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Sevgili Okurlar,
Hastanemizin yayın organı olan Sağlık Olsun dergimiz 21. Sayısı ile sizlerle. Zengin içeriği ile siz 

sevgili okurlarımıza sağlıkla ilgili bilgilendirici bir sayı olmasını diliyoruz. 

Dergimizin bu sayısında hastanemiz kadrosuna yeni katılmış olan ve kariyerinde başarı ile ilerleyen 
hekimlerimiz ve yeni hizmetlerimiz ile ilgili makaleleri bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl hizmet giren 
Kardiyovasküler Cerrahi ve Anjiyo biriminin yanında bu yıl hastanemizde Diyabet ve Obezite 
Cerrahisi yeni bir branş olarak hizmete girmiş bulunmaktadır. Artan obezite rahatsızlığı ile ilgili 
olarak Obezite Cerrahisi ve Şeker Hastalığı Ameliyatı olarak bilinen Diyabet Cerrahisi ile ilgili 
yazılarımızı okumanızı  öneririm. Bu yeni branşlarımızın yanı sıra kadromuza katılan hekimlerimiz de 

kendi branşlarında yenilikçi tedavileri ile hizmet vermeye başlamıştır.

Dergimizin basım dönemi içerisinde aramıza katılan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hakan 
GÖÇMEN, Genel Cerrahi/Diyabet ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hasan Vedat 
OFLUOĞLU, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih TEKİNER, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. 
Abdurrahman EKİNCİ, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adem ÖZEL, ve Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. 

Burcu DİLEK’e Avcılar Hospital ailesine hoş geldiniz diyor ve başarılarının devamını diliyorum.

1998 yılında hizmete giren hastanemiz bu yıl Kasım ayında 17. yılını doldurmuş olacak. Her 
koşulda etik değerlere önem veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımız ile sağlık hizmetimizi 
sürekli geliştirerek 17 yıl boyunca hastanemizde her geçen gün daha kaliteli hizmet vermeyi amaç 
edindik. Bulunduğumuz bölgede uzun yıllardır güven içerisinde hizmet verme imkanını bizlere 
sunduğunuz için siz sevgili hastalarımıza bizi tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek isterim.  17 yıldır 
kadromuzda bulunan ve aramıza yeni katılan tüm sağlık ve idari çalışanlarımız adına hastanemizin 
17. Yaşını şimdiden kutlar ve daha uzun yıllar kendini geliştirerek hizmetlerimizi devam ettirmeyi 

dilerim.

Son olarak 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diler, sağlık ve başarılı 
bir eğitim-öğretim yılı olmasını dilerim. 29 Ekim de kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızı ve 

kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü şimdiden kutlarım.

Recep TETİK

Yönetim Kurulu Başkanı
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Hastanemizden 

Haberler

Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi çalışmaları kapsamında yurt dışından tedavi 
için Avcılar Hospital’ı tercih eden hastalarımızın sayısı hızla 
armaktadır.

Plastik Cerrahi, Ortopedi, Obezite Cerrahi, Göz Hastalıkları 
ve Cerrahisi, Üroloji ve Saç Ekimi branşlarında  cerrahi 
hizmetleri ile Check-up hizmeti  verdiğimiz hastalarımız 
sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmektedirler.

Yoğunlukla Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve 
Hollanda gibi ülkelerden hastalarımız hastanemizi tercih 
etmekteler.

Obezite Cerrahisi

Hastanemizde hizmet vermeye başladığımız Obezite 
Cerrahisi branşında ilk hastamız Kanada’dan gelen 
Muhammed Abbas oldu. Doç. Dr. Üzeyir Tuncer ve Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Vedat Oluoğlu tarafında tüp mide yöntemi 
ile gerçekleştirilen başarılı oprasyon sonrası Muhammed 
Abbas sağlıklı bir şekilde ülkesine döndü.
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T.C. Kültür Üniversitesi İşbirliği

Hastanemiz ve T.C. Kültür Üniversitesi arasında işbirliği 
protolokü imzalandı. Hastanemiz adına Başhekimimiz 
Op. Dr. İlhami Bereket, Mali İşler Direktörümüz Timuçin 
Albayrak ve yöneticilerimiz, Üniversite adına Rektör Prof. 
Dr. Sıddıka Semahat Demir ve üniversite yetkilileri katıldı. 
Üniversite-Sektör işbirliği çerçevesinde düzenlenen 
protokol ile üniversitenin sektörel ihtiyaçları doğrultusunda, 
öğrencilere işyeri uygulaması derslerini ve stajlarını 
hastanemizde gerçekleştirme imkanı sağlanabilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ziyareti

Anlaşmalı üniversitelerimizden T.C. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi ev sahipliğinde iki kurum arasındaki işbirliğinin 
daha da güçlenmesi için görüşmelerde bulunuldu. 
Hastanemiz adına Başhekimimiz Op. Dr. İlhami Bereket 
Mali İşler Direktörümüz Timuçin Albayrak ve hastane 
yöneticilerimizin bulunduğu görüşmede, üniversite adına 
Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör, Rektör Yardımcısı ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı katıldı. Ayrıca T.C. İstanbul 
Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir 
Gayretli üniversite adına hastanemize  plaket takdiminde 
bulundu. 
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Baş Dönmesi
Baş dönmesi (Vertigo) bir hareket yanılsamasıdır. Kişi var olmayan bir hareketi varmış 
gibi algılar ve kendisinin ya da çevresinin hareket ettiğini zanneder. Dengesizlik hissi 
ise kişinin çevresine göre dengesini sağlayamama durumudur. Baş dönmesi ve denge 
bozukluğu, hayat kalitesini oldukça bozan ve yine oldukça sık rastlanan yakınmalardır. 
Acil başvurularının yaklaşık yüzde 25’ini oluştururlar. Çocukluk çağında oldukça seyrek 
görülürken orta ve ileri yaş grubunda daha sık ortaya çıkarlar.

BAŞ DÖNMESİ HİSSİ NASIL OLUŞUR?
Normal denge duyu organlarının  (örn. kulak, göz ) beyindeki 
ilgili kontrol merkezleriyle ilişkisi sonucu sağlanmaktadır. İç 
kulaktaki asıl denge organı önemli bilgileri beyine yollar. 
İç kulaktan gelen vücudun, özelliklede başın durumu 
ve hareket yönleri ile ilgili bilgi beyin sapı yoluyla iletilir. 
Beynin denge merkezi hem kulaktan,  hem gözden 
gelen çeşitli bilgileri karşılaştırır ve koordine eder. Aynı 
zamanda beyin vücuttaki bütün eklemlerin pozisyonu 

ile ilgili bilgileri de alır. Benzer şekildeki kaslardan da 
beyne bilgi iletilir. Böylece şalter merkezlerimiz her an 
için vücudumuzun, tek tek vücut bölümlerimizin nasıl 
hareket ettiği, hangi pozisyonda olduğu ve vücudu dik 
tutmak için ne gerektiği ile ilgili yoğun bilgiye sahiptir. 
Bu değerlendirme bilincimize ulaşmaksızın, saniyede 
milyonlarca kez gerçekleşmektedir. Vücut dengeyi karışık 
iç bilgi sistemiyle tek başına düzenler. Böylece düşmekten 
veya diğer tehlikelerden korunmuş oluruz.
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Gerekli bilgileri ileten organlardaki (örn. iç kulak, göz, sinir yolları veya 
beyin) bozukluklar sonucu baş dönmesi ve denge bozuklukları gelişir. Bu 
durumda beyin vücudun nasıl hareket ettiğini ve nerede bulunduğunu 
tam olarak bilemez. Örneğin iç kulakta patlama yaralanması veya akut 
dolaşım bozukluğu sonucunda ani olarak iki denge organından biri 
devre dışı kalırsa aynı taraftan beyine bilgi iletilemez. Ancak diğer sağlıklı 
iç kulak aldığı uyarıları iletmeye devam eder. Sonuç olarak beyinde 
dengesiz bir durum oluşur. Yönetici merkez sanki belli bir yöne kuvvetli 
bir hareket gerçekleşmiş gibi davranır, oysa vücut gerçekte pozisyonunu 
hemen hemen hiç değiştirmemiştir. Bu durum baş dönmesi olarak 
algılanır.

Dinlenirken veya gözler kapalı durumda iken baş dönmesi hissi belirgin 
olarak azalır. Bir denge organının akut olarak devre dışı kalması, örneğin 
çarpıntı, mide bulantısı, kusma veya ter basması gibi diğer belirtilerin 
çıkmasına yol açabilir. Bu yakınmalar birkaç gün içinde azalır. Çünkü 
yönetici merkez denge organlarından birinin yanlış bilgi yolladığının 
farkına varır ve iç bilgi dengesini tekrar kurmaya çalışır. Bunun için beynin 
birkaç haftaya gereksinimi vardır ve çoğunlukla bu düzelme tama yakın 
olur. 

BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ OLAN HASTADA TANI NASIL KONUR?
Bir hastada baş dönmesinin bir çok olası nedeninden hangisinin sorumlu 
olduğunu bulmak için detaylı bir sorgulama, denge ile ilgili sistemlerin 
muayenesi, gerektiğinde iç kulağın işitme ve denge fonksiyon testleri, 
kafa içindeki yapıların bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme gibi yöntemlerle incelenmesi ve kan tetkikleri gerekebilir. 

BAŞ DÖNMESİ YAPAN GENEL HASTALIKLAR NELERDİR?
KBB Hastalıkları dışında sık gördüğümüz baş dönmesi ve dengesizlik 
yapan hastalıklar şöyle özetlenebilir; bu hastalıkların tedavisi ilgili 
branşları ilgilendirir; her ne olursa olsun tanı ve tedavide tüm ilgili 
branşların ortaklaşa çalışması gerekli olacaktır.

Travmalar: Sıklıkla başa alınan sert darbelerle, kafatasında meydana 
gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında baş dönmesi ile beraber 
bulantı ve kusma oluşabilir. Bazen kafa travması sonrası, herhangi 
bir kafatası kırığı olmadan iç kulak yapılarında sarsıntı ya da iç kulak 
kristallerinde yer değiştirmeye bağlı olarak baş dönmesi oluşabilir. Bu 
durumun düzelmesi haftalar ve aylar sürebilir. Böyle bir durumda, yıllar 
sonra bile özellikle pozisyon değişikliklerinde oluşan birkaç saatlik baş 
dönmeleri kalabilir.

BAŞ 
DÖNMESİ ŞİKAYETİ 
OLAN HASTA ÖNCE 

HANGİ UZMANA MUAYENE 
OLMALIDIR?

Baş dönmesinin en sık görülen 
nedenleri iç kulakla ilgili hastalıklar 

olduğu için hastanın muayene 
olmaya bir Kulak Burun Boğaz 

hastalıkları uzmanı ile başlamasında 
yarar vardır. Nöroloji, göz, iç 
hastalıkları, kardiyoloji hatta 

psikiyatri uzmanlarının da 
hastayı değerlendirmesi 

gerekebilir.

Prof. Dr. Hakan GÖÇMEN

Kulak Burun Boğaz
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VERTİGO

İleri yaşlardaki beyin aktivite bozukluklarında çeşitli beyin 
işlevlerinin azaldığı görülür. Beyinde bilgi işlem hızı azalır. 
Bu durum denge merkezinin pozisyon değişikliklerine 
daha yavaş bir reaksiyonla yanıt vermesine neden olur, bu 
da genel bir belirsizlik veya diğer karakteristik olmayan 
baş dönmesi yakınmalarını beraberinde getirir.

Baş dönmesi sonucunda ortaya çıkan ve düşme sonucu 
kırıklara kadar da varabilen yaralanmalar ilerleyen yaşla 
birlikte artar. Düşerken tutma reaksiyonları genellikle geç 
olur, böylece düşmenin sonuçları çok az yumuşatılabilir. 
Çünkü reaksiyon hızı azalır. Kemikler, kaslar ve eklemler 
ileri yaşlarda genç yaşlara kıyasla düşmeler karşısında 
daha az dirençlidir.

Migren her ne kadar başağrısı ana nedenlerinden de olsa 
migrene bağlı baş dönmeleri az değildir. 

Dahili hastalıklar: Kalp yetmezliği, kalp kapakçığı 
hastalığı, kalp krizi, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, 
kansızlık, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, düşük 
tansiyon, ileri kalp ritim bozuklukları, ani ve şiddetli su 
kaybı (ishal, kusma).

Eğer beyniniz yeterince kan almazsa kendimizi 
boşlukta hissetme, yer ayağınızın altından kayıyormuş 
gibi hisler ortaya çıkabilir. Bunu hemen hemen herkes 
yatarken aniden ayağa kalktığında göz kararması ile birlikte 
birkaç defa yaşamıştır. Genelde buna damar sertliği neden 

olur. Bu rahatsızlık çoğunlukla yüksek tansiyon, şeker 
hastalarında ve kan yağları yüksek olanlarda görülür. Bazen 
de kalp fonksiyonları yetersiz olanlarda veya kansızlık 
şikayeti olanlarda rastlanır. Bazı ilaçlar özellikle sigaradaki 
nikotin ve kafein beyne giden kan akımını azaltır. Diyetteki 
çok miktarda tuz da kan akımının azalmasına neden olur. 

Eğer iç kulak yeterince kan alamazsa daha özel bir baş 
dönmesi durumu olan vertigo ortaya çıkar. İç kulak kan 
dolaşımındaki değişikliklere çok hassastır. Bu yüzden beyin 
için bahsedilen zayıf kan dolaşımı durumlarının hepsi iç 
kulak için de geçerlidir. 

Psikolojik denge bozuklukları: Panik atak, anksiyete 
(huzursuzluk), stres, depresyon.

Hareket ederken dengemizi sağlayabilmek için oldukça 
çok sayıda vücut sisteminin birlikte uyum içinde çalışması 
gerekmektedir. Bu da göstermektedir ki, çok sayıda sistemi 
etkileyebilen çeşitli hastalıkların sonucunda baş dönmesi 
ve dengesizlik yakınması ortaya çıkmaktadır. Doğru teşhis 
koyma, baş dönmesi olan hastalarda daha kısa sürede tanı 
ve tedaviye olanak tanıyacaktır.

Baş dönmesi akut olarak ortaya çıkarsa veya 
dengesizlik duygusu sizin için sürekli bir sorun 
oluşturuyorsa doktorunuza başvurmalısınız. Ayakta 
dengeli duramama  hayatla bağdaşmaz ve sizin için 
tehlike yaratabilir.

Nörolojik hastalıklar: Beyin, beyincik gibi 
organlardan oluşan merkezi sinir sistemindeki 
kanama veya kan damarlarındaki tıkanıklıklara 
bağlı beslenme bozuklukları, multipl skleroz 
(MS), frengi, çeşitli beyin tümörleri, parkinson 
hastalığı, migren v.b. hastalıklar dengenin 
bozulmasına neden olabilirler. Hastanın 
öyküsünü alırken denge bozukluğuna 
eklenmiş olan kol ve bacaklarda güçsüzlük, 
vücudun herhangi bir bölgesinde his kaybı, 
çift görme, baş ağrısı, bilinç kaybı, ağız 
çevresinde karıncalanma hissi, konuşma 
bozukluğu vb. yakınmalar sorgulanmalıdır.
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KARACİĞER 
HASTALIKLARI
Karaciğer hastalıkları halk arasında sarılık diye bilinir. 
Sarılık farklı karaciğer hastalıklarında olabilen bir 
bulgudur. Sadece halsizlik bile karaciğer hastalığı belirtisi 
olabilir. Karaciğer hastalıklarında her zaman şikayet 
olmayabilir. Halsizlik, kırgınlık, karnın sağ üst veya sol üst 

tarafında dolgunluk hissi, idrar renginde koyulaşma, cilt 
veya gözlerde sarılık, uzun süreli alkol kullanımı karaciğer 
hastalığını düşündürmelidir.  Karaciğer hastalıklarının 
tanısında kan tahlilleri, ultrasonografi ve bazı durumlarda 
karaciğerden parça alınarak (biopsi) incelenmesi gereklidir.

Karaciğerin başlıca hastalıkları hepatitler, siroz, 
yağlı karaciğer, kistler ve tümörlerdir. Hepatit B ve C 
ülkemizde oldukça sıktır ve bu mikrop testleri pozitif 
olanlar mutlaka Gastroenteroloji ve Hepatoloji uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir. Uzun süreli tüm karaciğer 
hastalıkları (kronik) gerekli tedavi yapılmazsa zamanla 
karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine dönüşür. 
Karaciğer hastalıklarının erken tanı ve tedavisi, daha 
sonra gelişen yemek borusu varisleri, karında su birikmesi 
(asit) ve karaciğer komasının tedavisi Gastroenteroloji 
ve Hepatoloji dalında yapılmalıdır. Gerekli durumlarda 
uygun aşamada hastayı karaciğer nakline yönlendirecek 
kişi bu konunun uzmanıdır. 

Yağlı Karaciğer Hastalığı
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Yağlı karaciğer zamanla siroz nedeni olabildiğinden 
önemsenmeli ve takip edilmelidir.  Siroz hastalığında olan 
kanamalar, karında su birikmesi ve bilinç bozuklukları 
Gastroenteroloji ve Hepatoloji uzmanı tarafından takip 
edilmelidir.

Karaciğerde aşırı miktarda yağ toplanması ile yağlı karaciğer 
oluşmaktadır. Bu yağlanma hücreler içinde yağ birikmesi 
veya buna ilaveten karaciğerde iltihap hücrelerinin de 
artması ile birlikte olabilir. Aşırı alkol alınması sık sık 
rastlanılan bir nedendir fakat bir çok başka nedeni vardır. 
Normalde karaciğer hücrelerinde yağ bulunur. Yağlı 
karaciğerde bu miktarda aşırı artma olur. Karaciğerdeki 
yağ, karaciğer hücrelerinin %5’inden fazlasını kapladığında 
yağlı karaciğer oluşur. Basit yağlı karaciğer genellikle 
karaciğere ciddi hasar vermez. Bu hastalarda genellikle 
alkol kullanımı, aşırı kilo ve şeker hastalığı vardır. Ancak bir 
neden olmadan da yağlı karaciğer olabilir. Yağlı karaciğer 
karaciğerde iltihabı hücrelerinde birikmesi eşlik ederse 
buna steatohepatit denir ve daha ciddi bir durumdur. Bu 
şekilde olanlarda zamanla karaciğerde nedbe dokusu 
artarak siroz gelişebilir. Yağlı karaciğere erişkinlerin %20’si 
ve çocukların %5’inde rastlanmaktadır.

Yağlı Karaciğerin Evreleri
1. Yağlı Karaciğer
2. Steatohepatit
3. Nedbe Dokusu Oluşması
4. Siroz

Yağlı Karaciğerin Belirtileri
Yağlı karaciğerin hiçbir belirtisi olmayabileceği gibi 
bazen; yorgunluk, halsizlik, karnın sağ üst kısmında künt 
ağrı olabilir. Siroza ilerlemiş vakalarda iştahsızlık, kilo 
kaybı, bulantı, ciltte kırmızı lekeler, halsizlik, yorgunluk, cilt 
renginde sararma, vücutta sıvı birikmesi, kaşıntı, bacaklarda 
şişlik ve bilinç bozuklukları olabilir.

Yağlı karaciğerin tanısı, erken evrede bir belirti 
göstermediği için rutin muayenede tesadüfen konulabilir. 
Birçok vaka, kan yağları için ilaç kullanan hastalarda ilaç 
kullanımı ile ilgili olarak karaciğer testleri takibi sırasında 
saptanır. Karaciğer fonksiyon testinde yükseklik olabilir, 
ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve karaciğer biyopsisi 
de diğer tanı yöntemleridir.

Yağlı Karaciğer Tedavisi
Yağlı karaciğer alkole bağlı ise alkolün bırakılması ile iyileşir. 
Ancak alkole bağlı daha ileri bir karaciğer zedelenmesi 
varsa hastalık tamamen iyileşmez ancak ilerlemesi 
durdurulabilir. Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğerde, 
obezite ile mücadele edilerek diyet ve egzersizle 
karaciğerdeki yağlanma azalabilir. Diyabet kontrolü ile 
kan şekeri kontrol altına almak yine yağlanmayı azaltabilir. 
Kolesterol kontrolü yapmak ve toksik maddelerden uzak 
durmak tedavi sürecinde yapılması gerekenlerdendir.

Sağlıklı Karaciğer   Yağlı Karaciğer Karaciğer Fibrozu Siroz
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Prof. Dr. Esin ÜNLÜ

Gastroenteroloji ve Hepatoloji 
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Obezite  Ameliyatı
Obezite, basitçe bedende anormal ve normalden fazla 
miktarda yağ dokusunun depolanması ile ortaya çıkan 
kronik bir tıbbi halle beraber başlı başına bir hastalık 
durumudur. Teknik olarak beden kitle indeksi olarak 
adlandırılan derecelendirmeye göre 30 kg/m2 ve 
üzeri olarak çıkan kişiler obez olarak değerlendirilir. 
Obezite, beden kitle indeksi ile matematiksel olarak 
derecelendirilir. 

Obezite Hangi Sorunlara Sebep Olur?
Obez kişilerde yağ dokusu yoğunluğunun gövdede, 
özellikle göbek çevresinde yoğunlaşmış olması 
obezitenin diğer hastalıklara ve tehlikeli sonuçlara kapı 
açacağının işaretidir. Obeziteye eşlik pek çok sorun 
bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu 
kişilerde sıklıkla görülen sorunları şu şekilde basitçe 
maddelendirebiliriz:
•	 Metabolik sendrom
•	 Kan tetkiklerinde kötü kolesterol değerlerinde 

yükseklik
•	 Aktivite, hayat kalitesinde düşüklük
•	 İnsulin direnci
•	 Tip 2 diyabet
•	 Hipertansiyon
•	 Kalp ve damar hastalıkları (kalp yetmezliği, kalp 

krizi)
•	 Solunum bozuklukları (astım, tıkayıcı uyku apnesi)
•	 Uyku bozuklukları
•	 Psikiyatrik, psikolojik problemler (depresyon)
•	 İnme, felç, beyin kanaması
•	 Sindirim sistemi bozuklukları (relü, kabızlık, safra 

kesesi taşları)
•	 Ortopedik problemler (eklem, omurga hasarları)
•	 Kanser riskinde artış (meme, prostat, rahim, kalın 

bağırsak)
•	 Ürolojik bozukluklar (idrar kaçırma, kısırlık)
•	 Doğum problemleri
•	 Karaciğer yağlanması
•	 Varisler
•	 Pickwickian sendromu (tıkayıcı yetersiz solunum, 

tıkayıcı uyku apnesi)
•	 Toplumda uyum problemleri

   ne zaman gerekir?
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Bunu hesaplamak son derece basittir. Beden kitle endeksi formülü şu şekildedir:
Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)

Örnek: 90 kg ve 160 cm ölçülerindeki bir insan için
              90 / 1,6×1,6 =   35,15 kg/m2 (obez)

beden kitle indeksine(bmı) göre derecelendirme:
bmı(kg/m2): sonuç:

18,5 ———————————————————————----——zayıf
18,5-24,9———————————————————————–normal
25-29,9————————————————————————–-fazla kilolu
30-39,9————————————————————————–-obez
40-50—————————————————————————–--morbid obez (ileri derecede obez)
50 ve üzeri——————————————————————-süperobez

Obezite Cerrahisi Endikasyonları
2012 yılına dek dünya çapında 14 
binden fazla çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan derlenen veriler ışığında 
oluşturulan ve uluslararası olarak 
kabul edilen “klinik pratik uygulama 
rehberliği” ile hangi hastaların cerrahi 
tedaviye yönlendirilmeleri gerektiği ve 
hangi cerrahi girişimin hangi hastaya 
önerilmesi gerektiği belli kriterlerle 
belirlenmiştir. Bariatrik-metabolik 
cerrahi tedavisi gören hastaların, 
cerrahi tedavi uygulanmayanlara göre 
oluşabilecek koroner damar hastalığı 
(kalp krizi), tip 2 diyabet ve kansere 
bağlı ölüm oranlarının azaldığı 
gösterilmiştir. Bu rehbere göre verilen 
önerileri şöyle özetlemek mümkün:
•	 Beden kitle indeksi (bmı) 40 ve 

üzerinde ve henüz belirlenebilmiş 
tıbbi problemi yoksa (ameliyat 
olmaya engel durum da yoksa) 
tedavi: cerrahi

•	 bmı 35 ve üzerinde ve obeziteyle 
ilişkili bozukluklardan bir ya da 
daha fazlası mevcut ise tedavi: 
cerrahi

•	 bmı 30 ve üzerinde uygun medikal 
tedaviye ve takibe rağmen şeker 
kontrolü sağlanamayan tip 2 
diyabetli biyokimyasal vücut 
değerleri bozulmuş hastalarda 
tedavi: cerrahi

Obezite Cerrahisinden Kimler Fayda Görebilir ?
Hangi hastaların cerrahi tedaviye yönlendirilmeleri 
gerektiği, hangi cerrahi girişimin önerilmesi gerektiği 
belirlenmiştir. Bu konuda dünya çapındaki en önemli 
oluşum olan ifso (the international federation for the 
surgery of obesity and metabolic disorders) kılavuzu 
obezite cerrahi kriterlerini şu şekilde belirtmiştir:
•	 Hastalar 18-60 yaş arası olmalı.
•	 60 yaş ve üzeri hastalarda da obezite cerrahisi yarar-

zarar oranı değerlendirmesi yapılarak karar verilmeli.
•	 Beden kitle indeksi (bmı) 40 kg/m2 ve üzerinde olmalı.
•	 Bmı 35-40 kg/m2 olan ve buna yandaş hastalığı olan, 

cerrahi metotlarla sağlanan kilo kaybının bu sorunlar 
üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmeli.

•	 Cerrahi için düşünülen hastalar, cerrahi dışı yöntemlerle 
kalıcı ve yeterli kilo kaybı sağlayamayan kişiler olmalı.

•	 Ameliyat sonrası dönemde medikal ve psikolojik 
desteğe katılabilecek bireyler olmalı.

Doç. Dr. Üzeyir TUNCER

Genel Cerrahi 
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Ameliyat Kararına Engel Teşkil Edebilecek Durumlar
•	 Düzenli aralıklarla tıbbi takip ve yönetim alamayacak hastalar.
•	 Alkol ve madde bağımlısı olan kişiler.
•	 Hayatı tehdit eden hastalık varlığı (kanser gibi).
•	 Kendi kendine ve yakınları tarafından yeterli bakım sağlayamayacak hastalar.
 
Obezite ‘de Neden Cerrahi Çözüm ?
Obezite ve morbid obezite yaşamı normal kişilere göre kısaltan, hatta maruz bıraktığı riskler 
neticesinde ölüme kadar varabilen bir hastalıktır. Özellikle morbid obez hastalar, eğer tedavi 
edilmezlerse yaşıtlarına göre kalp ve damar hastalıklarına, diyabete, hipertansiyona daha erken 
yaşlarda yakalanırlar. Hatta bu hastalıkların riskleri nedeniyle daha erken yaşamlarını yitirebilirler.

Kişiler her türlü tıbbi diyet ve çeşitli egzersizlerle kilo veremiyorlarsa ya da yeniden kilolarını geri 
alıyorlarsa (Araştırmalar kilo alıp vermelerin %95‘nin başarısız olduğunu gösteriyor.) ameliyat bir 
çözümdür. Şunu belirtmekte fayda var: Cerrahi tedavi yöntemleri başarı ihtimali son derece 
yüksek olan en etkili tedavi seçeneğidir. Morbid obezite cerahisi kilo kaybındaki başarı; kilo 
kaybının sürekliliği; şeker, tansiyon, kolesterol, trigliserit yüksekliklerinin düzelmesi ve yaşam süresini 
uzaması açısında en etkin tedavidir.

Dünyada yapılan çalışmalara göre morbit obezite tedavisinde diyet ve egzersiz ile zayılama 
hastaların % 2 ilâ % 5 ‘inde işe yarıyor. Kilo verilse de yeniden fazlasıyla geri alınıyor. Bariatrik cerrahi 
ile tedavi, morbid obeziteye yönelik en etkili alternatiftir.

Tedavinin başarısı hastaların yakın takiplerinin ameliyat sonrasında da devam etmesiyle 
mümkün olur. Morbid obesite ameliyatları sonrası kişilerin yemek porsiyonları küçülür. İştahlarında 
azalma olur. Yemeklerini yavaş ve iyice çiğneyerek yemeleri gerekir. Bir aylık dönemde sıvı gıdalarla 
beslenip aşamalı olarak katı gıdalara geçebilir.

Obezite Tedavisinde Cerrahi Tedavi seçenekleri:
Yukarıdaki kriterler göz önünde tutulduktan 
sonra ameliyata uygun bulunan hastalarda altı 
farklı yöntemle operasyon gerçekleştirilebilir. 
Hangi hastaya hangi ameliyatın yapılacağı, 
cerrahi ve medikal ekibin hastaya ait bulguların 
değerlendirilmesi neticesinde belirlenir. 
Ameliyat şekline hastayla birlikte yön verilir. 
Bazen kombine yöntemler uygulamak 
gerekebilir. Morbid obeziteye ek şeker hastalığı 
varsa şeker hastalığının ameliyatla tedavisi 
protokolü uygulanır. Hastanın problemlerini 
çözecek en sorunsuz yöntemle tedaviye 
başlamak gerekir. 
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Her ne yöntem kullanılırsa kullanılsın ameliyat öncesi hasta ile ekip arasındaki beklenti ve hedelerin 
aynı olması son derece önemlidir. İşte uygulanabilecek cerrahi tedavi seçenekleri:
•	 İntra gastrik balon (endoskopi ile yerleştirilir)
•	 Laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide-lsg) 
•	 Laparoskopik mini-gastrik bypass
•	 Laparoskopik roux-n-y gastrik bypass
•	 Laparoskopik biliopankreatik 
       diversiyon/duodenal switch
•	 Laparoskopik duodeno jejunal bypass
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Yetişkinlerde görülen diyabet 
hastalığı pankreasta yapılan insülin 
hormonunun zaman içerisinde 

gittikçe azalması veya üretilen insülinin 
etkisiz kalmasıdır.

Diyabet, tüm dünyada sıklığı gittikçe artan 
salgın boyutlarına ulaşan, sessizce ilerleyen 
ömür boyu devam eden bir hastalıktır. 
Diyabette temel olarak kan şekeri yüksekliği 
söz konusu olmasına rağmen bununla 
birlikte sıklıkla kanda yağ, kötü kolesterolde 
yükseklik, iyi kolesterolde düşüklük, 
karaciğerde yağlanma görülmektedir. 
2000’li yıllarda tahminin 171 milyon olan 
diyabetli sayısının 2030’larda 366 milyona 
ulaşacağı düşünülmektedir.

Diyabet (Şeker Hastalığının) Tedavisi
Tedavi olanakları ağızdan kullanılan ilaçların 
bulunması ile genişlemiştir. Günümüzde her türlü 
tedavi olanaklarına rağmen kan şeker düzeyinin 
ayarlanması kolay olmamaktadır. Her tedavinin de 
kendine göre yararları ve yan etkileri olmaktadır. 

Bugün diyabeti, tamamen iyileştirici bir tedavi 
yoktur aksini söylemek, bugünkü bilimsel 
ölçülere göre mümkün değildir. Ancak kan şeker 
düzeyi normale yakın düzeye indirilebilir, bu 
şeker hastalığının yok olduğu anlamına gelmez. 
Her hastaya göre ayarlanabilecek etkin tedaviler, 
alternatif metotlar vardır. Hastaya göre tedavi 
imkanları değerlendirilirken hastaların bir çok 
açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir.

16



Hastanın yaşı, organ komplikasyonları, tedaviye 
adaptasyon düzeyi, sosyo-ekonomik durumu, 
sürdürülebilirliği, tedavinin yan etkileri uzun vadedeki 
sonuçlar incelenmelidir. Ana hedef mümkün olduğunca 
normale yakın kan şekeri seviyelerini muhafaza etmektir. 
Şişmanlık ile glukozun dengede tutulması mücadelesi 
diyabet tedavisinde alternatif yolların araştırılmasına 
neden olmuştur. Bu düşünce ile şişmanlıkla birlikte 
diyabeti de kontrol altına alabilecek özellikle ileri derecede 
şişman hastalarda fayda sağlayabilecek çeşitli cerrahi 
tedavi metotları geliştirilmiştir. Günümüzde bu cerrahi 
tedavi yöntemleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 
Uluslararası dernekler, komiteler tarafından diyabetin 
cerrahi tedavisi, tedavi seçenekleri içerisine alınmıştır. IDF 
(Uluslar arası Diyabet Federasyonu) vücut kitle endeksi 
(VKİ) >30 kg/m2 olan, insülin ve diğer tedavilerle 
kontrolü sağlanamayan hastalarda cerrahi tedavi 
seçeneğini önermektedir.
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Şeker Hastalığı Ameliyatında Tam Olarak Ne 
Gibi İşlemler Gerçekleşiyor ?

Öncelikle mide hacmi tüp mide haline getirilerek 
kısıtlanır. İnce bağırsağın son kısmından bir bölüm, 
ince bağırsağın ilk kısmının yakınına getirilerek araya 
yerleştirilir. Yapılan işlem neticesinde yiyecekler 
mideden hemen sonra ince bağırsağın yeri değiştirilmiş 
son kısmına gelir, bu bölümün sonunda normal seyrine 

devam eder.

Şeker Hastalığı Ameliyatının Önemi
İleal interpozisyon, tip 2 diyabetin etki ve işleyiş 
mekanizmaları araştırılıp incelenirken bu işleyiş 
mekanizmaları temel alınarak hastalığa özgü geliştirilen 
cerrahi yöntemdir.

Geliştirilen bu cerrahi yöntemde devam eden hastalığı 
besleyen sindirim sistemi yerine, tip 2 diyabetin işleyiş 
mekanizması üzerinden cerrahi olarak yapılan bir 
işlemle (İşte buna ileal interpozisyon adı verilir.) düzelme 
eğilimine girecek yeni sindirim sistemini beslemek 
akılcı çözümlerden en etkilisi olarak görülmektedir.  
İleal interpozisyon operasyonu şeker hastalığının 
tedavisinde bilinen en etkili tedavi olarak kabul 
edilmektedir.

İleal interpozisyon + sleeve gastrektomi cerrahi 
yöntemi tip 2 diyabet tedavisinde diğer seçeneklere 
göre öne çıkmaktadır. Çünkü bu operasyon obez 
olmayan hastalarda da etkin sonuç vermekte, kalıcı 
beslenme sorunlarına neden olmamakta (vitamin-
mineral eksiklikleri gibi), hayat beklentisi ve kalitesini 
belirgin ölçüde pozitif etkilemektedir. Tüm bunlardan 
yola çıkarak bu ameliyatların metabalik etkilerinin çok 
daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Yrd. Doç. Dr. Hasan V. OFLUOĞLU

Genel Cerrahi / Diyabet ve Obezite Cerrahisi
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“Şeker Hastalığı Ameliyatı Tedavisinden fayda görecek 
kişilerin  öncelikle tip 2 diyabetli oldukları belirlenmiş 
olmalıdır. Ayrıca en az 3 yıldır bu teşhis altında, optimal 
ilaç tedavisi yöntemleri, hayat stili ve diyet değişikliklerine 
rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamamış olmalıdır. Bu 
kritere uyan hastaların daha sonra yaşı gözden geçirilir. 
Dikkat edilecek diğer bir önemli nokta insülin salınımının 
yeterli düzeyde devam ediyor olması ve bu salınımın yemek 
sonrası artıyor olmasıdır. Bu yöntem ayrıca obez ya da obez 
olmayan hastalarda da başarılı sonuçlar sağlayabilir.
                     
                          ” 

Şeker Hastalığı Ameliyatı ile Amaçlananlar
Tip 2 diyabet hastalığında diyet, yaşam şekli değişiklikleri 
ve standart ilaç tedavileriyle şeker yüksekliği kontrol 
altına alınamadığı, yapılan tüm tıbbi tedavilere rağmen 
ilerlemesinin durdurulamadığı ya da seyrinin kötüleşmeye 
başladığı durumlarda cerrahi tedaviyle hastalığın 
sonlandırılabileceği, kontrol altına alınabileceği, gidişin 
yavaşlatılabileceği ve komplikasyonların önlenebileceği 
düşünülmelidir.

Ameliyatların amacı vücuttaki insülinin etkili kullanımını 
arttırmak ve insülin direncini ortadan kaldıracak hormonal 
değişiklikleri başlatmaktır. Bu ameliyat sayesinde vücudun 
ürettiği şeker düzenleyici hormonlar daha etkin kullanılır 

ve buna bağlı olarak insülin rezervleri daha uzun süre 
korunmuş olur. Böylelikle kan şekeri kontrol altına alınır ve 
tip 2 diyabetin kötü seyri önlenmeye çalışılır.

Ameliyattaki başarı şansımızı en üst seviyede tutmak 
için hastalarımız tedavi ekibimiz tarafından uluslararası 
standartlara göre değerlendirilir ve kişiye en uygun cerrahi 
teknikle şekerin kontrol altına alınması hedelenir.

Bu cerrahi yöntem şeker hastalığı için kullanılan şeker 
haplarının ve insülin iğnelerinin tam olarak bırakılmasından, 
ilaç miktarı ve sayısının azalmasına kadar bir dizi etkin 
sonuç içerir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı ile Vücutta Oluşan Olumlu 
Değişiklikler Nelerdir ?
1. Bu ameliyatla yeni bir sindirim sistemi oluşturulur. 

Böylece alınan besin maddeleri mideden hemen 
sonra ince bağırsağın son kısmıyla buluşur. Bu erken 
buluşma GLP-1 seviyesinde artış sağlar. Bu da erken 
dönem insülin salınımını düzenler.

2. Bu ameliyatla onikiparmak bağırsağının aşırı şekilde 
uyarılması durdurulur. Böylece glukoza tepki olarak tip 
2 diyabette bozulmuş olan geç dönem insülin artışının 
GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) 
tarafından düzelmesi sağlanır.

3. Hepatik (karaciğer) ve diğer vücut dokularındaki 
insülin direnci azalır.

4. Bu cerrahi işlemle kalori kısıtlanması ayarlanabilir ve 
uzun süreli, doğru kilo kaybı sağlanır.

5. Yine bu cerrahi işlem sayesinde midenin boşalması 
hızlanır ve ghrelinin (Mideden salgılanan ve beyinde 
iştah-doygunluk merkezi üzerine etkili olan hormon) 
azalması sağlanır.

6. Tip 2 diyabetli kişilerde glukagonun (Kan şekerini 
arttırıcı ve insülin karşıtı hormon) gecikmiş ve yetersiz 
baskılanmasındaki bozukluk düzelmeye başlar.

7. Tip 2 diyabetli hastalarda artmış hepatik (karaciğerin) 
glukoz üretiminin azalması sağlanır.

8. Tip 2 diyabetle ilişkili eşlik eden hastalık ve 
bozuklukların kontrolü ya da düzelmesi sağlanır.
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KALP KRİZİ
Hakkında Bilmedikleriniz!
Kalbin yeteri kadar oksijen alamayarak ölmesine kalp 
krizi (miyokard enfarktüsü) denir. Oksijeni kalbin kendi 
damarları yani koroner damarlar getirir. Eğer koroner 
damarlarda bir tıkanıklık veya daralma söz konusu ise kalp 
yeteri kadar oksijen alamaz, beslenemez. Beslenemeyen 
kalp dokusunda gelişen metabolik değişikler ölümcül 
ritim bozuklularına yol açarak erken ani ölümlere yola 
açabiliceği gibi bu durum uzun sürerse kalp işlevini 
yitirir ve kanı pompalayamaz hale gelir. Kalp krizinin ilk 
20 dakikasından sonra kalp dokusunda hasar gelişmeye 
başlar. 6. saatin sonunda hasar artık kalıcı olur. Kalp krizi 
geçirmiş kimselerde ölen dokunun yerine yenisi gelmez. 
İşlevsiz bir yara tabakası oluşur. Yani kalp krizinin verdiği 
hasar geridönüşü olmayan bir hasardır. Bu nedenle 
kalp krizinde erken müdahale hem hayat kurtarıcıdır 
hem de sonradan gelişebilecek kalp yetersizliğini 
önleyebilmektedir.

Tehlikeli midir? Her Kalp krizi ölümle mi sonuçlanır?
Bu insanların yaklaşık 1/3 ile 1/4 kadarı daha hastaneye 
varamadan şikayetleri başladıktan sonraki ilk 1 saat içinde 
ölmektedir. Hastaneye ulaşabilen olgularda ölüm %5- 
%15’e  kadar düşmektedir. Ülkemizde  her yıl yaklaşık 
200.000 kişi kalp krizi nedeniyle kaybedilmektedir.

Kalp krizi riski aşağıdaki durumlarda artmıştır.   
•	 Sigara içmek 
•	 Kan lipidlerinin (kolesterol, trigliserid)  yüksek olması 
•	 Diyabet Hastalığı 
•	 Obezite
•	 Hipertansiyon 
•	 65 yaşını geçmiş olmak 
•	 Stres  
•	 Ailesinde kalp krizi hikayesi olması  

kalp krizi riskini arttırır.
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Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir?
Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir 
ağrı (sanki 100 kiloluk bir kişi göğüsümüze oturmuş gibi) 
olur. Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır. Ağrı hareket 
etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım 
saatten uzun sürer.  Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme 
ve mide bulantısı vardır. Nefes darlığı olur. İç sıkıntısı 
eşlik eder. Bazı insanlarda belirtiler gizli olabilir. Örneğin 
diyabet hastaları hiç ağrı duymayabilirler ve sadece nefes 
darlığı ve soğuk terleme şikayetleri olabilir. Bazı hastalarda 
mide ülseri ve kas ağrısıyla kalp krizi ağrısı karıştırılabilir,  
yanlış yorumlanabilir. 

Kalbi korumak için alınması gereken önlemler nelerdir?
Hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek 
yukarıda saydığımız bazı risk faktörlerini artık bizim için 
risk olmaktan çıkarabiliriz. Neler yapılabiliriz? Sigara 
bırakılabilir, yüksek tansiyonu ve diyabet hastalığı daha 
düzenli takip ve tedavi ettirilebilir, daha çok meyve ve 
sebze tercih edilerek kolesterolden daha fakir bir diyet 
tercih edilebilir, düzenli egzersiz yapılabilir, ailemizde kalp 
hastalığı hikayesi varsa düzenli kontroller yaptırılabilir ve  
stres altında olanlar kendilerini daha mutlu edecek şeylerle 
meşgul olabilirler.

Kalp krizi genetik midir?
Kalp krizi anne ve babadan genetik miras olarak çocuklara 
geçebilmektedir. Eğer kalp krizi 50-60 lı veya daha erken 
yaşlarda olmuşsa diğer aile fertleri için kalp krizi riskini 
arttırır.  Bu mutlaka diğer aile fertlerinin de kalp krizi 
geçireceği anlamında anlaşılmamalıdır. Erken yaşta kalp 
krizi geçirme hikayesi olan ailelerin hayat tarzı ve beslenme 
alışkanlıklarına daha fazla özen göstermeleri ve periyodik 
kardiyolojik kontrollerini yaptırmaları önerilmektedir.

Kalp krizi acil bir durumdur ve erken tanı çok 
önemlidir. Kalp krizi şüphesi varsa zaman geçirmeden 
bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Transport sırasında 
mümkünse aspirin çiğnetilmelidir. Erken müdahale 
yapılmazsa tedavinin çok faydası olamamaktadır. Çünkü 
zaman kaybı ölümcül ritim bozuklularına, kalp adelesinin 
geriye dönüşü olmayan kaybına yol açabilir. Kalp krizi 
tedavisindeki amaç kalp hasarını en az düzeyde tutmaktır. 
Bu da tıkalı olan damarı açmakla sağlanabilir.  Kullanılan 
yöntemler gidilen sağlık merkezlerine göre değişebilir.  
Çoğunlukla iki yöntem uygulanır. Birincisi pıhtı eritici 
ilaçlarla  (trombolitik) tıkalı damarın açılması. İkinci yöntem 
ise kateter laboratuarının olduğu merkezlerde yapılabilen 
balon ve stent ile tıkalı damarın görülerek açılması. Daha 
nadir olarak da  acil by-pas ameliyatı uygulanır.

Artık genç insanların da kalp krizi geçirme nedenleri 
nelerdir?
Son dönemlerde  gençlerde görülen kalp krizleri pek 
çoğumuzu endişeye sürüklemektedir. Yani bugüne kadar 
"yaşlı hastalığı" olarak düşündüğümüz kalp rahatsızlıkları 
artık gençleri de orta yaş grubunu da tehdit etmeye 
başlamıştır. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 22 Avrupa 
ülkesi arasında yaptığı araştırmada, 50 yaş altında görülen 
kalp krizi oranlarında birinci sırada olmamız malasef bu 
olguyu desteklemektedir. 

Sanayileşmenin getirdiği beslenme bozukluğu, rekabetçi 
iş ortamının getirdiği aşırı stres yükü, gençlerdeki sigara ve 
bağımlılık yapan madde alışkanlığındaki artış gençlerde 
kalp krizi sıklığını arttıran faktörler olarak düşünülmektedir. 
Bununla birlikte genç  ölümlerin aslında çoğu gözden 
kaçmış doğumsal kalp adelesi  hastalıklarına, kalp  kapak 
hastalıklarına veya ani gelişen ritm bozukluklarına da 

bağlı olabilmektedir.  Ailede genç ani ölüm hikayesi varsa 
mutlaka diğer aile fertlerinin de kardiyolojik muayene ve 
tetkiklerle kontrol edilmesi uygun olacaktır.

Uzm. Dr. Fatih TEKİNER

Kardiyoloji
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Diyabetik Göz Hastalığında

LAZER 
TEDAVİSİ
Diyabetik  (Şeker Hastalığına Bağlı) göz hastalığı, diyabet hastalığına 
yakalanan kişilerde görülebilecek bir grup göz rahatsızlığını ifade 
etmektedir. Bu rahatsızlıkların tümü ciddi görme kaybı ve hatta körlüğe 
neden olabilmektedir.

Diabetik göz hastalığı sonucu karşılaşılabilecek en önemli problemler:
Diyabetik retinopati: Retina (ağ tabaka) damarlarının şekere bağlı tahribatı 
sonucu ortaya çıkar.
Katarakt: Lensin (göz merceği) bulanıklaşmasıdır. Şeker hastalarında 
katarakt daha erken yaşta ortaya çıkmaktadır.
Glokom (göz tansiyonu): Görme siniri harabiyeti yaparak görme kaybına 
neden olmaktadır. Diyabetli bir hastada glokoma yakalanma riski diğer 
yetişkinlere oranla yaklaşık iki kat daha fazladır.

Diyabetik Retinopati Nedir?
Diyabetik retinopati diyabete bağlı göz hastalıkları 
içerisinde en sık görülenidir ve yetişkinlerde önemli bir 
körlük sebebidir. Retina tabakasındaki damar yapısının 
bozulmasıyla ortaya çıkar bunun sonucu olarak diyabetik 
retinopatili bazı insanlarda damar içerisindeki kanın sıvı 
kısmı dışarı sızabilmektedir. Hastalık ilerledikçe, retina 
yüzeyinde anormal yeni damar oluşumları meydana 
gelmektedir.

Diyabetik retinopatisi olan hastaların başlangıçta 
görmelerinde bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Diyabetin 

süresiyle diyabetik retinopatinin ortaya çıkma ve görme 
kaybına gidebilecek ciddi retina problemlerinin görülme 
olasılığı artmaktadır. Diyabetik retinopati genellikle her iki 
gözü birlikte etkilemektedir.

Diyabetik Retinopatinin Evreleri Nelerdir?
Diyabetik retinopatinin dört evresi vardır. Bunlar; Hafif 
proliferatif olmayan retinopati, Orta proliferatif olmayan 
retinopati, Şiddetli proliferatif olmayan retinopati, 
Proliferatif diyabetik retinopati roliferatif diyabetik 
retinopati en ileri evredir.
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Kimler Diyabetik Retinopati Riski ile Karşı Karşıyadır?
Gerek tip I gerekse tip II diyabeti olan tüm insanlar için 
bu risk bulunmaktadır. Bu nedenle diyabeti olan herkesin 
en azından yılda bir kere genişletilmiş göz bebeğinden 
kapsamlı bir fundus (göz dibi) muayenesi yaptırmasında 
fayda vardır. Bir kimse ne kadar uzun süredir diyabet 
hastası ise bu kişide diyabetik retinopati gelişme riski o 
kadar fazlalaşmaktadır. Diyabet hastalarının yaklaşık olarak 
% 40-45'inde herhangi bir evrede diyabetik retinopati 
görülmektedir. Diyabetik retinopatisi olan bir hastaya 
doktoru tarafından hastalığın ilerlemesinden korunmak 
amacı ile tedavi önerilebilir. Eğer hastada diyabetik 
retinopati tespit edilmişse daha sık göz muayenesi 
gerekebilir. Proliferatif retinopatisi bulunan hastalar, 
zamanında tedavi ve düzenli takip sayesinde körlük 
risklerini %95 oranında azaltabilirler.

Diyabetli hastalar üzerinde yapılan çalışmalar, kan şekerinin 
iyi kontrolünün retinopatinin ortaya çıkış ve ilerleyişini 
yavaşlattığını göstermektedir. Kan şekerini mümkün 
olduğunca normal sınırlara yakın olarak tutabilen diyabet 
hastalarında aynı zamanda böbrek ve sinir hastalığı da 
daha az görülmektedir. İyi bir kan şekeri düzeyi kontrolü 
lazer ihtiyacını da azaltacaktır.

Diyabetik Retinopatinin Herhangi bir Semptomu (hasta 
şikayeti) Var mıdır?
Genellikle hastalığın erken evrelerinde hastanın herhangi 
bir şikayeti olmamaktadır ayrıca ağrı da yoktur. Diyabeti 

olan hasta şikayetlerin ortaya çıkmasını kesinlikle 
beklememelidir. Yılda en az bir kere genişletilmiş 
göz bebeğinden detaylı bir göz dibi muayenesi 
yaptırılmalıdır.

Eğer Kanama Meydana Gelirse Proliferatif 
Retinopatide Hastanın Şikayetleri Neler Olacaktır?
Öncelikle kanın oluşturduğu noktacıkları veya göz 
içinde yüzen leke görürsünüz. Eğer gözünüzde lekeler 
oluşursa mümkün olan en kısa zamanda göz doktorunuza 
başvurmalısınız. Daha ciddi kanama meydana gelmeden 
önce tedaviye ihtiyacınız olabilir. Kanamalar genellikle uyku 
esnasında ve bir kereden daha fazla olmaya eğilimlidir.

Diyabetik Retinopati Nasıl Tedavi Edilir?
Diyabetik retinopatinin ilk üç evresinde makula ödeminiz 
olmadığı sürece tedavi gerekmeyecektir. 

Diyabetik retinopatinin ilerlemesinden kaçınmak için 
şeker hastalarının kan şekeri, kan kolesterolü ve kan 
basıncı düzeylerini kontrol altında tutulmalarında fayda 
vardır. Proliferatif retinopati, lazer ile tedavi edilir. Laser 
tedavisinde amaç anormal kan damarlarının kapatılmasına 
yardımcı olmaktadır. Doktorunuz gözünüzün retina 
tabakasında anormal damarların kapanması için makula 
bölgesinden uzakta laser yanığı oluşturur. 

Tedavide oldukça fazla sayıda laser yanığı oluşturmak 
gerektiğinden,  tedavi genellikle iki veya daha fazla seansta 
tamamlanmaktadır. Her ne kadar tedavi sonrası çevreyi 
görmede azalma olabilse de laser tedavisi ile mevcut 
görme düzeyiniz korunabilir. Laser tedavisi renk görme ve 
gece görme düzeyinizde hafif bir azalmaya neden olabilir.

Laser tedavisi anormal kan damarları kanamaya 
başlamadan önce uygulandığında daha etkili olmaktadır.
Kanama başlasa bile kanama düzeyine bağlı olmak 
koşuluyla yine de laser tedavisi mümkün olabilir. Lazer 
tedavisi ve düzenli takip körlük riskini %90 oranında 
azaltabilmektedir. Ne yazık ki lazer tedavisi daha önceden 
kaybedilmiş olan görmeyi genellikle düzeltememektedir. 
Bu nedenle görme kaybını önlemenin en iyi yolu diyabetik 
retinopati tanısının erken dönemde konmasıdır.

Op. Dr. Adem ÖZEL

Göz Sağlığı ve Hastalıkları



AŞILAR
Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

İnsan sağlığına yapılacak en büyük katkılardan birisi de bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen 
bağışıklama faaliyetleridir. Tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne ya da ağır sakatlığına neden olmuş birçok 
hastalık aşılar sayesinde artık hiç görülmemektedir. 

Bu sayede günümüzde uygar toplumlarda hem yaşam kalitesi hem de beklenen yaşam süresi çok artmıştır. Kişilere ve 
toplumlara uygulanacak aşılarla ilgili kararlar son derece dinamik süreçlerden geçilerek alınır. Hastalık etkeni mikroplar 
da bizlerin aşılama ve tedavi yöntemlerimize karşı sürekli yeni stratejiler geliştirirler ve bu savaş dinamik bir şekilde sürer 
gider. Gerek yeni çıkan aşılar gerekse de var olan aşıların uygulamalarına ilişkin toplumda konunun uzmanı olmayan 
bilim adamlarının farklı görüşleri ve medya mensuplarının da buna paralel değerlendirmeleri nedeniyle ülkemizde 
zaman zaman aşı uygulamaları gündemin ön sıralarına oturur ve büyük tartışmalar olur.  

Bu yazımda aşılarla ilgili ailelerin en çok merak ettikleri konularda bilgi vermeyi amaçladım.
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ÜLKEMİZDEKİ AŞILAMA PROGRAMI NASIL PLANLANIYOR ?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve ülkemizin en büyük tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden oluşan “Bağışıklama 
Danışma Kurulu” dünyada ve ülkemizde görülen ve aşıyla engellenebilen tüm hastalıkların dağılımlarını sürekli olarak 
takip ederek ülkemiz için en uygun bağışıklama planlamasını yapıyor. 

ÜLKEMİZDE 2015 YILI TEMEL AŞILAMA ŞEMASI

Hepatit-B

Hepatit-B

BCG, 5’li karma aşı, Pnömokok

5’li karma aşı, Pnömokok

5’li karma aşı, Pnömokok, Hepatit-B, OPA

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Su Çiçeği, Pnömokok

5’li karma aşı, Hepatit-A, OPA

Hepatit-A

4’lü karma aşı (KKK, Su Çiçeği)

DOĞUM 

1.ay 

2.ay

4.ay 

6.ay 

12.ay 

18.ay 

24.ay 

4-6 yaş 

BCG : Verem Aşısı
5’li karma aşı: Difteri (kuşpalazı), Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci, HiB (menenjit)
4’lü karma aşı: Difteri (kuşpalazı), Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci
OPA: Oral polio aşısı (ağıza damlatılan çocuk felci aşısı)

ULUSAL BAĞIŞIKLAMA SİSTEMİNDE YER ALMAYAN ÜLKEMİZDE BULUNAN AŞILAR HANGİLERİ?
Rotavirus aşısı ile meningokok aşısı ülkemizde bulunan, ancak henüz ulusal aşılama programına alınmamış aşılardır.  

ROTAVİRUS NEDİR? AŞISININ YAPILMASI MUTLAKA 
GEREKLİ Mİ?
•	 Rotavirüs çocuklarda ishale neden oluyor ve çok küçük 

bebeklerde hayati tehlikeye yol açabiliyor. 
•	 Bu virüs yüzeylerde çok uzun süre kalıyor. 
•	 Ülkemizde son yıllarda temiz su kaynaklarına ulaşımın 

kolaylaşması ve hijyen şartlarının düzelmesi nedeniyle 
ishalli hastalıkların sayısında önemli oranda azalma 
olmuştur. 

•	 Rotavirüs hijyen koşullarına bağlı olmadan da 
enfeksiyon yapabilme özelliğini taşır. Temiz koşullarda 
yaşayan bebeklerde diğer etkenlere bağlı ishaller 
azalsa bile Rotavirus ishali oranı azalmaz. İki yaşın 
altında bebeklerin uzun süre hastanede yatmasına yol 
açar.

•	 Ulusal ekonomiye de büyük yük getirebilir. 
•	 Rotavirus aşısı 2000 yılında lisans almıştır. Özellikle 

Latin Amerika ülkelerinde yoğun olarak kullanılıp, 
büyük başarı sağladıktan sonra 2006 yılında ABD’de, 
2007’den itibaren de ülkemizde kullanılmaya 
başlamıştır. 

•	 Rotavirüs aşısı ağızdan damla şeklinde uygulanmaktadır. 
•	 Diğer aşılara göre biraz daha pahalı, ancak Rotavirüs 

ishali olan bebeklerin tedavi masrafı, aşının maliyetinin 
çok daha üzerinde bulunur. 

•	 Aşının ciddi bir yan etkisi şimdiye kadar gözlenmemiş. 
İlk doz aşının bebeğin 3 ayını doldurmasından önce 
yapılması gerekmektedir. 

•	 Bu aşının önümüzdeki yıllarda ülkemizde de rutin 
aşı programına dahil edilmesi için Sağlık Bakanlığı 
tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 

•	 İki çeşit rotavirüs aşısı var. İkinci ve dördüncü aylarda 
2 doz aşı, bir de 2-4-6. aylarda  yapılan 3 dozluk aşı 
bulunmaktadır. 

SAĞLIKOLSUN

Uzm. Dr. Murat PALABIYIK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Neonatoloji
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MENİNGOKOK NEDİR? AŞISININ YAPILMASI MUTLAKA GEREKLİ Mİ?
•	 Meningokoklar insanlarda bazen kısa sürede ölüme yol acabilecek kadar ağır menenjit yapan bakterilerdir. Daha çok 

tropikal ülkelerde bulunurlar ama günümüzde ulaşım araçlarının gelişmesi sonucu tüm dünyaya yayılmaktadırlar.
•	 İnsanlarda hastalık yapan bir çok meningokok çeşidi vardır. Ancak en sık ve ağır hastalık yapan tipler A, B, C, Y ve 

W135 olmak üzere 5 çeşittir. 
•	 Ülkemizde bulunan aşılar bu 5 tipten 4 tanesine ( A, C, Y, W135) karşı koruma sağlarlar.
•	 Meningokok menenjiti ve ağır meningokok hastalığı diğer menenjit türlerine göre daha nadir ancak daha ölümcül ve 

ağır sakatlık bırakan hastalıklar olduğu için meningokok aşısı da pahalı bir aşı olmasına rağmen bebek ve çocuklara 
yapılması önerilir.

•	 Ülkemizde uzun yıllardan beri erişkenleri meningokoklara karşı koruyan aşı mevcuttur ama bu aşı çocuklarda işe 
yaramamaktadır. Çocukları da koruyan konjuge (güçlendirilmiş) aşı ise 2013 yılından beri ülkemizde kullanılmaktadır. 

•	 Ülkemizde bulunan meningokok aşısının ilk dozu 9.aydan itibaren, ikinci dozu ise ilk dozdan 3-6 ay sonra yapılmaktadır.  

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA AŞI YAPILMASININ 
SAKINCASI VAR MI?
Çocuklara aynı anda bir çok aşının bir arada yapılması 
sayesinde çok hızlı ve güçlü bir koruma sağlanır. Yıllardan 
beri bu uygulamanın yapılması sayesinde ülkemizde artık 
bir çok ağır hastalık hiç görülmemektedir. Bu şekilde 
yapılan uygulamarla aşıların yan etkilerinde herhangi bir 
artış olmamaktadır. 

AYNI ANDA YA DA BİR AY ARA İLE EFSANESİ NEDİR?
Yanlış bilinen ve aileleri gereksiz yere endişeye sokan 
bir uygulamadır. Birden fazla aşı yapılacaksa ya hepsi 
aynı gün olmalı, ya da her aşı arasında 1 ay ara olmalıdır 
diye bir inanış vardır. Bu inanışı bir çok yardımcı sağlık 
personeli hatta bazen hekimler de uygulamaya sokarlar. 
İşin doğrusu şudur: AYNI YOLLA YAPILAN İKİ CANLI AŞI 
YA AYNI GÜN YAPILMALI YA DA ARALARINDA 4 HAFTA 
SÜRE GEÇMELİDİR.  Burada sözü edilen canlı aşılar BCG 
deri içine, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Su çiçeği deri 
altına yapılırken Rotavirus ve çocuk felci aşıları ağızdan 
damlatılırlar. 

Yani günlük uygulamalarda bu aşıların çakışması sözkonusu 
değildir. Bugün karma aşı yapılan bir bebeğe bir kaç gün 
sonra rotavirus aşısının yapımasının hiç bir sakıncası yoktur. 

HANGİ DURUMLARDA AŞILAR ERTELENİR?
Genel olarak aşı yapılacak bir bebek ya da çocuğun tam 
olarak sağlıklı olması istenir. Ancak hastalıkların yaygın 
ve riskin yüksek olduğu dönemlerde “hastaneye yatışı 
gerektirmeyen her durumda” aşılar yapılabilir. Yani hafif 
bir burun akıntısı ve nezle, hafif bir ishal, çocuğun o sırada 
antibiyotik kullanıyor olması aşıya engel oluşturmaz. 

PREMATÜRE BEBEKLERE AŞILAR NASIL UYGULANIR?
Prematüre doğan bebeklere aşılar tıpkı gününde doğan 
bebekler gibi aynı zamanda uygulanır. Ancak ağırlığı 2000g 
altında olan bebeklerde Hepatit-B aşısı yeterince etkili 
olmadığı için bebeğin ağırlığının 2000g olması beklenir. 
Ancak bu ağırlığa ulaşamasa bile 1. ayını doldurunca ilk 
doz aşısı uygulanır. 

ANNESİ HAMİLE OLAN ÇOCUKLARA AŞI YAPILABİLİR 
Mİ?
Annesi hamile olan çocuklara tüm aşılar yapılabilir. Ancak 
evde bağışıklığı zayılamış bir aile ferdi varsa o çocuğa oral 
polio aşısı yapılmaz. 

26





SAĞLIKOLSUN

Diz
Protezi
Çoğunlukla Hangi
Hastalara Uygulanır?

DİZ EKLEMİ NEDİR?
Diz, vücuttaki en büyük eklemdir. Günlük rutin 
aktivitelerin yapılabilmesi için normale yakın 
bir diz fonksiyonuna ihtiyaç duyulur. Uyluk 
kemiğinin (femur) altucu, incik kemiği (kaval/
tibia) üstucu ve diz kapağı (patella) diz eklemini 
oluşturur. Femur ve tibiaya tutunan büyük bağlar 
dizin sağlamlık dengesini, uzun uyluk kasları 
ise kuvvetini sağlar. Bu üçü kemiğin görevi bir 
biri ile temasta olduğu eklem yüzeyleri kıkırdak 
ile kaplıdır; yastıkçık görevi olan bu kıkırdak 
sayesinde kemikler birbirleri üzerinde kolay 
hareket eder.

TOTAL DİZ PROTEZİ NEDİR?
Aşınmış olan eklem yüzeylerinin, metal ve 
polietilenden imal edilen, ağrısız eklem hareketi 
için tasarlanmış özel parçalar ile kaplanarak 
yapay bir eklem oluşturulmasıdır.

TOTAL DİZ PROTEZİ ÇOĞUNLUKLA HANGİ 
HASTALARA UYGULANIR?
•	 Total diz protezi genelikle ileri derecede 

eklem aşınması olan kişilere uygulanır.
•	 Ağrı kesici, diz içi enjeksiyon uygulamaları 

ve fizik tedavi gibi yöntemlerle günlük 
ağrınızın tedavi edilememesi,

•	 Ağrınızın rutin günlük aktivitelerinize 
müsaade etmediği durumlarda,

•	 Dizinizde hareket ile beraber ileri derecede 
eğrilik, hareket kısıtlılığı veya her ikisininde 
olduğu durumlarda uygulanır.
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DİZ EKLEMİNDE HASARA YOL AÇAN NEDENLER 
NELERDİR?
•	 Diz kireçlenmesi (osteoartrit)
•	 Diz eklem içinin iltihaplanması (romatoid artrit)
•	 Diz kırığı
•	 Eklem içi kırıklar

TOTAL DİZ PROTEZİ KİMLERE UYGULANMAZ?
•	 Diz ve çevresinde aktif enfeksiyon varsa,
•	 Aşırı osteoporoz (kemik erimesi) varsa,
•	 Genel durum bozukluğu varsa,
•	 Diz bölgesindeki kaslar yeterince güçlü 

değilse,
•	 Diz çevresi sinir yaralanması varsa,
•	 Hastada genel olarak enfeksiyon varsa 

veya geçirilmiş enfeksiyon hikayesi varsa 
uygulanmaz.

DİZ PROTEZİNDE YAŞ SINIR VAR MIDIR?
Diz protezi zorunlu haller dışında genç hastalara uygulanmamaktadır. Diz protezi 
için bildirilen maximum yaş sınırıda yoktur. Fakat 55-60 yaşın altındaki hastalarda 
mümkün olduğu kadar protez uygulanmasından kaçınılmaktadır. 60 yaş ve üzerindeki 
hastalarda daha sık kullanılmaktadır.

DİZ PROTEZİNİN ÖMRÜ VAR MIDIR?
Çok değişik rakamlar bildirilmesine rağmen ortalama olarak 15 yıl boyunca %90 
oranında protez değişiminin gerekmeyeceğini söyleyebilir. Buna rağmen bu süre 
hastanın yaşına, kilosuna, kemik kalitesine, genetik yapısına, aktivite durumuna ve 
uygulanan protezin yapsına göre değişebilmektedir.

TOTAL DİZ PROTEZİ AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?
•	 Sinir hasarı (%1’den daha düşük oranda)
•	 Damar hasarı (%1’den daha düşük oranda)
•	 Protez çevresinde kırık oluşması (%1’den daha düşük oranda)
•	 Çok nadiren aşırı kemik oluşumu ve buna bağlı hareket kısıtlılığı
•	 Kesi yapılan deri çevresinde his kaybı
•	 Erken dönemde protezde gevşeme olması (%3’den daha düşük oranda)
•	 Enfeksiyon oluşması ve protezin çıkarılması (%3 civarında)

YAPAY BİR DİZDEN BEKLENTİM NASIL OLMALIDIR?
Yapay bir diz normal bir diz değildir ve doğal bir diz kadar iyi olamaz. Ameliyat ile 
ağrılarınız en az 15 yıl süre geçmiş olacaktır. Eğer eşlik eden başka sağlık sorunlarınız 
yok ise günlük normal aktivitelerin çoğunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Doktorunuzun 
talimatları ile yapay dizinizle spor aktivetelerine katılabilirsiniz. Yapay dizinize aşırı yük 
bindirecek aktivitelerden kaçınmalısınız. Dizlerinde hareket kısıtlılığı olan hastaların 
%90’ı total diz protezi sonrası daha iyi bir hareket kabiliyetine sahip olur.

TOTAL DİZ PROTEZİNİN 
ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Protez 4 ana parçadan oluşur;
Femoral kompenent: Uyluk 
kemiğine ait eklem yüzeyi 
hazırlanıp buraya yerleştirilir.
Tibial kompenent: Tibia denilen 
kaval kemiğine ait eklem yüzeyi 
hazırlanıp yerleştirilir. Patellar 
kompenent: Patellanın eklem 
yüzeyine yerleştirilir. İnsert: Bu 
parça polietilen malzemeden 
yapılmış olup tibial ve femoral 
kompenent arasına yerleştirilen 
ara parçadır.

Diz protezi tipleri:
1. Tek bölmeli protezler
2. İki bölmeli protezler
3. Üç bölmeli protezler
   Bağlantısız protezler
   Yarı bağlantılı protezler
   Tam bağlantılı protezler

DİZ PROTEZİ 
KOMPLİKASYONLARI 
NELERDİR?
•	 Dizde bir miktar ağrı olması
•	 Trombolebit
•	 Enfeksiyon
•	 Hareket kısıtlılığı
•	 Eklem instabilitesi
•	 Kırıklar
•	 Patella tendonu kopması
•	 Peroneus siniri yaralanmaları
•	 Protez gevşemesi
•	 Protez aşınması veya 

kırılması
•	 Yumuşak doku sıkışması
•	 Protezin revizyonu

SAĞLIKOLSUN

Op. Dr. Adnan KARAOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji
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Gömülü 
20 Yaş Dişleri
20 yaş dişleri genellikle 17-25 yaşları arasında sürerler. Sürme yaşı tamamlandığı halde diş kavsinde yerini alamamışlar 
ise gömülü 20 yaş dişleri olarak adlandırılırlar. Günümüz insanının çene yapısı önceki çağlarda yaşayan insanlara göre 
daha küçük olduğundan ve beslenme alışkanlıkları değişkenlik gösterdiğinden 20 yaş dişlerinin gömülü kalmasına daha 
sık rastlanılmaktadır.

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ, Ağız, diş ve çene 
bölgesindeki sert ve yumuşak 
dokuları ilgilendiren her 
türlü rahatsızlığın teşhisi ve 
cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir 
uzmanlık dalıdır. Çene cerrahisi 
kapsamındaki tedavilerde lokal 
anestezi, genel anestezi ya da 
sedasyonla işlem yapılmaktadır.

•	 Diş Çekimleri
•	 Gömülü Diş Cerrahisi
•	 İmplant Uygulamaları
•	 İmplant öncesi dokuların 

hazırlanması işlemleri
•	 Yetersiz Kemiklerde 

Greftleme
•	 Sinüs operasyonları
•	 Ağız, Çene, Yüz Kist ve 

Tümörlerinin Tedavisi
•	 Çene Eklemi Bozuklukları
•	 Ağız, Çene Yüz 

Yaralanmaları,
•	 Çene-Yüz Deformitelerinin 

Düzeltilmesi
•	 Ağız Hastalıklarının (Ağız 

kanserlerinin) Teşhis ve 
Tedavisi

•	 Tükürük Bezi 
Hastalıklarının Teşhis ve 
Tedavisi

•	 Protez ve Ortodontik 
Tedavi Öncesi Dokuların 
Düzenlenmesi

•	 Diş ve Çevre Dokuların 
Enfeksiyonlarının 
Tedavisi,

Çene cerrahisinin alanına 
girmektedir. 
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Dr. Merve ÖZGÜL

Ağız, Diş ve Çene  Cerrahisi

Gömülü dişler;
•	 Tamamen kemik içerisinde olabilirler,
•	 Kısmen kemik kısmen yumuşak doku altında olabilirler,
•	 Kısmen sürmüş, kısmen yumuşak doku altında 

olabilirler.   

20 yaş dişlerinin çekilmesini gerektiren durumlar:
Dişin üzerini örten yumuşak dokunun enfeksiyonu : 
Perikoronitis olarak da adlandırılan bu durum, yarı sürmüş 
dişlerde dişin görünen kısmını çevreleyen yumuşak 
dokuların enfeksiyonu olarak tanımlanabilir.

Yumuşak dokularda gelişen bu enfeksiyon ağrıya neden 
olur ve ağrı çiğneme ile artış gösterir. Bu aşamada tedavi 
edilmez ise ilgili bölgede şişlik, yutkunmada güçlük ve ağız 
açmada kısıtlılık ağrıya eşlik edebilir.

Ağız içerisinde ilgili bölgedeki dişeti şişmiştir ve çok 
hassastır. Ufak bir temas ile altından iltihabi akıntı 
gelir. Alt çenenin altındaki lenf bezleri büyümüştür ve 
dokunulduğunda hassastır.

Dişeti hastalıklarının meydana gelmesi: Gömülü yirmi 
yaş dişi, komşulukta olduğu dişin kemik desteğini zayılatır 
ve o bölgede besin artığı birikimine sebep olabilir.

Diş çürüklerinin meydana gelmesi: Yarı sürmüş 20 yaş 
dişleri, komşuluğunda yer alan diş ile aralarında gıda 
birikimine ve buna bağlı olarak diş çürüklerine neden 
olabilir.

Kist ve tümörlerin meydana gelmesi: Gömülü diş 
tamamıyle kemiğin içerisinde kaldığında dişe ait kese de 
onunla birlikte kalmaktadır. Folikül adı verilen bu keseden 
kistik bir oluşum ya da tümör gelişebilir.

Sebebi belli olmayan ağrıların meydana gelmesi: Çoğu 
kez hastalar hekime 20 yaş dişi bölgesinde belli bir sebep 
olmaksızın ağrı şikayeti ile başvururlar. Eğer hastada alt 

çene eklemine bağlı bir neden yok ise oradaki gömülü 
dişin çıkartılması ağrı şikayetinin kaybolmasını sağlayabilir.

Çene kırığı olması: Gömülü dişler çenede işgal ettikleri 
yer nedeniyle çene kemiğinde zayıf bir hat oluştururlar. 
Eğer çene kemiğinin o bölgesi travmaya maruz kalırsa, bu 
hat boyunca bir kırık meydana gelebilir.

Ortodontik sebepler: 20 yaş dişleri ortodontik tedavi 
tamamlandıktan sonra, sıralanmış olan dişlerin tekrar 
çapraşık hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden 
ortodontistler genellikle tedavi sonrasında 20 yaş dişlerinin 
alınmasını isterler. Ayrıca bazen ortodonti uzmanları 1. 
azı dişlerini geriye doğru hareket ettirmek istediklerinde, 
engel oluşturmamaları açısından 20 yaş dişlerinin çekimini 
öngörebilirler.
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•	 Yiyeceklerin pişirilme şekli (kızartma, fırında, ızgara 
gibi)

•	 Karbonhidratların türü 
•	 Besinlerin lif oranı
•	 Besinlerin tuz miktarı
•	 Besinlerin katı veya sıvı olması
•	 Karbonhidratları tüketirken yanında alınan yağ ve 

protein miktarları

Glisemik indeksi etkileyen faktörlerdir.

Glisemik indeksi düşük olan besinler midenin daha geç 
boşalmasına ve kan şekerinin daha yavaş yükselmesine 
neden olmaktadır.

Yiyeceklerin glisemik indeksi 0-100 birim arasında 
değişir. Bir gıdanın glisemik indeksi 55’den daha az ise 
düşük, 56-85 arası ise orta ve 85 üzeri ise yüksek glisemik 
indeks kabul edilir. 

Glisemik İndeks Nedir? 
Besinlerin Glisemik İndeks Değerleri Ne?

Yiyeceklerde bulunan karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızına Glisemik İndeks (Gİ) denir. 
Besinler eşit miktarda karbonhidrat içerseler bile kan şekerini arttırıcı etkileri birbirinden farklıdır. 
Bunun nedeni besinlerdeki karbonhidratların sindirim sisteminden farklı hızlarda geçmesi ve 
emilmesidir.
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edir? 

Gİ Yüksek  ( > 85)      

•	 Beyaz Ekmek
•	 Patates
•	 Muz
•	 Kuru üzüm
•	 Bal
•	 Beyaz pirinç
•	 Mısır
•	 Havuç
•	 Cornlex, müsli
•	 Krakerler, bisküviler
•	 Bütün şekerli içecekler
•	 Pekmez

Gİ Orta  (56-85)

•	 Kuru fasulye
•	 Kepekli ekmek
•	 Üzüm
•	 Taze portakal suyu
•	 Yulaf
•	 Beyaz erişte
•	 Cips
•	 Bulgur
•	 Yulalı bisküvi

Düşük Gİ (<55)

•	 Elma
•	 Kayısı
•	 Yoğurt-süt
•	 Barbunya-yeşil mercimek
•	 Greyfurt
•	 Portakal
•	 Nohut
•	 Taze fasulye

BAZI YİYECEKLERİN Gİ  DEĞERLERİ

Besinlerin lif içeriği arttıkça, midenin boşalma hızı gecikir ve kan şekerinin yükselme 
özelliği azalır. Bu nedenle beyaz  ekmek yerine kepek (tam tahıllı )ekmek, pirinç yerine  
bulgur gibi glisemik indeksi düşük lif içeriği yüksek  besinlerin tüketimi önerilmektedir. 
Glisemik indeksi yüksek olan besinleri tek başına tüketmek yerine protein ve yağ 
içeren besinlerle tüketmek Gİ ‘in daha yavaş yükselmesini sağlayacaktır. (Örneğin; muz 
tüketmek yerine muzlu süt veya muz+ yoğurt gibi..)

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı: 1 Dilim beyaz peynir
                 1 Haşlanmış yumurta
                   2 Dilim Tam Tahıllı Ekmek
                  5-6 adet zeytin
                   Domates, Salatalık,Yeşil biber

Ara Öğün:  1 Elma + 2 Adet Ceviz

Öğlen:  1 Tabak Sebze Yemeği
                1 Kase Yoğurt (200 gram)
               6 Yemek Kaşığı Bulgur Pilavı veya  
  2 Dilim Tam Tahıllı Ekmek + Salata (Zeytinyağı + Limon)

Ara Öğün:  1 Bardak Süt (200 ml) + 1 Avuç Çiğ Badem

Akşam Yemeği: 1 Kase Sebze Çorbası
                             150 Gram Kadar Kırmızı veya Beyaz Et
                             1 Dilim Tam Tahıllı Ekmek
                             Bol Salata (Zeytinyağı +Limon)

Ara Öğün:   1 Bardak Kefir (200ml) veya 1 Şeftali         
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MOSKOVA
Kuzeyin Güzeli

Moskova geniş topraklar üzerinde kurulmuş, 
şehre ismini veren Moskova Nehrinin 
bulunduğu bir Rus şehri. İlk önce akla, Sovyet 
stilinin hakim, hala sert komünizm kurallarının 
geçerli olduğu bir şehir geliyor. Aslında 
Moskova’nın önceki yıllara göre değiştiği 
söyleniyor ve eğer siz de ilk defa Moskova’da 
bulunuyorsanız herhangi bir Avrupa kentinden 

çok da farklı olmadığını göreceksiniz. 
Moskova Rusya Federasyonu’nun başkenti 
olan, dünyanın en fazla milyarderinin 
bulunduğu, Kızıl Meydan ve Kremlin’i 
akıllara getiren dünyaca ünlü bir şehirdir. 10 
milyonluk nüfusun büyük çoğunluğu Rus ama 
nüfusun geri kalanında eski Sovyet ülkeleri 
vatandaşları da bulunmaktadır.
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Şehirde sizi zorlayacak olan şeylerin başında kiril 
alfabesini sayabiliriz. Dünyaca ünlü markaları Kiril 
Alfabesi ile belki de tanıyamayacaksınız. Tarihi ve turistik 
bölgelerde sıkça Starbucks, McDonald’s ve KFC gibi 
markalara rastlayabilirsiniz. Ayrıca yiyecek anlamında farklı 
kültürlerin mutfaklarının bulunduğu restoranlarda sıkıntı 
yaşamayacağınıza eminim. Özellikle Gürcü restoranları 
bizim damak tadımıza hitap etmekte. Farklı lezzetler tatmak 
isteyenler ise diğer çeşitli alternatileri de değerlendirebilir.

Moskova’da ağırlıklı olarak metro kullanılıyor olmasına 
rağmen şehirde büyük ölçüde bir trafik sorunu var. Ama 
şehrin tüm bölgelerine hakim metro ağı önemli bir 
kolaylık sağlıyor. Moskova Metrosu, dünyanın en eski ve 
en ünlü metro hatlarının başında geliyor. Yerli halkın bile 
çoğunlukla harita kullandığı metroda yolculuk etmek 
sizin için de oldukça keyili olacak. Kültürel miras olarak 
kabul edilen metro, 1935 yılında açılmış olup, bu gün 192 
istasyon ve 12 hat üzerinden günlük yaklaşık 7 milyon kişiyi 
taşımaktadır. Yolculuğun keyili yanı ise, birbirinden güzel 
istasyonlar. Her biri sanat eseri olan istasyonlar gerçekten 
görülmeye değer. Metronun yönlendirme levhalarını takip 
etmekte zorlanabilirsiniz ama tren içerisindeki anonslar 
size yardımcı ip uçları veriyor. Bu arada Moskova Metrosu 
ücretsiz wi-fi hizmeti de sunuyor.

Moskova kültürel anlamda oldukça zengin bir şehir, 
her semtte tiyatro mevcut. Tchaikovsky Konser Salonu 
ve Boşloy Tiyatrosu görülmesi gereken önemli kültürel 

merkezlerden. Ayrıca ünlü Rus yazarların adını taşıyan 
parklara ve onların heykellerine de rastlayacağınıza 
eminim. Özellikle heykeller önünde her gün taze çiçek 
görmek sizi şaşırtabilir.  Moskova deyince elbette ki Kızıl 
Meydan ve Kremlin geliyor akıllara. Kızıl Meydan etrafında 
Kremlin, St. Vasili Katedrali, Lenin Mozolesi, Devlet Tarih 
Müzesi ve Alışveriş merkezi olarak kullanılan GUM yer 
almaktadır. Kızıl Meydan Moskova’ya giden herkesin 
mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başındadır.

Moskova’nın turistik en ünlü caddesi Arbat Caddesidir. 
Turistlerin büyük çoğunluğu mutlaka bu caddeyi 
ziyaret ediyor. Arbat İstanbul’daki İstiklal Caddesini 
anımsatıyor. Yaşayan bir cadde burası, daha ilk girişinde 
ressamlarla, sanatçılarla 
karşılaşabilirsiniz. Ayrıca 
burada bir çok hediyelik 
eşya dükkanı gezebilir, 
çeşit çeşit ürünlerin 
yanında matruşkalar ve 
magnetler bulabilirsiniz. 
Türkçe konusunda da sıkıntı 
çekmeyeceğinize eminim. 
Çünkü bu dükkanlarda 
çalışanların birçoğu Türkçe 
konuşup pazarlık edebiliyor. 

Moskova’ya gitmişken ünlü şairimiz Nazım Hikmet’i de 
ziyaret etmek isterseniz, Novodevichy Mezarlığını ziyaret 
etmenizi öneririm. 
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Bunları Biliyor Musunuz?
İnsan beyninin 

depolayabileceği 
bilgi miktarı 

Encyclopedia 
Britannica’nın içindeki 
bilgiden 5 kat fazladır.

En büyük 
iç organımız ince 

bağırsağımızdır. Kalın 
bağırsağımızdan çok 

daha uzun ve bir insanın 
boyunun dört katı 

kadardır. İçeride çok fazla 
dolanarak karın boşluğuna 

sığmayı başarıyor.

Bir insan 
uzay boşluğunda, 

tamamen 
korunmasız olarak en 
fazla 2 dakika hayatta 

kalabilir.

İnsan akciğerinin 
yüzey alanı bir tenis 

kortunun alanı 
kadardır.

Dünya, bir 
bowling topundan bile 

daha pürüzsüzdür. Bowling 
topunun üzerindeki, 

hissedilemeyen pürüzlerin 
aksine, en yüksek dağ 

ile en derin okyanus bile 
Dünya yüzeyinin kalınlığının 

sadece 5.000'de 1'ini 
oluşturur.

Deve deniz 
suyu içebileceği 
gibi bir defada 
250 litre su da 

içebilir.

Hastalıkların birçoğu stres yüzünden oluşur ya da stres ile hızlanır. Stres, 
depresyon, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı riskini arttırmaktadır. 
Stresten uzak durun, sağlığınızı koruyun!Tavsiye...
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