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Sevgili Okurlar,
Hastanemizin yayın organı Sağlık Olsun dergimiz 22. sayısı ile sizlerle. Zengin içeriği ile siz sevgili 

okurlarımıza sağlıkla ilgili bilgilendirici bir sayı olmasını diliyoruz. 

Dergimizin yayına hazırlandığı süre içerisinde, kurumumuz bünyesine yeni katılan birbirinden 
değerli Profesör ve Uzman hekimlerimiz sizler için makalelerini paylaştı. Günümüzde sıkça 
karşılaşılan kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde Kalp- Damar Cerrahisi ve Pediatrik Kalp Cerrahisi 
branşında Prof. Dr. Gürkan ÇETİN, Kulak Burun Boğaz hastalıkları tedavisinde Prof. Dr. Hakan 
GÖÇMEN, Nöroloji branşında Prof. Dr. Meliha TAN, Ortopedi branşında Op. Dr. Serkan AKÇAY, 
Dahiliye branşında Uzm. Dr. Suzan ALP, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında Op. Dr. Erol 
MUTLU, Hemodiyaliz branşında Dr. Levent  KARAKURT  ve Psikoloji branşında Psk. Ertuğ GÜL 

hastanemiz bünyesinde göreve başlamışlardır. 

Özellikle, kış mevsiminden yaz mevsimine geçiş yaptığımız bahar aylarında birçok hastalık kapımızı 
çalabiliyor.  Kronik hastalıklar ile birlikte beklemediğimiz hava değişimleri de sağlığımızı etkiliyor. Bu 
nedenle bu mevsimde özellikle sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça önemli. Dergimizin bu sayısında 
yine sizler için en faydalı olabileceğini düşündüğümüz konuları seçmeye özen gösterdik. Bahar 
mevsimi ile alakalı polen alerjileri yazısını okumanızı öneririm. Alerjiler özellikle çocuklarda oldukça 
etkili olabiliyor. Bu anlamda sizleri hastanemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan Çocuk 
Alerji Polikliniğimiz ile ilgili de bilgilendirmek isterim. Uzm. Dr. Barış Belgin AKTAŞ, kurumumuz 

bünyesinde Çocuk Alerji Uzmanı olarak kısa bir süre içerisinde göreve başlayacaktır. 

Hastanemizin hizmet kalitesini; kaliteli sağlık hizmeti ve hasta memnuniyeti temelleri üzerine kurmuş 
olup, sürekli olarak geliştirme gayreti ve özverisi ile çalışmaktayız. Bu anlamda hizmet kalitemizi 
arttıracak her türlü yeniliği mümkün olduğunca siz değerli hastalarımıza sunmayı amaçlıyoruz. 
Kadromuza yeni katılan hekimlerimiz ve hizmet vermeye başladığımız branşlar ile bu amacımıza 

katkıda bulunuyoruz.

Yaz aylarına girmeye hazırlandığımız bu günlerde yoğun sıcaklara karşı sağlığınız için her türlü 
tedbiri almanızı ve sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı öneririm. 19 Mayıs atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramını kutlar, tüm öğrencilerimizin, okulların kapanmasıyla birlikte tatil anlamına gelen yaz 
mevsimini en verimli şekilde geçirmelerini temenni eder, iyi tatiller dilerim.  Haziran ayı ile birlikte 
başlayacak olan Mübarek Ramazan Ayınızı ve devamında kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı da 

şimdiden tebrik ederim. 
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Hastanemizden 

Haberler

Kariyer.net’den 
Avcılar Hospital’a 
“İnsana Saygı” Ödülü

Bu yıl 15.’si düzenlenen İnsana 
Saygı Ödül Töreni’nde insana 
saygılı firmalar açıklandı. 

İK Zirvesi kapsamında İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşen törende; 
iş başvurusu sürecinde adaylara 
gösterilen saygıyı temsil eden 
performansı ile AVCILAR HOSPITAL 
İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi 
oldu.
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İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne 
çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen İnsana Saygı 
Ödül Töreni’nin 15.’si; 17 Şubat Çarşamba günü 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, İstanbul 
merkezli firmalarda 20.000, Anadolu merkezli 
firmalarda 10.000’in üzerinde başvuru alan ve bu 
başvuruların %99’undan fazlasını 21 gün içinde, 
adaya özel olarak yanıtlayan firmaların yanı sıra en 
çok istihdam yapan, en çok başvuru alan firmalara 
verildi.

Ödül almaya hak kazanan şirketler, aday 
başvurularını hızlı yanıtlama, en çok istihdam 
yaratma ve en çok başvuru yapılan firma olma 
kriterleri üzerinden değerlendirildi. AVCILAR 
HOSPITAL 2015 yılında iş başvurusunda bulunan 
tüm adaylara en hızlı geri dönüş oranı ile “İnsana 
Saygı Ödülü”nü almaya lâyık görüldü. 

Düzenlenen törende, AVCILAR HOSPITAL’ı 
temsilen geceye katılan İnsan Kaynakları Müdürü 
Turgay KARALİNÇ ödülü ekip arkadaşları ile birlikte 
alkışlar arasında aldı.



Gazete Avcılar Yılın En İyi Sağlık Kurumu 
Olarak Avcılar Hospital’ı Seçti!

İstanbul 3. bölgede yayın yapan Gazete Avcılar ve 
Danışmanlık, Organizasyon, Prodüksiyon alanında hizmet 
veren NTK Danışmanlık tarafından gerçekleşen ve EkinTürk 
Tv’den canlı olarak yayınlanan törende ödüller sahiplerini 
buldu.

Yılın En İyi Sağlık Kurumu Ödülü Avcılar Hospital’a verildi
Birçok alanda yılın enleri ödüllerinin takdim edildiği 
programda 17 yıldır Avcılar’da hizmet veren hastanemiz 
Avcılar Hospital’a Yılın En İyi Sağlık Kurumu ödülü 
verildi. Ödülü almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Recep TETİK törene katıldı.

Yılın iş adamı, siyasetçisi, sanat adamı, meclis üyesi, ilçe 
başkanı, muhtarı, müzik adamı, dergisi, gazetecisi, genç 
girişimcisi, sivil toplum kuruluşu, kadın girişimcisi alanında 
yılın en iyileri ödüllerin sahibi oldu.

Hastanemizin temizlik ve yemek hizmetleri A PLUS Hastane Otelcilik Hizmetleri A.Ş. 
tarafından karşılanmaktadır.
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Hastanemizden 

Haberler

Diyabet Cerrahisi 
Ameliyatı ile 17 yıl 
sonra Şeker Hastalığı 
ile vedalaştı!

17 yıldır Tip 2 Diyabet hastası 
olan Muzaffer Bey, hastanemizde 
gerçekleştirilen başarılı operasyon 
sonrası diyabetsiz bir yaşama 
merhaba dedi.

Şeker hastalığının tedavisi için yıllardır şeker ilaçları kullanan 
Muzaffer Bey, artık ilaçların yetersiz kaldığını, sürekli 
sinirlendiğini ve sinirlenince şekerinin yükselmesinden 
rahatsız olması nedeni ile diyabet tedavisinde başka yollar 
aradığını belirtti. 

Uzun araştırmalar sonucu Diyabet Cerrahisi ile şeker 
hastalığını tedavi ettirme kararı alan Muzaffer Bey, 
hastanemizde Diyabet ve Obezite Cerrahisi Uzm. Yrd. Doç. 
Dr. Hasan V. Oluoğlu ile görüşerek ameliyat kararı aldı. 
Ameliyat öncesi bir çok hekim tarafından muayene edilen 
ve çeşitli tetkiklerle ameliyat için uygun olduğu belirlenen 
Muzaffer Bey, mart ayı içerisinde ameliyat oldu. Daha önce 
tokken ve geceleri şekeri yükselen hastamız artık şeker 
ilacı kullanmadığını ve artık şekerinin ilaç kullanmadığı 
halde yükselmediğini belirtti. 

Ameliyat sonrası şeker düzeyinin dengelenmesi ile 7-8 kilo 
verdiğini belirten hastamız verilen perhizlere de uyarak 
yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi.
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Anlaşmalı Firma Eğitimleri

Hastanemiz ile anlaşmalı olan firmalarımız ve eğitim 
kurumlarımıza sunduğumuz hizmetler içerisinde olan 
sağlık seminerleri ve sağlık kontrolleri kapsamında bir 
çok organizasyon düzenlendi. Anlaşmalı firmalarımızdan 
Şahinler Holding A.Ş., Kalekim, Aydınlı Grup ve Bursa 
Kebap Evi çalışanlarına yönelik Stres Yönetimi Eğitimi ve 
Murat Eğitim Kurumu öğrencilerine Sınav Kaygısı konulu 
eğitimler hastanemiz Psikoloğu Ertuğ GÜL tarafından 
verildi. 

Anlaşmalı anaokullarımızdan Meleğim Anaokulu, 
Şeker Akademi Anaokulu, Gülbahçesi Anaokulu ve 
Yasemin Anaokulu öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı 
kontrolü Diş Hekimimiz Dt. Gülhan Kahraman tarafından 
gerçekleştirildi.

Doğa Koleji Öğrencileri 
14 Mart Tıp Bayramı Ziyareti

Avcılar Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısı ile hastanemiz Başhekimi Op. Dr. 
İlhami BEREKET’i ziyaret ettiler. Hekimlik mesleği ile 
ilgili öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başhekimimiz bu 
tür mesleki ziyaretlerin öğrencilerin kariyer planlamasına 
önemli katkıları olacağını belirtti.
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Teşekkürler Bedirhan ARI 

Hastanemize bir mektup ulaştı. 
Mektup İstanbul’a uzak bir şehirden 
Elazığ’dan gelmişti. Bize biraz 
geç ulaşmış ama okuduğumuzda 
büyük bir mutluluk duyduk. 14 
Mart Tıp Bayramı’nda hastanemiz 
hekimlerinin ve tüm sağlık 
çalışanlarının bayramını kutlamak 
için yazılmış bu mektup bizi çok 
duygulandırdı. Küçük bir öğrencinin 
kocaman yüreği ile kaleme 
aldığı satırlar tüm samimiyetini 
yansıtıyordu. 14 Mart Tıp Bayramını 
kutlayan sevgili Bedirhan Arı, 
mektubun ve kutlaman için 
teşekkürler.
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Sağlık Turizmi
Sudan’lı hastamız yürümeye başladı!

Sudan’lı hastamız Adlan Mohamed, yaklaşık 3 yıl önce 
merdivenlerden düştüğü bir kaza sonucunda boyundan 
aşağısı felç olmuş bir şekilde yaşamını devam ettiriyordu. 
Geçirdiği operasyondan bir sonuç alamayan hastamız yurt 
dışında tedavi için bir arayaşı girmiş ve hastanemizi tercih etti. 
Muayene bulgulari, MR, röntgen ve yapılan bir dizi kan testi 
neticesinde hastanın hali hazırdakı hastalığının daha fazla 
ilerlememesi ve iyileştirmeyi sağlamak adına beyin ve sinir 
cerrahisi uzman hekimimiz ameliyat kararı aldı. Hastamızın 
Servikal Spondiloz ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı 
Op. Dr. Turhan KARALAR tarafından gerçekleşti. Ameliyat 
sonrası kontrolü devam ederken, fizik tedavi konsültasyonu 
alan hastamız belirlenen program doğrultusunda başarılı 
bir süreç geçirdi. Hastaneye tekerlekli sandalye ile gelen 
hastamız 20 günün ardından ülkesine dönerken artık adım 
atmaya başlamıştı. Yüksek bir başarı elde edilen ameliyat 
sonrasında planlanan fizik tedavi sürecine, hastanın azmi ve 
sabrı da iyileşme sürecine büyük katkıda bulundu.

Tedavi süresince gösterilen özverinin ve ameliyatın başarIsının 
ardından Sudan Büyükelçiliği, vatandaşlarına sunmuş 
olduğumuz tedavi, ilgi ve alakadan ötürü hastanemize 
teşekkürlerini sundular.

Irak’lı hastamız sağlığına kavuştu!

Irak’lı Hastamız Ajhan Ameen, diz ağrıları ve yürüme zorluğu 
yaşaması sebebiyle hastanemizin ortopedi ve travmatoloji 
kliniğine başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde saptanan 
menisküs yırtıklarının ameliyat edilerek tedavi edilmesi 
planlandı. Ortopedi ve Travmatoloji hekimimiz Op. Dr. 
Adnan KARAOĞLU tarafından gerçekleştirilen ve 45 dk. 
süren operasyon ardından hastamız 2 gün hastanedeki 
yatışının ardından taburcu edildi. Başarılı ve ağrısız 
bir ameliyat ertesi hastamız gerekli tüm kontrollerini 
tamamladıktan sonra sağlıklı bir şekilde ülkesine döndü.
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Suudi Arabistan’lı hastamız artık daha 
iyi duyuyor!

Suudi Arabistan’lı hastamız Nafe Marzeq, 12 yaşında 
geçirdiği bir kaza sonrasında kulaklarının biri tamamen, 
diğeri ise kısmi olarak işitsel faaliyetlerini kaybetmişti. 
İşitme cihazı kullanımı yoluyla yalnızca sol kulağından işitme 
sağlayabiliyordu. Hem yaşam kalitesini yükseltmek hem 
de sahip olduğu işini kaybetmemesi için ameliyat arayışına 
başlayan hastamız, yurtdışında tedavi arayışına girerek 
tedavisi için hastanemizi tercih etti. Hastamızın, muayene 
bulguları ve gerçekleştirilen kapsamlı test ve taramalar 
sonucunda hastalığın nihai teşhisi Otoskleroz olarak, KBB 
hekimi Prof. Dr. Hakan GÖÇMEN tarafından saptandı. 
Ameliyat %95 oranında bir başarı göstererek, herhangi bir 
işitme cihazı kullanmadan işitmesi sağlandı. 

Sudan’lı hastamızın kalp pili değiştirildi!

Sudan’lı hastamız Ismail Mohamed Khalil, tedavi hizmeti 
almak için Avcılar Hospital’ı tercih ederek hastanemiz 
kardiyoloji polikliniğine başvurdu. 2009 yılında kalp 
pili ameliyatı geçiren hastamızın, kalp pili değişimi 
hastanemizde gerçekleştirildi. Kardiyoloji hekimimiz 
Uzm. Dr. Deniz Güzel tarafından gerçekleştirilen işlem 
başarılı bir şekilde, yaklaşık 45 dk içerisinde tamamlandı. 
Hastamızın eski kalp pili çıkartılarak MR ile uyumlu yeni kalp 
pili değişimi yapıldı. Bir gece yatışın ardından hastamızın 
tüm kontrolleri ve işlemleri Uluslararası Hasta Merkezi 
ekibimizce tamamlanarak taburcu edildi.
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DOĞUMSAL 

K   LP HASTALIKLARI
Doğuştan kalbinde delik, darlık, büyük damar 
anomalileri olan bebeklerin günümüzde tanısı anne 
karnında konabilmektedir. Kalpte bulunan dört odacık 
ve bu odacıklara tüm vücutdan oksijenlenmek üzere 
kan getiren ve akciğerlerde oksijenlenmiş kanı getiren 
damarlar ve alt odacıklardan çıkan akciğerlere ve vücuda 
kan taşıyan büyük arterler ile bu odacıklar arasında ve 
büyük damarların ağzında kapakçıklar bulunur. Bu yapıların 
herhangi birinde embriyolojik yaşamda anne karnında 
oluşabilecek defekt ya da kompleks defektler topluluğu 
sonucu “doğumsal kalp hastalıkları” meydana gelir.  

Bazı patolojiler ise doğduktan sonra Pediatrik 
Kardiyoloji Bölümü’nce yapılan bazı özel testlerle tespit 
edilebilmektedir. Bu bebeklerde kalp patolojilerine göre 
değişik derecelerde morarma, kalp yetersizliğine bağlı 
sık nefes alma, beslenememe, hırıltılı solunum ve değişik 
derecelerde büyüme, gelişme geriliği bulunması aileleri 
doktora yönlendirir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu 
doğumsal kalp hastalığı saptanan çocuklarda patolojiye 
ve çocuğun yaşı, gelişimine göre cerrahi girişimin 
zamanlaması Kalp Cerrahisi ve Çocuk Kalp Cerrahisi 
Bölüm’lerince verilen karar aileye ve 4 yaşından büyük 
çocuklarda, anlayabileceği şekilde patoloji ve yapılacak 
cerrahi girişim hakkında ayrıntılı bilgi verilir.  Operasyon 
ve sonrası yoğun bakım, servis izlemleri, ameliyat 
sonrası kontroller, tekrar girişim gerekip gerekmediği, 
operasyonun palyatif yani geçici çocuğun durumunu 
düzeltecek ve ana ameliyata dek çocuğun büyümesine 
imkan tanıyacak bir girişim mi, yoksa tek seferde tam 
düzeltme sağlayacak bir prosedür mü olduğu tüm 
ayrıntılı ameliyat şemaları ile hasta ailesine detaylı anlatılır.  
Ailenin, çocuğun tedavisine ortak katılımı dolayısıyla 
ameliyat sonrası nekahat döneminde neler yapılıp neler 
yapılmamalı, çocuğu ilerideki yaşamında neler bekliyor, 
yaşıtları gibi normal gelişebilecek mi, ameliyat sonrası 
hangi şikayetler gelişirse hemen doktoruna başvurmalı 
gibi temel kavramlar hakkında hasta ailesi bilgilendirilir ve 
eğitim verilir. 

A



Doğumsal (Konjenital)  kalp 
hastalıkları, genellikle bebeğin 
anne karnında organlarının gelişim 
dönemi olan gebeliğin ilk 8 haftası 
içinde ortaya çıkar. Risk faktörleri 
olarak; ailede bu tür bir hastalığın 
olması, yaşlı anne gebeliği, insulin 
kullanan şeker hastası kadınların 
gebelikleri, gebeliğin ilk 8 ayında 
ilaç kullanılması, röntgen ışınları, 
kızamıkçık gibi enfeksiyonlar 
sayılabilir. Ancak bu tür hastalıkla 
başvuran ailelerde çoğunda bir neden 
yoktur.  Doğumsal kalp hastalığı 1000 
doğumdan 9’unda görülür. Bunların 
çoğunun tedavisi cerrahidir.

Asiyanotik (morluk yapmayan ) ve 
siyanotik (morluk yapan) hastalıklar 
olmak üzere ikiye ayrılır.

Asiyanotik Konjenital Kalp 
Hastalıklarında şant  (ASD, VSD, 
PDA,) ağırlıklı olarak soldan sağa 
doğrudur. Yani oksijenlenmiş temiz 
kan kalbin sol tarafından sağ tarafına 
doğru,  var olan bu defektlerden 
geçer, ve pulmoner akım (akciger 
dolaşımı), sistemik akımdan daha 
fazladır. Defektin ve şantın (geçen 
kan miktarı) büyüklüğüne göre erken 
dönemde kalp yetmezliği gelişebilir 
ve ameliyet gerekir.

Siyanotik Konjenital Kalp 
Hastalıklarında ise şant 
genellikle, sağdan sola doğrudur 
(oksijenlenmemiş kan sola geçip 
oradanda tüm vücuda pompalanır) 
ve akciğere giden kan azalır. Vücutta 
oksijeni düşük kan dolaştığı içinde bu 
bebekler mor olarak görünür.

Konjenital Kalp Hastalıkları 
sıklıklarına göre; Ventriküler septal 

defekt (VSD) %30.5, atrial septal 
defekt (ASD) %9.8, patent duktus 
arteriosus (PDA) %9.7, pulmoner 
stenoz (PS) %6.9, aorta koarktasyonu 
%6.8, konjenital aort stenozu 
%6.1, fallot tetralojisi %5.8, büyük 
damarların transpozisyonu %4.2, 
trunkus arteriosus %2.2, triküspit 
atrezisi %1.3, diğerleri %16.7 olarak 
sıralanabilir.

Fallot Tetralojisi dışındaki Siyanotik 
Konjenital Kalp Hastalıklı çocuklar, 
müdahale edilmezse nadiren bir 
yaşını geçer. 

TOF (FALLOT TETRALOJİSİ)
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları 
içerisinde en sık görülenidir ( % 5-7). 

Dört önemli bileşeni vardır;
1. Sağ karıncıktan akciğere kirli 

kanı götüren ana atar damarın 
(Pulmoner arter) daralması. 
(hastanın yaşam süresini ve iyilik 
halini belirleyen en önemli faktör

2. VSD, her iki karıncık arasında 
oluşan delik

3. Sol karıncıktan çıkarak temiz kanı 
vücuda dağıtan ana atar damarın  
(Aort ) yer değiştirmesi

4. Sağ karıncık kaslarının büyümesi.
         
Bu hastalıkta sağ karıncıktan 
akciğere giden ana damarda 
darlık ya da o bölgede kalınlaşma 
olduğu için akciğere yeterince kan 
gidemez ve yeterli oksijenlenmiş 
kan vücuda dağılamaz. Böylece 
iyi oksijenlenemeyen kan her iki 
karıncık arasındaki delikten aorta 
giderek vücuda yayılır. Tedavisi tam 
düzeltme ameliyatıdır. %5 ten daha 
az bir risk oranı ile sorunsuz bir 
hayat sürdürmeye devam edebilirler. 

Ancak hastanın yaşı küçük gelişimi 
geri ve tam düzeltme ameliyatını 
kaldıramayacak ise büyük ameliyata 
kadar zaman kazanmak ve çocuğun 
gelişiminin devamı için  akciğere kan 
götürmek amacı ile geçici (palyatif) 
B-T şant gibi ameliyatlar uygulanabilir. 
Fallot Tetralojisi’nde tedavi edilmeyen 
hastalarda yaşam süresi 2.5-7 yıldır, 
sadece % 10’u tedavisiz 20 yaşını 
geçebilir. Ameliyat edilen Fallot 
Tetralojisi’nde ise prognoz oldukça 
iyidir ve normale yakın bir yaşam 
sağlanmıştır.

ASD (ATRİAL SEPTAL DEFEKT)
Kalbin sol ve sağ kulakçıkları arasında 
fetal hayatta açık olması gereken 
deliklerin kapanamaması durumudur. 
Kulakçıklar arasındaki yerleşim yerine 
göre Sekundum ASD, Primum ASD, 
Sinüs venosus tipi ASD şeklinde 
tipleri vardır. En sık görülen tipi 
sekundum ASD dir.  %6-8 oranında 
görülür. Çocukluk çağında klinik 
bulgular nadirdir. Kalp yetersizliği 
görülmez. Rutin muayene veya başka 
bir rahatsızlığa bağlı yapılan kalp 
muayenesinde duyulan üfürüm ile tanı 
konulabilir. İleri yaş çocuklarda kalbin 
sağ tarafına giden kan miktarı arttıkça 
egzersize tahammülsüzlük  ve çabuk 
yorulma görülebilir. Tanı konulduktan 
sonra  ameliyat yapılmalıdır. Ameliyatta 
delik küçük ve birleşmeye müsait 
ise direk dikilerek kapatılabilir veya  
hastanın kendi kalp zarı (perikard) 
ile kendi perikardı uygun değilse 
özel sığır perikardları ile kapatılabilir. 
Ameliyat sonrası sorunsuz bir yaşam 
sürerler ve ameliyat komplikasyonu 
yok denecek kadar azdır. Ayrıca 
anjio laboratuvarında kateter ile 
özel kapatılma materyalleri ile ASD 
kapatılmaktadır.
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Prof. Dr. Gürkan ÇETİN

Kalp ve Damar Cerrahisi



VSD (VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT)
En sık görülen konjenital kalp 
hastalığıdır. Perimembranöz, 
Müsküler, Subaortik  şeklinde, kalbin 
iki karıncığı arasını ayıran septum adı 
verilen bölmenin farklı yerlerinde 
olmalarına göre isimlendirilir. En sık 
perimembranöz VSD görülür. VSD 
lerin büyüklükleri farklıdır. Küçük, orta 
ve büyük defekt şeklinde görülür.  
Küçük defektlerin büyük çoğunluğu bir 
yaşından önce kapanır. Orta ve büyük 
defektlerin ise kapanması zordur. 
Genellikle küçük VSD’lerde sadece 
üfürüm duyulması şeklinde bulgu 
verir. Çocukta şikayet yaratmayabilir. 
Ancak orta ve büyük VSD’lerde sol 
karıncıktan sağ karıncığa geçen kan 
miktarında artma olduğu için ve sağ 
karıncıktan akciğerlere fazla miktarda 
kan pompalandığı için Çarpıntı, 
terleme, çabuk yorulma, sık ASYE (alt 
solunum yolu enfeksiyonu) öyküsü 
ve kalp yetersizliği, büyüme gelişme 
geriliği bulguları görülebilir. 

VSD’ler hangi yaşta olursa olsun 
kapatılmaya karar verildiği zaman özel 
bir yama ile defekt kapatılır. Ancak 
çocukta gelişme geriliği mevcut, 
defekt büyük ve kciğere giden kan 
akımı fazla ise, ayrıca  yapılacak 
VSD kapatılması operasyonunu 
kaldıramayacak durumu varsa,  
sağ karıncıktan akciğere giden 
ana damarın çapının küçültülmesi 
operasyonu yapılabilir. Bu ameliyat 
hastaya ileride yapılacak VSD 
kapatılması ameliyatına kadar zaman 
kazandıracak, ve  şikayetlerinde 
azalma sağlayacaktır. Ameliyat ile 
defekt kapatıldıktan sonra yaşam 
beklentisi uzundur. 

PDA (PATENT DUKTUS ARTERİOZUS)
Anne karnında iken yaşamın devamı 
için zorunlu olan, akciğere giden 
ana damar ile kalpten çıkan ana atar 
damar arasında kan geçişi sağlayan 
küçük bir damar oluşumudur. 
Doğumdan çocuğun solumaya 
başlaması ile akciğere oksijen geldiği 
için akciğer kanı temizleme görevine 
başlar ve bu damara ihtiyaç kalmaz. 
Doğumdan birkaç saat sonra en 
geç  2 -3 gün içinde kapanır. Açık 
kaldığı zaman akciğere fazladan kan 
gideceği için çocukta şikayetler başlar. 
Çabuk yorulma, gelişme geriliği, 
sık enfeksiyon yada kalp yetmezliği 
oluşabilir. Tanı konulduktan sonra ilaç 
tedavisi ile kapatılamıyor ise  kateter 
yoluyla veya özel cihazlarla ameliyatsız 
kapatılabilir.  Kapatılamıyorsa sol 
koltuk altından yapılan küçük bir kesi 
ile hasta bölgeye ulaşılır ve damar 
bağlanır. Ameliyat sonrası sorun 
görülme oranı yok denecek kadar 
azdır.

AORT KOARKTASYONU
Kalpten temiz kanı vücuda 
pompalayan ana atar damarın belirli 
bölgelerinde  görülen daralmalardır. 
Darlığn yeri çoğunlukla beyine ve kola 
giden  damarların ayrılma noktasından 
sonradır. Darlığın derecesine göre 
solunum skıntısı, terleme, bacak ve 
kol arası tansiyon ve nabız farkı gibi 
durumlar yaratabilir. Bu hastalar 
PDA da olduğu gibi kateter ile balon 

yapılarak açılabilir veya ameliyat ile 
sol koltuk altından  küçük bir kesi ile 
daralmış damar bölümüne ulaşılır. 
Daralmış bölüm ya tamamen kesilerek 
uc-uca birbirine dikilerek darlık 
giderilmeye çalışılır. Ya da daralmış 
bölüm özel yamalar ile genişletilir. Bazı 
kalp hastalıklarında tanı, yenidoğan 
döneminde hemen konulmalı ve 
acil cerrahi tedavisi yapılmalıdır. 
Eğer bu tedavi hemen yapılmazsa 
olguların büyük çoğunluğu, doğumu 
takiben ilk ayını tamamlamadan 
kaybedilmektedir. Bu bebeklerin 
çocuk kalp ameliyatlarının yapıldığı 
belirli sayıdaki merkezlere ivedilikle 
ulaşması gerekmektedir. 

Çocuk kalp ameliyatları erişkin 
kalp ameliyatlarından oldukça 
farklıdır. Ameliyat öncesi, ameliyatta 
ve ameliyat sonrası çok özel takip 
gerektirmektedir. Kompleks kalp 
ameliyatlarından sonra taburcu 
süresi özellikle yenidoğan açık kalp 
ameliyatlarından sonra oldukça 
uzundur. Bu süre genellikle 10 
günün üstünde ve bazen 20-30 
günü bulabilmektedir. Bu nedenle 
yenidoğan dönemindeki bu 
karmaşık kalp hastalığının tanı ve 
tedavisi için bu konuda deneyimli, 
pediatrik kardiyolog, pediatrik kalp 
cerrahı, yenidoğan kalp ameliyatları 
konusunda deneyimli anestezist, 
perfüzyonist, tecrübeli yoğun bakım 
ve servis hemşireleri gerekmektedir.
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Prof. Dr. Gürkan Çetin kimdir?
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
ardından İstanbul Üniversitesi 
Kardiyoloji Enstitüsü’nde Kalp 
Cerrahisi ihtisası yaptı. 26 senedir 
hekim olan Prof. Dr. Gürkan Çetin’in 
meslek hayatının 25 yılı kalp 
cerrahisinde geçti. Kardiyoloji Enstitü 
özelliği gereği orada hem konjenital 
(doğumsal) kalp hastalıklarının 
cerrahi tedavisi hem de yetişkin 
kalp hastalıkları ameliyatları 
gerçekleştirdiğini belirten Çetin, 
1997’de özellikle yetişkin cerrahisi 
ile ilgili 1 yıl Belçika'da çalışmış,  
ardından İstanbul Üniversitesi 
Kardiyoloji Enstitülerinde görev 
yapmıştır. 2005'te Doçent, 2011'de 
Profesör ünvanını alan 52 yaşındaki 
Prof. Dr. Gürkan Çetin, ömrümün 
yarısı olan 26 senesinin kalp cerrahisi 
ile geçtiğini söylüyor.

Pediatrik kalp cerrahisi hangi 
hastalıkları kapsıyor?
Pediatrik kalp cerrahisi, doğumsal kalp 
anomalilerini kapsıyor. Doğumdan 
sonra, “doğumsal olarak oluşmuş 
kalpteki anomali hastalıkların” 

tanımıdır. Cerrahi ile düzeltilebilecek 
olanların tedavisi kalp cerrahisi 
branşında gerçekleştirilir. Doğduğu 
zaman hayatla uyumlu olabilecek 
hastalıklar var, uyumlu olamayacaklar 
var. Bazı hastalıklara acil müdahale 
etmek gerekir bazılarını ise belli 
bir yaşta düzeltmek gerekiyor aksi 
takdirde ilaçla ya da bekleyerek 
düzelmesi mümkün olamayacak 
anormallikler bunlar ancak cerrahi 
tedavi ile düzeliyor

Kaç yaşına kadar olan hastalar 
hastalar Pediatrik Kalp 
Cerrahisinde tedavi görebiliyor?
1 günlükten, 80 yaşına kadar bu tür 
hastalıklar olabiliyor. Genellikle 14-15 
yaşına kadar çocuk sayılıyor, sonrası 
yetişkin oluyor ama doğumsal kalp 
hastalığı denince illa çocuk olması 
gerekmiyor, çünkü çocuk doğuyor 
ve büyüyor o zaman da doğumsal 
oluyor. İleri yaşlarda da doğumsal 
kalp hastalığı ameliyatları yapılıyor. 
Tabi ki bu konjenital branşa dahil 
oluyor. Özellikle yan dal uzmanlığı 
olarak kabul ediliyor, özellik 
gerektiriyor.

Peki siz bugüne kadar kaç vaka 
gerçekleştirdiniz?
Ben yetişkin ve konjenitalde ortalama 
senede 200 civarında ameliyata 
dahil oldum. 10-15 yıldır ağırlıklı 
olarak yılda bu civarda ameliyat 
gerçekleştiriyoruz.

Çocuklarda kalp ameliyatlarının 
iyileşme sürecinde, yetişkinlere 
göre değişiklik gösteriyor mu?
Çok daha hassas oluyor, ayrıntısı ve 
zorluğu ağır olan, iyileşme süreci 
uzun olan ince detayları olan daha 
meşakkatli bir süreçtir. İyileşme süreci 
hakkında belli bir şey söylemek zor 
fakat yetişkin hastalara göre daha 
sabır gerektiren ve takibi uzun ve 
ayrıntı gerektiriyor.

Ne tür şikayetleri olan hastaları 
ameliyat ediyorsunuz?
Bu tür hastalıklar bebeklerin 
doğdukları zaman anlaşılabiliyor, 
hamilelik döneminde de çocuk 
doktorları anlayabiliyor, anne 
karnında da tespit edilebiliyor, tespit 
edemedikleri zaman doğumdaki 
muayenede anlaşılıyor. Daha sonra 
ise bebekte nefes darlıkları, morarma 
şikayetleri olabiliyor. Çocukların, az 
hareketli olması, çabuk yorulması 
gibi sorunlar ile ortaya çıkabiliyor.
Beslenmesi iyi gitmeyen,  
kilo almayan, çabuk yorulan, 
yürüdükçe renginde morarma 
olan çocuklardaki anormal 
şikayetlerden şüphelenip çocuk 
kardiyologlarına başvurulduğunda 
hastalıklar tespit ediliyor. Kalbin 
içinde delikler olabilir, kalpten çıkan 
damarlarda darlıklar olabilir veya 
kalp odacıklarında normal olan 4 
odacıklı sistem yerine daha farklı 
yapılar olabiliyor birçok çeşitleri var 
doğumsal kalp hastalıklarının.
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Kulak Kireçlenmesi

OTOSKLEROZ 
Otoskleroz, orta kulak ve iç kulakta 
anormal kemik yapımı sonucu ortaya 
çıkan bir hastalıktır. Bu yeni kemik 
oluşumu sesin asıl işitme organı olan 
iç kulağa iletimini engeller ve hastada 
işitme kaybı ortaya çıkar.

Otoskleroz hastalarında yeni kemik 
oluşumu sıklıkla stapes (üzengi) 
kemikçiğinin tabanına yerleşip onun 
hareket etmesini engeller ve iç kulağa 
ses iletiminde kayıp yapar. Bazen de 
iç kulak duvarında yerleşir. Her iki 
durumda da hastada  işitme kaybı 
gelişir.
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Prof. Dr. Hakan GÖÇMEN

Kulak Burun Boğaz

Nasıl İşitiriz?
Orta kulak, ses titreşimlerini zardan iç kulağa 
güçlendirerek iletmekle görevlidir. Bu işlev 
orta kulakta bulunan 3 kemikçik yardımı ile 
gerçekleştirilir:

Malleus (çekiç) en dışta, kulak zarına yapışık 
olarak yer alır.
Incus (örs) ortada yer alır.
Stapes (üzengi) inkustan gelen titreşimleri iç 
kulağa iletir. 

Ses dalgaları önce zarı sonra çekiç ve örs, 
en son üzengiyi titreştirir. Stapes (üzengi) 
kemikçiği tarafından iç kulak sıvılarına iletilen 
ses titreşimleri iç kulakta işitme alıcıları 
tarafından algılanıp bilgiler beyne iletilir. Bu 
sinyaller beyinde değerlendirildiğinde işitme 
gerçekleşmiş olur.

Nedeni Nedir?
Otoskleroz hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. 
Hastaların bir kısmında ailesel (kalıtsal) geçiş söz konusudur. 

Belirtileri Nelerdir?
Hastaların çoğunda yakınma yıllar içinde artan tek veya 
iki taralı işitme kaybıdır. Kayıp yavaş gelişir ve hasta 
başlarda sadece hafif sesleri (fısıltı gibi) işitemediğini fark 
eder. Hastaların bir kısmı gürültülü ortamlarda karşılıklı 
konuşmaları daha iyi işittiğini ifade eder.  

Kulakta çınlama-uğultu diğer yakınmadır. Nadiren baş 
dönmesi veya hafif dengesizlik yakınmaları olabilir. 
Yakınmalar ergenlik, hamilelik gibi dönemler sonrası 
başlar ya da artış gösterir. Yavaş ilerlediğinden başlangıçta 
tek taralı olan işitme kaybı tolere edilir. Hastalık iç kulağı 
tuttuğunda yakınmalar rahatsız edici ya da belirgin olur. 
Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır.

Tanısı Nasıl Konur?
Hastanın bir Kulak Burun Boğaz hekimi tarafından 
yapılan muayenesinde kulak zarları genellikle normal 
görünümdedir.

Diapozon adı verilen bir muayene aleti veya odyometri 
adı verilen ve özel cihazlarla, sesten yalıtılmış kabinlerde 
yapılan işitme ölçümleri tanının konulmasına yardımcı olur. 
Odyogram adı verilen işitme ölçüm sonucu ile hastalığın 
ameliyatla düzelecek safhaya gelip gelmediği de 
değerlendirilir. Timpanometri testi de tanıda yardımcıdır.

Tedavisi Nasıl Yapılır? 
Otoskleroz hastalığında işitme kaybı belirli bir düzeye 
ulaşmışsa ameliyat etkili bir tedavi yöntemi halini alır. 
Otoskleroz hastalığı tedavisi için uygulanan ameliyata 
‘stapedektomi' ameliyatı denir. 

Genellikle ‘telon piston' diye bilinen bir protez, hareketsiz 
durumdaki üzengi kemikçiğinin yerine yerleştirilir. Özel 
beceri isteyen bu ameliyat, gelişmiş ameliyat mikroskopları 
kullanılarak bazen tercihe göre lazer yardımıyla yapılır. 

Operasyon genel anestezi veya lokal şartlarda yapılabilir. 
Operatörün tercihine göre genelde dikiş gerektirmeyen 
bir ameliyattır. 
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Otoskleroz Tedavisi
Kendi uyguladığım yöntemde tüm operasyonu kulak 
kanalından kesi gerektirmeden yapmaktayım. Teknik 
olarak oldukça zor ama ehil ellerde o derece de başarılı 
bir operasyondur.

İşitme kaybı hafifse, hasta ameliyatı kabul etmiyorsa, ya 
da çeşitli nedenlerle ameliyat için uygun değilse, ameliyat 
dışı tedavi seçeneği gündeme gelecektir. Bu durumda 
sesi yükselterek kulak kanalına ileten işitme cihazları yararlı 
olabilir. Ameliyat edilmeden izlenen hastalarda ilaç tedavisi 
uygulanabilir. Bu ilaçla hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı 
düşünülmektedir. Ama sık tercih edilmez. Hastalığın belli 
dönemlerinde sadece izlem de yeterlidir.

Ameliyat Sonrası Seyir Nasıldır?
Ameliyat sonrası sorunsuz geçebilir. Baş dönmeleri olabilir. 
Eğer varsa gittikçe azalarak 7-10 gün kadar sürebilir. Bazen 
bulantı ve kusma da baş dönmesine eşlik eder. 

Ağrı nadiren olur ve hafiftir. İlk günlerde hasta yürürken 
yakınlarından destek alma gereksinimi duyabilir, araba 
kullanmak genellikle 2. haftadan sonra ve baş hareketleri 
ile oluşan baş dönmesinin tamamen düzelmesinin 
ardından düşünülmelidir.

Uzun süren baş dönmeleri ve işitme sorunları olduğunda 
tekrar operasyonlar gerekebilir. Hastalara 2 ay kadar bir 
süre ağır bedensel iş yapmamaları, ağır yük kaldırmamaları, 

ıkınmamaları, basınç değişikliklerine maruz kalacakları 
uçak veya kara yolculukları yapmamaları öğütlenir. 

Tampon çıkartıldıktan sonra işitmede tam düzelme 2 
ayı bulabilir. Başarılı bir ameliyatla işitmenin normal ve 
normale yakın olma olasılığı yüksektir. Bu 2 aylık dönem 
içinde hasta kulakta çıtırtı benzeri sesler duyabilme, sesler 
bozuk hoparlörden geliyor gibi metalik olarak algılanabilir. 
Yüksek seslerden duyulan rahatsızlık da ilk haftalarda 
hastaların sık dile getirdiği yakınmalardandır. Çoğu hasta 
7-10 günden sonra işinin başına dönebilir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?
Bir tedavi yönteminin istenmeyen, olumsuz sonuçlarına 
‘komplikasyon' adı verilir. Stapedektomi ameliyatının da 
oldukça nadir de olsa bazı komplikasyonları vardır. 

İhtimal sırasıyla dilde tat değişiklikleri oluşması, işitmenin 
düzelmemesi, kulak zarında delik oluşması, işitmenin daha 
kötüye gitmesi, baş dönmesi bu komplikasyonlar arasında 
sıralanabilir. Görülme oranları  %0,3-6 arasında olup 
oldukça düşük sıklıktadır.  

Sonuç olarak vücudun en küçük orta kulak kemikçiğinde 
mikroskobik düzeyde kireçlenme sonucu gittikçe artan 
öncelikle tek taralı işitme kaybıyla ortaya çıkan bu 
hastalığın tedavisi kesisiz bir operasyonla mevcut olup 
yüz güldürücü sonuçlar rahatlıkla alınabilmektedir.

OTOSKLEROZ OTOSKLEROZ 
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İRRİTABIL BARSAK SENDROMU

SPASTİK KOLON HASTALIĞI
Spastik kolon hastalığı karında kramplar, ağrı, şişkinlik, 
kabızlık ve/veya ishal ile karakterizedir. Hastalık çok fazla 
rahatsızlık vermesine rağmen bagırsakta kalıcı hasar 
yapmaz veya kansere dönüşmez.

Hastalardaki Şikayetler
•	 Şişkinlik ve gaz (son 12 ayda en fazla 12 

hafta süreli, sürenin bir parça halinde 
olması gerekmez)

•	 Büyük abdestte mukus
•	 Kabızlık
•	 İshal, özellikle sabah bir şeyler yedikten 

sonra
•	 Büyük abdeste çıktıktan sonra boşalmama 

hissi
•	 Ani tuvalete gitme ihtiyacı
•	 Bağırsak hareketleri ile azalan karın ağrısı

Barsak Dışı Şikayetler
•	 Halsizlik, yorgunluk
•	 Eklem ve adele ağrıları
•	 Baş dönmesi
•	 Konsantrasyon bozukluğu, 

uyku bozukluğu
•	 Atipik göğüs ağrıları
•	 Ağrılı adet görme
•	 Cinsel istek azlığı
•	 İdrar problemleri

Spastik Kolonla 
İlişkisi Olmayan 
Şikayetler
•	 Kanama
•	 Ateş
•	 Kilo kaybı
•	 Sürekli ağrı
Bu yakınmalar mevcutsa 
spastik kolon dışında bir 
hastalık vardır. Barsağın 
inlamatuvar hastalıkları, 
polip veya kanser olabilir.
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Prof. Dr. Esin ÜNLÜ

Gastroenteroloji ve Hepatoloji 

Spastik Kolon Tanısı
Spastik kolon hastalığınız olduğunu 
düşünüyorsanız ilk yapacağınız iş 
doktora başvurmaktır. Tanıda hikaye 
ve fizik inceleme önemlidir. Kesin 
tanı için spesifik bir test yoktur. 
Tanısal yöntemler başka hastalıkların 
olmadığını göstermede kullanılır. 
Kullanılan testler büyük abdest 
incelemeleri, kan tahlilleri, baryumlu 
kolon grafisi, sigmoidoskopi ve 
kolonoskopidir.

Sigmoidoskopi ve kolonoskopide 
doktor, ucunda kamera olan 
bükülebilir bir tüple barsağın içini 
televizyon ekranına benzer bir ekranda 
direkt görülebilir. Test sonuçlarında 
başka bir hastalığa rastlanmazsa ve 
şikayetlerde uyumlu ise spastik kolon 
tanısı konulur. Özelikle spastik kolon 
uyumlu olmayan şikayetleri olanlara 
ve 50 yaş üzerindekilere bu tahliller 
yapılarak tanı konulmalıdır.

Spastik Kolon Tedavisi
Spastik kolon hastalığı olan birçok 
kimse doktora başvurmakta gecikir. 
Hastaların yaklaşık % 70’i semptomları 
için tedavi olamamaktadır. Spastik 
kolonun kesin bir tedavisi yoksa da 
şikayetleri kontrol edecek en uygun 
ilaç tedavisini, diyet değişikliklerini 
ve stresle baş etmenin yollarını 
önerecektir. Hastanın şikayetinde 
kabız veya ishalin hangisinin daha 
fazla olduğunu veya tek biri varsa ona 
göre kullanılacak ilaçlar değişir. Karın 
ağrısını azaltmak için spazm giderici 
ilaçlardan yararlanılır. Kişide stres 
fazla ise ve depresyon bulguları varsa 
tedaviye antidepresanlar eklenmesi 
gerekebilir. 

Stresle mücadele;
•	 Relaksasyon eğitimleri (örneğin 

meditasyon )
•	 Yürüme veya yoga gibi düzenli 

egzersizler
•	 Hayattaki stresli ortamların 

değiştirilmesi
•	 Yeterli uyku ile sağlanabilir.

Bir çok hastada diyete dikkat edilmesi 
şikayetleri azaltır. Özellikle:
•	 Büyük miktarda öğünler
•	 Rafine buğday, arpa, yulaf
•	 Süt ürünleri, alkol, kahve  gibi 

kafainli içkiler, siyah çay, gazlı 
içecekler

•	 Ekşili meyveler
•	 Kızartmalar
•	 Kırmızı et
•	 Suni tatlandırıcılar
şikayeteleri artırır.

Diyetin değiştirilmeden konunun 
doktorla görüşülmesi uygun olur. 

Önce kişi kendisi neler yediğinde 
şikayetlerinin arttığını not etmelidir. 
Gerekli durumlarda diyetisyenden 
de yardım alınabilir. Süt dokunan 
bir hasta belki de yoğurt tüketebilir. 
Süt ürünlerinin hepsi dokunuyorsa 
yeterli kalsiyum alması alternatif 
yöntemlerle sağlanmalıdır. Diyette lif 
artımı faydalıdır. Köy ekmeği, kabuklu 
tahıllar (müsli gibi) meyve ve sebzeler 
liften zengin gıdalardır. Diyetteki 
lifin ani arttırılması şişkinlik yapabilir, 
bu nedenle diyetteki lif miktarı 
yavaş yavaş artırılmalıdır. Bu amaçla 
kavrulmuş kepek veya hazır lili 
ürünler de kullanılabilir. Gıdalar yavaş 
yavaş iyi çiğnenerek tüketilmelidir. 
Çok hızlı yemek yenmesi veya sakız 
çiğneme hava yutmaya sebep olarak 
gazı arttırılabilir. Suyun bol tüketilmesi 
faydalıdır. Yemek küçük porsiyonlar 
şeklinde ve 3 ana öğüne ilaveten 
küçük ara öğünler şeklinde olmalıdır. 
Yağdan fakir, karbon hidrattan ve 
liften zengin gıdalar daha iyi tolere 
edilir. Günde 30-35 gr yağ ve 25-30 
gr lif içeren diyetler uygun olur. Örnek 
vermek gerekirse kabuklu orta boy 
bir armutta 4.5 gr, bir kabuklu elmada 
3.0 gri ve bir dilim köy ekmeğinde 3.0 
gr lif bulunur. Sebze ve meyvelerin 
pişmiş şekilleri daha iyi tolere edilir. 
Kepekli un ve kahverengi pirinç tercih 
edilmelidir.

Probiotikler
Probiotikler normalde vücudumuzda 
bulunan dost bakterilerdir. Zararlı  
bakterilerin çoğalmasına engel 
olarak bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve barsakta koruyucu etki yaparlar. 
Spastik kolonda probiotik içeren 
preparat ve yoğurtlar faydalı olabilir.
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TEDAVİSİ

PRP (Platelet Rich Plasma), ya da diğer adıyla 
Trombositten Zengin Plazma, kişinin kendi kanından 
hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak 
ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kullanımda 
olan onlarca PRP hazırlama kiti yardımıyla, hastadan 10-
60ml arasında kan alınır, bu kan tek kullanımlık özel filtreler 
ve santrifüj cihazları ile ayrıştırılarak istenmeyen kısımları 
uzaklaştırılır. Ayrıştırılan 2-6 ml kısım, trombositten zengin 

plazmayı içerir ve bir çok kas iskelet sistemi yaralanmasında 
uygulama alanı bulmuştur. Trombositlerin asıl görevi, 
bir yaralanma olduğu anda meydana gelen kanamayı 
durduran pıhtıyı oluşturmaktır. Bunun yanında dokunun 
onarımı ve iyileşmesine katkıda bulunan onlarca büyüme 
faktörü içerirler. Bu büyüme faktörleri ortama verildiğinde, 
vücudun kendi iyileşme mekanizmalarına destek olarak 
hasarlı dokulardaki tamire yardımcı olurlar.
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Op. Dr. Serkan AKÇAY

Ortopedi ve Travmatoloji

PRP hangi hastalıklarda etkilidir?
PRP genel cerrahi, plastik cerrahi ve ortopedinin değişik 
alanlarında uygulanmıştır. Bunlar içinde ortopedik 
kullanımları birkaç başlık altında özetlenebilir.

•	 Kronik tendinopatiler: Tenisçi dirseğinde PRP 
uygulamaları ile %79-93 oranında başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu oran kortizon uygulaması ile elde 
edilen sonuçlardan biraz daha iyidir, ayrıca kortizon 
uygulamasının dezavantajlarından kaçınılmış olur. 
Benzer şekilde aşil tendon hastalıklarında, kronik 
patellar tendon yaralanmalarında ve plantar fascitis 
hastalığında PRP uygulamaları ile % 80 civarında 
başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu hasta grubunda 
istirahat, ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri ile yeterli 
sonuç alınamayan durumlarda PRP tercih edilmelidir.

•	 Diz bağ yaralanmaları: Sporcularda sık görülen iç 
yan bağ yaralanmaları sonrası PRP enjeksiyonları ile 
daha hızlı iyileşme ve daha kısa sürede spora dönüş 
olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

•	 Kas yaralanmaları: Yine sporcularda görülen kas 
çekmeleri veya kas içi kanamalarda PRP enjeksiyonları 
ile daha hızlı spora dönüş bildirilmiştir.

•	 Osteoartrit (Kireçlenme): Diz eklemindeki 
osteoartritin erken evrelerinde PRP enjeksiyonları 
ile 6 ay süreyle hastaların ağrılarında azalma ve 
fonksiyonlarında düzelme olduğu bildirilmiştir. Ancak 
PRP tedavisi hastalığın doğal seyrini değiştirmez ve 
var olan aşınma ve yıpranmayı geri döndüremez. 
Karşılaştırmalı çalışmalarda PRP enjeksiyonlarının 
hyalüronik asit enjeksiyonlarına göre biraz daha üstün 
olduğu gösterilmiştir.

•	 Kıkırdak onarımına destek olarak: Genç hastalardaki 
kıkırdak yaralanmalarının tedavisi halen önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hasarlı 
eklem kıkırdağını orijinal mimari yapısı ve biyolojik 
özellikleri ile yeniden oluşturmak mümkün değildir. 
Bir çok tedavi yöntemi ile oluşturulan tamir dokusunun 
kalitesini artırmak için PRP uygulamaları gündeme 
gelmiştir. Kıkırdak onarımında kullanılan ve matriks adı 
verilen biyolojik örtüler, içlerinde hücrelerin gelişmesi 
ve kıkırdağa dönüşmesi için uygun ortamı sağlayan 
sentetik ve eriyebilen yapılardır. Bu matrikslerle 
beraber PRP veya kemik iliği konsantresi uygulamaları 
ile, daha yüksek kalitede bir onarım dokusu elde 
edilebileceği gösterilmiştir. Günümüzde PRP'nin en 
çok üzerinde çalışılan ve en heyecan verici alanı budur.

•	 Cerrahi sırasında yardımcı olarak: Çeşitli çalışmalarda 
PRP'nin jöle şeklindeki formu, diz protezi, omuz kas 
kopmalarının tamiri ve ön çapraz bağ onarımlarında 
kullanılmıştır. Ameliyat sonrası kanamayı azaltmasına 
rağmen, sonuçlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 
gösterilememiştir.
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PRP kaç kez ve nasıl uygulanır?
Hastalığın cevabına göre 1 ya da 2 hafta arayla tekrarlanabilir. 
PRP uygulaması steril şartlarda yapılmalıdır. Günümüzde PRP 
birkaç şekilde uygulanabilir. En sık uygulama şekli, bir iğne 
yardımıyla hedef dokuya enjekte edilmesidir. Başka bir uygulama 
yöntemi jöle şeklinde hazırlanan PRP'nin ameliyat sırasında etki 
göstermesi istenilen bölgeye yerleştirilmesidir. Son olarak PRP, 
kıkırdak onarımı için yerleştirilen implantların etkinliğini artırmak 
için bu implantlara ameliyat sırasında emdirilerek kullanılabilir.

PRP uygulandıktan sonra ne yapmalıyım?
PRP uygulandıktan sonra, ağrı için buz uygulaması ve parasetamol 
türevi ağrı kesicilerin kullanılması uygundur. Non-steriod anti-
inlamatuar ilaçlar (voltaren, naproksen, majezik gibi) PRP 
uygulamasının etkinliğini azaltacağı için önerilmez. İstirahat, 
iyileşmenin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle PRP uygulaması 
sonrası zorlayıcı egzersiz ve spor önerilmez. Basit germe 
egzersizleri yapılabilir, ancak dirence karşı ağırlık çalışmalarından 
kaçınılmalıdır. Bandajlar ve basit bileklikler uygulanabilir. Spor 
ve antrenmana dönüş süresi 3-6 hafta arasında değişebilir. Bu 
süre içinde de nonsteriod anti-inlamatuar ilaçların kullanımından 
kaçınmak gerekir. PRP uygulamasından sonra kullanabileceğiniz 
ilaçlar ve spora dönüş sürenizi doktorunuza sormanız uygun 
olacaktır.
  
PRP uygulamasının komplikasyonları ve yan etkileri var 
mıdır?
PRP uygulaması sonrası düşük oranda enjeksiyon bölgesinde 
artmış şişlik ve ağrı olabilir. Bu ağrı birkaç gün devam edebilir, 
ancak basit ağrı kesiciler ve buz uygulaması ile bu sorun 
giderilebilir. Bunun dışında PRP'nin böbrek, karaciğer mide gibi 
iç organlarda yan etkisi yoktur. Kişinin kendi kanı kullanıldığı için 
allerjik reaksiyon yapma riski yoktur. Hamilelikte kullanımı ile ilgili 
bir bilgi bulunmamaktadır.
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Kalp Hastalıklarında 
Risk Faktörleri ve Belirtiler

Kalp göğüs kafesi içinde, akciğerlerin üzerinde yer alır. Tüm canlı 
varlıkların hayat merkezidir. Vücudumuza ritmik kasılmalarla besini, 
oksijeni ve kanı pompalar. Vücuttaki diğer kaslar gibi kalbin de düzgün 
çalışması için oksijene ihtiyaç vardır. Kalbin bu ihtiyacını karşılaması için 
besleyici damarlar olan koroner arterler bulunur. Bunlarda meydana 
gelebilecek herhangi bir problem çok ciddi sorunlara yol açabilir.
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Uzm. Dr. Corç BAYTAROĞLU

Kardiyoloji

Kadınlar maalesef erkeklere oranla, 
kendi risk faktörlerini daha az 
fark etmektedir. Kalp hastalığının 
yakınmaları, kadınlarda erkeklere göre 
daha belirsiz seyretmekte bu nedenle 
çok uyarıcı olmamaktadır. Erkekler 
daha çok göğüs ağrısı yakınması ile 
başvururken kadınlarda yorgunluk, 
nefes darlığı gibi daha genel 
yakınmalar şeklinde başlamaktadır.

Damar sertliği, kalp hastalıkları 
arasındaki en büyük tehlikedir. 
Yağların artmasıyla damar yapısının 
bozulması sonucu ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Protein ve kolesterolden 
oluşan birikmiş yağ çamurları zaman 
içerisinde damarları daraltır ve kanın 
kalbe akışını engeller. Bununla birlikte 
damarlar esnek yapısını kaybetmeye 
başlar, bu da kan basıncını arttırır, 
damar duvarları zedelenir ve damarda 
pıhtı oluşur. Koroner damarlarda 
oluşan bu daralma sonucu içinden 
geçen ve kalbi besleyen kan 
miktarı azalacağından dolayı kalpte 
problemler oluşmaya başlar. 

Bunun yanında vücuttaki diğer 
damarlarda meydana gelen daralma, 
kan basıncının yükselmesi ve kanın 
pıhtılaşmasına bağlı değişik damar 
hastalıkları ortaya çıkabilir.

“Eskiden yürüdüğüm mesafeleri 
artık rahat yürüyemiyorum, nefesim 
kesiliyor, çabuk yoruluyorum.”

“Yürürken göğsümde bir yanma 
oluyor veya göğsümde bir baskı, 
basınç hissi oluyor.”

“Tok karnına yürürken veya elimde 
yükle yürürken zorlanıyorum”

“Hızlı yürürken veya yokuş yukarı 
giderken, rüzgara karşı yürürken 
göğsümde ağrı, yanma veya 
zorlanma oluyor. Yürürken sol 
kolumda ağırlık ve uyuşma oluyor 
yoruluyorum.”

Göğüs, boyun, kol, sol bilek ya da 
parmakta ağrı, baskı hissi, uyuşukluk 
ve karıncalanma varsa hemen doktora 
gidilmelidir. Özetle bu bölgelerde 
daha önce olmayan herhangi bir his 
dikkate alınmalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarının en az 
% 80 oranında sigara, hipertansiyon, 
yüksek kan yağları, ailede kalp 
hastalığına yatkınlık, şişmanlık, 
hareketsiz yaşantı, diyabet gibi 
klasik risk faktörlerine bağlı olarak 
geliştiği bilinmektedir.

Tansiyon yükselmesi durumunda; 
önce panik olmayın. Heyecan ve sinirlilik 
tansiyon düşüşünü engeller. Gerilimli 
bir ortamdaysanız sakin ve temiz hava 
alabileceğiniz gevşeyebileceğiniz bir 

yere geçin ve sakin sakin nefes alın. 
Tansiyon düşürmede kullanılan dilaltı 
hapını dilinizin altına koyun ve 30 dakika 
sonra tekrar tansiyonunuzu ölçün.
Tansiyon ilaçlarınızı düzenli kullanın, 
o günkü dozunu almadıysanız hemen 
alın ve tansiyonunuzu takip edin. 
Tuzu ve tuzdan zengin gıdaları çok az 
tüketin. Ağrı kesiciler tansiyon artışına 
sebep olabileceğinden doktorunuza 
danışarak alın.

Kalbin pompalama gücü azaldığında; 
yani kalp yetmezliği oluştuğunda, 
hastanın ilk yakınmaları, yorgunluk, 
bitkinlik olabilir. Tüm organ ve 
dokuların olduğu gibi, iskelet kaslarının 
da kana gereksinimleri vardır. Kalbin 
pompalama gücü azaldığında, vücut 
kanı öncelikli olarak beyin, böbrek ve 
kalbe gönderdiğinden, iskelet kaslarına 
gelen kan miktarı azalır. Dolayısıyla, 
kişi kendini yorgun hisseder. Kalp 
yetmezliği tedavisi olan bir hasta, 
yorgunluktan yakınmaya başladığında, 
kalp yetmezliğinin kötüye gittiği 
düşünülmelidir.
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Kalp kontrolleri anne karnında 
başlamalıdır. 3. yaşını bitirdikten 
sonra ultrason ile bebeklerin kalp 
odacıklarına bakılıp, sağlıklı olduğu 
teşhis edilmelidir. Doğumdan sonra 
beş yaş içinde ECHO yapılmalı, daha 
sonra 20 yaşına kadar hiç olmazsa 
birkaç kez kan şekeri, kan yağları, 
tansiyon kontrolü yapılmalıdır.

“30 yaşına kadar kötü kullanılmış 
bir kalp erken kalp krizini hazırlar.”
20 ila 30 yaş kalp sağlığı bakımından 
yıpranma katsayısının en fazla olduğu 
dönemdir. Üniversiteye gelene 
kadar süper zorlamalı sınavlar, 
üniversiteye başlayınca aileden ilk 
kez ayrılma, ilk aşk, evlilik, çocuk 
sahibi olmak kalbi yormaktadır. 
Doğduğumuzda kalbimiz sıfır 
yaşındadır. 20 yaşına geldiğimize ise 
kalp 20 yaşından daha fazla olduğu 
kesindir. Önemli olan kalp yaşı ile 
normal yaşı dengeli götürmektir. Bu 
dönem en çok sigaraya başlandığı 
dönemdir. Türkiye’de 15-27 yaşa 
arasında her gün sigara içme oranı 

%22, her üç üniversite öğrencisinden 
birisi (%33) sigara içiyor. 

Ağrı, vücudu koruyan bir 
mekanizmadır. Ağrı mekanizması 
bozuk olan hastalar, diyabetliler,  
KOAH hastaları ve şişmanlardır. 
Yaklaşık % 20 oranında hastamız bu 
gruba girmektedir. Ayrıca kadınların 
ağrıya tahammüllerinin yüksek olması 
nedeni ile erkelere nazaran sesiz kalp 
hastalığı daha çok görülmektedir. 

Ailesinde erken kalp hastalığı, 
kendisinde veya ailesinde diyabet, 
yüksek tansiyon ve aşırı kilolu 
olanlar yüksek risk grubundadır. Risk 
grubundakiler 30, risk grubunda 
olmayanlar ise 40 yaşından sonra 
her yıl kan testleri, tansiyon kontrolü 
ve efor testi yaptırmalıdır. Özellikle 
40 yaş sonrası yüksek riskli işlerde 
çalışan, adrenalini yüksek üst düzey 
yöneticilere gelecek için bilgisayarlı 
koroner anjiyografi yaptırmalarını 
öneriyorum. Bu mükemmel teknoloji 
sayesinde gelecek 10 yıl içinde 

kalp ve damar hastalıklarının 
durumu hakkında bilgi sahibi olmak 
mümkündür. 

Günümüzde gençlerin yaşlarını 
ve mesleki birikimlerini aşan 
işlerde çalışmaya başlaması, 
yaşları itibari ile alamayacağı 
sorumlulukları almaları, kendilerini 
ispat edebilmek için kendilerini 
tüketmeleri koroner kalp 
hastalıkları riskini artırmaktadır.

Kalp krizi ve damar hastalıkları 
kışın artmaktadır. Soğuk, bir spazm 
faktörüdür. Soğuk direkt göğüsten 
ya da nefes yoluyla ağızdan alınınca 
spazma neden olur. Özellikle 
soğuk havalarda dışarı çıkarken sıkı 
giyinilmeli ve mutlaka atkı takılmalıdır. 
Kış aylarında kullanımı artan kimi 
grip ilaçları ritim bozukluğuna neden 
olmaktadır. 

Yazın aşırı sıcaklarda oluşan su 
kaybı kalp sağlığını tehdit eder. 
Terleme ile kaybedilen elektrolitler 
ritim bozukluğuna, kaybedilen 
su nedeni ile kanın koyulaşarak 
akışkanlığının azalması da koroner 
damar içinde mevcut masum bir 
darlığın tıkanıklık yapmasına 
neden olabilir. Yazın içilmesi 
gereken su miktarı; idrar rengi açık 
olacak miktarda olmalıdır. Bu da yaz 
ayları için 2,5-3 litre demektir. Kalp 
sağlığı için en iyi spor hızlı yürümedir. 
Bünyeyi fazla yormayacak şekilde 
spor yapılmalıdır. Eğer vücut alışkınsa 
günde 45 dakika yürümek idealdir. 
Ancak ilk defa spor yapılacaksa çok 
yüklenmemek ve vücudu yormamak 
gerekmektedir. Kalp sağlığı için 
ikinci önemli spor dalı da yüzmedir. 
Yapılacak olan spor sırasında nabzın 
yüzün altında olmaması ama yüz 
yirminin de üzerine çıkarılmaması 
gerekmektedir.

Kalp hastalıklarından korunmanın 
ilk adımı sigaradan uzak durmak 
olmalıdır. Sonrasında ise kilo, tansiyon 
ve şeker kontrol altında tutulmalıdır. 
Hayatınızdan şeker ve karbonhidratları 
çıkarınız. Sigara ile hiç tanışmayınız.





Çocuklar ve 
Güvenli Otomobil Yolculuğu
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Çocuklarınız ile birlikte çıkacağınız otomobil yolculukları 
için önlem almak ve bütün bu kötü senaryoları önceden 
bilmek sonradan üzülmemizi engeller. Otomobilinize 
bindiniz, bebeğinizi de kurallara uygun şekilde koltuğuna 
oturtup kemerlerini de uygun şekilde bağladınız. Öyle 

büyük bir kaza geçirdiniz ki ölümler oldu. Bu durumda 
bebeğinizin ölme ihtimali en azdır. Şimdi de bunun tam 
tersini düşünelim. Bebeğinizin kemerlerini bağlamadan 
ve özel koltuğuna oturtmadan yolculuk ederken kaza 
geçirdiniz. Bu durumda ilk ölen genellikle bebek olur. 
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Kucaktaki bebek öndeki araca minik bir çarpmayla bile 
önündeki koltukla kucağında olduğu kişi arasında ezilir. 
Kucağınızda bebek taşıyarak onun hayatını tehlikeye 
atıyorsunuz.  Bunun daha da kötüsü kucağında genellikle 
erkek çocuklarını taşıyarak araç kullanan babalar. Bu 
babaların da en küçük bir ani frende bile direksiyon ile 
kendi gövdeleri arasında çocuklarını öldürme riskleri 
yüksek.     

Her yıl binlerce genç çocuk trafik kazalarında ölüyor ya da 
yaralanıyor. Çıktığınız her seyahatte araç emniyet koltukları 
ve emniyet kemerlerini doğru kullanarak, bunun sizin ya 
da  çocuğunuzun başına gelmesini engellemeye yardımcı 
olabilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek birkaç ipucu.

Hangi araç emniyet koltuğu en iyisidir?
Hiçbir koltuk en iyi ya da en güvenli değildir. En iyi koltuk, 
sizin çocuğunuzun bedenine uyan, doğru kurulan ve her 
sürüşünüzde uygun şekilde kullanılandır. Araç emniyet 
koltuğu alırken, şunları aklınızda bulundurun:
•	 Sadece fiyata göre satın almayın. Yüksek fiyat, koltuğun 

daha güvenli ya da daha kolay kullanımlı olduğunu 
göstermez. Ancak çok ucuz ve kalitesiz modellerden 
de kaçınmak gerekir.

•	 Beğendiğiniz bir koltuk bulduğunuzda, bunu deneyin. 
Çocuğunuzu içine koyun ve emniyet kemeri ile 
tokasını ayarlayın. Uygun ve güvenli olarak aracınıza 
yerleştiğinden emin olun.

•	 Araç emniyet koltuklarının resim veya gösterimlerinin 
doğru şekilde kullanımını göstermeyebileceğini 
unutmayın. Mutlaka kendi aracınızda deneyin.

 

Önemli güvenlik kuralları
•	 Daima araç güvenlik koltuğu kullanın. Bebeğinizin 

doğumundan sonra hastaneden eve giderken bile. 
Bebeğinizin prematüre olması da buna engel değildir. 
Ben yoğun bakımdan taburcu ettiğim bebeklerimi 
güvenli bir araç koltuğuna oturtup kemerlerini 
bağlamadan eve göndermiyorum. 

•	 Bebekler için dizayn edilen araç koltuklarının içine 
minder battaniye gibi malzemeler koyup zemini 
düzleştirmek çok sık yapılan bir hatadır.  Bu şekilde 
koltuktan kayıp düşme riski çok artar. Bırakın bebeğiniz 
koltuğun içine gömülsün, endişe etmeyin beline ya 
da sırtına bir zarar gelmez. Bu koltuklar bebeğinize 
anne karnındakine benzer en rahat pozisyonu verirler. 
Uygun şekilde kemerleri de bağlanınca bir çok bebek 
ağlamayı kesip yolculuk boyunca hiç sorun çıkarmadan 
uslu uslu dururlar. 

•	 Bir çocuğu asla yolcu hava yastığının karşısındaki 
araç güvenlik koltuğuna oturtmayınız. Küçük bir kaza 
sırasında patlayan hava yastıkları çocuğun ölmesine 
yol açabilir. 

•	 13 yaşından küçük bütün çocuklar arka koltukta 
oturmalıdır. 

•	 İyi bir rol modeli olun ve daima emniyet kemeri takın. 
Bu çocuğunuza yaşam boyu emniyet kemeri bağlama 
alışkanlığı edinmesine yardım edecektir.

•	 Her araç emniyet koltuğunun farklı olduğunu 
unutmayın. Koltuğunuzun kullanma kılavuzu ile birlikte 
gelen talimatlarını okuyup bunlara harfiyen uyun.
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Kadın Hastalıklarında 
Endoskopik Ameliyatlar

ENDOSKOPİK AMELİYATLAR
Laparaskopik ameliyatlar
•	 Laparaskopik rahim çıkarılması
•	 Laparoskopik myom çıkarılması
•	 Laparoskopik yumurtalık kistlerinin çıkarılması
•	 Laparaskopik endometriozis ameliyatları
•	 Kısırlık tanı ve tedavileri için diagnostik laparaskopi

Histereskopik ameliyatlar 
•	 Rahimin yapısal bozuklularının onarılması ameliyatları
•	 Rahim içi poliplerin-myomların çıkarılması ameliyatları

LAPAROSKOPİ VE HİSTEROSKOPİ
Kadınlarda endoskopik uygulamalar laparoskopi 
ve histeroskopi olarak ikiye ayrılır. Laparoskopi 
karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi işlemidir. 
Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken 
bugün neredeyse jinekolojik operasyonların 
tamamı laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir. 

Histeroskopi ise rahim için endoskopik olarak 
gözlenmesine verilen isimdir. Histeroskopi ile de 
bugün eskiden karın açılmasını gerektiren rahim 
anormallikleri kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.



SAĞLIKOLSUN

Op. Dr. Erol MUTLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

33

LAPAROSKOPİK UYGULAMALAR
Laparoskopik uygulamalar tanısal ve 
tedavi edici veya cerrahi laparoskopik 
uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Tanısal Laparoskopi
Tanım olarak öyküsünde ve 
muayenesinde herhangi bir 
anormallik olmayan bir kadına 
kısırlığın nedenini ortaya koymak 
amacıyla yapılan laparoskopidir.  
Rahim filminde tüpleri açık olan bir 
kadında laparoskopide tüplerin tıkalı 
görülmesi çok nadirdir ve genellikle 
işlem sırasında tüplerde olan bir 
kasılma (spazm) nedeniyle olur. Hafif 
yapışıklıklar ve hafif endometriosisin 
ne derecede kısırlık nedeni olduğu 
ve tedavinin ne derecede faydalı 
olduğu tartışmalıdır. Bu bulguların 
görüldüğü olgularda tedavi nedeni 
açıklananmamış kısırılıktaki gibidir. 

Cerrahi Laparoskopi
Muayene ve görüntüleme teknikleri 
ile saptanan bir hastalığın tedavisi 
veya hastalıklı organın alınmasına 
yönelik olarak yapılan laparoskopik 
uygulamalardır. 

Gebe kalabilirliği artırmak amacı ile 
yapılan laparoskopik uygulamalar;
Adezyolizis, salpingostmi, ve 
fimbrioplasti: Yapışıklıkların ince ve 
teknik olarak açılabilecek durumda 
olmaları durumunda adezyolizis 
adı verilen laparoskopik yapışıklık 
açma işleminden fayda görülebilir. 
Tüp ve yumurtalıklar arasındaki 
normal anatomik ilişkinin tekrar 
sağlanmasından sonra kadının 
yaşı ve ek kısırlık faktörlerinin olup 
olmamasına bağlı olarak %30-60 
arasında gebelik oranları bildirilmiştir. 

Laparoskopi sırasında kapalı olan 
tüplerin de açılma olasılığı vardır. 
Tıkalı tüplerin yerinde bırakılması 
tüp bebek uygulamasındaki 
gebelik oranlarını olumsuz olarak 
etkilemektedir. 

Laparoskopik endometriosis 
cerrahisi: Laparoskopinin en sık 
kullanıldığı hastalıklardan biri 
endometriosistir. Endometriosis 
hastalığı rahim içini döşeyen 
hücrelerin rahim dışında yerleşmesi 
ve üremesi ile ortaya çıkar. Hastalığın 
erken evresinde karın zarı üzerine 
barut yanığı tarzında lezyonlar 
vardır. Bu lezyonlar laparoskopi 
sırasında yakılarak veya lazer ile 
buharlaştırılarak giderilebilir.  Daha 
ileri safhalarda yumurtalıklar içinde 
endometrioma adı verilen kistik 
yapılar oluşur. Endometriosis 
kistlerinin laparoskopik olarak 
alınması ile kısır çiftlerdeki gebelik 
şansı artmaktadır. Laparoskopinin 
yumurtalık kapasitesine zarar 
vermeyecek şekilde dikkatli yapılması 
çok önemlidir. Laparoskopik 
endometriosis cerrahisini takiben 
gebe kalamayan çiftlerin yaklaşık 
%50 sinde 6 ay içinde kendiliğinden 
gebelik oluşur. Kendiliğinden gebe 

kalamayanlarda ise 1 yıl bekledikten 
sonra tüp bebek yapılması gerekir.

Dermoid kistler: Dermoid kistler 
vücudun tüm dokularından parçalar 
içeren kistlerdir. Bunların içinde yağ, 
kıl, diş, sinir ve kas dokusu bulunabilir. 
Genellikle doğumdan önce bu 
hücrelerin yumurtalık içinde sıkışması 
sonucunda oluşurlar. Hangi nedenden 
dolayı büyüdükleri bilinmemektedir. 
Dermoid kistler özellikle 3-4 cm çapına 
ulaştıktan sonra alınmaları gerekir. 
Laparoskopik olarak çıkarılmaları 
oldukça kolaydır. Kadınların %15 inde 
her iki yumurtalıkta da dermoid kist 
olabileceğinden sağlam gibi görünen 
yumurtalığın da dikkatli bir şekilde 
incelenmesi gerekir. 

Paraovarian kistler: Yumurtalığın 
komşuluğunda doğumsal artıklardan 
gelişen kistlerdir. Nadiren kötü huylu 
olma potansiyeli taşırlar. Büyük 
boyutlara ulaştıklarında alınmaları 
gerekir. Laparoskopik olarak 
çıkarılmaları kolaydır.

Kistadenomlar: Yumurtalık içinde 
gelişen ve kötü huylu olma potansiyeli 
taşıyan tümörlerdir. Ultrasonda sıvı 
ve katı yapıların beraber izlenmesi 
ile şüphelenilir ve kesin tanı kistin 
çıkarılması ile konur. Seröz ve müsinöz 
kistadenomlar en sık görülenleridir. 
Laparoskopik olarak çıkarılmaları 
kolaydır. Menopoza yakın olan 
kadınlarda yumurtalığın alınması 
daha doğru olan girişimdir. Daha 
genç olan kadınlarda ise sadece kist 
alınabilir ancak operasyon sırasında 
patolojik inceleme (frozen section) 
yapılıp kötü huylu olup olmadıklarının 
değerlendirilmesi gerekir.
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Laparoskopik Myom Cerrahisi
Myomların önemli bir kısmı 
laparoskopik olarak çıkarılabilir. 

Myomlarda operasyon 
endikasyonları aşağıdaki gibidir: 

Boyut: Genellikle 6 cm yi geçmiş olan 
myomların ve yakın zamanda hızlı 
büyüme göstermiş olan myomların 
alınmaları önerilmektedir. 

Kanama: Myomlar rahim iç tabakasına 
(endometrium) girmedikçe veya 
bası yapmadıkça kanamaya neden 
olmazlar. Rahim içine girmiş olan 
myonlarda eğer kanama da varsa 
boyutlarına bakılmaksızın cerrahi 
önerilir. Burada yapılacak olan 
cerrahi müdahale histeroskopik 
myomektomidir yani myom aşağıdan 
girilerek histeroskopi ile alınır.

Bası yakınmaları: Myomlar 
intraligamenter diye tabir edilen bir 
konumda oldukları zaman üreter adı 
verilen böbreklerden mesaneye idrar 
getiren kanallara baskı yapabilirler. 
Bu konumda olan bir myomun baskı 
semptomları verdiğinde alınması 
gerekir. Rahimin önünde gelişen 
myomlar mesane üzerine arkada 
gelişen myomlar ise rektum üzerine 
baskı yapabilirler.

Kısırlık: Myomlar genellikle kısırlık 
nedeni değildir. Ancak yapılan 
araştırmalarda kısırılığı açıklayacak 
hiçbir neden bulunmamış ise 
alınmaları gerekebilir. Genellikle 5 
cm ve üzerinde olanların alınmaları 
önerilmektedir. Eğer rahim içine giren 
bir myom varsa ve çift gebe kalamıyorsa 
başka yakınma olup olmadığına ve 
myomum boyutlarına bakılmaksızın 
alınmaları önerilmektedir. 

Laparoskopik olarak myomlar 
alındıktan sonra 3 ay gebelik 
olmasına izin verilmez. Yapışıklık 
oluşma olasılığı karın açılarak 
yapılan myomektomilerden daha 
azdır. Laparoskopik myom cerrahisi 
myomların boyut ve yerleşimlerine 
bağlı olarak 1-3 saat sürebilir. Hasta 
genellikle hastanede 1 gün kalır ve 
ertesi gün taburcu olur.

Laparokopik histerektomi: 
Rahimin alınması laparoskopik 
olarak mümkündür. Rahim sarkması 
durumlarında tercih edilen rahimin 
vajenden çıkarılmasıdır (vajinal 
histerektomi). Laparoskopik 
histerektomi karın açılarak yapılan 
histerektomiye bir alternatif olup 
vajinal olarak çıkabilecek bir rahim 
laparoskopik olarak çıkarılmamalıdır. 
Laparoskopik histerektomi deneyimli 
ellerde başarılı bir operasyon olup 
laparoskopinin tüm avantajlarını taşır. 
Rahimin bir kısmı laparoskopik olarak 
serbestleştirildikten sonra vajinal 
yoldan çıkarılır. Hasta hastanede 1-2 
gün yatar ve taburcu olur.

HİSTEROSKOPİK UYGULAMALAR
Klasik histeroskopi: Histeroskopi 
ışıklı bir teleskop yardımı ile rahim 
iç boşluğunun görüntülenmesine 
verilen isimdir. Tanısal veya tedavi 
edici amaçla yapılabilir. Tanısal 
amaçla bugün büyük çoğunlukla ofis 
histeroskopi'den yararlanılmaktadır. 
Tedavi edici amaçla yapılan 
histeroskopilerde genellikle anestezi 
verilir ve rahim içine rahim ağzı 
genişletildikten sonra elektrorezektöe 
adı verilen bir alet sokulur. İşlemin 
genel anestezi altında yapılması 
tercih edilir. Bu alet yardımı ile 
rahim içindeki perdeler kesilebilir 
(septum inziyonu), büyük polipler ve 
myomlar çıkarılabilir. Ayrıca rahim içi 
yapışıklıkları da açılabilir. Histeroskopi 
ile rahim iç tabakasını döşeyen hücre 
tabakası (endometrium) çıkarılarak 
aşırı kanaması olan ve artık çocuk 
sahibi olmak istemeyen kadınlar 
tedavi edilebilir. 

Ofis histeroskopi: Histeroskopi 
işleminin muayenehanede ve 
anestezi gerektirmeden yapılmasına 
ise ofis histeroskopi adı verilmektedir. 

Ofis histeroskopide rahim ağzını 
genişletmeden rahim içine kolayca 
sokulabilecek çok ince aletler 
kullanılmaktadır. Ofis histeroskopi 
önceleri sadece tanı koymak amacı 
ile uygulanmasına rağmen son 
yıllarda rahim içinde görülen pek çok 
anormalliğin tedavisinde de kullanılır 
hale gelmiştir. Ofis histeroskopi en 
çok anormal kanamalarda, kısırlığın 
değerlendirilmesinde, rahim içi 
yapışıklık, ve küçük myom ve 
poliplerin alınmasında kullanılır. Ofis 
histeroskopi ile septum adı verilen 
rahim içinde doğuştan olan perde 
ya da duvarların da kesilmesi de 
olanaklıdır. İpi rahim içimne kaçmış 
olan rahim içi araçların (spiral) 
çıkarılmasında da ofis histeroskopiden 
yararlanılır. 

Menopoz öncesinde ve menopoz 
sonrasındaki anormal kanamaların 
tanısında ofis histeroskopi son derece 
yararlıdır. Rahim içindeki polip, myom, 
veya tümörler histeroskopi ile kolayca 
görülür. Bunların bazıları histeroskopi 
ile alınabilir. Bazılarında ise uyutarak 
ve daha geniş çaplı bir histeroskopi 
veya daha büyük bir operasyon 
gerekebilir.
 
Kısırlığın değerlendirilmesinde 
histeroskopi son derece önemli 
bir yöntemdir. Rahim içindeki yer 
kaplayan lezyonlar veya yapışıklıklar 
kısırlık nedeni olabilir ve bunların 
önemli bir kısmı histeroskopi ile 
tedavi edilebilir. Tüp bebek tedavisi 
öncesinde özellikle rahim filmi olmayan 
kadınlarda histeroskopi ile rahim 
iç boşluğunun normal olduğunun 
teyid edilmesi önemlidir. Özellikle 
daha önce başarısız denemeleri olan 
çiftlerde histeroskopinin önemi daha 
da fazladır. Yapılan bazı çalışmalarda 
daha önce 2 veya daha fazla tüp bebek 
başarısızlığı olanlarda histeroskopide 
%50 oranında rahim iç boşluğunda 
anormallikler görülmektedir. 
Bunlarda en önemlileri endometrit, 
polipler, yapışıklıklar ve fazla derine 
uzanmayan septumlardır (rahim içi 
perdesi). Bu anormalliklerin tedavisi 
ile sonraki tüp bebek uygulamalarında 
gebelik oranları normal düzeye 
çıkarılabilmektedir.
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DEMANS
Demans ya da bunama genellikle ileri 
yaşlarda sonradan ortaya çıkan ve çoğu kez 
yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi, davranış 
ve gündelik yaşamı sürdürme konularında 
gösterdiği yetersizliktir. Bu durum genellikle 
hafıza kaybı ile başlar. Demanstaki  bellek 
problemleri  normal unutkanlık ve dikkat 
dağınıklığından  farklıdır. Demansta genellikle 
kısa zaman önce söylenen ve yeni olan 
olaylar unutulur. Hastalar eski olayları çok iyi 
hatırlarken yakın zamandakileri unuturlar. 
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Demansın pek çok nedeni bulunmakla birlikte en sık olarak 
Alzheimer hastalığı bu duruma yol açmaktadır. İkinci sırada, 
vasküler (damarsal) demans denilen, beyni besleyen kan 
miktarının azalmasına neden olan büyük veya çok sayıda 
küçük inmeler ve damar tıkanıklıkları sonucunda gelişen 
demans türüdür. Bu inmeler sonucunda kişinin düşünme, 
sağduyu, hatırlama ve iletişim kurma gibi yetilerinde 
bozulma ortaya çıkar. 

Demansın diğer nedenleri arasında, sifiliz, AIDS, 
metabolik hastalıklar, Creutzfeldt-Jacob 
hastalığı, Lewy cisimcikli demans, 
Down sendromu, Huntington 
hastalığı, Parkinson hastalığı, 
Frontotemporal demans gibi 
durumlar bulunmaktadır. 
Kafa travması ve  beyindeki 
boşlukların genişlemesi 
sonucu olan, normal 
basınçlı hidrosefali gibi 
durumlarda demans 
nedenleri arasındadır.  

Depresyon bazen 
demansı taklit edebilir. 
Demans sadece hafıza 
problemi değildir. 
Bellek kaybı yanında, 
edinilmiş becerileri 
(örneğin giyinme, 
düzgün bir biçimde 
yemek yeme, alet kullanma 
becerilerini) yapmakta 

güçlük, kişilik-davranış değişiklikleri, dili 
kullanmada konuşulanları anlamada 

bozukluk, yol bulamama, aritmetik 
yapamama, içe kapanma, canlı 

hayaller görme de demansın belirtileri 
olabilir. Tüm bu belirtiler beynin 

etkilenme, küçülme yerine göre 
o r t a y a çıkar. Ayrı ayrı veya bir arada  
o l a b i l i r . Yaşlanma ile kişilerde ılımlı bir 
unutkanlık olabilir. “Yaşla-ilintili unutkanlık” 
ismi verilen bu durum ilerlemediği sürece 
herhangi bir hastalığa yol açmaz. Buna karşın 
bu tip hastaların ilerleme olup olmadığı 
konusunda periyodik olarak takip altında 
olması gereklidir.

Hafif kognitif bozuluk- halk arasında 
Alzheimer başlangıcı olarak adlandırılan 
tabloda hastanın kendisinin hafıza ile ilgili 
belirgin bir yakınması yoktur. 

Genelde ailesi daha önce yaptığı işlerde 
bir miktar zorlanma yaşadığını belirtir 
ancak bizim yaptığımız unutkanlık ile 
ilgili testlerde belirgin bir bozukluk 
izlenmez.  Bu tabloya hafif kognitif 
bozukluk (hafif hafıza bozukluğu) 
denir. En çok merak edilen ve bizlere 

sorulan konu bunun demansa dönüşüp 
dönüşmeyeceğidir. Bir kısmı dönüşebilir. 

Yılda bu hastaların 10 hastadan birinin 
demansa dönüştüğü belirtilmektedir. Bu 

nedenle hastaların düzenli takibi gereklidir.
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ALZHEİMER 
H A S TA L I Ğ I
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Demansın en sık nedeni olan Alzheimer Hastalığı, 
erişkinlerde, tüm ırklarda ve her türlü eğitimsel, ekonomik 
alt yapıda görülmektedir. Bu hastalık için en önemli 
risk faktörü ileri yaştır. Alzheimer hastalığının görülme 
sıklığı yaş ile artmaktadır. 65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde 
Alzheimer hastalığı görülmektedir, 85 yaş üzerindeki 
kişilerde sıklığı %20’dir. Alzheimer hastalığı beyin 
hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi 
nedeniyle olmaktadır. Yaşla beraber her kişide beyinde 
hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında bu 
süreç yaşa göre beklenenden daha hızlı olmaktadır. 

Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir, bir kanser 
hastalığı değildir.  Ancak ailede bir veya birden fazla 
Alzheimer Hastasının olması, bu hastalığa yakalanma riskini 
artırmaktadır.  Kafa travmaları ile Alzheimer Hastalığı 
arasında paralellik bulunmuştur. Kalp ve damar sağlığını 

etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı 
ve yüksek kolesterol seviyeleri de damarlarda kan akımını 
bozarak, beynin kan dolaşımını aksamasına yol açabilirler. 
Yeterince kanlanmayan beyin hücrelerinde bozulma daha 
çabuk olabileceğinden, bu durumların kontrol edilmesi  
bu açıdan önem kazanmaktadır. 

Alzheimer hastalığından korunmak veya geciktirmek 
için;  vücut ağırlığını korumak, sigara ve aşırı alkolden 
kaçınmak gerekir. Sosyal topluluklara katılmak ve çevreye 
ilgili kalabilmek, vücuda ve akla egzersiz yaptırmak da 
Alzheimer Hastalığı için önerilen yöntemlerdir. 

Alzheimer hastalığında bellek kaybının yanı sıra, günlük 
sosyal aktiviteler ve mesleki durumları bozan bir hastalıktır. 
Ayrıca kişilik, davranış ve duygulanım  değişiklikleri de 
görülebilir. 
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AH’ nın belirtileri kısaca şu şekilde sıralanabilir.
•	 Günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bellek kaybı
•	 Günlük yaşam aktivitelerini yapmada güçlük
•	 İşte ve evde her zaman yapılan işlerde zorlanma 
•	 Zaman ve mekan karmaşası
•	 Yargı ve karara varmada güçlük
•	 Sık kullanılan eşyaların yerlerini değiştirme
•	 Ruh hali ya da davranışlarda değişim
•	 Kişilik değişimleri
•	 Sorumluluktan kaçınma
•	 Yazarken ve konuşurken zorlanma

AH olan kişilerde bellek problemleri ve kognitif yıkım 
(düşünme ve nedenselleştirmede güçlük) vardır. Bu 
kişiler sonunda tek başlarına yaşamayı başaramaz hale 
gelirler. Karar vermek de güçlük çekme, kelime bulmak 
da ve düşüncelerini tamamlamada zorlanma gibi sıkıntılar 
yaşarlar. Kimi hastalarda kişilik ve davranış değişiklikleri 
görülebilir. Bazıları evden çıkıp kaybolabilirler. Gece ve 
gündüzü ayırt edemedikleri için gece yarısı kalkıp giyinip 
evden dışarı çıkmak isteyebilirler. Görme, tat alma ve 
koku almada kayıpları olabilir. Alzheimer hastalığı giderek 
yakınmaların arttığı bir durumdur  erken, orta ve ileri olmak 
zere üç devreye ayrılabilir. 

Erken dönem Alzheimer hastalığında;  hastada ılımlı 
bellek kaybının yanı sıra, bildiği yerleri karıştırma, günlük 
aktivitelerini daha uzun sürede yapma, faturaları ödemede 
ve alışveriş yaparken para hesabında zorluklar yaşarlar. 
Giderek artan bir sıkıntı hali, karar vermede zorlanma 
yaşarlar. Hastalığın bir adım ileri orta devrede ise; 
günlük yasam aktivitelerinin sürmesini engelleyen 
belirgin düzeyde belirti ve problemler ortaya çıkar. Bellek 
kaybı ve şaşkınlık giderek artar ve şaşkın, dikkat süresi 
iyice kısalır, arkadaşlarını ve  akrabaları tanımakta zorluk 
yaşamaya başlarlar. Yeni yerleri ve bilgileri öğrenemez 
olurlar. Davranış problemleri, hayaller, yakınlarını suçlama 
ve  onların kendilerine zarar vereceği gibi paranoid 
düşüncelere kapılabilirler. İleri dönemde; hasta, bakım 
verenlere tam bağımlı hale gelir, fiziksel bozukluklarda 
meydana gelir. Kilo kaybı, devamlı uyuklama, idrar ve 
büyük abdest yapma kontrolünü tamamen kaybederler. 

Alzheimer Hastalığının ilk belirtilerinin ortaya çıkıp tanı 
konulması arasında ortalama 1 yıllık bir süre bulunmaktadır. 
En büyük terapötik faydanın sağlanabilmesi için, tedaviye 
erken başlamak gerekir. Bu Alzheimer Hastalığı’nın 
ilerlemesini geciktirmek ve tam bağımlı hale gelmeden 
önceki zaman dilimini uzatmak açısından önemlidir.

Bu sıkıntılar sadece AH için değil aynı zamanda hastanın 
yakınları ve sevdikleri için de oldukça güçtür. Alzheimer 
hastası ile ilgilenen kişilerin kaynaklara ihtiyaçları vardır 
ve üstesinden gelmeleri gereken zorluklar konusunda 
yapılabilecek şeyler olduğu yönünde ikna edilmeleri 
gerekmektedir. Bir Alzheimer hastası, ortalama 8 yıl 
bakım gerektirmektedir. Hasta ve yakınlarının çoğu evde 
bakımı tercih etmektedirler. Bu bakımı verebilmek için 
hasta yakınlarının çoğu, çalışma saatlerini azaltıyor ya 
da bakım vermek için işinden ayrılmaktadırlar. Ayrıca 
bakım verenlerin yarısında tedavi gerektiren depresyon 
görülebilir ve depresyon, hastanın bakımevine verilmesiyle 
de azalmaz, ancak hastanın kaybından 3 ay ile 1 yıl sonra  
azalmaya başladığı bildirilmiştir.

Alzheimer Hastalığının tedavisinde asetil kolin esteraz 
inhibitörleri denilen bir grup ilaçlar kullanılmaktadır. Bu 
ilaçlar sinir hücreleri arasındaki iletimi sağlayan Asetil 
kolin denilen maddenin miktarını artırmaktadır. Ayrıca 
orta ve ileri AH da kullanılan bir ilaç daha bulunmaktadır. 
Bu ilaçlar daha çok sempromatik yani şikayetleri azaltıcı 
ilaçlardır. Ne yazık ki henüz hastalığı ortadan kaldıran 
ve ilerlemesini durduran bir ilaç yoktur. Ancak bu 
konuda yoğun çalışmalar devam etmektedir.
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D
Vitamini 
Eksikliği

Vitaminler vücut dokuları tarafından üretilemeyen ve 
beslenme yoluyla alınması gereken, organik kimyasallar 
olarak tanımlanmıştır. D vitamini ise diğer vitaminlerin 
aksine vücut tarafından üretilir. Balık ve yumurta sarısı 
dışında doğal yiyeceklerde bulunmaz ve gıda yoluyla 
alınsa bile, işe yarar hale gelmesi için vücut tarafından 
değişime uğratılması gerekir. 

Günde 10-15 dakika güneş ışığı görmek vücudun 
yeterince D vitamini üretmesine olanak tanımasına karşın 
D vitamini eksikliği oldukça sık görülen bir durumdur. 
Dünya genelinde yetişkin nüfusun %20’sinden fazlasının 
bu vitaminin eksikliğini yaşadığı düşünülmektedir. Yaşlı 
kadınlarda ise bu oran daha da artmaktadır.

D Vitamini Ne İşe Yarar?
D vitamininin en bilinen faydası kemik sağlığını korumasıdır. 
Bağırsaklarda kalsiyumun daha çok emilmesini sağlayarak 
kemiklere güç katar. D vitamini eksikliğinde vücut 
besinlerdeki kalsiyumun ancak % 10 ila 15 kadarını alabilir.

D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise 
osteomalasi (kemik yumuşaması)  denilen hastalıklarının 
görülmesine neden olur. D vitamini eksikliğinde 
sadece kemiklerimiz zayılamıyor, uzun süreli D vitamini 

eksikliğinin meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri, 
kalp hastalıkları, depresyon gibi pek çok ciddi hastalığı 
tetiklediği biliniyor. D vitaminin vücudu üst solunum yolları 
enfeksiyonu gibi çeşitli enfeksiyonlara karşı güçlendirdiği 
ve gribe karşı koruduğu bilinmektedir.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
 Diğer vitamin eksikliklerinde olduğu gibi kısa dönemli D 
vitamini eksikliğinde herhangi bir belirti görülmeyebilir. 
Ancak bir süredir devam eden D vitamini eksikliğinde 
aşağıdaki “erken dönem” belirtileri ortaya çıkabilir. 

     Depresyon: D vitamini eksikliğinde görülen depresyon 
çok şiddetli olmayabilir ve daha çok kendinizi “nedensiz 
olarak hüzünlü hissetmeniz olarak” tanımlanabilir. Bunun 
nedeni, beyinde üretilen ve ruh halinin düzenlenmesinde 
kullanılan serotonin seviyesinin D vitamini eksikliğine bağlı 
olarak düşmesidir.Araştırmalara göre yeterince D vitamini 
almayanların diğerlerine oranla depresyona 11 kat daha 
yatkın oldukları kanıtlanmıştır. 

 Kemik Ağrıları: Özellikle güneşin kendini fazla 
göstermediği kış aylarında D vitamini eksikliğine bağlı 
olarak kemik ağrısı görülme riski artar. Bu kemik ağrıları 
eklem ağrılarından farklı olarak tüm vücut genelinde 
hissedilebilir ve ağrılara halsizlik eşlik edebilir.
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  Soğuk Algınlığı: Çocuğunuz sık sık soğuk algınlığı 
yaşıyorsa bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Yapılan 
araştırmalar D vitamini eksikliği olan çocuklarda üst 
solunum yolları enfeksiyonlarının daha çok görüldüğünü 
ortaya koyuyor.

        Kasların Zayılaması: D vitamini eksikliği vücudumuzdaki 
kas dokusunun büyük bölümünü oluşturan ve iskelet kasları 
olarak adlandırılan kasların zayılamasına yol açabilir.

  Başın Terlemesi: Başın normalden fazla terlemesi hem 
çocuklarda/bebeklerde hem de yetişkinlerde D vitamini 
eksikliğine işaret ediyor olabilir.

   Diğer Belirtiler: Kas krampları, halsizlik, eklem ağrıları, 
kilo alma, yüksek tansiyon, baş ağrısı, konsantrasyon 
eksikliği, mesane sorunları, kabızlık veya ishal gibi sindirim 
sorunları erken dönem D vitamini eksikliği belirtileri 
arasındadır.

D Vitamini Eksikliği Nasıl Belirlenir?
D vitamini seviyesinin belirlenmesinde kullanılan “25 OH 
Vitamin D testleri” koldan alınan kan numunesi üzerinde 
yapılır. Bu testler için önceden bir hazırlık yapılması 
gerekmez. 
Özellikle D Vitamini takviyesi alması gerekenler
•	 50 yaş üzeri kişiler, 
•	 Sürekli kemik ve kas ağrısı şikayeti olanlar,
•	 Güneş görmeyenler(ofis çalışanları gibi),
•	 Bağırsaklardan yağ emilimi bozuk hastalar,
•	 Karaciğer hastalığı olanlar,
•	 Mide ameliyatı olanlar,
•	 Osteoporozlu hastalar ( kemik erimesi olanlar)

D Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?
Güneşlenmek: D vitamini almanın en zahmetsiz yolu 
güneşlenmektir. Genel olarak tavsiye edilen, eğer D 
vitamini eksikliğiniz yoksa, her mevsim günde 20 dakika 
kadar güneş kremi kullanmadan yüzünüzü, kollarınızı veya 
bacaklarınızı güneşlendirmenizdir. Vücudunuzu tümüyle 
güneşe çıkarmanız gerekmez balkonda sadece kollarınızı 
veya bacaklarınızı güneşlendirmeniz yeterlidir. Güneş 
kremleri az faktörlü de olsa vücudun D vitamini üretimini 
engeller. Ayrıca evde ya da arabada cam kenarında 
oturmak da yine ışınları engeller ve D vitamini üretimi 
açısından faydası olmaz.

Gıdalar: Açıkçası vücuda gerekli D vitaminini gıda yoluyla 
almak oldukça zor olacaktır. Zaten çok az gıdada bulunan 
D vitamini bu gıdalarda da son derece az miktarda bulunur.  
yeterli D vitamini için bir günde onlarca yumurta sarısı 
tüketmek gerekmesi gibi bir sonuç ortaya çıkar.

Vitamin Takviye İlaçları: D vitamini takviyesi için 
doktorunuza danışarak sizin için en doğru D vitamini 
takviyesi preperatını ve dozunu öğrenebilirsiniz.

D Vitamini Eksikliğinde 
Rol Oynayan Başlıca Faktörler
•	 Hava Kirliliği
•	 Yaşadığınız Yer
•	 Yaş
•	 Güneş Kremleri
•	 Karaciğer ve Böbrek Hastalıkları
•	 Sindirim Sistemi Hastalıkları
•	 Koyu Ten Rengi
•	 Obezite
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Daha Beyaz Gülümsemeler İçin
Diş Beyazlatma BLEACHING
“Günümüzde diş estetiği 
için en sık kullanılan işlem 
diş beyazlatmadır. Diş 
beyazlatma, dişlerin 
yapısında biriken organik 
ve inorganik maddelerin 
sebep olduğu renk 
değişimlerinin azaltılmasını 
sağlayan bir işlemdir. “

Diş beyazlatmada dikkat edilmesi gereken en önemli husus dişlerin 
beyazlatma işlemine hazır hale getirilmesidir. Örneğin, dişlerde 
çürükler var ise bunlar tedavi edilmeli, diş taşları ve lekeleri beyazlatma 
öncesi temizlenmelidir. 

Diş beyazlatma sırasında diş minesinde herhangi bir aşınma olmaz. 
Yiyecek, içecek ve sigara gibi nedenler dişlerde renklenmelere sebep 
olur. Diş beyazlatmada kullanılan peroksit okside olarak dişlerin 
renklerinin açılmasını sağlar.
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Ağız ve Diş Sağlığı

Dişlerde Renklenmeler
Renklenmelerin çok çeşitli sebepleri vardır. Diş 
renklenmelerinin en önemli sebepleri genetik ve yaştan 
kaynaklanan faktörler, sigara, kahve, çay gibi renklendirici 
gıdaların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bunların 
hepsi dişlerde değişik düzeyde renklenmelere sebep 
olmaktadır. 

Dişlerdeki renklenmeler genel olarak ikiye ayrılır:
İç Renklenme: Dişin iç kısımlarına ulaşmış renklenmelerdir 
ve çoğu zaman diş fırçalama ile giderilemezler. Sigara, 
çay gibi gıdalar iç renklenmeye sebep olabileceği gibi 
dişlerin oluşumu sırasında oluşan yapısal bozukluklar da iç 
renklenmelere sebep olabilmektedir. Bu tür renklenmeler 
ancak diş hekimleri tarafından yapılan diş beyazlatma 
işlemleri ile büyük oranda giderilebilmektedir.

Dış Renklenme: Diş yüzeyine yapışan gıda kaynaklı 
boyayıcı maddelerin oluşturduğu renklenme türüdür. 
Sigara, çay, kahve ve diğer günlük tüketilen gıdalar dış 
renklenmeye sebep olmaktadır. Çoğunlukla, diş taşı 
temizliği ile bu lekelerin bir kısmı giderilir. Diş hekimlerince 
yapılan diş beyazlatmaları bu tür renklenmelere karşı en 
etkili çözümdür.

Diş Beyazlatma Yöntemleri
Diş beyazlatma yöntemleri, dişin beyazlatma uygulanan 
bölgelerine göre ikiye ayrılmaktadır.
İç Beyazlatma: Kanal tedavisi veya herhangi bir travma 
gibi sebeplerden dişler canlılığını kaybedebilir ve 
renkleri değişir. İç beyazlatma değişik sebeplerden dolayı 

canlılığını kaybetmiş dişlere uygulanır. Beyazlatma işlemi 
dişlerin pupa odalarına belirli periyotlarda özel jeller 
yerleştirilerek diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen diş 
beyazlatma işlemidir.

Dış Beyazlatma: Dişlerin yüzeyine sürülen özel beyazlatıcı 
maddeler kullanılarak diş hekimlerince gerçekleştirilen 
beyazlatma işlemidir. Beyazlatma işlemi diş yüzeyine 
sürülen özel maddenin tek başına, ışık kaynağı ile veya 
lazer ile aktileştirilmesiyle gerçekleştirilir. Beyazlatma 
süresi ve seansları istenen beyazlık derecesine bağlı olarak 
değişebilmektedir. Duruma bağlı olarak diş beyazlatma 
işlemi 2-3 seansta tamamlanabilir.

Hangi beyazlatma yöntemi kullanılırsa kullanılsın, diş 
beyazlatma işlemleri, dolgular ve kaplamalar üzerinde 

etkili değildir. Bundan dolayı elde edilen diş renginin 
dolgu ve protezler ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Diş Beyazlatmanın Kalıcılığı Ne Kadardır?
Diş beyazlatma yıllarca kalıcıdır. Kişinin beslenme tarzı 
ve diş bakımı ile bu süre değişir. Eğer sigara, kahve gibi 
renklendirici gıdalar sıklık ile kullanılıyor ise diş beyazlatma 
işlemi tekrarlanabilir.

Diş Beyazlatmanın Yan Etkileri Var mıdır?
Diş hekimlerince yapılan diş beyazlatma işlemlerinin diş ve 
diş etleri açısından kalıcı bir yan etkisi yoktur. Sadece bazı 
kişilerde geçici diş hassasiyeti olabilir. Bu da işlem sonrası 
uygulanan lüoritli preparatlar ile giderilebilir.

45



Aşkın 
Gözü Kördür
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Aşk İnsanın doğumu ile başlar, yaşadığı sürece devam 
eder, ölümünden sonra bile varlığını sürdürür. Genel 
olarak “aşk’ın diğer bir kişi için hissedilen, kuvvetli, 
tutkulu bir sevgi olduğu” kabul edilmektedir. Tarif 
edilmesi güç bir duygu olan aşk, kişinin her gün 
yaşayabileceği normal sıradan bir duygu değildir. Aşk 
hayatımızın her alanındadır, yaşamın olduğu her yerde 
aşka dair bir şeyler bulmak mümkündür. 

Aşkta, her insan baştan başlar. Genel olarak insanlar, 
kendilerini iyi hissettiren kişilerle olmayı isterler. İstendiğini 
bilmek ise oldukça çekicidir. Neden o kişinin seçildiği, 
görünürde çekimle ilgili olsa da, aslında romantik imgeye 
uygun düşen kişiler çekici bulunmaktadır. Yani, aşık 
olunan kişiler genellikle rastgele ve fiziksel özelliklerine 
göre seçilmiş gibi görünse de aslında, anlaşıldığını ve 
sevildiğini hissettiren kişileri seçeriz.
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Aşk Psikolojimize Yön Verir
Kişi aşık olduğu insanı hayatının merkezine koyar ve karşı 
tarala o kadar ilgilidirler ki kendisinin farkında değildir. 
Karşı taraftan gördükleri en ufak olumsuz bir tepki bile 
hayati önem taşıyan bir konu haline gelir. Günlerce, 
haftalarca o tepkiyi düşünürler sürekli nedenini araştırırlar. 
Sağlıklı aşk kişiyi mutlu eder, bağımlı aşk ise depresif 
yapar. Aşık olan kişi sevdikleri insanla birlikteyken tüm 
sıkıntılarını unutur. Bağımlı aşk çevresine öfke saçarken, 
sağlıklı aşk çevresine mutluluk saçmaktadır. Kısaca aşk 
psikolojimize ve davranışlarımıza yön verir.

Aşkın Gözü Kördür
Bağımlı aşkta beynimizde sol prefrontal korteksin 
fonksiyonları aksar. Korku duyusunu kontrol eden 
amigdalanın çalışma karekteri de bozulur. Böylece kişi 
korkusuzca birçok iş yapabilir. Prefrontal korteksinde 
bozulması ile kişi, sosyal normların çok dışına çıkabilir. Bu 
nedenle ‘’aşkın gözü kördür’’ deyimi çok doğrudur.

Aşk Acısı ve Yas
Aşık olan kişi terk edildiğinde yaşam onun için bomboş 
ve anlamsız bir hal alır. Ayrılık sonrasında yas reaksiyonu 
gösterirler. Yas tutma sürecinin bazı aşamaları 
vardır.Bunlar: inkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve 
kabullenmedir. İlk aşama olan inkâr sürecinde, yaşam 
anlamsız ve boş gelmeye başlar. Şok ve inkâr etme 
yaşanır. Yaşama nasıl devam edeceğimizi, devam 
edip edemeyeceğimizi ve de devam etmenin gerekli 
olup olmadığını düşünürüz. Yas’ın ikinci aşaması 
olan öfke iyileşme süreci için gereklidir. Her ne kadar 
bitmeyecekmiş gibi görünen bir öfkeniz de olsa onunla 

yüzleşmek için istekli olmak gerekir. Öfkeyi ne kadar 
doğru hissedebilirsek o kadar çabuk öfkemiz azalır ve 
de iyileşme sürecine geçebiliriz. Üçüncü yas sürecinde 
pazarlık yapmaya çalışırız. Bu pazarlık genelde “Allah’ım 
ne olur onunla yeniden bir ilişki yaşıyım, söz veriyorum 
bundan sonra değişeceğim” şeklindedir.  Depresyon 
aşamasında odağımızı geçmişten bugüne çeviririz. 
Sonsuza kadar aşk acısı sürecekmiş gibi gelen derin bir 
yas başlar ve de beraberinde güçlü bir boşluk hissi getirir. 
Bu aşama genelde iyileştirilmesi gereken bir süreç gibi 
görülür ama klinik bir depresyon değildir sağlıklı yas 
sürecinin bir parçasıdır. En son aşama olan kabullenme, 
tamamen iyi olmak veya kayıpla barışık olmak değildir. 
Bu aşamada biten ilişki ardından kişinin fiziksel olarak 
yokluğu kabul edilir. Bu durum kişinin hoşuna gitmez ama 
onunla yaşamayı öğrenmeye çalışır. Kaybedilenin yerini 
dolduramayız ama yeni ilişkiler kurmaya başlarız. Yeniden 
yaşama tutunmaya başlarız. Yeniden yaşamaya başlamak 
için yas sürecine gerekli olan zamanı tanımalıyız. 

Ayrılık sonrası Sosyal Medya Bağımlılığı Gelişebilir
Ayrılık sonrası kişi, dışarı çıkmak istemez, aşık olduğu kişi 
olmadan yaptığı hiç bir şeyin anlamı yoktur artık onun için. 
Kişi psikolojik olarak çöküntüye girmiştir, bağışıklık sistemi 
zayılamış hastalıklara yakalanma riski artmıştır. Bu kişiler 
yaşadıkları ilişkiler bittikten sonra ayrıldıkları kişiyi devamlı 
merak ederler. Aşık oldukları kişiye ulaşmak için ortak 
arkadaşlarla görüşmeye, sosyal medyadan devamlı onu 
takip ederek bilgi edinmeye çalışırlar. Bu nedenle sosyal 
medya bağımlılığı gelişebilir. Kişi biten ilişkinin ardından 
fiziksel ve ruhsal olarak birçok belirti geliştirirler. 
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Uzm. Dr. Serra TOPRAK

Göğüs Hastalıkları

İçinde bulunduğumuz bu polen 
mevsiminde polikliniğe polen 
alerjisine bağlı çeşitli şikayetlerle 
başvuran hastaların tedavileri ve 
bu hastalarda polen temasını nasıl 
azaltabileceğimiz konusunda ipuçları 
vermeye çalışacağım. 

Polen alerjisi olan hastalar  bazen 
alerjik konjuktivit dediğimiz gözlerde 
kaşıntı, kızarıklık; bazen alerjik rinit 
dediğimiz burunda kaşıntı, burunda 
tıkanıklık, hapşırık nöbetleri; bazen 
hırıltı, nefes darlığı, öksürük nöbetleri ; 
bazen de yukarıda sayılan şikayetlerin 
hepsi ile polikliniğe başvururlar. Alerjik 
konjuktivit ve allerjik rinit şikayetleri ile 
başvuran hastalarda antihistaminikler 
ve  lokal etkili kortikosteroidler 
kullanılır. Alerjik astım şikayetleri ile 
başvuran hastalarda ise antiobstrüktif 
ilaçlar kullanılır. 

Astımlı hastanın şikayetleri stabil bir 
seyir seyretmez. Örneğin polen alerjisi 
olan bir hastanın polen yogunluğu 
fazla olan bir ortama girmesi ile stabil 
giden astımı bir anda artabilir.  Bu 
sebeple astımlı hastalar belli aralıklarla 
poliklinikten takibe alınıp dönem 
dönem yukarıda bahsedilmiş olan 
antiostrüktif ilaçlardan daha etkili olan 
ilaçlar kullanılırken dönem dönem 
daha az etkin ilaçlara geçilir ve her 
zaman için çantasında taşıyabileceği 
atak durumunda kullanabilmek üzere 
kısa etkili beta -2 mimetik( acil durum 
ilacı) verilir.

Hastanın kontrol altında olan astımının 
kötüye gideceğinin habercisi 
olarak kabul edildiğinden haftada 
2 kezden fazla kısa etkili beta-2 
mimetik kullanımı olduğunda hemen 
doktoruna başvurması önerilir. 

Alerjenin çok yoğun olduğu 
ortamlarda fazla zaman geçiren 
hastalarda bazen yukarıda bahsedilen 
tedavilere rağmen şikayetleri kontrol 
altına alınamaz. Temas edilen allerjen 
yoğunluğunun azaltılması için alınacak 
önlemler de tedavinin önemli bir 
parçasıdır. 

Polen mevsiminde alerjisi olan 
kişilerin polen temas yoğunluğunu 
azaltmak için alabileceği önlemler;

  Gün içinde polenlerin en yoğun 
olduğu saatler sabahın erken 
saatleridir, akşamüstü saatlerinde 
ise bu yoğunluk göreceli olarak 
azalır. Bu sebeple pencerelerin 
sabah saatlerinde kapalı tutulması, 
evin akşamüstü saatlerinde 
havalandırılması (evde klima varsa 
klima kullanılması ve filtresinin ayda 
1 değiştirilmesi) önerilir. Dışarıda 
gezintiye çıkmak için akşamüstü 
saatleri en uygun saatlerdir. 

 

   Kuru, sıcak ve rüzgarlı günler polen 
yoğunluğunun en fazla olduğu 
günlerdir mümkün olduğunca dışarı 
çıkılmaması önerilir, yağmur sonrası 
ise polen yoğunluğu azalacağından 
dış ortamda gezintiye çıkmak için en 
uygun zamandır. 

   Polen yoğunluğunun fazla olduğu 
saatlerde dışarı çıkarken gözlük ya 
da güneş gözlüğü (Alerjik konjuktiviti 
olanlar için) ve maske (Alerjik 
Rinit ve Alerjik Astımı olanlar için) 
kullanılabilir.

       Polen mevsiminde sentetik kıyafetler 
(birbirine sürtünerek elektriksel olarak 
yüklenerek polenleri çekeceğinden) 
yerine pamuklu kıyafetler tercih 
edilmelidir.

 Dışarıdan eve gelince kişinin 
beraberinde eve getirebileceği 
polen yoğunluğunu azaltabilmesi 
için ayakkabıların kapının dışında 
çıkarılması, kıyafetlerini değiştirmesi, 
ellerini ve yüzünü yıkaması önerilir. 

   Yıkanmış olan çamaşırların (özellikle 
de havlu ve çarşaların) dışarıda 
kurutulması polenlerin bu çamaşırlarla 
eve taşınmasına sebep olacağından 
kurutma makinesinde kurutulması 
önerilir. 

    Yatağa yatmadan önce duş alınması 
ile vücut ve saçlardaki polenin yatağa 
taşınması engellenebilir. 
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YEME ATAKLARINIZ PSİKOLOJİK Mİ?

YENİ TREND 
PSİKOLOJİNİZE UYGUN DİYET “PSİKODİYET“

“Psikoloji yandalı olan Beslenme 
ve Diyet Uzmanımız Dyt. Melike 
ÇETİNTAŞ, diyet ve psikolojiyi 
birlikte anlattı.”

Obezite gün geçtikçe artan,  doğurduğu fiziksel ve psikolojik 
sorunlar ile dikkatle ele alınması gereken çağımızın 
problemidir. Günümüzde pek çok insan kilo vermek için 
sağlıklı ya da sağlıksız pek çok yola başvurmaktadır. Bu 
yollardan bir tanesi de “diyet “ yapmaktır.

İnsan biyopsikososyal bir varlıktır; yani beden, psikoloji 
ve sosyal koşullar birbirleriyle etkileşim halindedir. 

Yemek yemek sadece fizyolojik açlık sonucu oluşan bir 
durum değil, duygu, düşünce ve sosyal boyutu olan 
daha karmaşık bir süreçtir. Bu yüzden “yemek yeme” 
davranışındaki düzenlemeler sadece bu alanda sınırlı 
kalmamalıdır. Bununla birlikte bireyin bedenindeki bir 
değişiklik psikolojisinde, psikolojisindeki bir değişiklik 
bedeninde etkisini gösterir. Bu bilgiyle tek başına diyet 
yapmak çoğu zaman yetersizdir. 



Değerlendirme görüşmesi ile kişinin 
kilo ile ilgili deneyimleri, kilo verme 
ile ilgili geçmiş girişimleri; başarısız 
girişimler ve engelleyici faktörler gibi 
etmenler belirlenerek net bir tablo 
oluşturulur. Böylece sorunun doğası 
ve şiddeti belirlenir  Hayatını etkilediği 
alanlar ortaya çıkarılarak değişim için 
motivasyonun ilk adımları atılır ve 
hedef belirleme kolaylaşır.

Motivasyon diyet süreci boyunca 
oldukça önemlidir. Süreç içerisinde 
takılmalar ve geri dönüşler olduğu 
zaman ya da bir takım engeller ile 
karşılaşıldığında kişilerin kendilerini 
motive eden sebepleri hatırlaması 
önemlidir. Bunun için ilk önce bireyler 
ile kilo vermelerinin ve sağlıklı bir kilo 
vermelerinin yararlarının ne olduğu 
konuşulup, listelenmelidir. Bireylerin 
kilo verdiklerinde yaşamlarının pek 
çok alanında örneğin ilişkilerinde, 
işinde vb. dramatik değişikliklerin 
olacağı beklentisi var ise bu 
dikkate alınmalı bunun üzerine 
konuşulmalıdır.

Bireyler çoğu zaman yeme 
eylemlerinin neyin başlattığını 
bilemezler. Sadece bir durumda 
kendilerini yemek yerken bulduklarını 
söyleyebilirler. Ama çoğu zaman bu 
davranışın öncesinde başka boyutlar 
bulunmaktadır. Örneğin, davranışı 
ilk önce bir uyarıcı başlatır. Bu uyarıcı 
yiyecek, güzel bir yeme kokusu, 
yiyecek üzerine konuşmalar gibi dış 
bir uyaran olabileceği gibi; kişinin 
boşluk, suçluluk, öfke, yalnızlık gibi 
duygular iç uyaran olabilir.

Kişinin yaş, boy, cinsiyet, yağ 
yüzdesi ve kan testlerine uygun 
yeme programı belirlenir. Tamamen 
kişiye özel bir diyet hasta ile birlikte 
planlanır. Saat kaçta neredesiniz, 
hangi yiyeceği tüketebilirsiniz birlikte 
kararlaştırılır. Kişinin sosyal ortamına, 
psikolojik ihtiyaçlarına, sevip 
sevmediği yiyeceklere göre ara öğün 
ve ana öğün menüleri planlanır.

Bedeniniz ve ruhunuz size özeldir. 
Oldukça fazla sayıda birey ise, kilo 
kaybı yaşasalar bile diyeti bıraktıktan 
sonra tekrar kilo almaktadırlar. Bu da 
kişilerin tedaviye karşı umutsuzlarını 
arttırmaktadırlar. Bu yüzden sadece 
diyet, fiziksel egzersiz uygulamaları 
ve ilaç tedavisinin yanında bazı 
davranışlarda ve düşünce yapılarında 
değişmeler de gerekmektedir.
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Dyt. Melike ÇETİNTAŞ

Beslenme ve Diyet

1 DURUM DEĞERLENDİRME

MOTİVASYON OLUŞTURMA

PSİKODİYET PROGRAMININ AŞAMALARI

2

4 DİYET PLANLAMA

DUYGU-DÜŞÜNCE-DAVRANIŞ3Bireylerin bedenlerinde bir değişiklik 
yapılmak isteniyorsa, bazı düşünceleri, 
duygusal süreçleri ve beslenme 
davranışlarında da değişiklik 
yapılmalıdır. Bu durum çoğu diyet 
programında gözden kaçırılmaktadır 
ve sonuç olarak başarısız diyet 
çabaları devam etmektedir.

Diyet sürecinde egzersiz, istenilen 
yiyeceklerin tüketilmemesi, zayılama 
çayları, alışveriş listeleri gibi birçok 
etken kişinin motivasyonunu 
azaltabilir. 

Kişiler, tartıda gördükleri kilo ve 
yemek istedikleri yiyecekler arasında 
savaş halindedir. Bu savaşta bir gün 
kişinin engel olamayıp yediği fazladan 
bir yemek tüm diyetin ve emeklerin 
çöpe gitmesi anlamına gelebilir ve 
bireylerin kilo verme ile ilgili öfke, 
umutsuzluk ve başarısızlık hislerine 
kapılmasına neden olabilirler.

Tüm bu eksikleri gidermede 
‘Psikodiyet’ programı önem 
kazanıyor. Bu programda her bireye 
özgü; yeme isteği, kaçamaklar, 
yeme düzeni değişiklikleri, yemek 
yeme krizleri, tetikleyici kontrol etme 
yöntemleri, beden algısı değiştirme, 
sorun çözme becerileri ve uzun 
vadede kilo koruma yöntemleri 
ile çalışılarak hem diyet sürecinde 
hem de sonrasında kilo korumada 
en başarılı sonuç amaçlanır. Çünkü 
önemli olan beden ve ruh sağlığını 
bir bütün olarak korumak ve tedavi 
etmektir.
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Diyetteyken en sık yapılan 9 düşünce hatası!

•	 Ya hep ya hiç düşüncesi
“Ya tam diyet yaparım ya da diyetimi bozarım“
“Şu yiyecekten ya hiç yemem ya da yiyeceksem sonuna kadar 
bitiririm “

•	 Olumsuz geleceği önceden görmek 
“Bu hafta hiç kilo veremedim, bu hiç kilo veremeyeceğim 
demektir”
“Bu yiyeceği yemeye karşı koyamadım, ileride de hiçbir 
yiyeceğe karşı koyamayacağım” 

•	 Geleceği abartılı olumlu görmek
“Canım çok istedi, azıcık yerim sonra bir daha hiç yemem”

•	 Duygusal uslamlama 
“Şu anda tatlı bir şeyler yemem şart”
“Kendimi yenilmiş gibi hissediyorum böyle hissetmem 
başarısız olduğumu gösterir”

•	 Aklından geçenleri okumak 
“Benim için pişirdiği yemekten yemezsem benim kaba biri 
olduğumu düşünecek”

•	 Kendini kandıran düşünce
“Yerken beni kimse görmezse yedim sayılmaz”
“Ayakta atıştırmaktan bir şey olmaz”

•	 Yarar sağlamayan kurallar
“Yiyecek ziyan edemem, tabağımda yiyecek bırakamam”

•	 Haklı neden ileri sürmek 
“Şu anda çok gerginim bu yiyeceği yemeye hakkım var”
“Bedava olduğu için bu yiyeceği yiyebilirim”

•	 Abartılı düşünce
“Bir yiyeceği canım istediğinde buna asla karşı koyamıyorum” 

Böyle bir sürece engel olmak için ilk müdahale farkına 
varmaktadır. Farkına varmak için; bu süreci gözlemlemek, 
incelemek ve kaydını tutmak önemlidir. Böylece sıklıkla 
karşılaşılan iç ve dış tetikleyiciler belirlenir ve bunlarla başa 
çıkma yolları konuşur. Belirli düşünce kalıpları ortaya çıkarılır 
ve bu düşünce kalıpları ile çalışılır.
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Bebek bekleyen ailelerin, kordon kanı ve kordon dokusu kök 
hücreleri hakkında doğumdan önce bilgi edinmeleri önemlidir. 
Bebeğinizin kordon kanı ve kordon dokusunun tedavisi güç pek 
çok hastalığın çaresi olduğunu biliyor muydunuz? 

Kordon Kanı Nedir ve Neden değerlidir?
Kordon kanı, doğumdan sonra göbek bağı içerisinde kalan 
kandır. Önemli bir kök hücre kaynağı olan kordon kanı, ileride 
kullanılmak üzere toplanıp saklanabilmektedir. Bu kanın özelliği 
bebeğin damarlarında dolaşan kandan farklı olması ve kan 
üretiminde görev alan ’’kök hücreleri’’ içermesidir. Ayrıca kök 
hücrelerin en önemli özelliği, uygun ortamlar sağlandığında 
potansiyeline göre belirli doku veya organın hücrelerine 
dönüşebilme yeteneğine sahip olmasıdır.

Kordon kanında bulunan kök hücrelerin diğer kök hücrelere göre 
bazı avantajları vardır. 
•	Kordon	kanı	kök	hücrelerinin	toplanması	cerrahi	bir	müdahale	
gerektirmez. 
•	 Diğer	 kök	 hücre	 kaynaklarına	 göre	 daha	 genç	 kök	 hücreler	
içerir ve bu hücrelerin çoğalma ve farklılaşma potansiyelleri daha 
yüksektir. 
•	Kordon	kanı	kök	hücreleri,	diğer	kök	hücre	kaynaklarından	farklı	
olarak herhangi bir toksik çevresel etmene maruz kalmadığı için 
en saf kök hücreleri barındıran zengin bir kaynaktır.
•	Kordon	kanı	kök	hücreleri	farklı	hücre	tiplerine	dönüşebilme	ve	
kan hücresi elemanlarını oluşturabilme yeteneğine sahiptir.
•	 Kordon	 kanı	 kök	 hücreleri	 ile	 yapılan	 nakillerde	 tam	 doku	
uyumu yerine kısmi uyum yeterli olabilmektedir. Bundan dolayı 
kordon kanı sadece bebeğin kendisine değil, gerekli doku 
uyumu olduğu takdirde diğer aile fertleri içinde kullanılabilir.

Kordon Kanı Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
Kordon kanı, kan kanserleri, bağışıklık sistemi hastalıkları, 
metabolik ve genetik hastalıklar olmak üzere tedavisi güç 80’den 
fazla hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kordon kanı kök 
hücreleri ile bugüne kadar yapılan 35.000’den fazla kök hücre 
nakli sayesinde, pek çok ölümcül hastalığın tedavi edilebileceği 
gösterilmiştir. Bu amaçla kalp hastalıkları, Tip 1 Diyabet, Parkinson 
ve Alzheimer gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları, Crohn gibi 
bağırsak hastalıklarının kordon kanıyla tedavi araştırmaları 
hızla devam etmektedir. Kordon kanı kök hücrelerinin standart 
tedavide kullanıldığı hastalıklar:

•	Lösemi,	Lenfoma	ve	Kemik	İliği	Kanserleri,
•	 Anemiler	 (Akdeniz	 Anemisi,	 Aplastik	 Anemi,	 Orak	 Hücreli	
Anemi, Fankoni Anemisi gibi) 
•	Kalıtsal	Metabolik	Hastalıklar
•	Kalıtsal	İmmün	Sistem	Bozuklukları

Göbek Kordon Dokusunda Bulunan Kök Hücreler Çok Değerli
Göbek kordonunda, kordon kanından farklı kök hücreler bulunur. 
Bu kök hücreler kemik, kas, kıkırdak, yağ, sinir, karaciğer gibi pek 
çok hücreye dönüşebilir. Kordon dokusu kök hücrelerinin bu 
eşsiz özelliği, onların Tip 1 Diyabet, İşitme Kaybı, Kalp Krizi, Siroz, 
Felç gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisi için klinik çalışmalarda 
kullanılmasına olanak sağlamıştır.
 
Kordon dokusu kök hücreleri ile gerçekleştirilen nakillerde alıcı 
ve verici arasındaki doku uyumu gerekliliği minimumdur. Bundan 
dolayı kordon dokusu kök hücreleri sadece bebek için değil, 
kardeşleri, anne-babası, hatta büyükanne-büyükbabası için bile 
kullanılabilme imkanı sunar. 

Kordon Kanı ve Dokusu Nasıl Alınır ve Saklanır?
Yaşam Bankası Ürün Müdürü Yeşim Metin, kordon kanı ve 
dokusunun nasıl alınıp saklandığı konusunda bizlere bilgi verdi: 
“Bebek dünyaya geldikten sonra ilk olarak göbek kordonu 
klemplenir ve kordon kanı, içinde pıhtılaşmayı önleyen madde 
bulunan kan torbasına alınır. Daha sonra yaklaşık 10-15 cm kadar 
bir kordon dokusu parçası kesilir ve içinde serum fizyolojik, 
antibiyotik ve antifungal maddeler bulunan ayrı bir kaba konulur. 
Bu aşamada anneye ya da bebeğe herhangi bir cerrahi işlem 
yapılmaz. Kordon kanı ve dokusu alım işlemi, bebek ve anneye 
herhangi bir zarar vermez. Toplanmış olan kan ve doku 48 
saat içerisinde laboratuvarda işlenir ve dondurulur. Kordon 
kanı ve dokusu ayrı ayrı kök hücrelerine ayrıştırılarak saklanır. 
Özel Laboratuvar tetkiklerinden geçirilir ve daha sonra -196 
derecedeki azot tanklarında saklanır.” 

Daha ayrıntılı bilgi için www.kordonkanibankasi.com adresini 
inceleyebilirsiniz. 
Yaşam Bankası-FamiCord Group’a Nasıl Ulaşabilirim?

Tel: 0312 442 42 15  E-posta: info@kordonkanibankasi.com

SADECE DOĞUM 
SIRASINDA ALINABİLEN 

KORDON KANI 
NEDEN BU KADAR 

DEĞERLİDİR?

/kordonkanibankasi /yasambankasi
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AKUPUNKTUR
Akupunktur, 2000 yıldan beri insan sağlığı için 
vücuda iğneler batırılarak uygulanan ve son 
yıllarda gittikçe yaygınlaşan bilimsel bir tedavi 
yöntemidir. Gücünü uzun tarihsel süreçten ve 
klinik uygulamalardaki başarılardan alan bu 
yöntem, hiç bir yan etkisi olmayan güvenilir bir 
tedavi metodudur.

Sağlıkta Alternatif Tedavi
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Hastalıklar, yaşam enerjisi (çi) dengesinin bozulmasından 
oluşur. Akupunktur vücudun belirli noktalarına steril iğneler 
batırarak, bireyin bozulmuş olan yaşam enerji dengesinin 
yeniden düzenlenmesini sağlar.

Akupunktur tedavisi, Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 
yılından itibaren bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kabul 
edilmiş olup, ülkemizde de yasal olarak uygulanmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü yayınlamakta olduğu derginin 
1979 Aralık sayısında, akupunktur ile tedavi edilebilen 
hastalıkların listesini yayınlamıştır. Bu belirtiler ve hastalıklar 
şunlardır: Stres, obezite, migren, bağımlılıklar (sigara, 
alkol), baş ağrıları, bel ve boyun fıtığı, kas ağrıları, 
alerjik nezle, alerjik astım, spastik kolit, yüz felci, 
nevralji, zona vb.

Akupunktur uygulamasının insan vücudunda; ağrı kesici, 
vücut dengesini sağlayıcı, stres giderici, bağışıklık sistemini 
güçlendirici ve direnç arttırıcı etkileri vardır.

Stres, modern yaşamın en temel problemlerinden biri 
olup, pek çok sağlık sorununun da gizli veya açık sebebini 
oluşturmaktadır. Haftada bir kez uygulanan akupunktur 
tedavisi ile kişi stresten uzaklaşarak, gerilim tipi baş ağrıları 
ve uykusuzluk başta olmak üzere strese bağlı pek çok 
ruhsal ve organik hastalıktan kurtulmaktadır.

Akupunktur uygulaması kilo problemiyle boğuşmak 
zorunda kalan hastalarda, iştahı azaltarak beslenme 
değişikliğinin yerleşmesi sırasında gerçek bir destek 
sağlamaktadır. Her şeyden önce kişinin sindirim sisteminin 
daha düzenli çalışması sağlanır, tatlı ihtiyacı azalarak mide 
yanması ve acıkma hissi baskılanır. Obezite tedavisinde, 
ortaya çıkan stres giderilir ve bireyin kendini her zaman 
olduğundan daha sakin ve mutlu hissetmesi sağlanır. 
Halsizlik ve bitkinlik olmadan kolayca diyet programları 
uygulanırken, yeni ve doğru olan beslenme düzeni yerleşir. 
Akupunktur tedavisi ile yavaşlamış olan metabolizmanın 
hızlanması sağlanır, beslenme ile ilgili yanlış davranışlar 
kalıcı bir şekilde değiştirilerek sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları elde edilir.

Akupunkturla sigara bırakma tedavisinde amaç, sigara 
içilmeyen dönemde ortaya çıkan yoksunluk sendromunu 
ortadan kaldırmaktır. Sigara bırakan kişi, aşırı stresli olup 
baş ağrıları çekebilir, konsantrasyon bozukluğu yaşayabilir, 
küçük uyaranlara aşırı tepkiler verebilir. Akupunktur 
tedavisi tüm bu problemlerin ortaya çıkmasını engeller. 
Hasta kendini daha huzurlu hisseder ve yoksunluk belirtileri 
rahatsız edici boyutta olmaz. Batı tıbbıyla çözümsüz kalan 
sağlık problemlerinizde, tamamlayıcı ve hiç bir yan etkisi 
olmayan akupunktur tedavisi ile huzurlu ve dengeli bir 
yaşama kavuşabilirsiniz.

Dr. Burhan BİRLİ

Akupunktur
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“Ünlü sanatçı Çılgın Sedat ile spor, sağlık ve 
sanat dünyasından konuştuk. Sporun hayatındaki 
yerinden bahseden ünlü sanatçı sağlığını korumak 
için neler yaptığını sizler için anlattı.”

Spor ile başlamak istiyorum, spor ve 
beslenmenizden bahseder misiniz?
Öncelikle spor sağlık, ahlak ve çeviklik 
demektir. Bizim için öncelik spor, sağlık 
ve ahlak çünkü iyi bir sporcu hem sağlıklı 
hem ahlaklıdır. 

Ben sigaradan ve alkolden yıllarca uzak 
durdum halende uzağım, 43 yaşındayım, 
Milli Federasyonda Muay Thai hakemi ve 
profesyonel dövüşçüyüm. Muay Thai 2000 
yıllık geçmişi olan bir Tayland dövüşü.

Yıllarca spor yaptım. Tekvando ile 
başladım spora, karate, kick-boks, muay 
thai ve düz boks yaptım Halen daha 
devam ediyorum, antreman yapıyorum. 
Bir dönem profesyonel futbol da oynadım. 

Spordan bahsettiniz, futboldan biraz 
bahsedeceğim bir dönem futbol 
oynadınız halen oynuyor musunuz?
İnsanların futbolu bıraktığı yaşta ben 
dünyada bir ilki gerçekleştirdim 35 
yaşında profesyonel futbolcu oldum. 
Zeytinburnu Sporda 2. Lig B grubunda 
2 yıl top oynadım. 2009’da bitti ve sonra 
bir sene ara verdim 38-39 yaşında amatör 
bir takımda oynadım ve orada birçok gol 
attım, attırdım. 

RÖPORTAJ

ÇILGIN SEDAT

Röportaj: Çiğdem AYTEN
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Futbol için esneklik de çok önemlidir. 
Örneğin hiç ısınmadan, dizlerini 
kırılmadan avuç içini yere değdirmek 
çok zordur. Spor yapmayan bir 
insan çok rahat esneyemez. Bizim 
futbolcularımız çok çabuk sakatlanır. 
En büyük sebebi açma-germe 
yapmamasıdır. Ben futbol oynadığım 
dönemlerde yarım saat açma germe 
yapardık. 

Futbol kasları kısaltır ama tekvando 
kick-boks kasları uzatır, ikisinin 
ortasındaydım ben ama sürekli devam 
ettiğimden esnek bir vücuda sahibim.

Şu an 43 yaşındayım ve sahne 
performansım için de spor çok 
önemli, saatlerce çıkıp şarkı söylemek, 
hareketli dans etmek kolay değil. 
3-4 ay ara verdim mesela antreman 
yapamıyorum Mersin’de olduğum 
için, fırsat bulduğumda orada da 
dostlarım ve arkadaşlarımla boks, 
kick-boks, antreman yapıyoruz, futbol 
oynuyoruz. Haftanın 3 günü 50 dakika 
ayrılması yeterli, çünkü hayatımızla 
alakalı çok önemli bir şey.

Yediğinize içtiğinize dikkat eder 
misiniz?
Canım ne istiyorsa yiyorum, şeker ve 
tuzdan uzağım, mümkün olduğunca 
ekmek yememeye çalışıyorum. Çünkü 
belli yaştan sonra yavaş yavaş göbek 

kısmında hafif hareketlenme başlıyor. 
Çünkü 30-35 yaşından sonra 
erkeklerde metabolizma geriye 
sarmaya başlıyor. Onun için dikkat 
etmek gerekiyor. Ben yediğime şöyle 
dikkat ediyorum her yerden her şeyi 
yemiyorum tabi ki, sebze ağırlıklı 
beslenmeyi seviyorum, akşam 7'den 
sonra mümkün olduğunca ağır yemek 
yerine sebze ve meyveye kendimi 
veriyorum.

Tatlı canım istediğinde tatlı da yiyorum 
ama mümkün olduğunca şekerden 
uzak durmak lazım. Çok basit bir örnek 
vereyim benim bir arkadaşım var 3 
tane kesme şeker atıyor bir çaya ve 
günde 10 bardak çay içiyor ayda 900, 
yılda 10.800 tane şeker. Hesap kısa 
ve öz, onun için şekeri hayatımızdan 
çıkaracağız. Çünkü biz bu şekeri 
diğer besinlerden zaten alıyoruz. Kilo 
sıkıntılı bir şey ama biz sağlıgımıza 
dikkat edersek zaten bunun önlemini 
alırız. 

Ciddi bir rahatsızlık olmadığı sürece 
tabi ki, çünkü tiroid bezlerinden 
bile insanlar kilo alabiliyor veya 
sıkıntı yaşayabiliyor biraz kendimizi 
vücudumuzu tanıyacağız. 

Her şeyden önce Allah bize bu 
bedeni emanet vermiş bizde bunu 
koruyacağız.

Peki günlük hayatta kuruyemiş, 
fındık, fıstık çok tüketir misiniz?
Ceviz, incir ve özellikle kara üzüm 
yemeyi seviyorum. Eskiden çok fazla 
çekirdek yerdim, yağ oranı çok fazla 
olduğu için hayatımdan çıkardım. 
Mesela tarçın, adaçayı gibi otları 
kaynatılmış olarak tüketirim.

Biraz da müzik ile ilgili neler 
yaptığınızdan bahsedelim, ara 
verdiniz bir süre şimdi neler 
yapıyorsunuz, yeni projeleriniz var 
mı?
Şimdi benim ilk albümüm 2000 
yılında çıktı albüm bazında “Delikanlı 
Gibi” iyi çıkış yapmıştı, milyonlar sattı 
o zaman. Beni Türkiye ve dünya ile 
tanıştıran o albüm oldu, onun peşinde 
“Nelere Katlandı Bu Yürek” sonra “Bir 
Daha mı Tövbe”, “Siraç Bebeğim” 
ve sonrasında hazırladığımız bir 
albüm daha vardı eşimle beraber 
düet yaptığımız “Senden Öğrendim” 
adlı parçamız var, çok güzel bir çıkış 
yakaladık onunla. 

O sırada büyük oğlumuz Sıraç’ın 
rahatsızlığından dolayı hastanede 
olması gerekiyordu, yoğun bakımda 
olduğu için her şey ile alakamızı kestik 
ve yaklaşık 2 yıldır albüm yapmıyorum 
ama şimdi yeni aldığım şarkılar var. 
Sevgili Orhan Ölmez’den “Kurban 
Olduğum Gelsene” ve “Damla 
Damla” isimli aldığım iki eser, onlarla 
beraber birşeyler hazırlıyorum belki 
eşimle düet yapabiliriz. Böyle bir 
hazırlık var, yaklaşık 2 yıldır albümde 
çıkartmıyorum.

“Sanatçı var, sanatçı var!”
Şuanda Mersin’de haftanın 6 günü 
sahne alıyorum. Sanatçı var sanatçı 
var, ben özellikle canlı okumayı seven 
canlı program yapan bir sanatçıyım.  
Canlı şarkı söylemek gerçekten 
ciddi bir performans ister. Benim 
programımı gören herkes sen farklı bir 
şeysin diyor. Ben işimi çok seviyorum, 
yaklaşık 3-4 saat sahnede sıkıntısız 
oynarım, zıplarım, şarkı söylerim bir 
de okumadığım tarz yok aşağı yukarı 
sanat müziği, fantezi, pop, halk müziği 
okurum.
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Beni dinlemeye gelen herkes benim 
için birdir. Sahnemde asla siyaset 
olmaz, asla takımlarla alakalı bir 
şey olmaz, ama o gün ben mesela 
Fenerbahçeliyim o gün Galatasaray 
yabancı bir takımla maç yapmış 
kazanmış mutlaka anons ederim 
veya Fenerbahçe, Beşiktaş mutlaka 
kutlarım. Çünkü sahne sadece 
insanları eğlendireceğimiz onları 
mutlu etmeye çalıştığımız bir yerdir. Bu 
işi de ahlaklı yapmak gerek, bende bu 
işi bu ahlakla yapmaya çalışanlardan 
bir tanesiyim. Yaklaşık bu sene 30. 
yılım sahnede, 30 yıldır sahnedeyim

Farklı sektörlerden müzik 
sektörüne geçen kişiler ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz?
Sesi olan gerçekten okumayı bilen 
canlı program yapabilen insan baş 
tacım. Başımın üstünde yeri var ama 
hani bu işi farklı amaçla yapanlar var 
onlardan gerçekten bıktık.

Başarılı olamıyorsun buradasın, 
burada olamıyorsun şuradasın. Ama 
gerçekten okumayı bilen bunu yapan 
kişilerde var,  mesela Mustafa Uğur 
profesyonel futbolcuydu ama okumayı 
biliyor, güzel okuyor ve okuduğu 
içinde albüm yaptı ve futbolu bıraktı 
müziğe döndü. Yeteneği varsa tabi 
ki yapabilir ama cebine parayı koyan 
ya da kendine sponsor bulan hemen 
albüm yapıyor. Bu işler bu kadar kolay 
oldu.

Peki yeniden yükselişe geçen 
Popstar tarzı yarışmalardan 
çıkan yetenekler ile ilgili neler 
düşünüyorsunuz?
Dönelim 15 sene önceye, kimler 
var hatırladığınız ? Kötülemiyorum,  
kimse de bunu yanlış algılamasın 
ama Abidinler, Firdevsler, BBG evleri, 
Canerler hepsi kayboldu. Bakın medya 
çok başka bir şey insanı alır, kullanır, 
posasını kaldırır atar. 15 yıldır çok 
şükür ben hayatımdan memnunum 
yolda yürürken 10 kişinin 7'si selam 
veriyorsa bir şeyleri başarmışsınız 

demektir ve sizleri nasıl sevdikleri 
çok önemli o sevgiyi yakalamak en 
güzeli, bu paradan puldan her şeyden 
değerli.

Sağlık konusunda bir ihtiyacınız 
olduğunda Avcılar Hospital’ı 
tercih ediyorsunuz, bu anlamda 
hastanemiz hakkında neler 
düşünüyorsunuz ?
Avcılar Hospital ailesi olarak gerçekten 
kapıdan girdiğim andan itibaren saygı 
ile karşılanıp sevgi ile yoğrulmuş bir 
hastane burası. Allah düşürmesin 
derler, Allah eksikliğini göstermesin 
ben burada olmadığım zamanlarda 
bile ailemi rahatlıkla gönderdiğim tek 
hastanedir. 

Benim oğlum Avcılar Hospital’da 
doğdu, eşim ve ben burada 
ameliyat olduk. İnşallah çocuklarımın 
sünnetlerini burada yaptıracağım. 
Çok memnun olduğumuz bir 
hastane Avcılar Hospital özellikle 
Başhekimimiz İlhami Bey, gerçekten 
bizim için çok değerli aile dostumuz 
ve Başhemşiremiz Ayten Hanım aile 
dostum onlar burada gerçekten kol 
kanatlar.

Son olarak okuyucularımıza vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?
Sağlıklı yaşama dair hep söylediğim 
bir şey var, şekeri ve tuzu kesinlikle 
hayatlarından çıkarmalarını tavsiye 
ederim. Ekmek, tuz ve şekeri 
hayatlarından çıkarttıklarında en kilolu 
insan bile fark edecektir. Tatlı için de 
yine aynı şeyleri düşünüyorum. 

Ayrıca tekrar hatırlatmak isterim; 
Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var; 

“Beni Türk 
Hekimlerine 

Emanet Edin”
diyor. Gerçekten biz de Türk 
hekimlerine güveniyoruz. Biz bunu 
yaşadık. Avrupa, benim gördüğüm 
kadarıyla daha çok sistemsel.  
Tükiye'de hocalarımızın kendi 
insiyatileri var. Biz Türk hekimlerine 
güveniyoruz. Avcılar Hospital’da hepsi 
güler yüzlü, müthiş bir kadro var, çok 
şanslısınız.
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•	 Sivrisineklerin 
47 tane dişi vardır.

•	 Penguenler, yüzebilen 
fakat uçamayan tek 

kuştur.•	 Vücudumuzdaki en 
güçlü kas dilimizdir.

•	 İnsan beyni oldukça 
fazla enerji üretir. 

Uyuyan bir beyin 25 
watt’lık bir ampulü 

çalıştırabilir.

•	 İnsan yılda en az 
1460 rüya görür

•	 Denizyıldızlarının 
beyni yoktur.

•	 Kağıt para 
sanıldığı gibi 
kağıttan değil 

pamuktan yapılır.

•	 Öksürüldüğünde, 
ağızdan çıkan havanın 
hızı 100 kilometreye 

yakındır.

Eski 
Babilliler 

matematikte temel olarak 
60 sayısını esas almışlardır. 

Bu yüzden günümüzde 1 
dakika=60 saniye, 

1 saat=60 dakika ve 
1 daire=360 derecedir.

Gülmek sadece yüz ifadelerinin değişmesini değil, aynı zamanda 
vücutta bir dizi kimyasal değişikliklere neden olur. 

Bu durum gülme ile beyin ve farklı bezlerin uyarılması arasında bir 
bağlantıdan kaynaklanmaktadır.

Stres, depresyon, üzüntü ve öfkeyi rahatlatmaya yardımcı olur. 
Gülmek ağrıyı azaltır ve “endorinler” denilen pozitif ve iyi hissetmenizi 

sağlayan hormonları salgılayarak kaygı ve depresyon duygularını 
azaltır. Bu da dikkati geliştirir ve nabız ve kalp hızını korur.

Gulumseyin! 
Tavsiye...

Bunları Biliyor musunuz

60
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444 2 999
www.avcilarhospital.com


