬂ Diﬂ Çekimi Sonras› Bak›m ve Dikkat
Edilecekler:
• Çekim sonras› diﬂin ç›kt›¤› bölgeye konan tampon
30 dakika orada tutulmal›d›r. Bu kanaman›n
kontrol alt›na al›nmas›n› ve p›ht› oluﬂmas›n›
sa¤layacakt›r.
• Tampon ç›kart›ld›ktan sonra kanama devam
ediyor ise yerine tekrar bir tane tampon koyup
›s›r›n. E¤er kanama fazla ise doktorunuzla
iletiﬂime geçin.
• Uyuﬂuklu¤un etkisi geçmeden (ortalama 2 saat)
bir ﬂeyler yemeyin ve içmeyin.
• ‹lk gün çi¤neme fonksiyonu için a¤z›n di¤er
taraf›n› kullanmaya özen gösterin.
• Operasyonu takiben 24 saat süreyle alkol ve sigara
kullanmay›n.
• Çekim bölgesini kurcalamay›n, dikiﬂleri görmek
yada göstermek için yana¤›n›z› duda¤›n›z›
çekiﬂtirmeyin, a¤z›n›z› çok büyük açmamaya
çal›ﬂ›n. Bu gibi hareketler a¤r›, kanama, dikiﬂlerde
kopmaya neden olabilir.
• Çekim bölgesinde oluﬂan p›ht›n›n uzaklaﬂmas›na
neden olaca¤› için a¤z›n›z› çok fazla çalkalamay›n,
gargara yapmay›n.
• Çekimin zorlu¤una göre yüzünüzde ﬂiﬂlik olabilir.
Operasyon sonras›nda ilk 24 saatte, çekim
bölgesine d›ﬂar›dan k›sa aral›klar ile so¤uk
uygulay›n.

20 Yaﬂ Diﬂ Çekimi Nas›l Yap›l›r?
• Klinik ortam›nda lokal anestezi alt›nda çekim
yap›l›r. Daha steril ﬂartlarda çal›ﬂmak gerekir.
• A¤r›s›z bir çekim için anestezi yap›l›p, diﬂin
bulundu¤u bölge uyuﬂturulur. Diﬂin çekimi
yap›l›r.

Reçete ile verilmiﬂ olan ilaçlar›, tarif edilmiﬂ ﬂekli
ile ve düzenli olarak kullan›n. ‹laçlara ba¤l› olarak
geliﬂen rahats›zl›klar için doktorunuza dan›ﬂ›n.
Diş etinin kesilmesi ve dişin
ortaya çıkarılması

Diş çekimi sonrasında diş
etinin dikişle kapatılması

Düzgün sürmüş dişin çekimi

Parçalar halinde dişin çekimi

Sonuç olarak dünyan›n de¤iﬂen dengesinin
bedenimiz üzerindeki etkilerini kabul etmek ve bu
nazl› yirmi yaﬂ diﬂlerimizden korkmamak gerekir.
‹htiyaç duydu¤unuz tek ﬂey yan›nda güven
duydu¤unuz bir hekim, yirmi yaﬂ diﬂi çekimi ile
ilgili ﬂehir efsanelerine kulaklar›n›z t›kay›n.
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Dr. Filiz Ak
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzman›

“

Kürtaj isteyen kad›nlar›n genellikle bunu zorunluluktan
yapt›rmak durumunda kald›klar›n› söyleyebiliriz.
Kürtaj hiçbir zaman bir aile planlamas› yöntemi
olarak alg›lanmamal›d›r.

”

dönemi ve erken evlilik dönemlerinde; çocuk sahibi
olmak istemeyen kad›nlara aile planlamas›
yöntemleri hakk›nda yeterli e¤itim ve olanak
sa¤lanmas› ﬂartt›r. Kürtaj hiçbir zaman bir aile
planlamas› yöntemi olarak alg›lanmamal›d›r.
Kürtaj isteyen kad›nlar›n genellikle bunu bir
zorunluluktan yapt›rmak durumunda kald›klar›n›
söyleyebiliriz. Genelde kad›nlar›n kürtaja karﬂ›
duygular›nda bir ikilem olmaktad›r. Bir taraftan
istenmeyen bir gebelikten kurtulmak duygusu
yaﬂan›rken di¤er taraftan ise annelik içgüdüsünün
getirdi¤i bir suçluluk duygusu yaﬂanmakta. Evli
çiftlerde kürtaj, genellikle istenen çocuk say›s›na
ulaﬂ›ld›ktan sonra oluﬂan istem d›ﬂ› gebeliklerde
veya ekonomik yetersizlikler nedeniyle
baﬂvurulmaktad›r.

Kürtaj›n yasak oldu¤u 1984 öncesi döneme
bak›ld›¤›nda; kad›nlar›n yine istenmeyen
gebeliklerden kurtulmak için sa¤l›ks›z koﬂullarda
ve kötü yöntemlerle bu iﬂi yapt›klar›n› veya yüksek
maliyetler karﬂ›l›¤›nda yapt›rd›klar›n› görüyoruz.
‹lkel yöntemlerin sonucu olarak da enfeksiyon baﬂta
olmak üzere çok ciddi boyutlara varabilen
komplikasyonlara ba¤l› hayat boyu k›s›rl›¤a yol
açabilecek ve hatta rahimin al›nmas›na kadar giden
problemler yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nedenlerden dolay›
kürtaj kanununun, özellikle kad›n sa¤l›¤› yönünden
çok önemli oldu¤unu söyleyebiliriz.
Özellikle vurgulanmas› gereken; kürtaj›n aile
planlamas› yöntemleri uygulanmas›na ra¤men, gebe
kalan kad›nlarda bir seçenek olmas› gereklili¤idir.
Bu nedenle, kürtaj›n en çok yapt›r›ld›¤› ergenlik
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Kürtaj

iﬂlem için izin vermesi, ilgili yere müracaat etmesi
yeterlidir. 18 yaﬂ›n alt›ndaki kimselerin gebeliklerinin
tahliyesi için anne baban›n birlikte onay vermesi
ﬂart› aran›r. E¤er bir tecavüz ve bunun gibi adli bir
vaka sözkonusu ise hukuki mevzuat yerine getirilerek
tam teﬂekküllü özel ve kamu sa¤l›k birimlerine
baﬂvurabilmektedirler.
Kürtaj daha önce normal do¤um yapm›ﬂ kad›nlarda
lokal anestezi ile, do¤um yapmam›ﬂ ve sezaryen
olmuﬂ kimselerde k›sa süreli genel anestezi alt›nda
vakum aspirasyon yöntemi ile 10-15 dakika gibi bir
sürede gerçekleﬂtirilmekte, 1 saatlik istirahat süresini
takiben evine gönderilmektedir. Yap›lan iﬂlemin 15
gün sonra kontrolü gerekir. Bu süre içinde
enfeksiyona yol açabilecek; cinsel iliﬂki, denizehavuza-jakuziye girilmemesi önerilir. Takip eden
adet kanamas› dört ila alt› hafta içinde olacakt›r.
Bu süre içinde yeni bir gebelikten kaç›nmak için iyi
bir koruma yöntemi uygulanmal›d›r. Kürtaj
iﬂleminin anestezi alt›nda, ultrason yard›m› ile ve
vakumla sonland›r›lmas›, iﬂlemin uzman hekim
taraf›ndan yap›lmas›, günümüzde komplikasyonlar›
oldukça azaltm›ﬂt›r.

Kürtaj sonras›, bir kad›n için en zor dönemlerden
biridir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi istenemeyen
bir gebelikten kurtulmuﬂ olman›n rahatl›¤› ve bir
canl›n›n hayat›na son vermiﬂ olman›n üzüntüsü
birlikte yaﬂan›r. Bu dönemde baz› kad›nlarda ilaç
tedavisi gerektirebilecek depresyonlar bile
görülebilir. Özellikle duygular›n› saklamak
durumunda olan kad›nlarda, paylaﬂamaman›n
getirdi¤i stress depresyon duygular›n› art›rmaktad›r.
Kürtaj için olmazsa olmaz ﬂartlar çok azd›r. Kanunen
10. haftan›n alt›ndaki gebelikler istemli olarak
sonland›r›labilmektedir. Evli kad›nlarda eﬂi ile
birlikte müracat etmesi, birlikte onay vermeleri
ﬂartt›r. E¤er t›bbi bir gerekçe yoksa kürtaj›n bu
haftadan sonra yap›lmas› yasakt›r. Ancak, t›bbi
nedenlerden dolay› gebeli¤in devam› mümkün de¤il
ise (anneye ait sistemik hastal›klar, ilaç kullan›m›,
ak›l hastal›klar›, gebelik s›ras›nda saptanm›ﬂ bebe¤e
ait bir kromozom anomalisi vb.) tam teﬂekküllü
e¤itim hastanelerinden veya üniversitelerden al›nm›ﬂ
etik kurul karar› ve kar› kocan›n onay› dahilinde
daha ileri haftalarda da gebeli¤in tahliyesine mevcut
yasalar izin vermektedir. Tabii ki ilerlemiﬂ olan
gebeliklerde komplikasyon oranlar› da yükselmekte
ve bu nedenle kürtaj daha sak›ncal› olmaktad›r.
Kiﬂi 18 yaﬂ›n›n üstündeyse ve evliyse eﬂiyle birlikte
müracaat etmeli ve iﬂleme onay vermeleri
gerekmektedir. 18 yaﬂ üstünde ve bekarsa kendisinin
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Op. Dr. Nihat Ağar
Genel Cerrahi Uzman›

“

Paratiroid bezleri, kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanmas›nda
önemli rol oynayan ‘paratiroid hormonu’ üretmektedir.
Kalsiyum, kandaki de¤erlerindeki küçük de¤iﬂikliklerin bile baz›
kas ve sinir bozukluklar›na sebep olmas›ndan dolay›,
insan vücudunda çok önemli bir etkiye sahiptir.

”

Uzun süreli parathormon yüksekli¤i kemiklerin
yap›s›n› bozar ve zay›flat›r.

Boyunda, özellikle tiroid bezlerinin arkas›nda veya
boynun di¤er bölgelerinde bulunabilen paratiroid
bezleri, vucuttaki kalsiyum seviyesini salg›lad›klar›
PARATHORMON sayesinde düzenler.

Kemik - kan - böbrek ve parathormon sistemi insan
vücudunu ayakta tutmaktad›r. Bu sistemlerden biri
bozuldu¤unda insan sa¤l›¤› ciddi bir ﬂekilde
etkilenmektedir.

‹nsanda genellikle dört adet paratiroid bezi vard›r.
Her bir paratiroid bezi yaklaﬂ›k 6 mm uzunluk,
3 mm geniﬂlik ve 2 mm kal›nl›¤›ndad›r.

Parathormon; etkisini vücutta tam olarak
gösterebilmesi için vücutta yeterli miktarda D
vitamini ve Magnezyum olmal›d›r.

Kanda Fosfat miktar›n›n artmas› sonucu, kalsiyum
düﬂer, kanda kalsiyumun azalmas› paratiroid bezleri
taraf›ndan salg›lanan parathormon sal›m›n› artt›r›r,
kan kalsiyumu yükseltir.
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Paratiroid Bezleri ve Hastalıkları

Hastal›¤›n Teﬂhisi ‹çin
Ultrasonografi, Bilgisayarl› Tomografi, Sintigrafi,
Manyetik Rezonans ve ‹nce i¤ne aspirasyon biopsisi
ve selektif arteriografi yap›l›r.
Bütün bunlar yap›ld›ktan sonra paratiroid bezlerinde
kist, adenom, kanser saptanamazsa; hastaya ilaç
tedavisi yap›l›r, diyet uygulan›r ve hasta alt› ay
aral›klarla görülür ve kontrol edilir.

Hiperparatiroidizm
Gebelik, süt verme ve yeterli miktarda kalsiyum
al›nmamas› nedenleriyle serum kalsiyumunun uzun
süre düﬂük olmas› neticesinde paratiroid bezleri
çok çal›ﬂ›r ve muhtemelen paratiroid bezlerinde
nodüller ve büyüme meydana gelebilir.
Hiperparatiroidizm Klinik Belirtileri
• Böbrek ve idrar yolu hastal›¤› ile ortaya ç›kan
kanda anormal yüksek kalsiyum de¤erleri.
• Kendi kendine meydana gelebilen hatta oturma
ve kalkma esnas›nda meydana gelebilen kemik
k›r›klar›.
• Kans›zl›k
• Kilo kayb›
• Halsizlik gibi belirtilerin alt›nda bir paratiroid
nodülü veya paratiroid bezi büyümesi ç›kabilir.
Kan kalsiyum yükseldi¤inde de¤iﬂik sistemlerle ilgili
belirtiler meydana gelebilir. ﬁöyleki; Anlama
bozuklu¤u, son olaylar› hat›rlayamama, ruhi
bozukluklar, kiﬂilik de¤iﬂiklikleri, devaml› üzüntü
hali, uyku hali, ayaklarda a¤r› ve kar›ncalanma,
ellerde ve ayaklarda hissiyet kayb›, kalça eklemi
etraf›ndaki kaslarda zay›fl›k, kaﬂ›nt›, halsizlik,
iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s›, büyük abdest
yapamama, göz bozukluklar› ve kalp hastal›klar›
ﬂikayetlerine neden olur.
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Tedavi
Paratiroid bezinde nodül, kanser ve büyüme
saptand›¤›nda tedavi ameliyatt›r, hastan›n ameliyat
edilmesi gerekir.
Sayg›de¤er Okuyucular›m ;
Bu hastal›¤›n, yani paratiroid bezlerinin hastal›¤›n›n
tan›s›, teﬂhisi ve ameliyatlar› Üniversite
Hastanelerinde, Uzmanl›k e¤itimi veren E¤itim
Hastanelerinde ve tam teﬂekküllü Özel Kuruluﬂ
Hastanelerinde son derece tecrübeli ve ehil ‹ç
Hastal›klar› Uzmanlar›, Endokrinologlar ve Genel
Cerrahlar taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Hepinize ömür boyu mutluluk ve sa¤l›klar dilerim.
Op. Dr. Nihat A¤ar
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‹çimizden Biri
Muammer Şenel
Muhasebe - Finans

ifade etti¤ini düﬂünüyorum. Yaratt›¤›m objeler bir
insan, hayvan, bitki, araç bazen de hayali karakterler
olabiliyor. Bu objeleri oluﬂturmak için günlerce ve
saatlerce, büyük bir itina ile çal›ﬂ›yorum ve
sonucunda objelerin bitmiﬂ hallerini görmek bütün
yorgunlu¤umu ve stresimi al›p götürüyor. Bende
bundan büyük mutluluk ve keyif duyuyorum. Yeni
birﬂeyler yaratma gücümü de sürekli tetikledi¤ini
düﬂünüyorum.

Dergimizin bu say›s›nda yer alan ‘‹çimizden Biri’
köﬂesinde yirmibeﬂ y›la yak›n bir süredir birlikte
çal›ﬂt›¤›m›z arkadaﬂ›m›z Muammer ﬁenel kendisinin
mutlu ve varoluﬂunu hissettiren hobilerinden biri
olan tahta oymac›l›¤› hobisini okuyucular›m›zla
paylaﬂt›.
Hobi, kiﬂinin kendi mesle¤i dahilinde veya farkl›
meslek türüne giren, genellikle boﬂta kalan zamanlar›
de¤erlendirme amac›yla yap›lan, yetenek beceri
geliﬂtirici, oyalay›c› faaliyetlerdir. Bende boﬂ
zamanlar›m› de¤erlendirme amac›yla, tahtalara bir
dil, bir görünüﬂ vererek hobimi gerçekleﬂtiriyorum.
Bir dil diyorum çünkü yapt›¤›m ﬂeylerin bir anlam
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Herkesin kendini mutlu hissettiren, boﬂ
zamanlar›nda hoﬂ vakit geçirebilece¤i bir hobisi
olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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Pano
Geleneksel Laleli Geceleri ﬁubat ay›ndaki
konu¤umuz hastanemizin Radyologlar›ndan
Dr. Zeki Erkorkmaz Nontravmatik acil
müdahaleyi gerektiren Akci¤er hastal›klar›
konusuyla bizlerle birlikte oldu. Yapt›¤›
barkovizyon gösterisinde bu hastal›kla ilgili
vakalardan örnekler vererek neler yap›lmas›
gerekti¤i konusunda kat›l›mc›lara bu
konuyla ilgili yararl› bilgiler verdi.

Mart ay›n›n ilk Çarﬂamba’s›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz geleneksel Laleli Gecemizde hastanemizin konusunda uzman
iki de¤erli hekimi kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili güncel konularda dinleyicilere faydal› bilgiler aktard›lar.

‹lk olarak hastanemiz bünyesine alt› ay önce kat›lan A¤›z
ve Diﬂ Sa¤l›¤› Ünitemizin hekimi Dnt. Elif Nurhak Erdal
herkesi çok yak›ndan ilgilendiren, beyaz ve güzel bir gülüﬂ
için ne gibi yöntemlere baﬂvurmam›z gerekti¤i hakk›nda
bizleri do¤ru sand›¤›m›z yanl›ﬂlar hakk›nda bilgilendirdi.
Diﬂ beyazlatman›n çeﬂitli yöntemlerinden ve hangisini
tercih etmemiz gerekti¤inden bahsetti.

Hastanemizin diyetisyen hekimi Zuhal Güler Çelik, dünya
kamuoyunda ve ülkemiz gündemde olan ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›m›z›n da önem verdi¤i Obezite ve Beslenme hakk›nda
izleyicilere dünyada ve Türkiye’deki istatistikleri de barkovizyon
gösterisi ile süsleyerek kat›l›mc›lar›n bilgisine sundu.
Sunumunun ilerleyen bölümünde ise, obezitenin tan›m›,
nedenleri, obezitenin sebep olabilece¤i sa¤l›k sorunlar›, nas›l
önlenebilece¤i hakk›nda çeﬂitli aç›klamalarda bulundu. Daha
sonra enerji al›m›yla enerji harcamas› aras›ndaki fark› da
aç›klayarak gün içerisinde hangi grup besininden ne kadar
tüketilmesi gerekti¤i konusunda bilgilendirdi.

Laleli Gecelerimizin bir gelene¤i haline gelen, Prof. Dr. Nevzat Atl›¤
eﬂli¤indeki vazgeçilmez Türk Sanat Müzi¤i dinletisini müzisyenler
Ezgi Yolcu, Gizem Çoﬂkun ve Sazda Caner Can ile misafirlerimize
unutulmaz bir dinleti sundular. Gecenin bir süprizi olarak
hastanemizin baﬂhekim yard›mc›s› Op. Dr. Nihat A¤ar güzel sesiyle
hoﬂ bir ﬂark›y› bizlerle paylaﬂt›.
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Dönemin son Laleli Gecesinin konu¤u
hastanemiz bünyesine yeni kat›lan
Ortopedist Dr. Dr. Selçuk Örsel oldu.
Doktorumuz Diz a¤r›lar› konusuyla,
konuklar›na diz ekleminin vücuttaki en
büyük eklem oldu¤undan ve insanlar›n›n
ço¤unun hayatlar›n›n bir döneminde
küçükte olsa bir diz sorunu
yaﬂad›klar›ndan bahsetti. Diz çeﬂitleri ve
menisküsler hakk›nda bizleri ayd›nlatt›.

Her y›l iki kez düzenlenen, Dr. Salih Osmano¤lu
ve arkadaﬂlar›n›n “Dinozolar” ad›n› verdikleri
bu toplant› May›s ay› içerisinde hastanemizde
gerçekleﬂti. S›ras›yla herkes kendilerinin yaﬂam
felsefeleri, hayata bak›ﬂlar›, hobi ve u¤raﬂlar›
hakk›nda bilgileri paylaﬂt›lar. Aralar›nda kitap
yazan, resim yapan ve buna benzer hobileri olan
birçok hekim arkadaﬂlar bu toplant› sayesinde
hasret giderdiler.
Toplant›n›n sonunda da en yaﬂl› ‘dinozor
hekim’ olan Dr. Cezmi K›no¤lu’nun suluboya
çal›ﬂmalar›n› içeren kitapç›¤›n› tüm kat›l›mc›lara
da¤›tt›. Kat›l›mc›lar aras›nda Dr. Cezmi K›no¤lu,
Dr. Kemal Atay, Dr. Gürbüz Barlas, Dr. Nezihi
Onaran, Ecz. Osman ﬁaml›, Dr. Turan Gürgen,
Dr. Haluk Kulen, Dr. Necdet Okan, Dr. Kut
Sarpyener, Dr. Kemal Alt›oklar, Dr. Bülent
Berkarda, Dr. Kemal Alemdaro¤lu, Dr. Metin
Özgür, Dr. Tuncay ﬁarizi, Dr. Seyhan Çeliko¤lu,
Dr. Cevat Babuna, Dr. Ruﬂen Bora, Dr. Muzaffer
Sertabipo¤lu, Dr. Mustafa Öz, dinozorlar›n en
genç hekimi olarak da Dr. Gündüz Atasoylu ve
Eski D›ﬂiﬂleri Bakan›m›z Dr. Emre Gönansay
da kat›l›mc›lar aras›ndayd›.
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Her y›l oldu¤u gibi Hastanemiz kafeteryas›nda gerçekleﬂtirilen
14 Mart T›p Bayram› Op. Dr. Nihat A¤ar’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla
baﬂlad›. Konuﬂman›n ard›ndan 2 hasta yak›n›m›z hastanemizde
doktorlar›m›zla olan an›lar›n› bizlerle paylaﬂt›. S›ras›yla
Kurucumuz Dr. Salih Osmano¤lu, Dr. A. Kemalettin Alt›oklar,
Dr. Coﬂkun Özdemir’in söz almas›n›n ard›ndan Ocak, ﬁubat
ve Mart ay›nda do¤muﬂ olan arkadaﬂlar›m›z›n Do¤um günü kutlamas› güzel bir pasta eﬂli¤inde yap›ld›.

Hemﬂirelik Haftas› etkinli¤inde hastanemizde hemﬂirelerimize sürpriz bir kutlama yap›ld›. Bu mesle¤e hem e¤itimci
hem de yönetici olarak büyük emekleri geçmiﬂ, hastanemizin yöneticilerinden Sevim ﬁen taraf›ndan organize edilen
bu kutlamaya kurucumuz Dr. Salih Osmano¤lu ve Dr. Kemal Alemdaro¤lu kat›ld›. Kurucumuz Dr. Salih Osmano¤lu
sevgi ve ﬂefkat sunan hemﬂireli¤in sayg›n bir meslek oldu¤unu belirterek, gece gündüz özveri ile hastanemizde
çal›ﬂan hemﬂirelerimizin Hemﬂirelik Haftas›n› kutlad› ve kendilerine günün anlam ve önemi ifade eden hediyeler
takdim etti.

Sinan Beyler yönetiminde yenilenen Saç Ekim Merkezimiz hizmete baﬂlad›. Merkezimizde en son teknolojik
yöntemlerle ve en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan FUE Yöntemi ile hastanemizde bu konuda deneyimli
ve uzman ekibiyle, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan gelen hastalar›m›za baﬂar›yla uygulanmaktad›r. FUE Yöntemi cerrahi
bir giriﬂim olmad›¤› için hastalar daha rahat karar vermekte ve bu tekni¤i tercih etmektedirler. Hizmetlerimiz
aras›nda Saç Mezoterapisi, PRP, Botoks, Dolgu, Kimyasal Peeling gibi estetik hizmetlerde dermatolo¤umuz taraf›ndan
verilmektedir.
Medikal Dergi, Haziran 2014

71

Op. Dr. Selçuk Örsel Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›
1963’te Tarsus’ta do¤du. 1981’de Tarsus Amerikan Lisesi, 1988 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu. Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde
Ortopedi ve Travmatoloji klini¤inde uzmanl›k e¤itimini tamamlad›. 2002 y›l›nda ABD
Pittsburgh Üniversitesinde diz cerrahisi, spor yaralanmalar› ve kalça artroskopisi üzerinde
çal›ﬂt›. Evli ve 1 çocuk babas›d›r.
Dr. Ömer Çağlıaydın Beyin ve Sinir Cerrah›
‹lk, orta ve lise e¤itimini Kayseri de tamamlad›ktan sonra, ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul
T›p Fakültesini 1975 y›l›nda bitirdi. Askerlik görevinin ard›ndan 2 sene SSK Okmeydan›
Hastanesi Nöroﬂirürji Servisinde pratisyen asistan olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinde Nöroﬂirürji uzmanl›k e¤itimini tamamlam›ﬂt›r. Ayn› hastanede
baﬂasistan uzman olarak çal›ﬂt›. Haz›rlad›¤› makaleleri çeﬂitli nöroﬂirürji dergilerinde
yay›nland›. 2005 y›l›nda devlet görevinden ayr›larak özel hastanede çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Evli, 2 çocuk babas›d›r.
Dr. Tolga Uyuklu Acil Servis Doktoru
19.10.1971'de ‹stanbul'da do¤du. 1990 y›l›nda Saint-Benoit Frans›z Lisesinden, 1996
y›l›nda GATA -Ankara Askeri T›p Fakültesinden mezun oldu. 1997-1999 y›llar›nda LiceDiyarbak›r'da askeri operasyonlarda acil müdahale doktorlu¤u, 1999-2005 GATA- Ankara
Acil T›p AD.'da Acil Ambulans Sorumlu Doktorlu¤u görevlerini yapt›. 2005 y›l›nda
Bosna'da konuﬂlu Türk Görev Kuvvetinde acil doktorlu¤u görevinde bulundu. 2007-2010
y›llar›nda ﬁ›rnak'ta konuﬂlu Komando Birli¤inde acil doktorlu¤u ve baﬂtabiplik yapt›.
2011 y›l›nda ‹stanbul Ordu Komutanl›¤›'nda baﬂtabiplik görevinde bulundu¤u s›rada
Tabip Binbaﬂ› rütbesiyle Türk Silahl› Kuvvetlerinden emekli oldu.
Dr. Cenk İnci Acil Servis Doktoru
1972 Elaz›¤ do¤umlu. ‹lkokulu Adana Osmaniye'de ; Orta Ö¤renimini ‹çel Anadolu Lisesinde
tamamlam›ﬂt›r. 1991 - 98 y›llar›nda Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun olmuﬂtur.
Kara ve Helikopter ambulanslarda ve acil servislerinde görev yapm›ﬂt›r.
Türk Tabipler Birli¤i ve ‹stanbul Klasik Otomobil Derne¤i üyelikleri bulunmaktad›r.
Evli ve Duru ad›nda bir k›z çocu¤u vard›r .

Derya Çelik

Emrah Ocan

SGK Kurum ve
Hasta ‹liﬂkileri
Sorumlusu

A S›n›f› ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Uzman›

Hacer Doruk

Selvi Bağçalı

SGK Kurum ve
Hasta ‹liﬂkileri
Sorumlusu

Arﬂiv Sorumlusu /
Santral Eleman›

Yard›mc› Sa¤l›k Personeli

Bahar Tasa
Hasta Haklar› Sorumlusu /
Halkla ‹liﬂkiler Sorumlusu

Mustafa Turan

Zehra Özen

Medikal Muhasebe
Eleman› / T›bbi Sekreter

Do¤umhane Ebesi
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