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Özel Manavgat Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

Önce İnsan
1996 yılından bu yana “Önce İnsan” felsefesiyle bu kutsal görevi yerine getirmeye çalışan bir ekibiz. Etik değerlerimizden ödün
vermeden sürdürdüğümüz hizmetlerimizi güvenilir ve çağdaş bir
anlayışla her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz.Hastane işletmeciliğinde 20. Yılımızı kutladığımız, 5 hastanemizde toplamda

Yaşam Sanat Galerisi,
“Huzursuz Bacak” ile
açıldı

Yaşam Hastaneler Grubu, beşinci halkası olan Özel Manavgat Yaşam
Hastanesi bünyesinde bulunan “Yaşam Sanat Galerisi”ni Y. Bahadır
Yıldız’ın “Huzursuz Bacak” isimli sergisi ile açtı.

370 yatak kapasiteli grubumuzun beşinci halkası olan Manavgat
Yaşam Hastanemiz hizmete açılmıştır. 75 yatak kapasiteli hastanemiz bünyesinde, 9 polikliniğimiz, en seçkin doktor kadromuzla
hasta kabulüne başlamış bulunmaktadır. Daima sağlıklı bir yaşam
sürmeniz dileğiyle…
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BEL FITIĞI NEDİR?

Op. Dr. Ayhan ACAR /
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Bel bölgesinde 5 adet omurga ve bunların
arasında da disk denilen yapılar vardır. Sağlıklı bir bel; omurga, omurgayı birbirine bağlayan eklemler, bağ yapıları, diskler, omurilik
kesesi ve kasların normal anatomik beraberliği ile olanaklıdır. Gövdenin tüm ağırlığının
bacaklara aktarımı bel bölgesinde yerleşik
bu yapılar aracılığıyla olur. Bu yapılardan bir
veya birkaçında oluşabilecek sorunlar, bel
ağrısına neden olur. Tıpta lomber disk hernisi
denilen ancak günlük kullanımda hastaların
bel fıtığı olarak adlandırdıkları hastalık, omurgalar arasındaki disk denilen yapılardan gelişmektedir. Erişkinlerin %80’i, yaşamlarında
en az bir kez ciddi bir bel ağrısı atağı geçirirler. Bu sorun da çoğunlukla yatakta dinlenme ve/veya ilaç tedavisi ile çözülür. Bel ve
bacaklara vuran ağrının en önemli nedenlerinden biri; bel fıtığıdır. Bel fıtıklarının çoğu
son 2 disk yapısından kaynaklanır. Fıtıklaşan
disk bel ağrısı oluşturabilir veya omurilikten çıkan sinir köklerine bası yapıp bacak ağrısına
neden olabilir.
Sizin şikayetlerinizi ve hastalık öykünüzü dinlemek, muayenenizi yapmak, gerekli labora-
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tuvar ve radyolojik incelemeleri uygulamak
sonrasında tanınızı belirledikten sonra tedavi
planında temel olarak önümüzde 2 seçenek
olacaktır. Bunlardan biri istirahat, ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamaları, ağrı tedavisine
yönelik girişimsel uygulamaları içeren tedavilerdir. Diğer tedavi yöntemi ise cerrahidir. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak bunlardan
hangisinin uygun olduğuna yukarıda belirttiğim süreç sonrasında karar verip size öneride
bulunacağım. Cerrahi tedaviye karar vermemde temel etkenler: Hastanın sosyal ve
iş yaşamını ileri derece etkileyen ve dinlenme-ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağrı, idrar
ve gaita sorunları, bacakta ve/veya ayakta
kuvvet kaybıdır.
Özellikle son yıllarda cerrahi tedavi konusunda hastalarımızın akıllarında bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. Bu yazıyı yazmamın
amacı da cerrahi tedavi seçeneklerini daha
anlaşılır bir dille sizlere anlatmaktır. Cerrahi
tedavide amaç, ağrı ve bacakta güçsüzlüğe neden olan fıtıklaşmış diskin sinire olan
basısının ortadan kaldırılmasıdır. Lomber disk
hernisi olan hastaya açık diskektomi, mikrodiskektomi veya tam kapalı (endoskopik) diskektomi ameliyatı önerilebilir.
Açık diskektomi ameliyatı genel anestezi
altında, hasta yüzüstü veya diz-dirsek pozisyonunda uygulanır. Ciltte yapılan 2-4 cm’lik
kesiden yapılır. Daha sonra kas dokusu sıyrılarak ekartör yerleştirilir. Omurganın arkasındaki kemik dokudan küçük bir pencere açılarak, hemen altındaki bağ dokusuna ulaşılır
ve bu dokunun bazen alınarak bazen bağ
dokusunda da küçük bir giriş yeri açılmasını
takiben omurilik kesesi ve buradan çıkan sinir
kökü görülür. Sonrasında hastada yakınmayı
artıran sinir köküne basan fıtık parçası görülür ve çıkarılır. Daha sonra fıtığın oluştuğu disk
mesafesine girilerek diskektomi işlemi yapılır

ve kanama kontrolu yapıldıktan sonra ameliyat sonlandırılır.
Mikrodiskektomide (mikroskop kullanılarak
yapılan bel fıtığı ameliyatı) ise daha küçük
cilt kesisi kullanılır ve daha az kas dokusu
ekarte edilir. Bu da hastanın ameliyat sonrası
döneminin daha rahat ve ağrısız geçmesine
neden olur. Daha az kas dokusunu ekarte
ederek ameliyat yapmak, ameliyat sonrası
DAHA AZ KAS SPAZMI, YANİ DAHA AZ AĞRI
demektir. Ameliyatta kullanılan mikroskop
ise dokuların daha büyük, 3 BOYUTLU ve çok
ayrıntılı tanınmasını sağlayarak komplikasyon
olasılığını azaltır.
Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (full endoscopic) bel bölgesinde arkadan veya yan taraftan girilerek yapılır. Yan taraftan yapılan
endoskopik girişimde bütün diğer yöntemlerden daha küçük bir cilt kesisi kullanılır. Son 10
yılda endoskopik yöntemler tıpta çok güncel
hale gelmiş ve beyin cerrahisinde de kendine önemli bir yer edinmiştir. Bel bölgesinde
yan taraftan girilerek yapılan tam kapalı bel
fıtığı ameliyatı 1cm’lik bir kesiden fıtıklaşmış
disk alanına sokulan 4 mm’lik bir endoskop
yardımıyla ekrandan cerrahi saha görülerek
gerçekleştirilir. Ameliyatlar lokal ve epidural
anestezi altında gerçekleştrilir. Bu nedenle
hastanede günübirlik yatış yapılmakta, hastalar ameliyattan 6 saat sonra taburcu edilebilmektedir.Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için
hastanın uygun olup olmadığı kararı beyin
cerrahınındır. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı
için belirli kriterlerin sağlanması gerekir.
Tüm bu ameliyat çeşitlerinden hangisinin
hasta için uygun olduğu kararı ise beyin cerrahınındır.

Sağlıklı günler dilerim.
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BESLENME VE
DİYET
Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi
ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır.
Yeterli ve dengeli beslenme ise vücut için
gerekli olan enerji ve besin ögelerini ( karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral
gibi ) sağlayacak besinlerin yeterli miktarlarda vücuda alınmasıdır.
Peki ya diyet nedir ?
Diyet kelimesi toplumumuzda çok kısıtlı yiyeceklerin bulunduğu, yapılması ve dayanılması oldukça zor olup sonuç olarak da kilo
vermemizi sağlayan bir durum gibi görülmektedir. Oysaki diyet kelimesi kişinin yaşı, kilosu, boyu ve diğer bireysel özelliklerine göre
yeterli ve dengeli beslenmesi anlamına
gelmektedir.
Diyete Başlamaya Karar Vermek
Yaşamımızda en zor şeylerden birisi de
alışkanlıklardan vazgeçmek ya da alışkanlıklarımızı değiştirmektir. Bu nedenle; sağlıklı
beslenmeyi öğrenmek ve alışkanlıkları
değiştirmek için karar verdiğimiz gün diyete
başlamak için en uygun gündür.

hazırlayıp ayrıntılarını en iyi şekilde öğretebilecek olan bir diyetisyene başvurmanız diyete başlamak için atmanız gereken ilk ve
en doğru adımdır.
Diyete Devam Etmek
Diyet yapanlar genelde sonuca hemen ulaşmak istediklerinden hata yapma durumunda kalabiliyorlar. Öncelikle diyete başlayanların kabul etmesi gereken bir konu var:
seneler süren yanlış beslenme alışkanlıkları
nedeniyle bozulan metabolizmalarının bir
veya iki ay gibi kısa sürede düzelmesinin çok
mümkün olmadığını bilmeleridir. Kilo verme
sürecinin uzun soluklu ve disiplin gerektiren bir
dönemdir. Sabırlı, kurallı ve kararlı olun. Kilo
vereceğinize kendinizi inandırın yani kendinizi motive edin ve hedef kiloya ağır ağır ve
emin adımlarla ilerleyin…
Diyeti Sonlandırmak
Kilo verme döneminden sonra verilen kiloların ömür boyu korunması amacıyla en az
kilo verme dönemi kadar önemli olan koruma dönemine geçilir. Sağlıklı ve kalıcı bir

Dyt. Ebru AYDIN / Beslenme ve Diyet Uzmanı
zayıflama için koruma dönemi çok önemlidir.
Diyet proramınız bittikten sonra hedefe tam
olarak ulaşıldığında eğer diyetinizi tamamen bırakıp eski beslenme alışkanlıklarınıza
bir anda tekrar dönerseniz birden bir hızla
ne olduğunu anlamadan tekrar kilo alırsınız.
Bunun için program süresince boyunca size
verilen diyet programına tam olarak sadık
kalmalı metabolizmanız ve mide kapasiteniz
artık bu yeni beslenme tarzına adapte etmeli
ve bu beslenme düzeninizi normal beslenme
alışkanlığınız haline getirmelisiniz. Hiçbir zayıflama programı yoktur ki beslenme alışkanlığını kontrol altına almadıkça kalıcı zayıflama mümkün olsun.

Diyete Başlamak
Diyete başlamadan önce gerekli testler
yapılmalı fazla kilolara neden olan herhangi bir altta yatan sebebin olup olmadığı
araştırılmalıdır. Daha sonra vücuttaki kas,
yağ, su oranlarına bakılmalı kişinin metabolizma hızı ölçülmelidir. Tüm bunların ardından
diyetisyeniniz tarafından kan tahlili ve muayene bulgularınızın ışığında size özel diyet programı düzenlenmelidir.
‘’Ben kendim diyetimi kendim yaparım, ekmeği, yağı, şekeri keserim, internetten yada
piyasadaki diyet üzerine yazılmış tek yönlü
bireysel olmayan kitaplardan yardım alırım
‘’ diyerek bugüne kadar uygulanan yanlış beslenme alışkanlıklarına bir yanlışı daha
eklemiş oluruz. Evet bunu uygulayarak kısa
sürede istediğiniz kiloya da ulaşabilirsiniz. Peki
ya sonra? Sonrasında ise verdiğimiz süreden
daha kısa sürede kaybedilen kilonun çok
daha fazlasını geri alırız. Çünkü yapılan bu
tarz kısıtlamacı diyetlerle vücuttan su ve kas
kaybederiz. Unutmayınız ki kilo kaybı ilk önce
vücuttaki yağların kaybı ile olmalıdır. Vücuttaki yağları kaybetmenin en iyi yolu da ‘’Yeterli ve Dengeli Beslenme’’ dir. Bunun içinde
size yeterli ve dengeli bir beslenme programı
3

Manavgat

MART - NİSAN 2016 / ÜCRETSİZDİR

ŞEKER HASTALIĞI
DIABETES MELLITUS

Uzm. Dr. Koray KÖPRÜLÜ /
İç Hastalıkları Uzmanı
Halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen
bu hastalık insanlık tarihinin ilk zamanlarına
dek gitmektedir. Hatta Osmanlı padişahlarının tümünde bu hastalık mevcuttur. Dediğimiz gibi bu hastalık ırsi olup aileden diğer
soy insanlarına geçmektedir. Bu hastalık ırsi
olduğu gibi bütün organları tutan ve organ
hasarını da beraberinde getirmektedir. Hastalık çok su içme( polidipsi ), çok sık idrara
çıkma ( poliüri ), çok yemek yeme ( polifaji )
gibi semptomlarla başlar. En ilgi çekici olan
olay ise hastanın giderek zayıflamasıdır ancak daha sonraki yıllarda insülin direncine
bağlı olarak kişilerde aşırı kilo alma durumu
olmaktadır. Hastalıkta kan şekeri açlık düzeylerinde normalin çok çok üstüne çıkmaktadır. Normalde 110 miligram olması gereken
açlık kan şekeri 400-500 düzeylerine kadar çıkabilmektedir. Hastalık tespit edildikten sonra
tedavisi son derece kolay bir hastalıktır ancak hastaların ve ailelerinin çok iyi derecede
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.
Hastalığın iki türü vardır. Bebeklik ve Çocukluk çağındaki hastalık “Tip 1” diye isimlendi-

4

rilir. Bu durumda hastada şekeri ayarlayan
pankreas bezinden salgılanan insülin hormonu vücut tarafından üretilememektedir.
Bu nedenle şeker kanda devamlı yüksek
seyretmektedir. Böylece hastaya insülin hormonun dışarıdan verilmesi gerekmektedir. Şu
ana kadar ki tıbbi çalışmalar maalesef insülin
hormonunu vücut üretemediği için dışarıdan
vermek zorunda kaldığımızdan insülin hormonunun yerine geçer hormonun olmayışından ötürü tedavi seçeneklerimiz sıkıntılıdır.
Bir de “Tip 2 Diabetes Mellitus” dediğimiz ve
halkımızın çok büyük bir oranında görülen
şeker hastalığı vardır. Bugünkü istatistik verilere göre %18 oranında görülen Tip 2 oldukça yaygın durumdadır. Bizim temel prensibimiz bu yaygın görülen hastalıkla çok iyi bir
şekilde mücadele edebilmektir. Çünkü bu
hastalık sonrasında biraz önce de belirttiğim
gibi çok eğitimli ve çok bilgili olmayan kesimlerde hastalığın daha ileriki dönemlerinde
organ hasarları meydana gelmektedir. Ülkemiz genelinde bu organ hasarları hastalık
yaşının daha erken dönemlerinde meydana
gelmektedir. Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde
hastalığın bilinçli bir şekilde eğitimlendirilmesi
sonrası organ hasarları daha uzun yıllar sonra
ortaya çıkmaktadır. Peki bu organ hasarları
nelerdir? En önemli organ hasarı göz dibindeki kanamalara bağlı görme bozuklukları
ve körlüklerdir. Ayrıca böbrek hasarları sonrasında kişilerin hemodiyaliz(böbrek makinalarına) ünitelerine girmeleri ve sonrasında böbrek yetmezliği ile transplantasyon ( böbrek
nakli ) olmaları sonucu yaşam konforlarının
giderek düşmesi ve herkesin takdir edebileceği gibi tüm ailenin bu yaşam konforundan

uzaklaşarak etkilenmeleri gündeme gelmektedir. Yine başka bir organ hasarı özellikle alt
ekstremitelerde yani ayak ve bacaklarda
diyabetik gangrenlerin meydana gelmesi
ve bu nedenle kişilerin bacaklarının kesilmesine kadar giden organ hasarları gündeme
gelebilir. Başında da söylediğimiz gibi bu
hasarların ne kadar uzun süre sonra çıkacağı hastanın kendisinin , ailesinin ve takip
eden tıbbi kurumun birlikte organizasyonu
ile mümkündür. Bunun dışında özellikle yaşı
ileri hastalarda şeker hastalığı sonrası ortaya
çıkan çok önemli bir konu beyin hasarlarıdır.
Bu hastalar çok kısa süre içerisinde Demans
( Bunama ) Alzheimer hastalıkları gibi durumlara gelebilirler. Siz de takdir edersiniz ki böyle
bir hastası olan aile gerçekten zor durumlar
yaşamaktadır. Bunun dışında şeker hastalığı
bir damar hastalığı olduğu için en çok kardiyovasküler ( Kalp-Damar ) sistemi etkilemektedir. Yaşı daha genç hastalar çok ani kalp
krizleriyle kaybedilmektedir. Ya da bu kişilerin
çalışma ve iş hayatları durma noktasına gelmektedir. Bu da hem toplumsal hem de kişisel olarak ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.
Başta da söylediğimiz gibi şeker hastalığının
tedavisi çok kolaydır ancak hasta aile ve hekim arasında çok iyi bir diyalog sağlanması
gerekmektedir. Özellikle ailesinde kalıtımsal
olarak şeker hastalığı olan kişilerin her 3 ayda
bir düzenli olarak bir tıbbi kontrole girmesi gerekmektedir. Eğer bunu sağlamayı başarabilirsek bizim ülkemizde de şeker hastalarının
organ hasarları çok uzun yıllar sonra ortaya
çıkmasını sağlarız.
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KATARAKT
Halk arasında göze perde inmesi olarak bilinen katarakt, hala dünyada görme kaybının
en sık nedeni olarak gösterilmektedir.

Katarakt genelde yaşlı populasyonda görülmekle birlikte her yaştan kişide görülebilir. En sık nedeni yaşlılık olup diğer nedenler
arasında doğuştan,ilaç kullanımına bağlı,travmaya maruz kalma,metabolik hastalıklar
(diabetes mellitus) ve göz içi iltihabı durumlar
sayılabilir.
Göz, fotoğraf makinasına benzeyen optik bir
sistemdir. Göze gelen ışınlar önce gözün ön
kısmındaki korneadan daha sonra da gözün
doğal merceğinden kırılarak gözün arka kısmında bulunan görme merkezine odaklanır.
Katarakt doğal göz merceğinin saydamlığını
yitirmesi olup, en sık görme azalması şikayetine neden olur.
Hastalar dumanlı,sisli görme,uzağı bulanık
görme,ışıktan rahatsız olma,renklerde soluklaşma,çift görme bazen de yakını görememe şikayeti ile göz doktoruna müracaat
ederler. Görme azalması çok büyük değişkenlik gösterip hiç görememeden uzağı hafif
bulanık görmeye kadar değişebilir. Kataraktların büyük çoğunluğu ağrısız olup çok az
kısmı göz tansiyonu yüksekliğine yol açarak
ağrıya neden olabilirler.
Toplumda 40 yaşın üstünde çoğu kişide katarakt gelişmeye başlar. Bunların birçoğu te-

davi gerektirmemekle birlikte bir şikayete de
neden olmazlar.
Görme azalmasına neden olan kataraktların ilaçla tedavisi olmamakla birlikte tedavisi
cerrahidir. Şu an da ülkemiz de yapılan katarakt cerrahilerinin büyük çoğunluğu fakoemülsifikasyon yöntemi ile yapılmakta olup,bu yöntemde çok küçük bir kesiden girilerek
hastanın kataraktlı merceği eritilerek alınır ve
yerine yapay mercek yerleştirilir. Uygun hastalara hem yakını hem de uzağı gösteren
yapay mercekler takılabilir. Hastaların büyük
çoğunluğuna dikiş atmaya gerek yoktur.

Uzm. Dr. Şenol SABANCI /
Göz Hastalıkları Uzmanı

Operasyon genellikle 15-30 dk arasında sürmekte olup, lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Hastanın genel anestezi almasına gerek yoktur. Büyük ihtimalle aynı gün
taburcu olmaktadırlar.
Hastalar operasyondan sonra 1.gün 3.gün,1.
hafta ve 1. ayda görülmektedir. İyileşme
oldukça hızlı olup hastalar kısa süre içinde
günlük yaşam aktivitelerine dönebilirler. Katarakt ameliyatı olan hastalarımız 6 ayda bir
göz doktoruna muayene olmalıdırlar. Bazen
göze yerleştirdiğimiz lenslerin yuvasında hücrelerin çoğalmasına bağlı olarak saydamlık
kaybı olabilir. Bu da görme azalmasına neden olabilir. Bu da kısa bir lazer uygulaması
ile tedavi edilebilir.
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NEDEN DİŞ
HEKİMİNDEN
KORKARIZ?
Dt. Melike YILMAZ /
Diş Hekimi/ Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları
Birçoğumuzun korkulu rüyasıdır Diş Hekimi
koltukları. Öyle ki bizler bile meslektaşlarımızın koltuğuna otururken geriliriz. Bu durumun
benim gözlemim ölçüsünde bazı gerekçeleri
var. Bunların en başında çocukluk korkuları
gelmektedir. Çocuklara daha küçük yaşta
“bak yaramazlık yapma seni dişçiye götürürüm iğne yapar” tarzında ifadeler kullanmak
tüm hayatı boyunca (erişkin olduğunda bile)
bunun korkunç işlemler silsilesi olduğunu düşündürtmektedir. Halbuki bunun yerine küçük
yaşlardan itibaren henüz ağız diş problemleri
yokken diş hekimi ile tanıştırılıp rutin kontroller
yapılarak koltuğa alıştırılırsa bunun çok da itici bir durum olmadığını düşünmesi sağlanabilir. Bir diğer sebep de “ihmal”dir.. Dişlerdeki
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problemler bir gün içinde ya da bir haftada meydana gelmez yani bir süreci kapsamaktadır. Bu durum şu şekilde açıklanabilir:
Diş çürüğü ilk başladığı safhada ufak çaplı
soğuk hassasiyetleri olur ve bunlar kısa süreli
ağrı kesici gerektirmeyen ağrılardır. Bu evrede diş hekimine başvurulursa küçük bir dolgu ile tek seansta diş tedavi edilir. O evrede
nasılsa ağrımıyor diye bu durum önemsenmezse çürük ilerlemeye devam edecektir. Bir
süre sonra sıcak ağrıları (çay-çorba içerken),
uzun süren ağrılar ve en sonunda gece ağrısı
ve apse oluşumu (yüzde şişlik) meydana gelecektir. Bu aşamada ihtiyaç duyulan kanal
tedavisidir (dişin sinirlerini alma işlemi). Kanal
tedavisinin seans süresi biraz daha uzundur,
işlem daha yorucudur ve her zaman tek seansta tamamlanamayabilir. Kanal tedavisi
evresinde hekime başvurulması avantajlı
bir durumdur çünkü kimi zaman bu evrenin
de ötesine geçilmiş ve yapılacak hiç birşey
kalmamış olabilir. Bu durumda diş çekimi zo-

runluluğu ortaya çıkar. Diş çekimi yapıldıktan
sonra boşluk için iki seçenek mevcuttur; ya
boşluğa komşu iki diş küçültülüp köprü yapılır ya da hastanın ağız içi faktörleri uygunsa
implant yapılır. Özetle ne kadar geç kalınırsa
yapılacak işlemlerin zorluğu o ölçüde fazla
olacaktır.
Tüm bu bilgiler ışığında diş hekimi kâbusumuzun daha aza inebilmesi için 3 aylık periodlarda hekim kontrollerinizi yaptırmamızda
ve olası bir rahatsızlık halinde rutin kontrol
zamanını beklemeden hemen hekime başvurmamızda büyük fayda vardır ve tabi ki
en önemlisi ağız-diş sağlığının birincil kuralının
düzenli ve etkin diş fırçalama olduğunu asla
unutmamalıyız
Sağlıklı gülüşler..
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Diyabetik Ayak
Diyabetik ayak, halk arasında şeker hastalığı
olarak bilinen Diabetes Mellitus hastalığının
yarattığı önemli hasarlardan biridir. Kontrolsüz kan şekeri düzeyleriyle görülme sıklığı artan, uzuv kaybına ve hastanede uzun süreli
yatışlara sebep olan ciddi bir komplikasyondur.
Şeker Hastalığı, özellikle ayaktaki kılcal kan
damarlarını etkileyerek kan dolaşımını bozar. Yeterli kan akımının olmadığı dolayısıyla
yeterli beslenemeyen doku, yaralanmalara
karşı oldukça hassas hale geldiği gibi iyileşmede de zorlanır. Vücudumuzun savunma
mekanizmaları olan beyaz küre ismini verdiğimiz kan hücreleri de bu dokuya yeterli sayıda ulaşamaz ve enfeksiyon için uygun şartlar
oluşur. Mevcut dolaşım bozukluğu, diyabetik
ayak enfeksiyonlarında uygulanan antibiyotiklerin de iltihaplı dokuya geçişini sınırlar ve
tedaviyi oldukça güçleştirir.

açılmasına sebep olabilmektedir. Ayakkabı
giyilmeden önce içine iyi bakılmalı, küçük
taş, çakıl parçaları varsa temizlenmelidir. Tırnaklar düz kesilmeli. Çok kısa kesmek ya da
keserken ete zarar vermek tehlikelidir. Ayaklardaki nasırlar ve ölü dokular kendi başına
kazınmamalı ve kesilmemelidir. Kesinlikle üşüyor diye sobaya ya da elektrikli ısıtıcıya yakın tutmamalıdır. Parmak aralarında mantar
varsa tedavi edilmeli zira ayak mantarlarının
parmak aralarında açtığı minik çatlaklar diğer mikroplar için giriş kapısı olmaktadır.
Diyabetik ayak enfeksiyonlarında hastanın
akıbetini etkileyen şeylerin başında tabii ki
erken tanı ve uygun tedavi gelmektedir. Diyetine dikkat eden, kan şekeri regülasyonu
ve ayak hijyeni iyi, yukarıda yazılanları ihmal
etmeyen hastalarda uzuv kayıpları önlenebilmektedir.

Op. Dr. Necip CESUR /
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Şeker Hastalarında görülen, özellikle de
ayakta görülen his kaybı da yaralanmaları
arttırır. Hasta ağrı, acı hissetmediği için ayakkabı vurur farkında olmaz, tırnağını keserken
yaralar, aşırı soğuk ya da sıcağa maruz kalır,
hissetmez ve yara açılır.
Çoğu zaman küçük bir kızarıklık ya da su toplaması şeklinde başlar. Zamanında fark edilip
tedavi edilmezse hızla ilerler. Cilt enfeksiyonu
derinleşir, cilt altı dokulara, tendonlara ve kemiğe ulaşarak yayılır. Ayağımızı ve parmaklarımızı hareket ettiren kasların uzantıları olan
tendonların kılıfları boyunca enfeksiyon yukarılara doğru çıkar ve kangrenle neticelenir.
Uzuv kayıplarına sebep olur ve hatta sepsis
denilen enfeksiyonun kan yoluyla tüm vücuda yayılması sonucu ölümler görülebilir. Bazen bu süreç günler alırken bazen de saatler
içerisinde gelişir. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden bir uzman tarafından değerlendirilip
tedaviye başlamak gerekir.
Yeni başlamış enfeksiyonlarda düzenli yara
bakımı ve uygun ilaç tedavisi yeterli olabilecekken ilerlemiş olgularda cerrahi tedavi
gereklidir. İltihaplı ve ölü dokuların uzaklaştırılması, absenin boşaltılıp yıkanması şarttır.
Bunlar yapılmadan verilen antibiyotikler yeterli olmayacaktır. Hiperbarik oksijen tedavisi
ve ozon tedavisi, cerrahi sonrasında ya da
cerrahi gerekmeyen durumlarda iyileşmeye
önemli katkıları olan yöntemlerdir.
Şeker hastaları her gün ayaklarını ılık ve sabunlu suyla yıkamalı, parmak araları dahil
iyi bir şekilde kurulamalıdır. Sonrasında her
iki ayağını muayene etmelidir. Göremediği
yerleri bir ayna yardımıyla incelemeli, gözleri
iyi görmeyen hastalar bir yakınından yardım
istemelidir. Ne evde ne de dışarda çıplak
ayakla basmamalıdır. Ayağı terletmeyen
yumuşak ayakkabılar seçilmeli ve mutlaka
çorapla giyilmelidir. Dar ya da bol ayakkabılar kısa mesafe yürümekle dahi ayakta yara
7
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BAHAR NEZLESİ
olduğudur. Bunun da nedeni polenler büyük çapa
sahip yapıda olmalarıdır. Burnumuzun en önemli görevi havayı süzmek, ısıtmak ve nemlendirmektir. Bu nedenle polenler burundan geçerken süzülürler ve böylelikle burun duvarlarına yapışırlar. Bu yapışma sonucu
orada bir alerjik iltihap gelişir ve bu mikrobik olmayan
iltihap hastalık bulgularına neden olur.

Uzm. Dr. Ramazan SÜSLÜ / Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı
Alerjik Rinit (Bahar Nezlesi) bahar aylarının başlaması
ile nezlesi veya grip hali geçmeyen çocuklar anne ve
babalarını oldukça endişelendirir. Hatta bazısı bu üst
solunum yolu enfeksiyonu bulguları yanında baş ağrısı, iltihaplı burun akıntıları ve geceleri olan öksürükleri
ile sinüzit teşhisi alır ve antibiyotik vs tedaviler alırlar.
Bunları tekrarlayan nezle yakınmaları ve teşhisleri izler.
Verilen ilaçlarda antialerjikler olduğu için fayda görürler. Ancak bu yakınmaları tekrarlar durur. Ancak anne
baba çocuklarının öksürükleri başta olmak üzere
yakınmalarından oldukça üzgün ve bir şey yapamamaktan dolayı da suçluluk duygusu içindedir.
Hatta bu arada çocuğun alerjik şikâyetleri nedeniyle
derslerinde yaşadığı verimsizlik ve başarısızlık gözden
bile kaçabilir. Aslında tüm bu yakınların nedeni tıbbi
tanımda “alerjik rinit” dediğimiz ve halk arasında saman nezlesi, bahar nezlesi, alerjik nezle vs olan üst
solunum yolu alerjisidir. Ancak bu yakınmalara neden
olan başka etkenler de tabi ki vardır. Ancak ekseriyet
ve ön planda alerjidir. Yalnız unutmamak gerekir ki
anne babaların gördükleri ve yaşadıkları yakınmalar
yanında gerçekte alerjik rinit hastalığı sadece hapşırma, burun akıntısı ve gözlerde yanma gibi şikâyet ve
bulgularla sınırlı değildir. Bu çocukların % 70-80 oranında beraberinde göz alerjisi de vardır. Bu nedenle bu
çocuklarda “alerjik göz nezlesi” de vardır ve bazen
çok ciddi sorunlara neden olabilir. Biz çocuk alerji uzmanı olan doktorlar bu hastalığa alerjik burun ve göz
nezlesi anlamına gelen “alerjik rino-konjoktivit” deriz.
Ancak bunda da daha önemlisi alerjik riniti olan bu
çocuklarda alerjik astım gelişme riskinin normale 4-8
kat artmış olmasıdır. Yani alerjik riniti olan çocuklara
aynı zamanda da alerjik astım adayıdırlar ve bu açıdan incelenmeli ve izlenmelidirler. Bu konuya biraz ileride daha detaylı olarak değinelecektir.
Alerjik rinit, çevrede bulunan bir alerjenin nefes alma
sırasında buruna alınıp, burnun iç yüzüne yapışması
sonucunda bu alerjene karşı hassasiyeti olan çocuğun burnunda mikrobik olmayan bir iltihap sonucu
ortaya çıkan şikâyetler ve bulgulardır. Yani bir tür
mikrobik olmayan kronik (= müzmin) nezle halidir. Bu
nedenle ana bulgular burunda kaşıntı, sulanma, hapşırma, aksırma, damakta kaşınma, öksürük ve boğaz
ağrısı, boğazı temizleme isteğidir. En sık buruna yapışabilen alerjenler bahar aylarında ortaya çıkan polenlerdir. Bu nedenle alerjik rinit en sık bahar aylarında
görülür.
Aslında alerjik hastalıklar her mevsimde görülebilir. Örneğin alerjik astımın en sık nedeni evde halı, kilim ve
benzeri tüylü eşyalarda üreyen akarların (mite) çıkartılarıdır ve bunlar ev tozuna karışarak solunan havaya
katılıp nefes alınca bronşlara gider. Akar alerjisi en sık
kış ayında görülür ve alerjik astım nedenidir. Ancak
alerjik rinit nedeni olan alerjenler en sık oranda polenlerdir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi polenler bahar
aylarında ot, çiçek ve ağaçların çiçeklerinin açması ile atmosfere yayılırlar. Yani hastalar bu mevsimde
alerjik oldukları madde ile karşılaşırlar. İkincisi ise neden polenlerin sıklıkla burun ve göz bulgularına neden
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Alerjik rinit hapşırma/aksırma, burun tıkanıklığı, burunda su gibi akıntı, burunda ve yumuşak damakta
kaşıntı şikâyetlerine yola açar. Bu bulgular sıklıkla yukarıda bahsedilen nedenlerle bahar aylarında olur.
Bu nedenle “bahar alerjisi, bahar nezlesi, saman
nezlesi ..” gibi isimler de halk arasında verilmiştir. Ayrıca yine yukarıda bahsedildiği gibi gözlerde yanma,
sulanma, kızarma ve kaşıntı belirgindir. Hem göz hem
de burun yakınmasının olması tam bir “nezle” tablosuna yol açar Bazen bu bulgular sıradan nezle, grip
gibi algılanabilir. Hatta çoğu nezle ilacının içerisinde
antialerjik madde olduğu için, bu ilaçların kullanımı
ile yakınmalar geçer ve yanlış algılamanın devam
etmesine yol açar. Bu ise doktora başvuru ve alerji tedavisinin gecikmesine neden olur. Ancak bu sıradan
nezle gibi ortalama bir haftada geçen bir tablo değildir. Hastalar ellerinde sürekli yanlarında burnu silmek
için mendil taşımak zorunda kalır. Burun tıkanıklıklarının
devam etmesi nedeniyle gece uyku düzeni bozulur.
Gündüz olan sık hapşırma, burun kaşıntısı ve gözlerde
yanma, sulanma ciddi konsantrasyon bozukluklarına
yol açar. Çocuk ise okul başarısı, erişkin ise iş başarısı
düşer. Sürekli burun kaşıma nedeniyle “alerji selamı”
denen burnu önden arkaya ovalama hareketi çok
tipik olarak görülür. Bu hareket uzun süre yapılması
sonucu burun kemerinde yatay bir çizgi olur. Ayrıca
burun tıkanıklığı nedeniyle göz alt kapaklarında sürekli
bir morluk vardır. Burunda olan sürekli alerjik reaksiyon
ve burun akıntısı özellikle geceleri olan geniz akıntısı
ve gece öksürüklerine neden olur. Gündüz ise sürekli
genizi temizleme sesi çıkarılır. Alerjik rinit ortalama % 20
oranında yıl boyu görülür. Bunun en sık etkeni ev tozu
akarlarıdır. Ayrıca yıl boyu alerjik rinite havyan, mantar
ve bizim ülkemizde çok sık görülmeyen hamam böceği alerjenleri de yol açabilir. Ancak ev tozu akarlarının
neden olduğu yıl boyu süren alerjik rinitte burun tıkanıklığı daha ön planda olan yakınmadır. Ancak kronik
burun iltihabı ve sinüzitte sıklıkla görülür. Sürekli hapşırma, aksırma, burun kaşıntısı ve göz yakınmaları da
vardır. Ancak bu yakınmaların şiddeti polenlere bağlı
bahar alerjisine göre daha azdır. Burun tıkanıklığının
şiddeti ise daha fazladır.
Her halükarda özellikle bahar aylarında sık nezle-grip
hali olan, yineleyen sinüziti olan, gözlerinde yanma-sulanma-kızarma olan çocuklarda mutlaka alerjik
rinit düşünülmeli ve gerekli araştırmalar yapılmalıdır.
Alerjik rinit sadece burunda kaşınma, aksırma vb
yakınmalarla giden basit bir hastalık değildir. Çünkü
burnumuz hava yollarımız ve bronşlarımızın başlangıcıdır ve tek bir hava yolumuz vardır. Tabiki burnumuzun mukozası dediğimiz iç yüzeyinin tüm özellikleri
aynı yol üzerinde olan ve burundaki hava yolumuzun
devamını oluşturan bronşlarımızda da aynıdır. Yani
nefes aldığımız hava yolumuz burun ucundan bronşlarımızın sonuna kadar “tek bir hat” tır. Tek bir hatta
bir bölge de olan olayın bu hattın devamlılığındaki
diğer bir bölgeyi ilgilendirmemesi düşünülemez. Bu
nedenle burunda olan alerjinin bronşları ilgilendirmemesi beklenemez. Bu nedenle alerjik rinitli hastalarda
bronş alerjisi yani alerjik astım sıklığı ve riski çok daha
yüksektir. Buna tıb dilinde komorbidite (birlikte olma
özelliği) denmektedir. Bunu rakamlarla açıklamak gerekirse şöyle ifade edilebilir: Normal toplumda alerjik
astım sıklığı ortalama % 5 kabul edilirse, alerjik rinitlilerdeki alerjik astım sıklığı (2-8 kat yüksek) ortalama % 25
dir. Ayrıca alerjik astımlı hastaların daha önceki yaşlarında % 70 oranında alerjik rinit geçirme ya da halen
yaşama öyküsü vardır. Bu nedenle özellikle çocuklar
ve genç erişkinler başat olmak üzere alerjik rinitli hastalar alerjik astım açısından da değerlendirilmelidir.
Ayrıca alerjik rinit kronik (müzmin, süregen) sinüzitin en
sık saptanan nedenidir. Özellikle kronik mikrobik olmayan orta kulak iltihabının da en sık nedenlerinden birisi
alerjik rinittir. Alerjik neden olduğu başka rahatsızlıklar

da vardır. Bunların başlıcaları başağrısı, burun kanaması, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları,
performans düşüklüğü, yaşam kalitesinde bozulma vb
dir. Bu ise çocuğun ders başarısında düşme, huysuzluk, ruhsal bozuklukların çıkmasına neden olacaktır.
Allerjk rinit teşhisi koymak oldukça kolaydır. Yukarıda
bahsedilen oldukça tipik bulgulardan sonra alerjik bir
zemin var mı araştırmak için kan testleri yapılabilir. Burundan alınan bir sürüntü ile alerji hücrelerinin varlığı
araştırılır. Ancak asıl alerji tanısını ve alerjenin tipini belirlemek için alerji deri testi yapılır. Bu kesin sonucu verir. Tabiki bu arada alerjik rinitteki gibi burun tıkanıklığı,
akıntı ve hapşırma gibi bulgulara yol açan diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Bu işlemler bir çocuk alerji
uzmanı tarafından kısa sürede ve kolayca yapılabilir.
Alerjik rinit tedavisinde temel yöntem tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjenden korunmaktır. Polen
alerjisinde bu pek olay değildir ve tam olarak gerçekleştirilemez. Polenden korunmak için alınacak önlemler; ot ve ağacın yoğun olduğu piknik ve açık alanlarda mümkün olduğu kadar az bulunmak, mümkünse
yüksek yerlerde yaşamak, saat 8 ila 14 arasında dış
ortamda bulunmamaya çalışmak, polen mevsiminde
mümkünse kapı ve pencereleri kapalı tutmak, klima
ile bulunan mekan ve ulaşım araçlarını havalandırmaktır. Ancak bu önlemler tam uygulansa bile etkinliği oldukça düşüktür. Ev tozu akarından korunmak için
nemli ortamdan uzak durmak, en azından yatak odasında halı, kilim ve benzeri toz tutucu eşyaları kaldırmak, ıslak zemin temizliği yapmak, temizlik yapılırken
o ortamda bulunmamak, akar alerjeni geçirmeyen
yatak, yorgan ve yastık kılıfı kullanmak başlıca önlemlerdir.
Çevresel alerjenden korunma önlemleri tek başına
yeterli değildir. Bu nedenle ilaç tedavisi mutlaka yapılmalıdır. Her hasta için ilaç tedavisi farklıdır ve alerjisinin ağırlığına göre bu değişmektedir. Bu tedavi
programı profesyonellik gerektiren bir yönetimdir ve
alerji uzmanları tarafından planlanmalıdır. Bu tedavide burundaki ve gözdeki kaşıntı, hapşırma ve akıntıyı
giderecek anti-histaminik denilen antialerjik ilaçlar en
sık kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar ağızdan kullanılabileceği gibi, direk buruna ve göze sıkılan damlalar halinde de kullanılabilir. Ancak burun tıkanıklığını gidermek
ve daha ciddi alerjik rinit bulgularına hakim olmak
için buruna sıkılan kortizonlu spreyler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar hasta için uygun doz ve
formulasyonda kullanıldığında yan etkileri olmayan
oldukça güvenilir ilaçlardır. Ayrıca hastanın ön plandaki yakınmasına göre burundaki tıkanıklığı gideren,
akıntıyı azaltan, gözdeki kızarıklığı azaltan vs ilaçlar da
kulanılabilir. Ancak yakınmaların uzun sürdüğü, sık ve
uzun süreli ilaç kullanmak gerektiği durumlarda hele
alerjik rinitle birlikte alerjik astım bulguları da varsa
alerji uzmanı kontrolünde alerji aşısı yapılması oldukça
etkili bir tedavi yöntemidir.
Alerji aşının içeriği alerji uzmanı tarafından hastanın
allerji test ve klinik bulgu sonuçlarına göre seçilmeli ve
programlanmalıdır. Bu takdirde bu tedavi yöntemi oldukça etkilidir. Ancak her alerjen tipi için faydalı değildir. Özellikle alerjik rinite neden olan polen ise oldukça
etkilidir. Ama ev tozu akarı ve mantar alerjeninde ise
daha az etkilidir. Ayrıca diğer önemli bir konu uygun
alerjen seçimi ve ideal bir şema ile alerji aşısı uygulanması bu çocukları alerjik astım gelişiminden de
koruyabilmektedir. Ancak uygun alerjen seçilmediği
ve uygun dozlarda yapılmadığı durumlarda ise alerji
aşısı çok ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu aşının yapılması sırasında çocuğa uygun olmayan yüksek doz
ya da konsantrasyonda yapılırsa ölümcül anaflaksi
denilen acil reaksiyona neden olabilir. Ayrıca düşük
dozda yapılırsa bu durumda alerjik duyarlılığı arttırabilir. Ancak bir çocuk alerji uzmanı kolayca doz ve
konsantrasyonu ayarlayabilir. Bu nedenle çocuklarda
alerji aşısı sadece ve sadece çocuk alerji uzmanı tarafından uygulanmalıdır.

Manavgat

MART - NİSAN 2016 / ÜCRETSİZDİR

NÖROLOJİ VE
ELEKTRONOROFİZYOLOJİK
TESTLER
Vücudumuzdaki kasların ve bunlara giden
sinirlerin iletimi ve çalışmasını kontrol eder.
Kas ve sinir hastalıkları teşhisinde kullanılır.
Sinir iletileri ve kasların elektriksel akımlarını
inceler.
Düşünülen tanıya göre bizzat uzman doktor
tarafından yapılan, değerlendirilen ve raporlanan testtir.
İşlem kapsamına, incelen sinir ya da kas hastalığına göre 10-45 dakika sürebilir.

Merkezi ve periferik sinir sistemi bozuklukları ile
seyreden hastalıkların teşhis ve cerrahi olmayan tedavisiyle ilgilenen bilim dalı olan nörolojı tanı koyma sürecinde yardımcı yöntemler
olan nörofizyolojik testlere ihtiyaç duyar.
Bu yöntemler;
1- Kas ve sinir inclemesinde kullanılan EMG
2- Beyin biyoelektiksel aktivitesini ölçen EEG
3- Görsel- işitsel- duyusal iletileri değerlendiren VEP-BAEP -SEP
EMG

1) Sinir İletim Ölçümü: Kol, bacak ve diğer vücut kısımlarının deri üzerine yerleştirilen elektrot aracılığı ile saniyenin binde birinden kısa
süreli ve zararsız elektrik akımı verilerek uyarılması ile yapılır.
Sinirde ortaya çıkan elektriksel aktivite sinir
boyunca yayılarak ulaştığı bölgedeki diğer
elektrot tarafından kayıt edilir .
Bu kayıt ile sinir ileti hızı ve sinir hasarı olup olmadığı değerlendirilir.
2) Kas İncelemesi: İğne şeklinde bir elektrot
kol, bacak ve diğer vücut kısımlarındaki kas
içine yerleştirilir.Kastaki elektriksel aktivite incelenir. Her bir kas için birkaç dakika süren
inceleme yapılır.
İğne elektrot ince ve hassastır. İnceleme sırasında iğne kas içinde birkaç kez hareket
ettirilir.

Uzm. Dr. Tuğba ÖZEL / Nöroloji Uzmanı
EEG
Beyin biyoelektrik aktivitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tetkik; epilepsi başta olmak üzere pek çok beyin hastalığında;
metabolik, iltihabi, toksik nedenlerle oluşan
şuur değişikliklerinde yapılmaktadır.
Gebe, eriskin, çocuk ve ileri yaşta güvenle
yapılır. Hastanın kafasının belirli bölgelerine
özel kremler ile elektrotlar yapıştırılır. Biyoelektrik akımlar kayıt edilir.
Beyine elektrik verilmesi söz konusu değildir
ve kesinlikle zararlı değildir.
• 1 gece uykusuzluk sonrası uyku eeg si
• 2-3 saat süren uyku eegsi
• Standart eeg yöntemleri kullanılan yöntemler arasındadır.
EMG ve EEG tetkilerinde hastaların tetkik
öncesi aç kalması gerekmez. İşlemin kolaylığı açısından kolayca giyilen bol giysiler ile
işleme gelinmesi önerilir.(EMG) Saçların temiz
olması önerilir. (EEG) İletimin doğru ölçümü
açısından krem ve kozmetik ürünlerin kullanılmaması ve cildin temiz olması gereklidir.
(EMG)
EMG ve EEG’nin Kullanım Alanları;
1- Sara hastalığı (epilepsi) tanı ve takipte EEG
2- Sinir sıkışmaları (karpal tünel, kubital tunel
sendromu,torasik outlet sendromu, peroneal
ve tibial nöropatiler..)
3-Polinöropatiler (inflamatuar, metabolik,
toksik, metastatik..)
3 Bel ve boyun fıtıkları tanı ve cerrahi öncesisonrası değerlendirilmesinde EMG
4-Sinir kesileri, yaralanmalarında tanı ve takibinde EMG
5-Kas hastalıkları (myastenia gravıs, myopatıler) tanı ve takipte EMG
6-Uyku bozuklukları (parasomniler, hıpersomniler) tanısında EEG
EMG ve EEG yöntemleri Nörolojı Uzmanı tarafından nörolojik hastalıkların tanı, takip ve
tedavi belirlenmesi amacıyla kullanıldığı gibi;
FTR, ortopedi, beyin cerrahi, Psikiyatri Uzmanları tarafından takip edilen hastaların tanı ve
takip süreçlerinde de kullanılmaktadır.
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MEME KANSERİ TARAMASINDA
RADYOLOJİK YAKLAŞIM
timinde kendi kendine meme muayenesi
(ayda bir kere)
*20-30 yaşından itibaren doktor tarafından
yapılacak klinik meme muayenesi (1-3 yılda
bir)
*40 yaşından itibaren doktor tarafından yapılacak klinik meme muayenesi ve mamografi
(yıllık)

Dr. Levent TUNCEL / Radyoloji Uzmanı
Meme kanseri, hayatı boyunca her 8 kadından birisini etkilemektedir. Meme kanseri erkeklerde de görülmekle beraber, çok daha
nadirdir. Meme kanserine yakalanma riski
erkeklerde hayat boyu % 0.1 iken kadınlarda
bu oran % 12-13’dür.
Meme kanseri konusunda farkındalığın gelişmesi, tarama yöntemleri ile erken tanı konması ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler
nedeniyle, meme kanserinden ölümler, geçtiğimiz yıllara göre belirgin azalma göstermektedir.
Meme kanserlerinin %85’i ailesinde daha
önce meme kanserli yakını bulunmayan kişilerde görülmektedir. Bu nedenle ailede bu
hikayenin olmaması, kişinin kanser olmayacağı anlamına gelmez.
Meme kanserli hastaların sadece %15’inde,
kişinin ailesinde daha önce meme kanseri tanısı almış bir yakını bulunmaktadır. Yumurtalık
kanseri de meme kanseri ile benzer genlerle kalıtsal olarak geçebileceğinden, ailede
yumurtalık kanserli bir yakını olanlar, meme
kanseri açısından da benzer risk altındadır.
Bu nedenle, aile hikayesi olanların doktora
başvurarak düzenli kontrollerini yaptırmaları
çok önemlidir.
Ölüm oranını düşürmede en önemli faktör
meme kanserinin erken tanısıdır. Erken tanı
konduğunda %90-93 gibi yüksek oranlarda
hasta, sağlığına kavuşmaktadır.
Erken tanı düzenli kontrol ve meme muayenesi ile başlar. Radyolojik tetkikler ise erken
tanıda önemli görüntüleme yöntemleridir.
Günümüzde erken tanı için önerilen yöntemler şunlardır:
* 20 yaşından itibaren adet döneminin biİnceleme türü

MAMOGRAFİ KİMLERE ÇEKİLMELİDİR?
Hiçbir şikayeti olmayan hastada meme kanseri açısından radyolojik tarama için en değerli yöntem mamografidir. Bu nedenle 40
yaşından büyük kadınlar, şikayeti olmasa da
düzenli yıllık mamografi taramalarını yaptırmalıdır.
Bunun dışında, ele gelen kitle, kendiliğinden
oluşan kanlı meme başı akıntısı, meme başında veya meme cildinde kendi kendine
oluşan çekinti, meme cildinde portakal kabuğu görünümü ve benzeri bulguları olan
hastalarda da 30-35 yaşından sonra tanıya
yardımcı olması için mamografi çekilebilir.
MAMOGRAFİ NASIL ÇEKİLİR?
Mamografi, radyoloji teknisyeni tarafından,
memeye uygun pozisyon verilerek ve x-ışınları (radyasyon) kullanılarak, yukarıdan aşağıya-içten dışa doğru, memenin filmlerinin
çekilmesi yöntemidir.
Film çekimi sırasında, hastanın hareket etmemesi, görüntünün daha net olması, memeye
daha az radyasyon verilmesi ve memenin
inceltilerek daha iyi görüntü alınabilmesini
sağlamak için hafif bir sıkıştırma uygulanmaktadır. Bu sıkıştırma, sadece birkaç saniye
sürmekte ve kişiden kişiye değişmekle beraber, genel olarak kısa süreli ve dayanılabilir
bir ağrıya neden olmaktadır.
İşlem sonrasında her iki memeye ait 2 görüntü olmak üzere toplam 4 görüntü elde edilmiş olur. Elde edilen görüntüler, bir monitöre
yansıtılarak veya filmlere basılarak radyoloji
uzmanı tarafından değerlendirilir.
MAMOGRAFİ KİMLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Memenin radyolojik görüntülemesi, ideal olarak, özellikle bu konuda bilgi birikimi
yüksek olan radyoloji uzmanları tarafından
yapılarak değerlendirilmelidir. Meme görüntülemesinin değerlendirilmesinde bu konuda çalışan doktorun tecrübesi kadar, çekim

* Alınan yaklaşık radyasyon dozu Doğal zemin radyasyonu karşılığı

Diş Filmi (Röntgen)

0.005 mSv

Mamografi

yapılan cihazların kalitesi, çekimi yapacak
ve memeye uygun şekilde pozisyon verecek
nitelikli ve iyi yetişmiş radyoloji teknisyeninin
de doğru tanı için çok önemli olduğu akılda
tutulmalıdır.
MAMOGRAFİ, NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Radyoloji uzmanı, mamografi görüntülerinde önce normal meme yapısını değerlendirir. Meme dokusu içerisinde kişiye göre ve
yaşa göre değişen oranlarda süt bezleri, bağ
doku ve yağ doku bulunur. Yağ doku, mamografide koyu gri veya siyaha yakın renkte
görülürken, bağ doku ve süt bezleri beyaz
renkte görülür.
Kanser dokusu da mamografide yine beyaz
renkte kitle, yapı bozukluğu veya yoğunlaşma şeklinde görülür. Özellikle meme dokusunun daha yoğun olduğu durumlarda beyaz
zemin üzerinde beyaz rengin seçilmesi zor
olduğundan, kanserin saptanmasında mamografi yetersiz kalır. Mamografide meme
kanserinin saptanamamasının (atlanması)
temel nedeni bu durumdur. Bu nedenle,
meme dokusunun yoğun olduğu kişilerde bu
inceleme, ek olarak yapılacak ultrasonografi, 3 boyutlu mamografi (tomosentez) ve
meme MRG incelemesi ile desteklenebilir.
MAMOGRAFİ NEDEN VAZGEÇİLMEZDİR?
Yukarıda tanımlanan durumlar dışında, mamografide meme kanserinin tanınma yollarından birisi de hücresel düzeyde kalsiyum
birikimlerinin (kireçlenme-kalsifikasyon) saptanmasıdır.
Bu kalsiyum birikimleri, sıklıkla, elle fark edilebilen veya ultrasonografi ile saptanabilen bir
kitle oluşmadan önceki mikroskopik odakları gösterdiğinden erken tanı açısından çok
önemlidir. Aynı nedenle, bu durum, taramalarda mamografiyi vazgeçilmez kılar, çünkü
bu alanlar ultrasonografik incelemede ya
hiç görülemez, ya da kolayca gözden kaçırılabilir.
MAMOGRAFİNİN ZARARI VAR MIDIR?
Mamografi X- ışının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemi olduğundan dokulara teorik
olarak bir miktar zararlı etkisi bulunmaktadır.
X-ışını kullanılan diğer görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırıldığında mamografi sırasında
dokunun aldığı radyasyon doz değerleri aşağıdaki gibidir:

** İnceleme sonucu yaşamboyu ek ölümcül kanser riski

1 gün

İhmal edilebilir

0.4 mSv

7 hafta

Çok düşük

Akciğer Filmi (Röntgen)

0.1 mSv

10 gün

Minimal

Omurga Filmi (Röntgen)

1.5 mSv

6 ay

Çok düşük

İlaçlı Böbrek Filmi (IVP)

3 mSv

1 yıl

Düşük

Beyin Tomografisi

2-4 mSv

8-16 ay

Düşük

Akciğer Tomografisi

7 mSv

2 yıl

Düşük

İlaçlı Karın Tomografisi

20 mSv

7 yıl

Orta

Bu değerler, normal boy-kiloda bir yetişkin için olup kişinin yapısı ve incelemenin yapıldığı merkeze göre değişebilir.
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Not: Bu risk düzeyleri, hepimiz için kanserden
ölme riski olan 5’de 1’e ek olarak çok düşük
bir ek risk oluşturmaktadır
Tablodan da görüleceği üzere mamografi
sonucu alınan radyasyon, direkt grafi-röntgen incelemelerine benzer, bilgisayarlı tomografi incelemelerinin 10-50’de biri olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, bir mamografi
çekimi sırasında alınan radyasyon, dünyada
2-3 aylık yaşama sırasında alınan yerküreye
ait doğal zemin radyasyonuna eşdeğerdir.
Dünyada mamografinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı son 30-40 yıllık çalışma
verilerine göre mamografi sırasında verilen
radyasyonun zararlı etkisine bağlı olarak
geliştiği kanıtlanan bir meme kanseri olgusu
bulunmamakla beraber ve bu konu bilimsel
arenada halen tartışılmasına rağmen, teorik
bir riskten bahsedilebilir.
Halk arasında en çok korkulan unsur olan
radyasyonun zararı dışında, mamografinin
birtakım istenmeyen etkileri daha bulunmaktadır. Bunlar arasında, mamografide saptanan ve aslında kanser olmamakla beraber
şüpheli özellikleri nedeniyle biyopsi yapılmasını gerektiren bulgular olması, iyi huylu görünümdeki lezyonlara takip gerektirmesi ve yukarda da belirtildiği gibi mamografinin tüm
kanserleri saptayamaması sayılabilir.
Sonuç olarak; zarar/kazanç oranı göz önüne alındığında, şimdiki bilimsel verilerle mamografi taramalarının vazgeçilmez olduğu
düşünülmektedir. Aynı şekilde,30-40 yıllık
çalışmaların verileri değerlendirildiğinde mamografi sayesinde hastalara erken tanı konularak meme kanserinden ölümlerin yaklaşık %30 azaldığı bilinmektedir.
MAMOGRAFİ DİJİTAL Mİ OLMALIDIR?
2000’li yılların başına kadar mamografi,
yine X-ışını kullanılarak dijital olmayan (analog-konvansiyonel) yöntemlerle çekilmekteydi. Görüntüler, kaset dediğimiz alıcılara
kaydedilerek ıslak banyo sistemiyle, banyo
edilir ve film elde edilirdi. Görüntü üzerinde
düzeltme ve değişiklik yapılamazdı. 2000’lerin başında dijital sistemlerin yaygınlaşması,
mamografi cihazlarında dijitale doğru gidişe
neden olmuştur.
Dijital sistem, görüntülerin yine x-ışını kullanılarak ve farklı bir teknolojiyle kaset sistemine

kaydedilmesinin ardından dijital olarak işlenerek monitörlere yansıtılması ve istenirse dijital ortamda ya da film olarak saklanmasına
izin verir. Görüntüler üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir. 2005 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada dijital bir mamografinin
özellikle 50 yaşın altındaki, menopoza girmiş
veya girmekte olan ve yoğun meme yapısı
bulunan kadınlarda daha yüksek doğruluk
değerleri ve tanı üstünlüğü sağladığı gösterilmiştir. Bunun dışında, dijital mamografinin
eski analog mamografilere göre meme dokusuna %15-20 daha az radyasyon verdiği
ve daha az meme sıkıştırmasıyla daha güzel
görüntü elde ettiği bilinmektedir.
MAMOGRAFİ ÇEKİMİ ADETİN HANGİ DÖNEMDE YAPILMALI?
Özellikle adet gören kadında mamografinin
çekimi için adetin belli bir dönemine göre
ayarlama yapması gerekmez. Fakat bazı kadınlarda adet görmeden birkaç gün önce
başlayarak adetin ilk günlerinde devam
eden meme ağrısı ve hassasiyeti, mamografi
sırasında hissedilen kısa süreli ağrıyı artırabilir.
Bu durumda eğer acil bir bulgu nedeniyle
çekim yapılmıyorsa, kadının mamografi çekimini adet dönemi bitince yaptırması veya
çekime gelmeden birkaç saat önce hafif bir
ağrı kesici hap alması önerilebilir.
Adet dönemi öncesi veya sırasında çekildiği
için mamografide meme kanserinin görülmeyeceğini (atlanması) destekleyen bir bulgu bulunmamaktadır.
KISA ARALIKLARLA MAMOGRAFİ ÇEKİLMESİNDE SAKINCA VAR MIDIR?
Ülkemizde kısa aralıklarla mamografi çekilmesinin en sık nedeni, aynı hastaların tanı
amacıyla farklı merkezlere başvurması, yapılan incelemelere ait belgelerin/filmlerin
hasta tarafından uygun şekilde saklanmayarak doktora bu konuda bilgilendirme yapılmaması ve bazı merkezlerde çekilen film
kalitesinin (cihaza ve film banyosuna bağlı
faktörlerle) yeterli olmayışı nedeniyle tekrarlanmasıdır. Bunu önlemek için öncelikle, tıbbi kayıtlar hastalar tarafından dosyalanarak
her muayeneye gidişte doktora gösterilmelidir. Film kalitesinin yetersizliği nedeniyle incelemenin tekrarlanması ve mamografide ek
pozisyonda inceleme yapılması, hasta için
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gerçek bir zarar oluşturmaz; aksine tamamlanmamış ve uygun olmayan bir incelemede
gözden kaçmış olan kanserin tanısının gecikmesi, hasta açısından istenmeyen sonuçlar
doğurabilir. Bunun dışında özellikle radyoloji
uzmanı tarafından önerilebilecek ek film ve
6 ay sonra takip filmi gibi önerilerde, her zaman öncelikle hastaya ait yarar-zarar oranı göz önüne alınarak bu önerinin yapıldığı
unutulmamalıdır.
MAMOGRAFİ, TÜM MEME KANSERLERİNİ SAPTAYABİLİR Mİ?
Yukarıda da belirtildiği gibi özellikle meme
dokusunun daha yoğun olduğu durumlarda
kanserin saptanmasında mamografi yetersiz
kalır. Mamografide meme kanserinin saptanamamasının (atlanması) temel nedeni bu
durumdur. Bu nedenle, meme dokusunun
yoğun olduğu kişilerde bu inceleme, ek olarak yapılacak ultrasonografi incelemesi veya
son birkaç yıldır kullanıma giren 3 boyutlu
mamografi (tomosentez) yöntemi ile desteklenebilir.
MEME ULTRASONOGRAFİSİ, MEME KANSERİ
TARAMALARINDA KULLANILABİLİR Mİ?
Meme ultrasonografisi, sadece ses dalgalarını kullanan zararsız bir yöntem olmakla beraber, meme kanseri taramalarında tek başına
kullanılması önerilmemektedir. Mamografi,
yukarıda da belirtildiği gibi yoğun meme
dokusu olan kadınlarda, tüm kanserleri saptayamaz ve bu durumlarda başarı oranı
yaklaşık %60’a düşer. Bu durumda, meme
dokusunun yoğun olduğu kişilerde bu inceleme, ek olarak yapılacak ultrasonografi incelemesi ile desteklenmelidir. Ultrasonografi incelemelerinin meme kanseri taramaları için
kullanılmamasının temel nedeni, meme kanserinde erken dönem belirtisi olan hücresel
düzeyde kalsiyum birikimlerinin ultrasonografi
ile görülememesidir. Ayrıca ultrasonografinin,
kanser olmayan ve biyopsi gerektirecek pek
çok doku oluşumunu saptayarak gereksiz takiplere ve biyopsilere sebep olması, doktor
açısından daha fazla emek ve süre gerektirmesi gibi olumsuzlukları da tarama amacıyla
kullanılmasını engellemektedir.
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YENİ YAŞAMLAR

BEBEK TOY
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet		
Kilo		
Boyu		

: 19.09.2015
: Çiğdem
: Fethi
: Erkek
: 3258 gr.
: 52 cm.

BEBEK ZEYBEKOĞLU
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet		
Kilo		
Boyu		

: 22.09.2015
: Ümmü
: Tarık
: Kız
: 2535 gr.
: 46 cm.

BEBEK AYDIN
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet		
Kilo		
Boyu		

: 13.10.2015
: Fatma
: Mehmet
: Erkek
: 3080 gr.
: 48 cm.

BEBEK GÜLERMAN
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet		
Kilo		
Boyu		

: 17.11.2015
: Burcu
: Şahin
: Erkek
: 3240 gr.
: 35 cm.

SAĞLIKLI YAŞAM
Özel Manavgat Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni
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