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Ö z e l O p e r a Ya ş a m H a s t a n e s i S a ğ l ı k B ü l t e n i

ÖĞRENCİLERİMİZE
YENİ DERS YILINDA
BAŞARILAR DİLERİZ...

Kardiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Yalçın BODUROĞLU

“YAŞAM” ınızın bayram gibi
geçmesi dileğiyle,
KURBAN BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN...

OPERA YAŞAM HASTANESİ’NDE
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

“Yaşam” , En Zor Anınızda Yanınızda Olmaktır.
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REFLÜ NEDİR?
• Ağıza ekşi su veya yenilen yiyeceklerin

• Yatağın baş kısmının 15-20 cm yükseltilmesi.

gelmesi
• Ses kısıklığı
• Öksürük (2 aydan fazla süren)
• Boğazda takıntı hissi
TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
• Yemek borusunda darlık
• Kanama
• Ülser
Uzm. Dr. Metin TABAK
İç Hastalıkları (Dahiliye)

B BESLENME:
a) YASAKLAR: Limon, portakal, sigara, alkol,
kahve, kolalı ve gazlı içecekler, kızartmalar,
çiğ soğan, sarımsak, turşu, domates, yağlı
süt, yağlı peynir, çikolata, baharat, tereyağı.
b) YENİLECEKLER: Elma, şeftali, muz, kavun,
brokoli, havuç, lahana, yeşil fasulye, yağsız

• Barett Özefagus: Yemek borusu hücreleri-

et, hindi, tavuk, balık, az yağlı peynir, yoğurt,

nin, mide asidi ile sürekli temasından dolayı

az yağlı çorbalar, az yağlı süt, bitkisel çaylar,

şekil değiştirmesidir. İleride kanserleşme riski

az yağlı tatlılar.

vardır.

Yemek borusu ile midenin birleştiği yerde bu-

TEDAVİ:

lunan kapakta gevşeme olunca, mide asidi-

A YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ:

nin, bir zorlama olmadan sık sık ve uzun süreli

• Fazla kilolardan kurtulma.

yemek borusuna kaçması sonucu oluşan bir

• Yemeklerin az ve sık yenmesi, iyi

hastalıktır.

çiğnenmesi.
• Sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılması.

İLAÇ :
Reflü belirtilerine yol açan mide asidini azaltan ilaçlar kullanılır.
AMELİYAT OLUR MU?
Tıbbi tedavi ve diğer tedbirlerle netice alınamazsa son çaredir. Yemek borusunun alt

BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yemekten sonra 2-3 saat süreyle yatılma-

• Göğüs kemiği arkasında veya sırtta

ması.

ucunu sıkıştırarak mide asidinin geriye kaç-

yanma hissi

• Beli sıkan korse, kemer kullanılmaması.

ması engellenmektedir.

ANESTEZİ KORKUSU:
YA UYANAMAZSAM!

Uzm. Dr. İlhan BERBEROĞLU
Anestezi ve Reanimasyon
Anestezi, ameliyat veya teşhis amaçlı çeşitli

1.Ya uyuyamazsam?

etkili, yan etki oranları düşük anestezi ilaçla-

girişimler sırasında hastanın ağrı duymasını

2.Ya uyanamazsam?

rının gelişmesiyle, “fazla narkoz verildiği” ya

Bu korkuların giderilmesi için hasta ameliyat

da “hasta narkozu kaldıramadığı” için anes-

öncesinde kendisini emanet edeceği anes-

teziden uyanamamak gibi bir durumdan

tezi uzmanını bilmesi, anestezi uzmanının da

bahsetmek mümkün değildir.

engellemek ve bu girişimlerin daha rahat yapılmasını sağlamak amacıyla hastanın kontrollü ve güvenli bir şekilde uyutulmasıdır.
ANESTEZİ KORKUSU
Hastaların anestezi ile ilgili korkuları ikiye
ayrılabilir:
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hastasıyla konuşarak korku ve şüphelerini giderecek şekilde anesteziye hazırlaması ge-

Anestezi korkusuyla baş etmenin en iyi yolu,

reklidir.

hastanın kendisini tam donanımlı bir hastaneye ve deneyimli bir anestezi ekibine teslim

Günümüzde tıbbın ilerlemesiyle yeni ve kısa

etmesidir.
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FİBROMİYALJİ

Uzm. Dr. Kamer OLGUN TURGUT
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
zukluğundan oluşan sendrom olarak tanımlanmıştır. Fibromiyalji düşünülen hastalarda
bir dizi kan tetkiki istenmelidir. Ancak bu hastalarda tetkiklerin hepsi normal sınırlardadır.
Aslında bu tetkikler ayırıcı tanı ve eşlik eden
başka rahatsızlıkların varlığını tesbit etmek
için önemlidir.
TEDAVİ
FİBROMİYALJİ NEDİR?

FİBROMİYALJİDE BELİRTİLER

Kas iskelet sisteminde uzun süreli ve yaygın

• Boyun ve sırt ağrıları

ağrı, bölgesel duyarlılık ve sabah tutukluğu
ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Aslında yumuşak doku romatizması
olarak tanımlanmış olsa da gerçek bir romatizmadan farklıdır. Sakatlıkla sonuçlanmaz

• Baş ağrıları, baş dönmeleri
• Halsizlik ve yorgunluk
• Çok uyuma ve uyuyamama
• Çabuk sinirlenme
• Kol ve bacak eklemlerinde ağrı ve uyuşmalar

ve kanda romatizmayla ilgili bulgular yoktur.

• Bel ve bacak ağrıları

Hastayı doktora getiren ilk şikayet yaygın vü-

• Çarpıntı

cut ağrılarıdır. Bu ağrılar 3 aydan uzun süreli
devam eden ağrılardır. Hastalar ağrılarının
sızlama, zonklama ve delici tipte olduğunu
ifade etmektedir. Bu hastalarda ağrı; soğuk,
nemli hava, stres ve uykusuzluk ile artar. Sabah tutukluğu hastaların çoğunda görülür

• Hafıza problemleri, düşünce bozuklukları
• Barsak şikayetleri (gaz, kabızlık, ishal)
Yukarıda saydığımız bulgulardan da görüleceği gibi her kişide rahatlıkla görülebilecek
şikayetler olduğu için tanıyı ancak uzman bir
hekim koymalıdır. Bel ve boyun ağrısına se-

ve yaklaşık 15 dakika sürer. Hastaların %80’i

bep olan diğer hastalıklar, kronik yorgunluk

uyuyamadıklarından şikayet ederler. Yorgun-

sendromu, depresyon, hipotiroidi ve uyku

luk tüm gün boyunca hissedilir ve ciddi boyutlarda olabilir. Uyuşma ve karıncalanma
şikayetleri sık görülür.
Fibromiyalji sık görülen hastalıklardan biri-

bozuklukları gibi hastalıklarla karışmaması
için hastadan iyi bir hikaye ve fizik muayene
yapılmalıdır. Ben de de aynı şikayetler var
deyip kendi kendimize tanı koymamalıyız.
Fibromiyaljinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Daha önceleri bu tür şikayetler

dir. Ancak şikayetlerin benzerliği nedeniyle

topluluğu olan hastalara hiçbir tanı konama-

her ağrılı hastanın da fibromyalji olarak tanı

mışsa fibromiyalji olarak tanımlanmış. Sonra-

alması doğru değildir. Kadınlarda görülme
oranı erkeklerden 4 kat fazladır.

dan yapılan araştırmalar ve tanımlanan tanı
kriterleri ile fibromiyalji bir dizi fonksiyon bo-

Fibromiyalji tedavisinde ana prensip hasta
hekim ilişkisidir. Her hastanın ayrı ele alınıp tedavi programının hastaya özel düzenlenmesi
gerekmektedir. Tedavide hastalığın açıklanması, boyun ve beldeki mekanik bozukluğun
düzeltilmesi hedeflenmelidir. İlaç, fizik tedavi ve egzersiz tedavide önemli bir yere sahiptir. Fibromiyaljinin medikal tedavisinde
ağrı kesici ilaçların etkinliği gösterilememiştir. Antidepresan ilaçlardan bir grubun etkili
olduğu bulunmuştur. (Her tanı alan hastaya
antidepresan başlanması anlamına gelmez.) Yeni bazı ilaçlar da kullanıma girmiştir.
Egzersiz hastanın hayatının bir parçası olmalıdır. Çalışmalar kardiovasküler fitness eğitiminin ağrıda ve hassas noktalarda anlamlı bir
azalmaya yol açtığını göstermiştir. Düzenli
egzersiz uyku konforunu artırır. Fibromiyaljinin
tedavisinin iki esas amacı gergin ve ağrılı kasları gevşetmek ve kalp damar uyumunu artırmaktır. Sıcak uygulamalardan hemen hemen tüm hastalar yararlanmaktadır. Ancak
fizik tedavi ve egzersizin çeşidi, süresi, dozu
hastadan hastaya değişebildiği için mutlaka
hekim kontrolünde yapılmalıdır. Fibromyalji
tedavisi oldukça güç ve yavaştır. Sendrom
genellikle yıllar boyu devam eder. Korunmak
için bilinen bir yöntem yoktur. Ancak doktorunuzun önerileri ile ağrının tekrarlaması ve
şiddeti azaltılabilir.
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D VİTAMİNİN ÖNEMİ

Uzm. Dr. Hatice KAYIKÇIOĞLU
İç Hastalıkları (Dahiliye)

Son dönemlerde önemi daha fazla anlaşılan
D vitamini beyin sağlığından, kalp damar
sağlığına, diyabetten hipertansiyona, romatizmal hastalıklardan diş kemik sağlığımıza
kadar pek çok durum ile ilişkilendiriliyor. Yani
bir bakıma D vitamini sağlığımızın temel taşı
olarak değerlendiriliyor.
Peki D vitamini nedir, nasıl alınır, eksikliğinde
ne olur? D vitamini cildimizde UV güneş ışığı
ile sentezlenen steroid yapıda bir hormondur. D vitamini ile güçlendirilmiş besinler hariç gıdalarda D vitamini düzeyi düşüktür ve
günlük ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yani
güneşlenmeden doğal D vitamini sağlamak
mümkün değildir. Kabaca ihtiyacımız olan D
vitaminin %90’ı güneşle cildimizde üretilen
Doğal D vitamininden; % 10 ‘u da gıdalardan sağlıyoruz. Cildimizde güneşle üretilen D
vitamini rahatça hücrelere girebilen, faydalanımı daha yüksek sülfür bağı içeren suda
çözünebilen formdur. Doğal sülfatlı D vitamini bu bağdan ayrılırken ortaya çıkan enerji
kalp damar hastalıklarından korunmada,
bağışıklık sistemini güçlendirmede depresyonu ve kanseri önlemede kullanılmaktadır.
Ülkemizin üzerinde bulunduğu enlemde D vitamini sentezi için güneş ışınlarının en uygun
olduğu dönem Mayıs -Kasım dönemidir. Işık
açısı olarak da saat 10:00-15:00 arasıdır. Güneş koruyucu kremler kullanılması, cam , tül
arkasında güneşlenilmesi güneş ısınlarından
faydanılmasını engeller. Tabi D vitamini için
bütün bir yaz güneşin altında kalmak zorunda değiliz hatta bu zararlı bile olur. Açık tenli
kişilerde 10-15 dk ve daha koyu tenli kişilerde
bunun 3-4 katı daha uzun zaman yeterli olabilir. Yani yazın güneşle depoları doldurup yıl
boyunca da (güneşle temasa devam etmeliyiz (el ayak yüz gibi). Aşırı derece de güneş4

te kalmak yoğun şekilde bronzlaşmak daha
fazla D vitamini anlamına gelmez. Bu durum
D vitamin öncüsü olan kalsiferolu parçalayıp
sentezi bozar ayrıca ışınların cildin daha derin tabakalarına gelmesini engelleyip yine D
vitamini üretimini engeller.
D Vitamini Eksikliğinin Sebepleri:
1. Kutuplara yakın bölgelerde yaşamak (kuzey yarım kürede 33 paralel üstü )
2.Güneşe maruziyet azlığı
3. Koyu cilt
4. Yaşlanma
5. Güneş koruyucu kremler
6. Obezite
7. D vitamini metabolizmasının artması
8. Malabsorbsiyon
9. Nefrotik sendrom -kronik böbrek yetmezliği
10. İlaçlar( antyikonvulzanlar )
Uygun güneşlendikten sonra ciltte üretilen
öncü madde yağ bezlerinin salgıları ile cilt
yüzeyine çıkıp daha sonra emildiği için güneşlendikten sonra keselenmek, sıcak su ile
duş almak bu madenin kaybına neden olmaktadır. Güneşlendikten sonra ılık suyla duş
almak en uygunudur.
Güneş koruyucu seçerken özenli olmalıyız
çünkü güneş koruyucuların pek çoğu D vitamini sentezinde kullanılan UVB ışınlarının
cilde ulaşmasını engellerken cilt kanserlerine
sebep olan UVA ya etki etmez. Yoğun cilt
koruyucu kullanmak sıcak su ve sabunla liflenerek duş almayı gerektirdiği için yine üretimi
bozmaktadır.
D Vitamini Eksikliğinde Neler Oluyor?
Diğer vitamin eksikliklerinde olduğu gibi D
vitamini eksikliği de geç dönemlere kadar
bulgu vermeyebilir. D vitamini eksikliğinin

erken dönem belirtileri, depresyon, kemik
ağrıları, sık sık soğuk algınlığı, kasların zayıflaması, başın terlemesi, kas krampları, halsizlik,
kilo alma, yüksek tansiyon , baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, mesane sorunları, kabızlık ,ishal gibi sindirim bozukluklarıdır. Derin
ve uzamış D vitamini eksikliği olan hastalarda kalsiyum eksikliğine bağlı uyuşma, tetani
kasılma , kemik yoğunluğunda azalma osteoporoz osteomalazi, kemik kas ağrıları, kas
güçsüzlüğü, dengesizlik ortaya çıkabilir.
Ne kadar D vitamini lazım: Kan da 25 (OH) d
vitamini ölçümü yapılarak tedavi kararı verilebilir.
>30 ng/ml yeterli
20-30 ng/ml vitamin d yetmezliği
<20 ng/ml vitamin d eksikliği
<10 ng/ ml ciddi eksiklik olarak değerlendirilir.
19-70 yaş arası kemik ve kas sağlığı için gerekli minimum günlük D vitamini ihtiyacı 600IU,
70 yaş üzerinde 800 ve 65 yaş üzeri düşmeleri
önlemek için 800IU / gün doz gereklidir. En
doğrusu ölçüm yapılarak gerekli dozlarda
takviye yapılmasıdır.
D vitamini serum düzeyinin 150 ng/dl üzerinde olması D vitamini intoksikasyonu olarak
tanımlanır. En sık nedeni D vitaminin uygunsuz alımıdır. Şikayetler, D vitamininin sebep
olduğu hiperkalsenmiye bağlıdır. Alınan D
vitamini preparatının özelliğine bağlı olarak
kendiliğinden 1-2 gün içinde düzelebileceği
gibi bazen kalsiyum düşürücü ilaç kullanımına gerek duyulabilir. Bütün ilaçlarda olduğu
gibi D vitamini takviyesinin doktor denetiminde alınması ve ‘’ güneş girmeyen eve doktor
girer’ ‘sözünün unutulmayıp güzel vatanımızda yaz ayarlarını iyi değerlendirip, doğal
yollardan bu işi çözmek iyi olacaktır.
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PİLONİDAL SİNÜS
PİLONİDAL SİNÜS NEDİR?

PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞININ DERECELERİ

Pilonidal sinüs kuyruk sokumunda, cilt altında

NELERDİR?

yuvalanmış kıl yumaklarının sebep olduğu ilti-

Evre 1: Hastada akıntı veya apse görülmez.

habi bir hastalıktır. Genç erişkin yaşta (15-35)

Genellikle orta hat üzerinde yerleşimlidir. Bu

daha sık görülmesiyle birlikte tüm yaşlarda

hastalarda herhangi bir işlem yapılmaz. Kişi-

görülebilir. Erkeklerde görülme sıklığı kadın-

sel hijyenine dikkat etmesi ve lokal temizliğini

lara nazaran oldukça fazladır (3-4 kat). Bu

yapması istenir.

nedenle genç erişkin erkek hastalığı olarak

Evre 2: Akut pilonidal sinüs apsesi bulunan

bilinir.

hastalardır. Hastalarda apsenin drenajı sağlanır.

PİLONİDAL SİNÜS NASIL MEYDANA GELİR?

Evre 3: Pilonidal sinüs apsesi kronikleşmiş ola-

Hastalık ilk olarak kuyruk sokumu bölgesinde

rak bulunur. Önceden beri süren apse ve

sinüs ağızlarının oluşumu ile kendini gösterir.

akıntı şikayetinden bahseder.

Sinüs ağızlarından içeriye kıl girer ve deri altı-

Evre 4: Bir ve daha fazla sayıda sinüs ağzı

na ilerler. Cilt altı dokusuna ulaşan kıl, bakteri

orta hattın kenarlarında yerleşim gösterir.

girişi ile birlikte akut apse girişimine zemin ha-

Tip 5: Pilonidal sinüs ameliyatı sonrası hastalı-

zırlar. Cilt sürekli apseyi dışarı atma çabasın-

ğın nüks etmesi durumudur.

dadır, bu nedenle hastalık zamanla cilt içinde yeni tüneller açarak yayılır.

PİLONİDAL SİNÜSTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ
NELERDİR?

Op. Dr. Halit KARAKURT
Genel Cerrahi

PİLONİDAL SİNÜS AMELİYATI İZ BIRAKIR MI?
Ameliyatta cilt kesisi söz konusu olduğundan
mutlaka bir iz kalacaktır.

PİLONİDAL SİNÜS NEDEN OLUŞUR?

Pilonidal sinüs tedavisinde cerrahi yöntemler

PİLONİDAL SİNÜS NÜKS EDER Mİ?

Kesin oluş nedeni bilinmemekle birlikte kuy-

kullanılır.

Pilonidal sinüsün yeniden ortaya çıkma ih-

ruk sokumunda biriken kıl ve pamukçuk

a) Eksizyon + sekonder iyileşmeye bırakmak

gibi küçük parçacıkların cilt altı dokusuna

(açık teknik) = Yara kapatılmaz iyileşmesi

timali %3 ile %50 arasında değişmektedir.

geçmesi gibi bir mekanizmadan söz edilir.

beklenir.

Özellikle kuyruk sokumundaki kıl miktarının

b) Eksizyon + primer kapama

ve bunların dökülmesinin fazla olması, kuyruk

c) Eksizyon + flep kaydırma

sokumunun dar ve derin bir yapıda olması,
bölgenin hijyenine yeterince dikkat edilme-

PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE KRİSTALİZE

mesi, sık terleme ve pişikle birlikte mikrop üre-

FENOL NEDİR?

mesine uygun bir ortam oluşması, makata

Anestezi işleminin ardından bir klemp yardı-

yakın yerlerde çatlak ve yara izi bulunması,

mıyla sinüsteki kıllar temizlenmekte, ardından

sürekli oturmayı gerektiren işlerde çalışmak

mevcut boşluk kristalize fenol ile yakılmakta-

gibi özetlenebilir.

dır. Doku eksizyonu yapılmadığından bölgenin anatomisi bozulmaz, iyileşme sürecinde

Nüksü önlemek adına kişisel hijyeninize dikkat etmeli, özellikle kuyruk sokumunun temizliğine, terleme ve pişik oluşmamasına dikkat
edilmelidir. Bölgede kıl yoğunluğu çok fazla
ise, lazer epilasyon uygulanabilir.
PİLONİDAL SİNÜSTAN NASIL KORUNABİLİRİM?
Her banyoda kuyruk sokumu iyice temizlenmeli, terleme ve bakteri üremesine izin
vermemek için pamuklu çamaşırlar tercih
edilmeli, bölgenin belli aralıklarla kıllardan

PİLONİDAL SİNÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

yoğun ve ağrılı pansuman gerekmez. İşlemin

Kuyruk sokumunda ağrı, şişlik ve akıntı ile ken-

uygulanışı kolay ve kısa sürer, hastalığın nüks

temizlenmesi gibi önlemler hastalığın oluşma

dini gösterir.

etme riski oldukça düşüktür (%0-5).

riskini azaltacaktır.
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ENDOMETRİOZİS
(Çikolata Kisti)

NEDİR?
Op. Dr. K. İlter GÜVENDİK
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Endometriozisli hastaların durumlarını kavrayamadıklarını, hastalığı anlamakta güçlük
çektiklerini fark ederek bu makaleyi yazma
gereği duydum. Sanki hastalığın adı “çikolata kisti” imiş gibi ve sadece yumurtalıkta
kist oluşturan bir hastalıkmış gibi düşünülüyor.
Yumurtalıktaki kist basitçe çıkarılıp hastalığın
sona ereceği zannediliyor oysa çoğu zaman
Endometriozis, yumurtalık dışında pelvis boşluğunu tümüyle ilgilendiren, teşhisinde geç
kalınan, kronik, tekrarlayan ve teşhis edildiğinde hasarın ilerlemiş olduğu, tedavi edilse
bile eski hasarlardan dolayı şikayetlerin geçmediği bir hastalık.
Uterus (rahim) gebelikte bebeğin içine yerleştiği ve gelişimini sağladığı kas dokusundan
yapılmış kese gibi bir organdır. Gebeliğin yerleştiği boşluğu saran ince bir zar tabaka bulunur. Bu tabakanın adı “endometrium”dur
(rahim iç zarı). Bu doku sadece rahim içinde
yer alır ancak endometriozis hastalığında rahim iç zarı hücreleri , rahim dışında yumurtalıklar üzerinde, karın boşluğunda ve çeşitli
organlara yayılır. Kanserlerde olduğu gibi,
kötü huylu (malign) bir karakteri olmamasına
rağmen bulunduğu bölgedeki yaptığı tahribat nedeniyle pek çok şikayete neden olur.
İdrar torbası ve bağırsakları etkiler.
En çok yumurtalıklarda (overler) ve karın içini kaplayan periton dediğimiz kaygan ince
zar tabaka üzerinde ve rahimi bel kemiğine
bağlayan rahim arka bağlarında görülür.
Başlangıçta karabiber tanesi gibi minik, kanamalı odak olarak başlar, daha sonra içinde kanama oluşan minik kistlere dönüşür;
içindeki kan, bekleme sonucu kahverengi
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yoğun bir hal alır bu sebepten halk arasında

vuran hastalarda teşhis amaçlı laparaskopi

“çikolata kisti” terimi sıkça kullanılır.

ile tesbit edildiğinde koagulasyon yöntemleri
iyi sonuç verir. İlaç tedavileri ile tam iyileşme

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

sağlanması nadirdir, ancak erken evrede

Hastalar en çok kasık ağrılarından, özellikle

mümkün olabilir. İlaç tedavileri çoğunlukla

adet dönemlerinin çok sancılı geçmesinden

kesin teşhis sağlandıktan ve cerrahi girişim-

şikayet ederler. Adet dönemlerinde fazla ka-

ler sonrası nüks önlemek için uygulanır. Bu

nama olması, cinsel ilişkide derinde ağrı ol-

ilaç tedavilerinde doğum kontrol hapları,

ması, gebe kalınamaması yaygındır.

gestagen ilaçlar, danasin, GRH-analogları
kullanılır. Geçici menapoz etkisi yaratan son

Bu şikayetlerin nedeni hastalığın elastik-es-

iki ilaç yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle belli

nek bağ dokularda meydana getirdiği sert-

durumlarda kısıtlı olarak kullanılır. Yumurtalık-

leşme, kalınlaşma, yapışıklık ve enflamasyon

ta kistler oluştuğu, karın boşluğunda periton

(yangı) denilen reaksiyondur. Hastalık çeşitli

yapışıklıkları, bağlarda sertleşme ve kalın-

yöntemler ile yok edilse bile, dokularda mey-

laşma olduğu hastalara cerrahi müdahale

dana gelen bu hasar giderilemez; hastanın

daha faydalı olur. Laparoskopik yöntem, La-

ağrılarının devam etmesi hasta tarafından

paratomiye göre sağlam dokularda daha

tedavinin başarısız olduğu şeklinde algılanır.

az hasar ile, daha çabuk iyileşme sağlaması

Endometriozis Tüp Bebek (IVF) tedavilerinde

mümkünse de; cerrah, hastalığı hangi yön-

bile başarı şansını düşüren nedeni tam olarak

temle en başarılı şekilde temizleyebilecekse

anlaşılmamış bir hastalıktır.

o yöntem daha uygundur; kısa zamanda
hastalığın tekrarlaması Laparaskopik yönte-

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

min yeterince uygulanamadığı durumlarda

Hastalığın erken evrede teşhis edilmesi önem-

sıkça karşımıza çıkmaktadır.

lidir. İnfertilite (gebelik arzusu) nedeniyle baş-
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GLOKOM
(GÖZ TANSİYONU)
Uzm. Dr. H. Yasemin AYDIN
Göz Hastalıkları
lar, böylece göz içi basıncı istenen seviyede
tutulur.

Glokom, özellikle kırklı yaşlardan itibaren ortaya çıkan ve hiçbir belirti vermeden sinsice
ilerleyerek körlüğe neden olabilen optik sinirin, yani görüntüleri gözden beyine taşıyan sinirin bir hastalığıdır. Optik sinir liflerinde hasar
olduğu zaman, görme alanında kör noktalar
oluşur. Bu kör noktalar genellikle erken teşhis
edilemez. Optik sinirin büyük kısmı hasar gördüğünde konulan teşhis ise çok geçtir. Optik
sinirin tamamı hasar gördüğünde ise, körlük
meydana gelir. Optik sinir hasarı ve körlüğün
önlenebilmesi için glokomun erken teşhis ve
tedavisi kritik rol oynamaktadır. Erken tanı ve
tedavi ile görme kaybı önlenebilmektedir.
Önemli risk faktörleri arasında ileri yaş, ailede
glokom hikayesi varlığı, geçirilmiş göz travması, ince kornea, diyabet, migren, dolaşım
problemleri yer almaktadır.
Göz içinde ön ve arka kamara adı verilen
boşlukları dolduran şeffaf bir sıvı (aköz humor) vardır. Göz içindeki basıncı sabit tutmak
için göz içi sıvısının üretildiği kadarı gözü terk
eder. Aköz humor, mikroskopik bir kanal sistemi ile gözden ayrılır. Göz kapalı bir sistem
olduğu için, bu mikroskopik kanal sistemi
(drenaj açısı) tıkandığı zaman, fazla sıvı miktarı göz dışına çıkamaz ve göz içindeki sıvı
basıncı artarak optik sinire baskı oluşturur ve
zarar verir.
Kronik açık açılı glokom en sık glokom tipidir.
Kronik açık açılı glokom gelişme riski yaşla
birlikte artmaktadır. Mikroskopik kanal sistemi
yetersiz kalmaya başladıkça göz içi basıncı
giderek artar ve optik sinir hasar görmeye
başlar. Erken evrelerde hiçbir bulgu olmaz ve

görme keskinliği normal kalır. Optik sinir ileri
derecede hasar görmeye başladığında görme alanında karanlık noktalar ortaya çıkar.
Bazı hastalarda optik sinir normal göz içi basıncında bile duyarlı hale gelmeye başlar ve
göz içi basıncı normal olduğu halde tedavi
gerektirir.
Açı kapanması glokomu ise gözün rengini
veren kısım olan irisin mikroskopik kanal sistemini tıkaması ve göz içi sıvısının gözü terk
etmesine engel olması sonucu meydana
gelir. Bu gözler genellikle küçük yapılı ve sıkça hipermetrop gözlerdir. Şiddetli göz ağrısı,
görme bulanıklığı, baş ağrısı, ışıklar etrafında
gökkuşağı hareleri, bulantı ve kusma özellikli bulguları arasındadır. Bu göz için acil bir
durumdur ve kısa süre içinde tedavi gerektirmektedir.
Glokom göz içi basıncının ölçülmesi (tonometri), gözün drenaj açısının incelenmesi
(gonyoskopi), optik sinirin incelenmesi (oftalmoskopi, OCT) ve görme alanı (perimetri) ile
değerlendirilir. Bu testlerin glokom takip ve
tedavisinde düzenli aralıklarla tekrarlanması
gerekir.
Glokomun tedavisinde göz damlaları, lazer
cerrahisi ve cerrahi girişimler daha ileri sinir
lifi kaybı meydana gelmemesi için kullanılır.
Bazı durumlarda ağızdan ve damar yolu ile
tedavi de uygulanmaktadır. Glokom nedeni ile görme sinirinde meydana gelmiş olan
hasar geri döndürülemez. Göz damlaları ya
gözün ürettiği aköz humor miktarını azaltır ya
da drenaj açısından sıvının dışa akımı arttırır-

Glokom için kullanılan göz damlaları yanma batma hissi, gözlerde ve çevresinde kızarıklık, solunum sıkıntısı, ağız kuruluğu, tad
alma duyusu değişiklikleri, baş ağrısı, görme
bulanıklığı, göz renginde değişiklikler, kirpiklerde uzama gibi çeşitli yan etkilere sebep
olabilmektedir. Bu yan etkiler kişinin tedaviye
uyumu ve tedaviyi sürdürebilmesi için hekim
tarafından değerlendirilir ve kullanılacak göz
damlalarının seçiminde önemli rol oynarlar.
Lazer cerrahisi açık açılı glokomda mikroskopik kanal sistemini direk olarak etkiler (trabeküloplasti) ve göz içi basıncını kontrol etmek
için kullanılırken açı kapanması glokomunda lazer ile iris dokusunda oluşturulan delik
(iridotomi) göz içi sıvısının kanal sisteminden
akışını düzenler.
Glokom cerrahisinde amaç göz içi sıvısının
gözden dışa akımını düzenlemek için yeni bir
kanal (trabekülektomi) oluşturmaktır. Cerrahi
tedavi göz içi basıncının diğer yöntemlerle
kontrol altına alınamadığı durumlarda uygulanmaktadır.
Glokomun tedavisi hasta ve doktoru arasında iyi bir uyum gerektiren uzun soluklu bir
süreçtir. Hasta tedaviye uyum göstermeli ve
doktoru da hastaya ve hastanın yaşam düzenine en uygun tedaviyi seçmelidir ki görme
sinirinde oluşacak hasarın önüne geçilebilsin.
Glokom tanısı konup tedavi başlandığında
göz doktoru hastayı her üç veya dört ay ara
ile kontrole çağırmaktadır. Bu durum tedavi
gereksinimine göre değişmektedir.
Glokom önlenebilir körlük sebebidir ve düzenli göz kontrollerine giderek görme kaybının önüne geçilebilir. Özellikle ailesinde
glokom hikayesi bulunan herkes rutin göz
muayenesinden geçmelidir.
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ÇOK UNUTKANIM,
ACABA BUNUYORMUYUM?

Uzm. Dr. Burcu ERAY
Nöroloji
Merhaba, bu yazımda siz değerli okuyucularımıza herkesin çok korktuğu bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Günümüzde genç
veya yaşlı neredeyse artık herkesin “çok
unutkanım, acaba bunuyor muyum?” sorusuyla en az bir kez doktora başvurduğunu
görmekteyiz. Hasta bu soruyla hekime geldiğinde öncelikle yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi öğrenilir ve ailede demans veya daha
bilinen ve korkulan adıyla Alzheimer hastalığı olan bireylerin varlığı, bilinç kaybı olan
bir kafa travması alıp almadığı, daha önce
felç, kalp krizi veya depresyon gibi bir hastalık geçirip geçirmeği, guatrı olup olmadığı,
beslenme ve spor alışkanlıkları ve kullandığı
ilaçlar mutlaka sorgulanır.
Popüler kullanımıyla dilimizde “Bunama” adı
verilen demans kelimesi, Latincede “edinilmiş zihnin yitirilmesi “anlamına gelir. Alzheimer hastalığı da demans veya bunamaya
en sık sebep olan hastalıktır.
Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya
çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli
zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan
nörodejeneratif yani sinir hücrelerinde harabiyete sebep olarak ilerleyen bir beyin hastalığıdır. Hastalığa beynin belli bölgelerinde,
bilinmeyen bir nedenle zararlı proteinlerin
birikmesi sebep olur, bu da sinir hücrelerinin
haberleşmesini bozar, ayrıca aradaki bu
iletişimi sağlayan bazı kimyasal maddelerin
de üretimi azalır. Sonuç olarak tüm patolojik
bozukluklar, özellikle bellek ve öğrenme gibi
zihinsel becerilerlerden sorumlu olan beyin
hücrelerinin ölümüne yol açarak Alzheimer
hastalığına sebep olur.
Alzheimer hastalığı için kadın cinsiyet her zaman daha riskli gruptur, aynı şekilde yaşla bir8

likte Alzheimer hastalığı görülme ihtimali de
artar, öyle ki 65-70 yaş arası Alzheimer hastalığı sıklığı %4-5 iken, 70 yaş sonrası bu sıklık giderek artmakta ve 90’lı yaşlarda neredeyse
her iki kişiden birine Alzheimer hastalığı tanısı
konmaktadır.
Düşük eğitim seviyesi bu hastalık için risk faktörü olarak kabul edilmekte ve yüksek eğitim
seviyesinin de koruyucu olduğu bilinmektedir. İlk başta değinilen kafa travması, beyin
damar hastalıkları, depresyon ve tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidi gibi hastalıklar da Alzheimer Hastalığı için risk oluşturmaktadır.
Peki korucu faktörler yok mudur? Bu soruya
cevap olarak akdeniz diyeti yani mevsiminde yenen taze meyve, sebze, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı beslenme şekli; fiziksel
ve zihinsel aktivite ve günde bir kadeh kırmızı
şarap verilebilir.
Asıl sorumuza dönecek olursak unutkanım
diyerek gelen hastaya ne yapıyoruz? Gerçekte acaba kaç kişide bunama saptıyoruz? Her unutkanım diyen doktora başvurmalı mı ya da unutkanlık doğru tanımlanıyor
mu? Tabiki bu soruların cevapları hastadan
hastaya değişebilir ama eğer hasta eşyalarını sık sık kaybediyor, söylediklerini sık tekrar
ediyor, aynı soruları bir daha soruyor, bazen
yolunu şaşırıyor, pazar alışverişinde eksik para
üstü alıp fark etmiyor, daha önceden kullanabildiği ev aletlerini eskisi gibi kullanamıyor,
yemeklerin lezzetini tutturmakta zorlanıyor
ise ya da çok sakin ve kibar bir insanken
karakteri giderek değişip uygunsuz şakalar
yapan ve küfreden bir insan haline gelmişse
mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır.

Bu noktada doktora başvuran hastanın hikayesi ve nörolojik muayenesi tamamlandıktan
sonra mutlaka bilişsel işlevlerin farklı alanlarını
değerlendiren bir tarama testi yapılır. Testin
sonucuna göre de tam kan, içerisinde şeker
ve kolesterol düzeyleri, B12 vitamini ve tiroid
fonksiyon testlerini de içeren geniş biyokimya tetkikleri, beyin görüntülemesi ( Beyin MR
veya Bilgisayarlı Beyin Tomografisi) ve EEG
yani beyin dalgalarının kayıtlanması şeklindeki ek laboratuvar tetkikleri ile klinik tanı büyük oranda destekleklenir.
Hastaya tanı konulduktan sonra mutlaka
tedavi başlanmalıdır. Alzheimer hastalığını
tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için ne yazık ki yoktur; ancak belli bir süre
hastalığın ilerleme hızını yavaşlatacak tedavi
olanakları bulunmaktadır. Kolinesteraz inhibitörleri ve Memantin etken maddeli bu ilaçlar, beyindeki sinir hücrelerinin hasarı sonucu
azalmış olan haberci madde miktarının dengelenmesine yardım ederek zihinsel işlevleri
korurlar. İlaç tedavisi, Alzheimer hastalığını
tamamen durdurmaz, ancak bellek kaybı
dahil, çeşitli zihinsel bozukluk belirtilerinin hafiflemesini, hastanın günlük yaşam aktiviteleri
daha uzun süre korunmasını sağlar ve davranışsal problemlerin daha geç ortaya çıkarak hastaların bakım evine yatırılma süresini
geciktirir. Ayrıca depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk ya da hayaller görme gibi davranış
bozukluklarını tedavi etmek için de uzun zamandır kullanılmakta olan çok sayıda etkili
ve güvenilir antidepresan ve antipsikotik ilaç
da bulunmaktadır. Sonuç olarak erken tanı
konularak ilaç tedavisine başlanması hastanın yaşam kalitesini artırır ve daha uzun süre
kendine bakabilmesini sağlar.
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ
YARALANMALARI

Op. Dr. Süleyman Yetkin TURGUT
Ortopedi ve Travmatoloji

Ön çapraz bağ yaralanmaları, genç ve sporcu yaralanmaları arasında - sık olmamakla
birlikte - oldukça can sıkıcı sonuçları olan
bağ kopmalarıdır. Sıklıkla sert sporlar veya
kazalar sonrasında, dizin ani dönmeleri veya
şiddetli burkulmaları ile açığa çıkan yüksek
enerjili yaralanmalardır.
Hastanın şikayetlerine bakacak olursak; erken dönemde dizde ani şişme, dizini hareket
ettirmede şiddetli ağrı, olay anında dizinden
kopma sesi gelmesi ve basarken boşalma
hissi ile karşımıza çıkar. İlerleyen dönemlerde,
şişliğin gerilemesi ile, yürürken dizde boşluk
veya hemen dönecekmiş hissi ya da diğer
diz içi yaralanmalarının eşlik etme durumuna göre, sürekli veya anlık saplanıcı ağrı ve
kilitlenmeler gibi şikayetler eşlik eder. Erken
dönemde teşhisi zor olan durum, özellikle
dizdeki ödem ve diz içindeki kanamanın gerilemesi ile ortalama 20 günlük süreçte daha
tanınabilir hal almaktadır. Erken dönemde
çekilecek MRI tetkikinde bariz bir kopma hâlinde kesin tanı konulabilirken, şüpheli durumlarda ortalama 20 gün sonraki tekrar MRI la
teşhis kesinleştirilir.
Hastanın fiziksel muayenesinde ön çekmece
testi, bending testi veya pivot şift testleriyle
diz eklemindeki anormal hareket izlenir. Ayrıca eşlik eden menisküs yırtıkları ve kıkırdak
hasarları da test edilir. Ancak bu testler erken
evrede şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle yanıltıcı olabilir. Nihayet kesin teşhis anestezi altın-

da artroskopi denilen yöntemle gözle görülerek konulur. Ancak çok nadir durumlarda
MRI tetkiki sonrası buna ihtiyaç duyulur.
Tedavide; erken dönemde şişliğin ve ağrının
kontrol altına alınmasının ardından, yaralanmanın derecesi, hastanın yaşam tarzı, yaşı
gibi çeşitli değerlendirmeler sonrası uygun
tedaviye karar verilir. Örneğin yaşlı, az hareketli ve yanı sıra eşlik eden kronik kireçlenme
bulguları olan hastalarda duruma göre fizik
tedavi, artroskopik debridman, parsiyel menisektomi gibi işlemler uygulanırken, genç,
aktif, sporcu olan hastalarda bağ cerrahisi
gereklidir.
Ön çapraz bağ tamir ameliyatlarında temel
prensip; uç uca tamiri mümkün olmayan
kopmuş olan bağın yerine geçecek, başka
yerden alınan bir bağ ile kaval kemiği ile uyluk kemiğinde hazırlanan tüneller aracılığıyla
bağın orjinal bölgesine nakledilmesi ve ön
çapraz bağın yapısının taklit edilmesidir.
Eski dönemlerde açık cerrahi ile yapılan ve
genellikle başarısız olan bu operasyonlar,
günümüz ileri tıp teknolojisi ürünü olan artroskopik cerrahi tekniği sayesinde çok yüksek
başarılar sağlanmaktadır.
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda üç ayrı yöntem uygulanmaktadır.
1. Kemik tendon kemik greft (BTB) yöntemin-

de; diz kapağını kaval kemiğine bağlayan
patellar tendon dediğimiz bağın bağlandığı
kemik parçası ile beraber alınarak hazırlanan tünellere vidalar yardımıyla sabitlenmesi
yöntemidir. Güçlü bir bağ tamirine olanak
sağlamakla birlikte, sonrasında çömelme
dizlenme durumlarında diz ağrılarına neden
olmakta olup, ağır profesyonel sporcu ve revizyon dediğimiz başarısız veya tekrarlayan
yaralanma sonucu olan diz ameliyatları sonrasında uygulanması önerilmektedir.
2.Taze donmuş kadavra grefti yönteminde
ise; kadavradan alınan bağa, özel prosedürler uygulandıktan sonra, insan vücuduna
nakledilecek konuma getirilir ve aynı yöntemle cerrahisi uygulanır. Bu yöntemde oldukça yüksek başarı oranına sahip olmakla
birlikte pahalı ve sgk tarafından özel durumlarda karşılanabilmesi nedeniyle sık uygulanamamaktadır.
3.Hamstring tendon transfer tekniği; bugün
için en yoğun uygulanan yöntemdir. Dizin iç
tarafındaki Hamstring tendon denen bağlar
alındıktan sonra, aynı şekilde tünellerin hazırlanması ve uyluk ve kaval kemiklerinin birbirine bağlanması esasına dayalı bir yöntemdir.
Maliyetinin düşük olması en büyük avantajı
olmakla birlikte teknik başarısı da oldukça
yüksektir.
Ameliyat sonrası, erken hareket ve fizik tedavi
programları tedavinin esasını oluşturmaktadır. Bu süreç, hastanın yaşı ve fiziksel aktivitesine göre farklılıklar göstermekle birlikte profesyonel sporcular için ortalama kırkbeşinci
günde düz koşulara başlanması ve altıncı
ayda da sportif müsabakalara katılabilir.
Sonuç itibarıyla çapraz bağ ameliyatları oldukça yüksek başarı oranına sahip olup,
bilgi, deneyim ve teknolojik alt yapı isteyen
özel ameliyatlardandır. Kişinin hayat kalitesini
arttırması ve erken spora dönmesi açısından
yüz güldürücü sonuçları vardır.
9
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GÜNCEL KALP SORUNLARINA
BİRAZ FARKLI AÇIDAN BAKIŞ
HİPERTANSİYON MU KOLESTEROL YÜKSELİĞİ
Mİ DAHA ÖNEMLİ TOPLUMSAL SORUN?

Uzm. Dr. Yalçın BODUROĞLU
Kardiyoloji
Hipertansiyon (HTN) veya yüksek tansiyon,
bazen arteriyel hipertansiyon, atardamardaki kan basıncının yükseldiği kronik bir tıbbi
durumdur. Kan basıncı iki, sistolik ve diyastolik ölçümü içermekte olup sistol / büyük
tansiyon - diyastol / küçük tansiyon bağlıdır.
Yüksek tansiyon, tansiyonun sürekli 140/90
mmHg ve üzerinde bir seviyede olmasıdır.
Hastaların yaklaşık %90–95’i “birincil hipertansiyon” olarak sınıflandırılmış olup bu, altta
yatan herhangi belirli bir sebep olmadan
kan basıncının yüksek olması anlamına gelir.
Böbrekleri, atardamarları, kalbi veya endokrin sistemini etkileyen diğer durumlar ise vakaların geri kalan %5-10’luk dilimini oluşturur
(ikincil hipertansiyon).
Hipertansiyon;inme, miyokard infarktüsü
veya kalp krizleri), kalp yetmezliği, atardamar anevrizması (örn aort damar genişlemesi - baloncuklaşması - anevrizması), bacak
damarı veya şah damarı - karotis - tıkanıkları
için ana risk faktörü olup, kronik böbrek yetmezliği veya hastalıklarının ana nedenlerinden biridir.
Şuan güncel durumda genel olarak hipertasiyon hastalığının oranı tüm dünyada yaklaşık

Normal
Hipertansyon
oranı

Toplumdaki Hipertansiyon oranı %30-45
(ortalama %37.5)
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%30-45 arasında kabul edilmektedir. ( Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu 2013)
Malesef sorun bundan sonra başlıyor. Dünya
sağlık örgütünün son verilerine göre dünyada yüksek tansiyonu olupda bunun farkında olduğu insanların oranı %50 yani halen
insanların yarısı tansiyon yüksekliğine sahip
olduğu halde bunun farkında değildir.
Hipertansiyonun Avrupa ve Amerika Kalp
Cemiyetlerinin de belirttiği gibi kalp krizleri,
kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, felç gibi
ciddi sorunlara yolaçan bir hastalığın farkın-

dalığı ancak %50’dir ve bunların da tedaviyle kontrol oranları yapılmış büyük çaplı çalışmalarda yaklaşık %27.9 (sağlık güvencesi
olmayanlarda) - %60.2 (genel sağlık güvencesi olanlarda) oranında saptanmış. (Ortalama %44.05).
Yani toplumumuzun % 56 ‘si düzensiz tedavi nedeniyle halen tedavi altında bile olsa
tansiyon değerleri yüksek gitmektedir. Hipertansiyonun ne kadar ciddi bir hastalık olduğu göz önüne alınırsa çok önemli bir oran.

Farkında
olan

Hiper
tansiyon

Farkında
olmayan

Kontrol
altında

Hipertansiyon hastalığının farkında olanların
oranı: %50

Hipertansiyonu tedaviyle kontrol altında
olanların oranı: %27.9-60.2 (ortalama %44.05)
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Normal

Yüksek
Kolesterol

Yüksek
Kolesterol

Tedavi
almayanlar

Toplumdaki yüksek kolesterol oranı: % 26.2 ( ortalama)

Şimdi gelelim Yüksek Kolesterol
Hastalığı’na:
Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki
hücre zarlarında bulunan ve kanda taşınan
bir sterol bileşenidir. İlk defa 1754’te safra taşlarında kolesterol bulunduğu için bu maddenin ismi Yunanca chole - (safra ) ve steros
(katı) sözcükleri ile kimyadaki - ol ekinden
türetilmiştir. Kolesterol vücudun her hücresinde bulunmakla beraber, onun sentezlendiği veya hücre zarlarının daha çok olduğu organ ve dokularda, örneğin karaciğer,

Toplumdaki yüksek kolesterol hastalığını taşıdığı halde uygun tedavi alanlar
:%29.1 ( ortalama )

lu lipoprotein (İngilizce high density lipopro-

siyon düzeylerinin kontrol altında olmaları,

teins HDL) tarafından taşınan kolesterole “iyi

yüksek kolesterol hastalığına göre daha iyi

kolesterol” denir.

orandadır.

Damar duvarının aterosklerotik değişmesiyle

Yüksek kolesterol hastalığının daha az

oluşan kardiyovasküler hastalıklar Avrupa ve

tedavi yapıldığını net şekilde görülmektedir.

gelişmekte olan ülkelerde ensık ölüm nedenidir ayrıca bu gruptati diğer hastalıklar , ko-

Acaba yüksek kolesterol hastalığını toplumu-

roner damar tıkanıkları, beyin damar tıkanık-

muz yeteri kadar bilmiyor mu? Yoksa yanlış TV

larına bağlı felçler ve bacak damarı ile şah

veya medya ortamlarındaki bazı yanlış bilgi-

damarının (karotis) tıkanıklarıdır.

lendirmelerden dolayı bu konu önemsenmiyor mu?

2014 kaynaklı Amerikan Ulusal Sağlık ve Beslenme araştırması (NHANES) sonuçlarına

Bu sorunun cevabını vermek zordur ama sa-

göre yüksek kolesterolün toplumdaki oranı %

nırım sağlıkçılar arasındaki bilgi ve bu konuya

11.7 ( 20-39 yaş arasındaki bireylerde) ve %

bakış araştırılarak işin temel kısmı olarak toplu-

41.2% (40-64 yaş arasındaki bireylerde), orta-

mun bilinçli tedavi edilmesi ve bilgilendirilme-

mesine (ateroskleroz) yol açar.

lama %26 .2’ dir.

si kısmında önemli bir yol katedilmiş olabilir.

Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa

Bunların tedavi altındakilerinin oranı malesef

Sonuç olarak :

yalnızca % 10.6 (20–39 yaş arasındakilerde)

Herikisi de kalp ,beyin ve böbrek damarların

ve % 47.7 (40–64 yaş arasındakilerde) dir. Or-

gerçek bir düşmanı olduğundan toplumu-

talama % 29.1’dir. Yani ortalama olarak top-

muzun bilinçlendirilmesi ve tedavi veya di-

lumun %71 ‘i tedavisiz olarak yüksek koleste-

yetsel yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hasta-

rol hastalığı taşımaktadır.

lıklardan mümkün olabildiğince kurtulmaya

omurilik ve beyinde, ayrıca ateromlarda, ki
bu kolesterolun yoğunluğu daha yüksektir.
Kolesterol kanda normalden fazla bulunması
halinde damarlarda birikerek damar sertleş-

kan damarlarında birikir ve sertleşmeye ve
daralmaya (ateroskleroza veya arteriyoskleroz) yol açar. Ateroskleroza halk arasında
damar sertliği, damar kireçlenmesi de denir. Yüksek kan kolesterolünün zararlarından
bahsedilirken söz konusu olan “kötü kolesterol”, yani düşük yoğunluklu lipoprotein (İngilizce low density lipoproteins LDL) tarafından
taşınan kolesterol düzeyidir. Yüksek yoğunluk-

çalışılması en sağlıklı olanıdır. Sağlıklı genç
Hipertansiyon ve hiperlipidemi ( yüksek ko-

nesillerin yetişmesinde bu bilgilerin doğru ak-

lesterol hastalığı ) toplumsal bir kalp-damar

tarılmasında hepimizin üzerine düşenler ön-

hastalıklarının başlıca nedenleri olup, hiper-

celikle kendimizin bu konulardaki bilgilerimizi

tansiyonlu hastaların tedavi almaları ve tan-

arttırmaktır.
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ÇOCUĞUMUN BÜYÜME HIZI NORMAL Mİ?
dönemde ise ilk 1 yaş sütçocuğu dönemi ve ergenlik dönemi
diğer hızlı büyüme dönemleridir.
2-5 yaş arası ise büyüme hızının
oldukça yavaşladığı bir dönemdir.

Uzm. Dr. Gül KAZANCI POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Her çocuğun büyüme süreci
anne karnında başlıyor ve ergenlik sonuna kadar devam ediyor. Peki bu serüvende çocuğumuzun aldığı kilo ya da uzama
miktarı yeterli mi değil mi?
En hızlı büyüme anne karnındaki fetusa ait iken, doğum sonrası

Büyüme hızı üzerinde öncelikle genetik, cinsiyet, hormonlar,
beslenme gibi faktörler etkilidir.
Ayrıca psikososyal yapı, kronik
hastalıkların varlığı, uzun süreli
kullanılan bazı ilaçlar ve çevresel birçok faktör de etkilidir. Büyüme hızı, çocuğun yaşına göre
de farklı etmenlerden etkilenmektedir. Örneğin; anne karnında fetal büyüme hızı üzerinde en
etkili faktör IGF-2 ismi verilen büyüme faktörüdür. İlk 1 yaş süt çocukluğu döneminde ise büyüme
en çok beslenmeden etkilenir.
Çocukluk evresinde büyüme
hormunu ve tiroid hormonları en
önemli büyüme belirleyicileridir.

Ergenlik dönemimdeyse büyüme hormonu, böbrek üstü bezi
hormonları ve seks hormonları
denilen östrojen, testosteron gibi
hormonların rolü büyüktür.
Doktorlar çocuğun gelişiminin
normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini değerlendirirken büyüme
eğrilerini kullanırlar. Büyüme eğrileri (persentil tabloları) çocuk
muayenesinin standart bir parçasıdır ve çocuğun aynı yaş ve
cinsiyetteki diğer çocuklara kıyasla nasıl büyüdüğü hakkında
bize fikir verir.
Sizlerle bazı pratik bilgileri paylaşmak gerekirse; bir bebeğin
5.ayında doğum ağırlığının 2 katına, 12.ayında 3 katına, 24.ayında ise 4 katına ulaşması beklenir.
Boyu ise kabaca fikir vermek
gerekirse 1 yaşında doğum boyunun 1,5 katına, 4 yaşında 2 ka-

tına, 13 yaşında 3 katına ulaşmalıdır. Tabiki belirtilen bu değerler
genetik, çevresel faktörlere bağlı
olarak değişkenlik gösterebilir.
1-4 yaş arası yıllık büyüme hızının
4 santimetrenin altında olması
patolojiktir. 4 yaş sonrası ise yıllık
ortalama uzunluk artışı 5-7,5 cm
arasında olmalıdır.
Büyüme hızının sağlıklı değerlendirilmesi için çocuk hekimine
yapılacak olan rutin muayene
vizitlerinin düzenli aralıklarla yapılması çok önemlidir. Doğumdan sonra ilk 6 ay için ayda bir,
1 yaşa kadar 2 ayda bir, 1-2 yaş
arası 3 ayda bir ve sonrasında
da 6 ayda bir rutin büyüme-gelişme takibinin yapılması önerilmektedir. Ancak hekim gereklilik
duyarsa daha sık takip isteyebilir.

YENi YASAMLAR
BEBEK ALİ YAĞIZ
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet
Kilo
Boyu

: 02.06.2016
: Elçin
: Aytekin
: Erkek
: 3630 gr
: 50 cm.

BEBEK AYŞE ZÜMRA
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet
Kilo
Boyu

: 20.07.2016
: Mine
: Mustafa
: Kız
: 2850 gr
: 47 cm.

BEBEK HÜSEYİN ALP
BOZKURT
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet
Kilo
Boyu

: 23.06.2016
: Semagül
: Ömer
: Erkek
: 2770 gr
: 48 cm.

BEBEK SÜMEYYE ACAR
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet
Kilo
Boyu

: 07.07.2016
: Muhteber
: Hikmet
: Kız
: 2960 gr
: 46 cm.

BEBEK MEHMET
ÇINAR ÇANKAYA
Doğum Tarihi
Anne İsmi
Baba İsmi
Cinsiyet
Kilo
Boyu

:13.05.2016
: Öykü
: Ramazan
: Erkek
: 2760 gr
: 47 cm.

SAĞLIKLI YAŞAM
Özel Opera Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

ÖZEL KEMER
YAŞAM HASTANESİ

Merkez Mah. Lise Cad.
No: 26 Kemer / ANTALYA
Tel: 0242 212 0 444

ÖZEL ANTALYA
YAŞAM HASTANESİ
Şirinyalı Mah. 1487 Sk.
No: 4 ANTALYA
Tel: 0242 212 0 212

ÖZEL OPERA
YAŞAM HASTANESİ

Cumhuriyet Mah. 629 Sk.
No: 16 ANTALYA
Tel: 0242 212 0 666

ÖZEL ALANYA YAŞAM
HASTANESİ

Şekerhane Mah. Refik Bakalım
Sk. No: 3 Alanya / ANTALYA
Tel: 0242 212 0 555

ÖZEL MANAVGAT
YAŞAM HASTANESİ

Hasan Fehmi Boztepe Cad.
No: 176 Manavgat / Antalya
Tel: 0242 212 0 888

ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI
(ASV) YAŞAM HASTANESİ

İmtiyaz Sahibi: Özel Antalya Yaşam Hastanesi adına Dr. Cemal ÖZKAN / Yazı İşleri Sorumlusu: Gizem CANDAN
Tasarım: Yaşam Hastanesi Reklam Ekibi / Baskı: Ajans Form 0242 243 20 84

Gebizli Mah. Yunus Emre Cad.
No: 100 ANTALYA
Tel: 0242 212 0 777

