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Melek ALKAN ÇAKMAK

Yeni yıl geldi, hoş geldi…
Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yükledi-
ğimiz 31 Aralık işte geldi çattı. Her ne kadar bu gecenin sabahında 
hayatımıza sihirli bir değneğin dokunmayacağını bilsek de yeni bir 
başlangıç arifesi hepimize mutlu hayaller kurduruyor. Limitler koy-
madan sıraladığımız isteklerimizde neler olursa olsun eminiz ki, 
listenizde her zaman ilk sırayı sağlık alacak. İşte biz de bu sorum-
lulukla, yeni bir yıla yakışan yenilenmeyi içselleştirmek, içeriği-
mizi zenginleştirmek ve sizlere daha çok konuyla ulaşmak istedik. 
Daha dinamik formlar kullanarak yaptığımız değişikliklerdeki çıkış 
noktamız ise okumalarınızı daha da keyifli bir hale getirmek oldu. 
Değişimin gücünü sayfalarımızda sürekli kılmak için desteğinizi 
bekliyoruz.

Bu sayıda kapak konumuzun belirleyicisi mevsim oldu. Kışın kar-
şılaşabileceğimiz hastalıklara ve  korunma yollarına ilk sırada yer 
verdik. Kronik hastalıklar çatısı altında Kolit ve Crohn hastalık-
larını ele alarak, bu hastalıklarla birlikte yaşamayı öğrenmek için 
dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladık. Üniversite hastanemize 
bağlı olan Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi’nde uygulanan 
Antiaging tedavisiyle zamana nasıl direneceğimizin ipuçlarını 
paylaştık. Ve bunlar gibi hayatınıza dokunacak diğer konu başlık-
larıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Zaman en iyi ilaç diyerek geçmesini istediğimiz takvim yaprakları-
nı kavuşmayı beklediğimiz güzel haberler için koparalım inşallah. 
Tüm okuyucularımıza mutlu ve sağlıklı seneler...

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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KIŞ
HASTALIKLARINA

“Grip ve nezle aynı 
hastalık mıdır?” 
Grip ve nezle sıklıkla 
karıştırılan iki farklı 
hastalıktır. Hastalıklar 
arasındaki en büyük 
fark; gripte ateş ol-
ması, nezlede olma-
masıdır. Nezle genelde 
ayakta
geçirilen bir hastalık-
ken grip günlük 
yaşamı etkileyecek ka-
dar halsizliğe yol açar.

Prof. Dr. Özlem KURT AZAP
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

dı̇kkat!
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Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte 
kapalı ortamlarda geçirdiğimiz süre artar. Özel-
likle çocukların kaynak olduğu üst solunum yolu 
enfeksiyonlarının çocuklardan çocuklara, çocuk-
lardan büyüklere sürekli bulaşmasına ve hastalık 
sıklıklarının artmasına yol açar. Kışta sıklığı artan 
başlıca enfeksiyon hastalıkları nezle (soğuk algın-
lığı), grip (influenza), bademcik iltihabı (tonsillo-
farenjit) ve alt solunum yolu  enfeksiyonlarıdır. 
Alt solunum yolu hastalıkları 
bronşit, bronşiyolit, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığının 
(KOAH) akut alevlenmesi, 
zatürre (pnömoni) gibi hasta-
lıkları içermektedir.

Kimlerde Görülür?
Bu tür enfeksiyonlar en sık 
çocuklarda görülür. Yaşlılar, 
diyabet, astım gibi kronik 
hastalığı olanlar diğer risk 
grubunu oluştururlar. Erişkin-
lerde ise vücudu dirençsiz kılan 
aşırı yorgunluk, stres, beslenme 
düzensizliği, soğuğa maruz 
kalma gibi durumlarda hasta-
lıkların görülme sıklığı artar. 
Meslek olarak sağlık çalışanları, 
öğretmen ve asker gibi kala-
balık ortamlarda çalışanlar ve 
hasta kişilere maruz kalanlar 
risk altındadır. Okullar, kalabalık işyerleri ve ofisler, 
fabrikalar, bakımevleri gibi yerler, hastalığın kolayca 
yayıldığı ortamlardır.

Nasıl Bulaşır?
Virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar,  öksürük ve 
hapşırma sonucu, içerisinde hastalığa neden olan 

canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılma-
sı ile yayılır. Bu damlacıklar birkaç saat boyunca ha-
vada kalabilir ve insanlara hastalığı bulaştırabilir. Bu 
nedenle okul, iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulu-
nan kimseler özellikle risk altındadır.  Ayrıca hasta 
kişinin eline ve oradan da kapı kolu, telefon gibi 
nesnelere bulaşan, virüs içeren parçacıklar başka bir 
kişinin temas etmesi sonucu eline oradan da elini 
ağzına, burnuna, gözüne götürmesiyle hastalığa 

yol açabilir. Tokalaşma, öpüşme, bir 
metreden fazla yaklaşarak konuşma 
önemli bulaş yollarıdır.

Grip ve Nezle
Aynı Hastalık Mıdır?
Grip (influenza) ve nezle (soğuk 
algınlığı), belirtileri sıklıkla karış-
tırılabilen iki farklı hastalıktır. Her 
iki hastalık da viral bir enfeksiyon 
olmakla birlikte farklı virüslerle 
meydana gelmektedir.  Nezleye se-
bep olan 100’den fazla  virüs vardır 
ve bu nedenle defalarca kez nezle 
olmak mümkündür.  Nezle ile gribin 
en önemli farkı gripte ateş olması; 

nezlede olmamasıdır. 

E n f e k s i y o n l a r 
sıklıkla çocuklar-

da görülür.  Bunun yanında 
yaşlılar, kronik hastalar, mesleki 
olarak kalabalık yerlerde çalışan-
larda bir diğer risk grubunu 
oluşturur. 
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Ayrıca nezle genellikle “ayakta geçirilen” bir has-
talık iken grip hastaların günlük işlerini yapmasını 
engelleyecek kadar halsizliğe yol açabilir. Her iki 
hastalıkta da burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz 
ağrısı ve öksürük olabilir. 

Grip hastalığında belirtiler, 1-2 günlük bir kuluçka 
döneminden sonra birdenbire başlar. Sık görülen 
belirtiler; ateş (38 - 41°C), baş ağrısı, yorgunluk 
hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve 
kas ağrıları gibi yakınmalardır. Ateş, genellikle 3-5 
gün sürer. Yorgunluk ve halsizlik daha uzun sürebil-
mesine rağmen sağlıklı kimselerde grip semptom-
ları yaklaşık bir hafta sürer. Altta yatan hastalığı, 
bağışıklık yetmezliği olanlarda, küçük çocuklar ve 
yaşlılarda yaşamı tehdit edici komplikasyonlar geli-
şebilir. Akciğer komplikasyonları en sık görülen grip 
komplikasyonlarıdır. Virüsün direkt etkisine bağlı 
pnömoni veya bakterilere bağlı pnömoni şeklinde 
görülebilir. 

Nasıl Tedavi Edilir?
Gerek grip gerekse nezle kendiliğinden düzelir. 
İyileşme süresi grip için biraz daha uzun olmakla 
birlikte 3-10 gün arasında sürer. Nezle için kullanıl-
ması gereken bir ilaç yoktur. Grip için özel durum-
larda, doktor önerisi ile ilaç kullanmak gerekir. Grip 
tedavisinde antibiyotikler etkili değildir ve çoğu 
zaman gereksiz olarak kullanılmaktadır. Gereksiz 
antibiyotik kullanımı, bakterilerde direnç gelişimine 
neden olarak bazı enfeksiyonların tedavisini ge-
ciktirdiği gibi tedavi masraflarını da artırmaktadır. 
Grip tedavisinde influenza ilaç kullanımına enfek-
siyonun ilk iki günü içinde başlandığında hastalık 
belirtileri daha hafif geçirilir. İlaçlar kesinlikle 
doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanılmalıdır. An-
tibiyotikler ise grip sırasında ikincil olarak görülen 
bakteriyel enfeksiyonlar (sinüzit, zatürre ve orta 
kulak iltihabı gibi) gelişirse kullanılmalıdır. Gribe ya-

kalanan çocuklarda ve gençlerde Aspirin kullanılma-
sı tavsiye edilmez. Aspirin çok nadir görülen, ancak 
tehlikeli olan “Reye Sendromu’na” neden olabilir. 
Aspirin yerine dinlenme, bol sıvı alma ve belirtileri 
hafifleten ilaçlar tercih edilmelidir. Sonuçta grip 
tedavisinde yatak  istirahati, bol sıvı alımı, ağrı 
kesici ve ateş düşürücüler gibi ilaçlar ile semptoma-
tik tedavi önerilir. Komplikasyonlar yakından takip 
edilmeli ve uygun şekilde tedavi edilmelidirler. 
Gribe yönelik antiviral ilaç başlanması kararı doktor 
tarafından verilmelidir.

Korunmak İçin Neler Yapılabilir?
Grip, bu hastalıklar içerisinde aşı ile 
korunulabilen en önemli hastalıktır. 
Hastalığın toplumda yayılmasını 
önlemek ve risk grubu olarak ad-
landırılan insanları korumak 
için her yıl grip aşısı ya-
pılması önerilmektedir. 
Aşı, gripten korunmak 
için önerilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü 
,virüsun değişikliklerini 
yakından izleyip, aşı bile-
şimi için yıllık önerilerde 
bulunur. Her yıl aşı içeriği, 
Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün önerileri 
dikkate alınarak 
hazırlanır. Son 
yıllarda kullanı-
lan aşılarda iki 
influenza A alt 
tipi ve bir influ-
enza B suşları 
yer almaktadır. 
Örneğin bu 
yılki aşının 
içinde geç-
tiğimiz yıl 
pandemiye 
neden olan 
İnfluenza 
A H1N1 
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virüsu ile birlikte İnfluenza A H3N2 ve influenza B 
virüsları bulunmaktadır. Hazırlanan aşı ile salgında 
saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı 

% 50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkin-
lerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi 

influenza A için % 80’in üzerinde bildiril-
miştir. Yaşlılarda koruyuculuk oranı daha 

düşük olmakla birlikte komplikasyonları 
ve ölüm oranını azalttığı saptanmıştır. 

Kuzey yarım kürede salgın kış aylarında 
görüldüğünden aşı, sonbahar başlangıcın-

da yani eylül ve ekim aylarında yapılmalıdır. 
Ayrıca mart, nisan ayları ikinci salgın dönemi 
olduğundan eylül, ekim veya kasım aylarında aşı 
yaptırmayanlar kış aylarında da yaptırabilir. Aşı, 

grip komplikasyonlarının sık görüldüğü, bu has-
talara hastalığı bulaştırma olasılığı yüksek olan 
kimselere, influenzadan korunmak isteyen 
6 aylıktan büyük ve yumurta alerjisi 
olmayan herkese önerilir.

Grip Aşının Kimlere 
Uygulanması Gerekir?
• 50 yaş ve üzerindeki kişiler
• Huzur evinde veya kronik bakım 
verilen bir sağlık ünitesinde kalanlar
• Kronik akciğer ve kalp hastaları
• Uzun süreli aspirin tedavisi ver-
ilen 6 ay-18 yaş arası çocuklar
• Kronik böbrek hastalığı olanlar
• Şeker  hastalığı olanlar
• Bağışıklık sisteminde yetersizlik 

veya baskılanma durumu olan hasta-
lar (kanser hastaları, AIDS olanlar, 
organ nakli yapılmış olanlar, steroid 
alanlar, kemoterapi ya da radyoterapi 
uygulananlar)
• Gebeler
• Doktorlar, hemşireler ve hastanede 
çalışan diğer personel
• Huzurevi ve kronik bakım veren 
sağlık ünitelerinde çalışanlar,
• Yüksek riskli kişiler (Organ nakli 
yapılmış hastalar..vb) ile aynı evde 
yaşayanlar
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Prof. Dr. Ülkü DAĞLI
Gastroenteroloji BD

İLTİHABİ BAĞIRSAK 
HASTALIKLARI

İltihaplı bağırsak 
hastalıkları (İBH) 
alevlenme ve düzelme 
dönemleriyle seyreden 
kronik hastalıklar 
olup iki klinik formu 
vardır: Ülseratif 
Kolit (ÜK) ve Crohn 
Hastalığı (CK)
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İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), gastroin-
testinal kanalın, nedeni bilinmeyen,  kronik inflama-
tuvar hastalıkları olup iki klinik formu vardır: Ülsera-
tif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH). Aynı hastalık 
grubu içinde yer alsalar da nedenleri, klinik seyirleri 
ve tedavi yöntemleri birbirlerinden ayrı özellikler 
gösterir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının 
günümüzde nedenleri halen tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Çevresel neden-
ler, ailesel yatkınlık ve bağışıklık 
sisteminin uygunsuz çalışması 
hastalıkların nedeni olarak 
suçlanmaktadır. Hasta bireylerin 
çocuklarında veya birinci derece 
akrabalarında inflamatuvar bar-
sak hastalığı görülme sıklığının 
arttığı bilinmektedir. Genel olarak 
her iki hastalık da hayatın herhan-
gi bir döneminde ortaya çıkabilirse de 
çoğunlukla genç yetişkinlerin hastalıklarıdır. 
Hem ülseratif kolit ve hem de Crohn hastalığı alev-
lenme ve düzelme dönemleri ile seyreden kronik 
hastalıklardır. Ülseratif kolit sadece kalın barsağı 

tutarken, Crohn hastalığı sıklıkla ince barsakların 
son kısmını etkileyen bir hastalıktır. Ancak Crohn 
hastalığı ağızdan anal kanala kadar tüm sindirim 
sistemini tutabilir.

Her iki hastalık için de hastalık seyri hastadan 
hastaya değişkenlik gösterir, kimi hastada 

hayatında sadece bir kez alevlenme 
olurken kimi hastada daha sık 

alevlenmeler olabilir.

ÜK ile CH ayırıcı tanısı en-
doskopik, radyolojik, histo-
patolojik incelemeler, labor-
atuvar testleri, hasta ve aile 

öyküsü ile diğer gastrointes-
tinal hastalıkların dışlanması 

ile yapılır. Halen %10-15 vakada 
ayırıcı tanı yapmak mümkün değildir. 

Bu durum indetermine kolit olarak ad-
landırılır ve iki hastalığın ayırt edilemediği klinik 
tabloyu ifade eder.
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ÜLSERATİF KOLİT
Ülseratif kolit, kolonun iç yüzünü döşeyen taba-
kanın (mukoza) iltihaplanması ile seyreden bir 
hastalıktır. Mukozada iltihap ve kanayan yaralar 
(ülser) yapar. Ülseratif kolit lezyonlarının tutulumu 
kalın bağırsakta arada sağlam tabakalar bırakma-
dan süreklilik gösterir. Hastaların hemen hepsinde 
bağırsağın son bölümü (rektum) hastadır.  Bazı 
hastalarda kalın bağırsağın daha büyük bir kısmı, 

bazı hastalarda da bütün kolon hastadır. Yani has-
talığın yaygınlığı hastadan hastaya değişir. Ülseratif 
kolit mide ve ince bağırsağı tutmaz. Ülseratif kolitli 
hastalar çeşitli bağırsak ve/veya bağırsak dışı bul-
gular ile başvurabilirler.

Belirtiler  
Ülseratif kolit, tutulan kalın bağırsak bölgesine göre 
sınıflandırılır. Bu sınıflandırmadan bahsedilmesinin 
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sebebi, semptomların tutulum yerine göre farklılık 
göstermesinden dolayıdır. Buna göre; sadece rektu-
mun (bağırsağın çıkıma yakın 12 cm’lik kısım) tutul-
ması proktit (%30), inflamasyonun kalın bağırsağın 
sol üst köşesine kadar devamlılık göstermesi sol 
kolon tutulumu (%40) ve enine bağırsak ve ötesinin 
tutulması pankolit/ekstensif kolit (%30) olarak ad-
landırılır. Ülseratif kolit hastalığında semptomlar ve 
doğal seyir, hem hastalığın tutulum bölgesiyle hem 
de aktivitenin şiddeti ile yakından ilgilidir. 

Ülseratif Kolit’in  Belirtileri;
• Kanlı sümüklü ishal
• Karın ağrısı 
• Sürekli dışkı yapma isteği (te-
nezm) 
• Ateş 
• Nabız yüksekliği (taşikardi) 

• Kilo kaybı 
• Kramp şeklinde karın ağrısı 
• Bağırsak dışı belirtiler: ek-
lem iltihapları, ağızda aftlar, 
göz bozuklukları, cilt bulguları 

(pyoderma gangrenosum), safra 
yolu darlığı (primer sklerozan 
kolanjit), böbrek taşları, toplar 
damar tıkanıklıkları 
 
Semptomların başlangıcı ani olmaktan daha çok 
yavaş ve sinsidir. Semptomlar bazen hasta hekime 
başvurmadan haftalar veya aylar öncesinden baş-
lamıştır. Semptomların başlaması ile tanı arasında 
geçen süre ortalama 4,5-9 aydır. Bu sürede hem 
hasta hem de hekim kronik bir hastalığın başla-
masından daha çok infeksiyon hastalığını veya 
hemoroid hastalığını ön planda tutarlar. Buna 
yönelik olarak hastalar başlangıç döneminde sıklıkla 
antibiyotik tedavisi ve özellikle amip tedavisi görür-
ler. Bu belirtilen tedavilere karşın yakınmalarda bir 
gerileme olmaması üzerine daha ileri incelemelere 

başvurulur. Ancak bazen hastalık infeksiyöz bir 
ishali takiben akut olarak da başlayabilir. 
Belirtilen bu yakınmalar hastalığın kalın bağırsak 
bölgesindeki tutulum yerine göre değişiklik göste-
rebilir. Genel olarak hastalığın şiddeti ile yakınma-
ların şiddeti arasında paralellik vardır. Ancak silik 
semptomları olan hastalarda kolonoskopik incele-
mede aktif kolit tablosu da karşımıza çıkabilir.

Tutulan Bağırsak Bölgesine Göre Bulgular
Ülseratif proktit, ülseratif kolitin en sık görülen 
ve en hafif seyirli formu olup; olguların %30’u bu 
şekildedir. Ülseratif proktitli hastalarda genellik-
le kanlı dışkılama, ani dışkılama hissi ve kabızlık 
görülür. Proktitli hastalarda sistemik belirtiler nadir 
olmakla birlikte cilt veya eklem bulguları görülebilir. 
Proktosigmoiditis/sol kolon tutulumlu hastalar 
tüm hastaların yaklaşık olarak %40’ını oluştururlar. 
Hastalığın bu formu ara bir form olup, hastalar ka-
bızlık veya ishal ile birlikte makattan kanama, kanlı 
sümüklü, sık ve acil dışkılama hissi ile başvurabilir-
ler. Sol alt kadranda kramp tarzında ağrı bu formda 
daha sık görülür. 

Tüm kalın bağırsağın tutulumu olan hastalar ishal 
ile karşımıza çıkarlar. İshal ile birlikte kanama, sık 
ve acil dışkılama hissi de bulunur. Kramp tarzın-
da karın ağrısı, bununla birlikte hastalığın aktif 
dönemlerinde ateş, kilo kaybı, taşikardi, kansızlık 
belirtileri ve bağırsak dışı belirtiler bu formda daha 
sık görülür.
 

Ülseratif Kolit’te Tanı
Hastanın hikayesinde kalın bağırsaktan olan kanama, 
birlikte olan ishal ve karın ağrısı ülseratif kolit ola-
bileceğini düşündürür. Yapılan dışkı ve kan tetkikleri 
ile bağırsak infeksiyonu olmadığı anlaşıldıktan sonra 
tanıyı kesinleştirmek için kolonoskopi yapılması 
gereklidir. Kalın bağırsaklar ve ince bağırsağın son 
bölümü kolonoskopi adı verilen optik ve bükülebilir 
bir aletle ayrıntılı olarak görüntülenebilir. Bağırsak 
kanalı biyopsi alınmasına duyarlı olmadığı için hasta 
hiç bir şey hissetmeden hasta bölgelerden parça 
alınabilir. Bu parçaların patolojide değerlendirilmesi 
ile tanı konulmaktadır.
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Crohn hastalığı sindi-
rim sistemini oluş-

turan yemek borusu, mide, 
ince ve kalın bağırsaklarda-

ki bir veya birkaç bölümü 
tutabilen, tutulan bölümde 

kalınlaşma, ülserler oluşturan 
bir hastalıktır.

CROHN HASTALIĞI
Bağırsaktaki kalınlaşma bu bölgelerde dar-
lıkların oluşmasına yol açabilir. Hastalıklı böl-
geler birkaç santimetre uzunlukta olabileceği 
gibi bir metreyi aşan uzunlukta da olabilir. 
Hastalık en çok ‘ileum’ denilen ince barsakların 
son kısmını tutmaktadır. Kalın barsak ve anüs 
bölgesi de sıklıkla tutulabilmektedir. Anüs 
bölgesinde ‘fissür’ denilen çatlaklar ve ‘fistül’ 
olarak isimlendirilen iltihabın aktığı delikler 
bulunabilir.

Tutulum Yeri ve Yaygınlığı 
CH ağızdan anüse kadar tüm gastrointestinal 
sistemi tutabilir. En sık görülen tutulum yeri 
ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsağın 
başlangıcı olan ileokolonik bölgedir. İleokolo-
nik tutulumlu CH sıklıkla bağırsakta daralma, 
inflamatuvar kütle ve apse ile prezente olur. 
Akut apandisit benzeri bir klinik tablo ile 
karşımıza çıkabilir.
Bunun dışında %30 hastada sadece ince ba-
ğırsak tutulumu, %20 hastada ise sadece kalın 
bağırsak tutulumu görülmektedir. 
CH genellikle inflamatuvar şekilde başlayıp 
zamanla darlık veya fistüllerin geliştiği daha 
kompleks hastalık  şekline dönüşebilir. Sıklıkla 
inflamatuvar, penetran ve stenozan olmak 
üzere 3 ayrı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu 
klinik formlar arasında dönem dönem farklı 
şiddetlerde geçişler görülebilir. Aslında bu 
klinik formlar hiç bir zaman keskin bir sınırla 
birbirinden ayırd edilmezler, dar bir segmentte 
aynı anda inflamatuvar aktivite ve aynı hasta-
da fistül  bir tabloda görülebilir. Bunun yanın-
da aynı klinik form içinde de hastalık şiddeti 
zamanla değişiklikler gösterebilmektedir.
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İnflamatuvar tip; İnfla-
matuvar formda ishal, 
karın ağrısı ve ateş ön 
plandaki bulgulardır. 
Penetran tip (Fistü-
lizan); Penetran CH’da 
intraabdominal kütle, 
apse ve fistül sık görülen 
bulgulardır. İki gastrointestinal 
sistem (GİS) segmenti arasında fistüller 
oluşur. Bunlar ince bağırsaklar arası, 
ince bağırsak-kalın bağırsak arası, veya 
kalın bağırsaklar arasında olabilir. Ayrıca 
rekto-vajinal, bağırsak-mesane ve kalın bağır-
sak-mesane arası fistüllerde  oluşabilir. İnce bağır-
sak- cilt arası fistüller ise daha çok önceki ameliyat 
yerlerinde gelişirler. İnflamasyon çevre doku ve 
organlara yayılıp orada kapalı kalırsa apse gelişir. 
CH’nın 1/4’ünde hayatlarının herhangi bir zama-
nında intraabdominal apse geliştiği bilinmektedir. 
Belirtiler dalgalı ateş, karın ağrısı ve batında ele 
gelen kütle şeklindedir. Perforasyon riski yüksektir 
ve eğer gelişirse oluşan peritonit hayatı tehdit 
edicidir.

St enozan tip; Hastalığın erken evresinde aktif infla-
masyon nedeniyle oluşan ödem ve spazm darlıklar ve 
tıkanıklığa yol açabilir. Uzun süreli inflamasyon sonucu 
bağırsağın herhangi bir segmentinde fibroza bağlı 
darlık da oluşabilir. Bu durumda yemekten sonra karın 
ağrısı, şişkinlik, kusma görülür. Darlıklar tam tıkanıklığa 
kadar gidebilir. Bu durumda acil ameliyat gerekir. 

Belirtiler
Crohn hastalığı tutulan bölgeye göre değişik bul-
gulara yol açabilir. En sık olarak karın ağrısı ve ishal 

olur. 
Bağırsakta 
ciddi derecede daralmanın oluştuğu hastalarda 
karında şişkinlik, ağrı, kusma, kabızlık görülebilir. 
Kalın bağırsağın tutulduğu hastalarda dışkı ile kan 
gelmesi de görülebilir. Crohn hastalığının aktif 
döneminde, hastalar yorgunluk, halsizlik hisseder 
ve ateşleri olabilir. Anüs çevresinde çatlak, iltihap-
lı akıntı yapan fistüller, apseler hastalığın diğer 
bulgusudur.

Crohn hastalarının bir kısmında gözler, cilt, ağız 
ve eklemlerle ilişkili yakınmalar, bulgular olabilir. 
Gözün dış tabakasının iltihaplanması (episklerit) 
veya göz merceğini kaplayan tabakada iltihaplanma 
(iritis) gözle ilgili başlıca rahatsızlıklardır. Ciltte 
en sık görülen problem, özellikle diz altlarındaki 
bölgelerde ağrılı kırmızı şişliklerdir (Eritema nodo-
sum). Daha nadiren ayak bileği yakınında ülserler 
oluşabilir (Pyoderma gangrenosum). Ağızda sıklıkla 
normal kişilerde de görülebilen beyaz renkli küçük 
yaralar (aft) görülebilir. Eklemlerde, en sık olarak 
da dizlerde ağrılı şişmeler Crohn hastalığının aktif 

17



dönemlerine eşlik edebilir. Bazen şişlik olmadan da 
eklem ağrılarından yakınılabilir. Kalça ve omurga 
eklemlerinde hastalık aktif dönemde olmasa bile 
ağrılar olabilir.

Crohn Tastalığında Tanı
Sıklıkla haftalar-aylar süren karın ağrısı, ishal, kilo 
kaybı yakınmaları olan genç hastada Crohn hastalı-
ğından şüphelenilir. Basit kan tetkikleri kansızlık ve 
iltihaplanmanın bazı bulgularını gösterebilir. Daha 
ileri tetkikler ağız yoluyla verilen ilacı (Baryum) ta-
kiben mide, ince barsak filmlerinin çekilmesi ya da 
anüsten aynı ilacın verilerek kalın barsak filmlerinin 
çekilmesidir. Tanı açısından en önemli tetkiklerden 
biri kolonoskop denilen bükülebilir cihazlarla kalın 
bağırsağın ve bazı durumlarda ince bağırsağın son 
bölümünün içeriden görülerek incelenmesidir. Bu 
inceleme sırasında tanıda önemli olabilecek biyop-
siler alınarak patolojik inceleme için gönderilebilir. 
Hastalığın daha detaylı incelenmesi için batın 
tomografisi ya da MRI(emar) yapılarak darlık, abse 
olup olmadığı araştırılır. 

İnflamatuvar Bağırsak
Hastalıklarının Tedavisi 
İnflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) tedavi 
genellikle uzun sürelidir. Sadece rektum denilen 
kalın barsağın son kısmı ile sınırlı tutulumu olan 
ülseratif kolit hastalarında, hafif semptomları olan 
Crohn hastalarında veya cerrahi girişimler sonrası 
yakınması olmayan bazı hastalarda tedavi gerek-
sinimi olmayan dönemler olabilir. Bunun dışında ka-
lan hastaların çoğunda tedavi ömür boyu gereklidir. 
Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında hastanın yaşı, 
hastalığın şiddeti, hastalığın sindirim sistemi içinde-
ki yaygınlığı, sindirim sistemi dışı belirtilerin varlığı 
gibi pek çok faktör tedavi kararını etkilemektedir. 

Bu nedenle tedavi şekilleri hastalar arasında birey-
sel farklılık göstermektedir. 

Her iki hastalık içinde geçerli olan tedavi seçe-
nekleri ilaçla yapılan tedaviler ve cerrahi tedaviler 
olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Hasta-
ların çoğunda başlangıç aşamasında ilaçla tedavi 
yöntemleri uygun iken bir grup hastada daha tanı 
anında cerrahi tedaviler gerekli olabilir. İlaç teda-
visinde geçmişi oldukça eski ve hastalık üzerindeki 
etkileri oldukça iyi belirlenmiş ilaçlar mevcuttur. 
İlaçların ağız yoluyla kullanımı olduğu gibi makat 
yoluyla kullanıma uygun formları da bulunmaktadır. 
Hastaların bir kısmında hem ağız yoluyla hem de 
makat yoluyla ilaç kullanımı gereksinimi olabilir. 
Son yıllarda kullanıma giren ve nispeten daha 
önce İBH tedavisinde kullanılan ilaçlardan daha 
güçlü oldukları kabul edilen, TNF-alfa inhibitörleri 
(infliximab, adalimumab) olarak adlandırılan yeni 
ilaçlarda hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalığı 
tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Bahsedilen 
tüm ilaçların İBH üzerindeki olumlu etkileri yanı 
sıra bir takım yan etkileri de mevcuttur. Bu nedenle 
hem hastalık gidişatını kontrol etmek hem de ilaç-
ların güvenilirlik hallerini denetlemek için hastaların 
mutlaka belli aralıklarla kontrol muayenelerini ve 
tahlillerini yaptırmaları gerekmektedir.

Cerrahi tedavi seçenekleri genellikle ilaç tedavisine 
yeterli yanıt alınamayan veya hastalık seyri sırasın-
da ilaç tedavisi ile giderilmesi mümkün olmayan 
durumlar için kullanılmaktadır (Fistül oluşumu, 
bağırsak tıkanıklığı veya yırtılması vb). Cerrahi 
uygulamalar arasında hastalıklı bağırsak bölgesinin 
çıkarılması veya ülseratif kolitte olduğu gibi kalın 
bağırsakların tamamının çıkartılması gibi yöntem-
ler yer almaktadır. Her iki hastalık içinde cerrahi 
tedavilerden sonra da ilaçla tedavi gereksinimleri 
veya tekrarlayan cerrahi gereksinimleri olabileceği 
unutulmamalıdır.

Sonuç olarak İBH’da en uygun tedavinin belirlen-
mesi gereklidir. Bu tedavi yöntemi belirlenirken, 
gastroenteroloji, cerrahi, patoloji ve radyoloji 
hekimlerinin bir arada karar vermesi, hastanın da 
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tedavi kararına dahil edilmesi ve hasta uyumu en 
önemli faktörlerdir. 

İnflamatuvar Bağırsak
Hastalıklarında Beslenme
İnflamatuvar barsak hastalıkları gıdaların emilim ve 
sindirimini direkt etkileyen ayrıca dışkı kıvamı, şekli 
ve içeriğinde değişikliklere neden olan hastalıklar-
dır. Bu özellikleri nedeni ile bu hastalıklarda bes-
lenme her zaman merak konusu olmuştur. Ancak 
gıda toleransının kişisel değişiklikler göstermesi 
ayrıca bölgesel ve etnik diyet farklılıkları nedeni 
ile İBH ile diyet arasındaki ilişkinin kesin olarak 
ortaya konması mümkün olmamıştır. Benzer şekilde 
gıdaların veya farklı diyetlerin hastalık seyri üzerine 
olan etkileri tam olarak belirlenememiştir.

Ülseratif kolite göre Crohn hastalığında yetersiz 
emilim ve sindirim nedeni ile besinsel eksiklikler 
daha fazla önem taşımaktadır. Hastalığın tipi, 
şiddeti, barsak sistemi içindeki yaygınlığı, kişisel 
özellikler ve eşlik eden hastalıklar uygun beslenme 
yönteminin belirlenmesin de göz önüne alınmalıdır.

Genel olarak İBH’nın iyilik döneminde olan hastala-
rın özel bir diyet uygulamasına gerek olmadığı be-
lirtilmektedir. Ancak hastalıkların alevlenme dönem-
lerinde karın ağrısı, ishal gibi yakınmaların artışına 
neden olacak besin ürünlerinden kaçınmak gerekir. 
Bu nedenle hastalığın aktif olduğu dönemlerde aşırı 
yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan, çiğ yiyeceklerden 
ve baklagiller gibi azot ihtiva eden besin ürünle-
rinden kaçınılması gerekebilir. Süt ve süt ürünleri 
ile ilgili hastalık şiddetini arttırabilecekleri ile ilgili 
bir inanış söz konusu olsa da bu hastalarda süt ve 
süt ürünlerinin tamamen diyetten çıkarılması doğru 
bir tutum olarak gözükmemektedir. Ancak laktoza 
(süt şekeri) karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda bu 
ürünlerin diyetten çıkarılması gerekebilir.

Bitkisel veya bakteriyel kökenli yardımcı diyet 
ürünlerinin (probiyotikler ve prebiyotikler) İBH’daki 
rolleri tam olarak netlik kazanmamıştır. Kalın bağır-
sakların tamamının çıkarıldığı cerrahi yöntemlerden 
sonra gelişen bir takım hastalıkların tedavisinde 

yararlı olabilecekleri belirtilse de kullanımları ile 
ilgili bugün için net bir öneri yoktur. Balık yağı içe-
ren ürünlerin de hastalık seyri üzerinde olumlu etki 
gösterdiği düşünülmekle beraber bu ürünlerinde 
düzenli kullanımı ile ilgili veriler yetersizdir.

İBH ve Beslenme
Konusunda Genel
Önlemler ve Öneriler

1. Hiçbir diyet veya besin ürünü 
İBH’da tek başına tedavi seçeneği 
olamaz.

2. Herhangi bir diyet rejimi veya 
besin ürünü tek başına İBH gelişi-
mine neden olamaz. 

3. Diyetin genel özellikleri ile 
hastalıkların alevlenme dönem-
lerinde, hayvansal kaynaklı 
proteinlerden zengin, yağdan ve 
şekerden fakir özellikte olması 
önerilir.

4. Özellikle iyilik döneminde süt 
ve süt ürünlerinin diyetten tama-
men çıkarılması doğru bir yak-
laşım değildir (eğer laktoz intoler-
ansı belirtileri yoksa)

5. Gereksiz ve aşırı diyet 
kısıtlamalarının, yetersiz beslen-
meye, kilo kaybına, bağışıklık 
sistemi bozukluklarına ve kemik 
erimesi gibi istenmeyen durum-
lara neden olabileceği unutul-
mamalıdır.
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Yaşlanma, insanların duymak, hissetmek ve yaşa-
mak istemediği fakat doğumla başlayan, engelle-
nemeyen, durdurulamayan, geriye işle-
tilemeyen biyolojik, sosyolojik ve 
psikolojik bir süreçtir. Biyolojik 
yaşlanma doğumdan sonra 
istenilen fakat erişkin 
dönemden sonra mev-
cut bilgi ve deneyim-
lerimiz ile yavaşlatıl-
mak, geciktirilmek 
hatta durdurulmak 
istenilen bir süreç-
tir. Deri, endokrin, 
damar, kemik, 
genitoüriner, göz, 
cinsellik ve beyin 
fonksiyonları bu sü-
reç içerisinde sağlıklı 
kalabilmeli, koordineli 
çalışabilmeli, kişinin fiziksel 
gücünü, psikolojisini ve sosyal 
yaşam kalitesini üst düzeyde tuta-
bilmelidir. 

Yaşlanma sadece bir zaman süreci değildir. Doğum 
tarihleri aynı olan kişilerin bile zaman içerisinde 
farklı görünmelerinin altında genetik, biyokimyasal, 
fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin büyük 
rol oynadığı görülmektedir.

Vücudumuzu çevresel ve fiziksel zararlı etkenler-
den koruyup fiziksel bütünlüğümüzü sağlayan, 
immün, endokrin ve nöral fonksiyonlara sahip en 
büyük organımız olan deri, diğer doku ve organlar 

gibi yaşlanma ile beraber dejeneratif değişiklik-
ler gösterir. Vücudumuzun dış yüzeyini kapladığı 

içinde yaşlanmanın en dikkat çekici 
değişiklikleri deride fark edilerek 

psikolojik ve sosyal açıdan 
diğer iç organ değişik-

liklerinin oluşturduğu 
sıkıntıların önüne 

geçer. Deri yaşlan-
masında, genetik 
ve hormonlar iç 
faktörleri; ult-
raviyole ışığına 
maruz kalmak, 
beslenme, 
nikotin, ilaç ve 
alkol alışkanlığı 

ise dış faktörleri 
oluştururlar.

Deri Yaşlanmasın-
daki İç Etkenler

Yaşlanmanın genetik faktör-
lerden etkilendiği, programlı yaş-

lanma ile birlikte, genetik yapıda yer alan DNA ve 
kromozomların yapısı ile birlikte bunlarda meydana 
gelen yapısal değişiklikler hızlı yaşlanmaya neden 
olabilmektedir. Genetik bilimindeki gelişmeler ile 
gen ve kromozomal yapıdaki kalıtsal veya sonradan 
oluşan bozuklukların saptanması ve sorumlu alan-
lara müdahale yaşlanmayı geciktirebilecektir. Son 
yıllarda DNA onarımı üzerinde tropikal ürünlerde 
geliştirilmektedir. Hormonal açıdan yaşlanma özel-
likle kadınlarda menapoz sonrası hızlanmaktadır. 
Kadınlarda östrojen, progesteron ve androjenler 
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azalırken, folikülstimüle edici hormon ve luteinizan 
hormon artmaktadır. Bu da kadınlarda deride incel-
me, kuruluk, kırışıklıkta artış, deri elastikiyetinde ve 
kan akışında azalmaya neden olur. 

Deri Yaşlanmasındaki Dış Etkenler
Ultraviyole ışınları, direk ve dolaylı olarak yaş-
lanmanın dış nedenlerinden %80 sorumludur. Bu 
hasarın %50 si serbest oksijen radikalleri oluşu-
mundan kaynaklanırken, direk hücresel hasar ve 
özellikle açık tenli olanlarda pigmentasyon artışı, 
renk değişikliği, kuruma, incelme, kırışıklık artışı, 
deri damarlarında artış ve deri tümörlerinde artış 
olarak etkilemektedir. Beslenme alışkanlıklarımız 
her açıdan sağlıklı yaşlanma ve yaşlanmanın ge-
cikmesi açısından çok önemlidir. Tek tip beslenme, 
yeterli miktarda vücudumuz için gerekli besinleri, 
vitaminleri ve mineralleri almamak cildimizin hızlı 

yaşlanmasına, saç ve tırnak bozukluklarına neden 
olmaktadır. Sigara kullanımının cildi yaşlandırdığı 
ve kırışıklıklara neden olduğu bilinmektedir. Ciltte, 
ağız içi ve dudaklarda kanser lezyonların artmasına, 
damar hastalıkları ile birlikte oluşan küçük damar-
lardaki iskemi sonucu deri beslenememesi, toksin 
artışı ve deri hasarına ilaveten pigmentasyon artışı, 
soluk, cansız, kuru deri, düzensiz kalınlaşmış deriye 
neden olmaktadır. Sigara içen kişilerde hayatı bo-
yunca sigara kullanmamış kişilere göre iki kat fazla 
kırışıklık görüldüğü ve hormon replasman tedavile-
rine de daha az yanıt verdiği görülmektedir. Alkol 
kullananlarda deri yaşlanması da hızlanmaktadır. 
Alkolün B vitaminlerini azaltması, karaciğer, beyin, 
hormonlar, damarlar ve immün sistem üzerine 
etkileri sonucu deride kuruluk, incelme, kızarıklık, 
tırnak bozuklukları, damarlanmada artış, pigmen-
tasyon ve cilt tümörlerinde artış görülmektedir.
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İç ve dış faktörlerle beraber psikolojik, sosyal ve sistemik hastalık-
lar da immün sistem üzerinde etkili olmakta ve bağışıklık sistemi-
mizdeki değişikliklerde deri yaşlanmasında ve deri tümörlerinde 
artışa neden olmaktadır. Ayrıca iklim değişiklikleri, sıcak, soğuk ve 
rutubet, uyku düzeni bozukluğu, tekrarlayan kilo alıp vermeler, 
aşırı kilo veya zayıflık, atopik yapı da deri yaşlanmasında önemli 
rol oynar.

Deri Yaşlanması ile
Oluşan Değişiklikler Nelerdir
Deride yaşlanma ile oluşan değişiklikler daha çok deri altında baş-
lar. Deri altının üst katmanlarında, hücresel yenilenmede azalma, 
hücresel bozulmalar, hücre içeriklerinde azalma, toksik madde 
artışı, hücre dışı sıvı ve yağların azalması, hücre yapışmasında art-
maya bağlı deride kabalaşma, kırışma, immün sistem hücrelerde 
ve pigment hücrelerinde azalmaya bağlı düzensiz pigmentasyon 
ve deri kanserlerinde artış görülür. Derinin daha alt tabakasında 
ise derinin kalınlığını, elastikiyetini ve stabilitesini sağlayan başta 
kollajen olmak üzere elastinfibrillerin de azalma, mukopolisakkarit 
ve hyaluronik asitte azalma olur. Bu da deri yapısının bozulma-
sına, incelmesine, sarkmasına ve su kaybına neden olur. Deri ile 
birlikte tırnaklarda bozulma; saç ve kıllarda dökülme, beyazlama, 
incelme; yağ ve ter bezlerinde azalma görülür.

Sigara kullanımı 

cildi yaşlandırır 

ve kırışıklıklara 

neden olur. Sigara içen 

kişilerde hayatı boyun-

ca sigara kullanmamış 

kişilere göre iki kat fazla 

kırışıklık görülür. Hormon 

replasman tedavilerine 

daha az yanıt verir.

Deri Yaşlanmasına 
Karşı Yapılacak
(Antiaging) Tedaviler
Deri yaşlanmasına karşı tedaviler
başlıca şunlardır; 

Beslenmenin düzeltilmesi, uygun diyet

Hormonal bozuklukların düzeltilmesi,
hormon replasmanı

Egzersiz ve spor

Dermatolojik tedaviler

Cerrahi tedaviler
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Antiaging
Dermatolojik

Tedaviler
Güneşten Koruyucular
Güneş yani ultraviyole deri yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biridir. Ultraviyole ışın-
larına maruz kalma süresi, şekli, sıklığı, kişinin deri rengi ve tipine bağlı olarak deri hasarı 
oluşur. Ultaviyole B(UVB) deride kızarık, pigmentasyon artışı ve yanmaya neden olurken; 
ultaviyole A(UVA) derinin derinlerine inerek DNA hasarlarına neden olur. Güneşten korunma 
doğumdan itibaren yapılması gereken, en kolay, etkili ve en ucuz yöntemdir. Güneş ışıklarının 
dik geldiği saatlerde özellikle yaz aylarında dışarı çıkılmamalı, dışarı çıkılması durumunda 
ise şemsiye, koruyucu elbise, şapka ve UVB ve UVA filtreli yüksek korumalı güneş koruyucu 
krem, losyonlar kullanılmalı.

Antioksidan Tedavileri
Deri yaşlanması ile deride toksik etki oluşturan serbest radikaller artar. Bun-
lara karşı koruma sağlayan bazı vitaminler (betakaroten/A vitamini, askorbik 
asit/C vitamini ve alfa-tokoferol/E vitamini), bazı fitokimyasallar (terpenler, 
tioller, linganlar, lignanlar) bu serbest radikallerle birleşerek onları zararsız 
hale getirir. Bunlara antioksidanlar denir. Antioksidanlar ağız yolu ile parente-
ral ve topikal olarak deri üzerine kullanılabilir. Dermatolojida kullanılanlar; retinoidler, E vitamini, C vitamini, D 
vitamini, Ferulik asit, nikotinamid, alfa lipoik asit(ALA), koenzim Q10, idebenon, kinetin, çay özleri, peptidler 
ve büyüme faktörleri, ayrıca aleovera, üzüm çekirdeği özleri, soya ve buğday proteinleri, çinko, selenyum, 
glutatyon, melatonin, DHEA gibi antioksidan özelliği olan antioksidanlardır.

Nemlendiriciler
Derinin nemlendirilmesi antiaging tedavilerde çok önemlidir. Derinin korunması yanısıra su tutma kapasitesinin 
artırılması, deri bariyerinin güçlendirilmesi, dış derinin atılımının kolaylaştırılarak derinin nefes almasının sağlanması, 
derinin canlı, esnek ve parlak görünmesi açısından önemlidir. Deride kuruluk ve atopiye bağlı oluşabilecek kaşıntılı 
durumları ve hastalıkları da önlemede etkilidir. Nemlendiriciler okluzivler (vazelin, parafin, lanolin, skualen, propilen 
glikol, dimetikon, balmumu, soya yağı ve üzüm tohumu yağı) ve humektanlar (gliseri, üre, sorbitol, sodyum hiyaluro-
nat, alfa hidroksi asit, laktat, sitrat) olmak üzere sınıflanırlar. 

Renk Açıcılar
Deri yaşlanması ile beraber hormonlar ve özellikle 
güneşin etkisi ile melasma, solar veya yaşlılık lentigosu 
gibi hiperpigmente koyu lezyonlar oluşmaya başlar. Bu 
esasında ultraviyoleye karşı zayıflayan ve hücresel olarak 
azalan derinin savunma mekanizmasıdır. Deri renk yapıcı 
melanin sentezini artarak deriye zarar veren hem ultra-
viyoleyi hem de serbest radikalleri yok etmeye çalışır. Bu 
bakımdan renk açıcıları kullanırken güneş koruyucuları 
kullanmak oldukça önemlidir. Renk açıcı olarak; hidro-
kinonlar, azelaik asit, kojik asit, soya sütü, glabaridin, 
rezorsinol, E vitamini ve C vitamini kullanılmaktadır.

Kimyasal Peeling (Cilt Soyma)
Yaşlanan, lekelenen, yapısı bozulan derinin kimyasal 
ajanlarla soyulması deri üzerindeki sert, lekeli, düzen-
siz ve kuru tabakaların uzaklaştırılması ve alttaki daha 
genç hücrelerin yüzeye çıkarılması ile cilt yenilenmeye 
ve canlanmaya başlar. Ortamdaki serbest radikallerde 
uzaklaştırıldığı için deride yaşlanma etkileri azaltılmış olur. 
Kimyasal soyucular hafif, orta ve derin soyucular olmak 
üzere sınıflandırılırlar. 
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Deri Altına Dolgu Uygulamaları
Deri altına uyum sağlayıp alerjiye ve reaksiyona neden olmayacak 
çeşitli maddelerin verilerek bölgesel dokuyu artırmak amacı ile yapılan 
işlemlerdir. Bunlar hayvanlardan ve insanlardan elde edilen kollagen-
ler, hyaluronik asit içeren implantlar, kişinin kendi yağ dokusunun 
enjeksiyonu, kişinin kendi kollajeninden üretilen kollajenin enjeksiyo-
nu, sentetik uzun etkili materyallerdir. Bu uygulamalar deride kollajen 
sentezini artırır. Hyaluronik asit özellikle deride su tutulumunu artıra-
rak deriye volüm verir. Kırışıklıklarda, derideki doku kaybının azaldığı 
alanlarda ve yüz ve vücuda şekil vermek amacı ile kullanılırlar.

Botulunium Toksini Uygulamaları
Botulunium A toksini, Clostridiumbotulinum denen bir bakte-
riden elde edilir. Çizgili kas sinirlerinde geçici felç durumu oluş-
turarak etki eder. Vücuda herhangi bir toksik etkisi ve zararı 
yoktur. Yüzdeki kırışıklıklar, ifade bozuklukları, el-ayak ve koltuk 
altı terlemeleri için kullanılır. 

PRP Uygulamaları
Bu uygulamada kişinin kanı alınarak özel tüplerde santrifüj 
edilerek içindeki trombositler ve kök hücreler ayrılarak deri 
altına enjekte edilir. İmmün sistemi güçlendirme yanında, 
leke tedavilerinde, cilt yenilemede, saç dökülmelerinde 
kullanılmaya başlanılan bir yöntemdir.

Mezoterapi Uygulamaları
Tedavi edilmek istenilen bölgede cilt altına iste-
nilen minimal ilaç dozlarının enjekte edilmesidir. 
Mezoterapide tedavi edilen hastalığa bağlı olmak 
üzere değişen ilaçlar, vitaminler, doğal bitki ekstre-
leri ve biyoaktif maddeler kullanılır. Mezoterapinin 
etkinliği uygulanan ürünün lokal etkisine ve yapılan 
enjeksiyonlar sonrası artan endorfinlere bağlıdır. 
Böylece bölgedeki kan akımı hızlanır, sinir iletimi 
artar, immün sistem güçlenir. Bu sayede sistemik 
ilaç kullanımının oluşturacağı yan etkiler yerine 
ilaçlar minimum düzeyde hastalıklı bölgeye verilir. 
En çok selülit, yüz gençleştirme, cilt sıkılaştırma, 
saç dökülmesi, yara izleri, deri çatlakları, damarsal 
problemler için kullanılır.

Lazer ve Radyo Frekans
Tedavileri
Elektromanyetik bu tedaviler, cildin 
soyulması, yeniden biçimlendirilmesi 
ve vücuttaki leke, iz ve artan kıl ve 
damarsal yapıların yok edilmesi için 
kullanılmaktadır. Cildin soyulması, 
yenilenmesi amacı ile kullanılan 
lazerler ablatif lazerlerdir. Lazer ışını 
hücrelerdeki suyun absorbe ettiği ısı 
enerjisi ile radyasyonla hasarlanan 
hücreleri buharlaştırır, cilt yenilen-
mesini sağlar. Bunlar CO2 lazer ve 
Erbium/YAG lazerlerdir. Derini üst 
tabakasının bütünlüğünü bozmadan 
derialtı tabakasında yaralar oluş-
turarak kollajen üretimini artıran 
ve derinin yeniden biçimlenmesini 
sağlayan lazerlere de ablatif olmayan 
lazerler denilir. Bunlar da Nd/YAG 
lazerler, Fraksiyonel CO2 lazerlerdir. 
Bu lazerlerde leke, yara izi, deri çat-
lakları, damarsal bozukluklar, cerrahi 
düzeltmeler için kullanılmaktadır. 
Radyo frekans tedaviler ise radyo 
dalgaları ile deri ve deri altı dokuda 
oluşturulan ısı ile kollajen sentezini 
artırarak derinin yapısını düzeltme, 
yeniden şekillendirme oluşturmak-
tadır.
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merkez kütüphanemiz
yeni binasında hizmet vermeye başladı.

•12,500 m² alan
•870 kişilik oturma kapasitesi
•150.000 kitap ve kitap dışı materyal,
•120.000 elektronik kitap
•1478 basılı, 29,813 elektronik dergi
•Kişiye ait 9 ayrı koleksiyonda 29,000 yayın
•Katalog taraması için 77 adet terminal
•11 adet kişisel çalışma kareli
•7 adet grup çalışma odası
•Özel donanıma sahip görme engelliler odası



Uzm. Dr. Ruhsen ÖCAL
Nöroloji ABD

NÖROPATİK 
AĞRI

Nöropatik ağrı, sinir sis-
temindeki bir lezyon veya 
fonksiyon bozukluğu so-
nucu ortaya çıkan ağrı-
dır. Hastalar nöropatik 
ağrıyı yanma, kemirme, 
acıma, vurma, saplanma, 
batma, elektrik çarpması 
gibi tariflemektedir.Ağrı; yolunda olmayan bir şeylerin olduğunu gös-

teren bir uyarıcıdır ve biz bu sayede korunma ön-
lemleri alabiliriz. Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki 
bir lezyon veya fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya 
çıkan ağrıdır. Nöropatik ağrı sinir hücresi üzerinde 
oluşan hasar sonrasında o bölgeden kaynaklanan 
kontrol dışı elektrik deşarjlarından kaynaklanır. 
Zamanla sinir hücre kılıfında oluşan yapısal deği-
şiklikler ağrıyı kalıcı hale getirir.  Nöropatik ağrı 
farklı hastalıklara bağlı bir bulgudur.  Nöropatik 
ağrıyı karakterize eden bulgular değişiktir ve sıklık-
la birden fazla bulgu birliktedir. Hastalar nöropatik 
ağrıyı yanma, kemirme, acıma, vurma, saplanma, 
batma, elektrik çarpması gibi tariflemektedir. Top-
lumda %1-2 oranında görülür. En sık nöropatik ağrı 
nedeni şeker hastalığıdır.

Nöropatik Ağrı
Nedenleri Nelerdir?

Periferik Nöropatik Ağrı Nedenleri
•Metabolik (Diabet, tiroid hastalıkları, böbrek has-
talığı…)
•İnfeksiyöz (AIDS, zona)
•Beslenme bozuklukları (Alkolizm, B vitamin eksiklikleri)
•Toksinler (Kullanılan ilaçlara bağlı, Arsenik, Civa…)
•Malignensiler (Küçük hücreli akciğer kanseri, lenfo-
ma, multipl myeloma…)

soruda
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•Kalıtsal (Ailevi polinöropatiler)
•İnflamatuvar (Guillain Barre)
•İdiyopatik Hastalıklar (Tuzak nöropatiler)

Santral Nöropatik Ağrı Nedenleri
•İnme sonrası nöropatik ağrı
•Omurga yaralanması
•Multipl skleroz
•Omurilik iltihabı

Nöropatik Ağrı
Bulguları Nelerdir?
Dokunma duyusunda azalma, ağrıyı daha az hisset-
me, uyaran yanıtında azalma, karıncalanma hissi, ağ-
rıyı çok fazla hissetme, normalde ağrı oluşturmayan 
uyarana bağlı olan ağrı, uyarana karşı anormal olarak 
ağrılı tepki verilmesi, rahatsız edici anormal his bul-
guları bize nöropatik ağrıyı düşündürür. 

Nöropatik Ağrının
Hangi Özellikleri Önemlidir?
•Yanma, batma, karıncalanma, donma, elektrik çarp-
masına benziyor mu?
•Ne zaman başladı?
•Yayılıyor mu?
•Ne kadar şiddetli?
•Ne sıklıkta görülüyor?
•Geceleri yoğunlaşıyor mu?
•İşinizi, sosyal hayatınızı veya özel hayatınızı etkili-
yor mu?

Nöropatik Ağrı
Hayatımızı Nasıl Etkiler?
Nöropatik ağrı hayatımızda sosyal, psikolojik, fiziksel 
ve duygusal etkiler yaratır. Uzun süreli ağrı; uyku bo-
zukluğuna, sosyal yaşamın aksamasına, depresyon ve 
gerginliğe yol açar. Ağrı kişiye göre değişebilir.

Nöropatik Ağrı
Tanısı Nasıl Konulur?
Nöropatik ağrıda doğru teşhis ve tedavi için hastanın 
kendisini iyi bir şekilde ifade etmesi önemlidir. Bir çok 

bulgu duyu sistemi ile ilgilidir ve bize tanıda sadece 
hastanın öyküsü yardımcı olur. Duyu sistemini etkile-
yen hastalık veya lezyon düşündüren bir hikayenin ol-
ması önemlidir. Bu hikayenin doktor tarafından ana-
tomik olarak hastalıkla ilişkilendiriliyor olması gerekir. 
Muayenede bulunan his değişikliği tanı konulmasını 
kolaylaştırır. Nöropatik ağrı yapabilecek hastalık veya 
lezyonun tespit edilmesi gerekir. Şikayetin olduğu 
anatomik bölgede testler ile sinir hasarı saptanıyor 
ise tanımızı destekler. Bu bulguların hepsinin her 
hastada mutlaka olması şart değildir. Hastanın uzun 
süreli yanma, batma, karıncalanma ve ağrı yakınma-
sı bize nöropatik ağrı tanısını düşündürür. Hastada 
nöropatik ağrı yapabilecek nedenlere yönelik ayrıntılı 
kan tetkikleri yapılmalıdır. Nöropatiden şüphelenilen 
durumlarda elektromyografi (elektrikle sinir hızı ölçü-
mü)  tetkiki biz yardımcı olur. Nadiren sinirden biyop-
si yapılması gerekebilir.

Nöropatik Ağrı
Nasıl Tedavi Edilir?
Nöropatik ağrı sendromlarında daha etkili bir teda-
vi uygulamak için nöropatik ağrıya neden olan altta 
yatan nedenin araştırılması gerekir. Nöropatik ağrı 
tedavisi ile hastanın şikayetlerinin azaltılması hedefle-
nir, altta yatan nedenin tedavisi nöropatik ağrının iler-
lememesi ve tedavisinde önemlidir. Örneğin diyabeti 
olan hastada; kan şekeri yüksekliği sinirlerin beslen-
mesini bozar ve nöropatik ağrıya neden olur. İlk yapıl-
ması gereken kan şekerinin kontrol altında tutulma-
sı ve sinirlerin beslenmesini tekrar sağlayabilmektir. 
Nöropatik ağrı sinir hücrelerinin harabiyetinden  kay-
naklandığı için alışılagelmiş ağrı kesici ilaçlara yeterin-
ce yanıt vermez. Ancak günümüzde etkili ve güvenilir 
özel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Nöropatik ağrı 
tedavisi çok yönlüdür, çeşitli ilaçlar ve ilaca yanıtsız 
hastalarda girişimsel tedavi alternatifleri vardır. Teda-
vide özel sara ilaçları, ritim bozukluğu ilaçları, özgün 
kas gevşeticiler, morfin türevi ilaçlar, lokal anestezikler 
kullanılabilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen veya ilaç 
tedavisini çeşitli nedenlerle kullanamadığımız hastala-
ra girişimsel yöntemlerle sinir bloke edilebilir.
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Uzm. Dr. Tugan TEZCANER
Genel Cerrahi ABD

Safra Kesemı̇zi
NE KADAR 
TANIYORUZ? 

Safra kesesi hastalık-
ları, toplumda çok sık 
görülen hastalıklar-
dandır. Safra kesesi 
hastalıkları safra yol-
larının ve hatta zaman 
zaman pankreasın da 
katıldığı çok çeşitli 
hastalıklardan oluşur. 
Kendimizde ya da bir 
yakınımızda görme 
olasılığımız yüksek ol-
duğu bu hastalıkları ve 
tedavileri anlamak için 
öncelikle biraz safra 
sistemi ile bilgi edin-
memizde fayda var.
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Safra Nedir?
Safra, karaciğerde üretilen çeşitli bileşenlerden 
oluşan bir sıvıdır. Safra vücudumuzdan çeşitli artık 
maddelerin atılması ve sindirimde rol alır. Karaciğer 
vücudumuzun en önemli laboratuarıdır. Bu görevi-
ni yaparken safranın üretilmesi ve safranın içeriğini 
oluşturan bileşenlerin oranlarının ihtiyaca göre dü-
zenlenmesi en önemli yardımcı unsurlardan biridir. 
Safra anlaşılacağı gibi vücudun vazgeçilmezidir. 

Safra Kesesi Nedir?
Safra kesesi ve safra yollarını birlikte anlamakta 
fayda var. Üretilen safra yolculuğuna karaciğerdeki 
en küçük safra yollarından başlar. Karaciğer içindeki 
bu küçük safra yolları toplanarak daha büyük safra 
yollarını nihayetinde ana safra kanallarını oluşturur. 
Safranın yolculuğunun bitip görevinin başladığı yer 
ise midenin devamı olan on iki parmak barsağıdır. 
Safra yolları, pankreas kanalı ile birlikte on iki par-
mak barsağına açılarak sindirimde önemli görevler 
alır. İçerdiği atıklar da bağırsağa ulaşmış ve vücuttan 
uzaklaşmaya başlamıştır. 

Safra kesesi, karaciğerin hemen bitişiğinde yer alan 
su damlası şeklinde bir keseciktir. Görevi asla 
ve asla safrayı üretmek değildir. Safra kese-
si, karaciğerin ürettiği fazla safrayı yemek 
yenilmediği zamanlarda biriktirir; yemek 
sırasında ise büzülerek içindeki safrayı 
önce safra yollarına oradan da on iki 
parmak barsağına gönderir.

Safra Kesesi ve Yolları
Hastalıkları Nelerdir?
En sık görülen hastalıkları taşa bağlı 
iltihaplanma, safra yolların tıkanması (tı-
kanma sarılığı), pankreasın iltihaplanma-
sıdır (pankreatit). Ne yazık ki safra kesesi 
ve safra yolları kanserleri de karşımıza çıka-

bilen çok ciddi hastalıklardır. Bu bölgenin kanserleri 
ayrıca incelenmesi gerektiren geniş yelpazede hasta-
lılardır; bu yazımızda daha çok safra taşları ve tedavisi 
üzerinde duracağız.

Safra Taşları Nedir?
Safranın içinde çökelme ve sertleşme sonrası ortaya 
çıkan taş benzeri oluşumlardır. Safranın bileşenle-
rinden oluşurlar; farklı bileşen oranları içerebilirler. 
Kimi zaman kum kristalleri gibi kimi zaman küçük 
çakıl taşları kimi zaman da yumurta büyüklüğünde 
olabilirler. Na-
sıl oluştuk-
larına dair 
k e s i n 
bir bilgi 
y o k t u r. 
En çok 
üzerinde 
durulan 
görüşler 
kişini 
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safra sıvısının özelliklerinin çökelmeye yatkın oldu-
ğu ya da safra kesesinin yetersiz boşalması sonu-
cunda çökelme ortaya çıkmasıdır. Safra taşlarının 
sıklığı; kadın cinsiyette, obezitede, hızlı kilo kaybı 
durumunda, şeker hastalığı olanlarda, yaş ilerledikçe 
arttığı görülür. 

Safra Taşları
Şikayete Yol Açar Mı?
Safra taşları özellikle karnın üst orta kısmında ağrıya 
yol açabilir. Bu ağrı genellikle sırta ve omuza doğru 
yayılır. Yemeklerden sonra bu ağrıda şiddetlenme 
görülebilir. Hazımsızlık ve karında şişlik de önemli 
yakınmalardandır. Bulantı ve kusmaya varan hazım-
sızlıklara yol açabilir. Görüldüğü gibi birçok hasta-
lıkla karışabilecek çok genel yakınmalara yol açabi-
lir. Bu yakınmaların sebebi safra taşları olabileceği 
gibi diğer karın içi organlardan da kaynaklanabilir. 
Bu yakınmalar 
olduğunda dok-
tora başvurmak 
özellikle ileride 
oluşabilecek kötü 
ve riskli durumla-
rın önlenmesi için 
gereklidir. 

Safra Taşları-
nın Olmasının
Riskleri Ne-
lerdir?
Safra taşları bah-
settiğimiz yakın-
maların dışında safra kesesinin iltihaplanması (akut 
kolesistit), tıkanma sarılığı (safra yollarının tıkanma-
sı ya da iltihaplanması) ya da pankreasın iltihaplan-
masına (akut pankreatit) yol açabilir. Bu durumlar 
şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı kusma ve kimi za-
man deri renginde sararma ile kendini gösterir. Bu 
hastalıkları ne zaman ortaya çıkacağını ya da neyin 
tetiklediğini bilemiyoruz. Ortaya konulan gerçek 
safra taşları ile birlikte yaşanan yıllar uzadıkça bu 
risklerinin görülme olasılığının arttığıdır. Yine önem-
li diğer bir gerçek, bir kere bu hastalıklar görüldük-
ten sonra yeniden ve daha şiddetli olarak görülme 

olasılığının yüksekliğidir. Yine bu hastalıklar ile ilgili 
önceden kestirilemeyen önemli diğer bir konu has-
talığın şiddetidir; bu hastalıklar çok hafif ayaktan 
tedavi ile atlatılabilirken hayatı tehdit eden riskli 
durumlara da yol açabilir. 

Safra kesesi kanserlerinin de safra taşları olan insan-
larda daha yüksek oranda görülme olasılığı vardır.

Safra Taşı Tanısı
Nasıl Konulur?
Kimi zaman bahsedilen yakınmalar ile kimi zaman 
da başka sebepler ile yapılan tetkiklerde tanı ko-
nulabilir. Tanıda en geçerli, yan etkisi en az olan 
tetkik karın bölgesinin ultrason ile incelenmesi-
dir. Ultrason ile safra kesesinin duvarı boyutları, 
içinde taş varlığı ve hatta safra yollarının durumu 
yüksek doğrulukta incelenebilir. Çeşitli durumlarda 

tomografi ve MR 
görüntüleme yön-
temlerinden de 
yardım alınmak-
tadır. 

Safra Taşları 
Nasıl
Tedavi Edilir?
Safra taşlarının 
bulunduğu anato-
mik yer ve yol aç-
tığı duruma göre 
tedavi yapılması 

gereklidir. İlaç tedavisi ile safra taşlarından kalıcı 
olarak kurtulmak mümkün değildir. 

Sadece safra kesesinde bulunan taşların tedavisi için 
safra kesesinin cerrahi olarak alınması gereklidir. Bu 
işleme kolesistektomi denilir. Kolesistektomi, açık ya 
da kapalı yöntem ile yapılabilir. Kapalı yöntem lapa-
roskopik yöntemdir; yani karın bölgesinde kesi oluş-
turmadan oluşturulan delikler ile yapılan karın ame-
liyatı şeklidir. Cerrahide esas olan safra kesesinin 
tamamının güvenle alınmasıdır. Çeşitli yöntemlerin 
gelişmesi ile yapılan ameliyat aynı kalırken ameliyat 
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sonrası normale dönme, ağrı ve kozmetik (yara izi) 
sonuçlar açısından üstünlükler elde edilmiştir.
Kapalı yöntemde, karın içine 4 farklı yerden oluştu-
rulan delikler ile ya da göbek deliği içinde oluşturu-
lan tek büyük delik ile ameliyat gerçekleştirilir. Her 
iki yöntemde de ameliyat sonrası açık yönteme göre 
daha hızlı normale dönme, daha az ağrı görülmek-
tedir. Tek delikten yapılan kapalı safra kesesi ame-
liyatının (tek insizyon laparoskopik kolesistektomi) 
en önemli üstünlüğü ise göbek içine gizlenen kesi 
sayesinde “izsiz cerrahi“ olmasıdır. Bu hastalarımıza 
yaptığımız en önemli uyarı ise ameliyat sonrası yara 
izi görülmeyeceği için mutlaka safra keselerinin alın-
dığını hatırlatmaları gerekliliğidir.

Safra kesesi ile birlikte safra yollarında da taş varlı-
ğında safra kesesi alınmadan safra yollarındaki taşlar 
uzaklaştırılmalıdır. Safra yollarına ameliyat uygulamak 
yerine hasta için çok daha konforlu ve ağrısız işlem 
olan ERKP işleminin uygulanması tercih edilir. ERKP 
işleminde ağzı yolu ile girilen endoskop ile on iki par-
mak barsağına açılan safra yollarının ağzı bulunarak 
buraya ilerletilen kateterler (ufak borucuklar) yardımı 
ile taşın çıkartılması, safra yolu alt ucunun genişletile-
bilmesi mümkün olmaktadır. Bu işlem başarılı sonuç-
landıktan sonra mutlaka safra kesesi alınarak hastalık 
kaynağı ortada kaldırılmalı ve tekrarlamalar önlenme-
lidir. Safra yollarındaki taş ERKP veya benzeri işlemler 
ile çıkarılamayabilir. Bu durumlara az da rastlanılsa 
daha ağır ve karmaşık cerrahi işlemler gerektirir.

Safra kesesi iltihaplandığında ise hastanın genel du-
rumu ameliyata uygun ve erken dönemde ise ilk se-
çenek kapalı yöntem ile safra kesesinin alınması ge-
reklidir. Acil yapılan bu ameliyatlarda kapalıdan açık 
ameliyat geçme ihtimali daha yüksektir. Safra kesesi 
ya da yolları iltihaplanması, pankreas iltihaplanma-
sı daha farklı cerrahi işlemler gerektirebilen hayati 
tehlikelere yol açabilen hastalıklardır. Yaş ilerlemesi, 
eşlik eden hastalıkların bulunması bu riskleri arttır-
maktadır. 

Tekrarlayan iltihaplar, cerrahi anatomiyi karmaşık bir 
hale getirmekte; laparoskopik cerrahiden açık cer-
rahiye döneme oranlarını arttırmaktadır. Ameliyata 
bağlı risklerinde bu durumlarda arttığı bilinmektedir.

Safra Kesesi
Ameliyatı Riskli Midir?
Safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi), her yıl binler-
ce gerçekleştirilen bir ameliyat yöntemidir. Bu ameli-
yattan sonra yara yeri enfeksiyonu, pıhtı atması, akci-
ğer enfeksiyonu gibi istenmeyen genel yan etkiler çok 
düşük oranlarda görülebilir. Bu ameliyata özel olarak 
safra yollarının ya da karaciğerin ana damarlarının ya-
ralanma riski mevcuttur. Göz önünde bulundurulması 
gereken nokta bu istenmeyen yan etkilerin geçirilen 
iltihaplanma sırasında ve sonrasında ortaya çıkma ola-
sılığı göreceli olarak artar.

Safra Kesesi
Ameliyatı Olduktan Sonra
Hayatımızda Neler Değişir?
Sindirim için safra kesesi mutlak gerekli bir or-
gan değildir. Safra kesesi alındıktan sonra safra, 
karaciğerden bağırsağa olan akışına devam eder. 
Dolayısı ile ameliyattan sonra normal dengeli bir 
beslenme devam eder. Herhangi bir beslenme kı-
sıtlaması yoktur. Yani safra kesesi alındıktan sonra 
yenilmemesi gereken herhangi bir yiyecek yoktur. 
Çok nadir olarak ameliyattan sonra hazımsızlık bil-
diren hasta grubu mevcut iken hastaların çok bü-
yük çoğunluğunda bu görülmez. Hatta beslenme 
ile ilgili yakınma ve yaşam kalitesi incelendiğinde 
çok yüksek oranda ameliyattan sonra önceye göre 
iyileşme olduğu görülmüştür. 

33



Doç Dr. Koray HEKİMOĞLU
Radyodiagnostik ABD

DÜŞÜK DOZ
AKCİĞER
TOMOGRAFİSİ

Bilgisayarlı tomografi akciğer hastalıklarının sap-
tanmasında akciğer filminden çok daha duyarlı bir 
radyolojik görüntüleme yöntemidir. Bu özelliğine 
bağlı olarak, normal akciğer grafilerinde izlene-
meyen birçok rahatsızlık bilgisayarlı tomografi in-
celemesi ile kolaylıkla görülebilmektedir. Bununla 

beraber bilgisayarlı tomografide radyasyon (X ışı-
nı) kullanılarak incelemenin gerçekleştirilmesi en 
önemli dezavantajıdır. Yeni geliştirilen Bilgisayarlı 
tomografi sistemleri, görüntü kalitesinden ödün 
vermeden düşük doz tekniği ile akciğer inceleme-
lerinin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Günü-

Bilgisayarlı tomografi, günümüz tıp dünyasında sıklıkla kullanılan vaz-
geçilmez tanısal yöntemlerden biridir. X ışını temelli bir görüntüleme 
sistemi olmakla beraber yeni gelişen yöntemler ile çok düşük radyasyon 
dozları ile görüntüleme yapılabilmektedir. Özellikle akciğerler gibi “ka-
palı kutu” tarzında olan organlarda akciğer filmlerine göre çok daha faz-
la tanısal bilgi verebilmekte, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok 
akciğer hastalığının erken tanısı kolaylıkla konabilmektedir. 
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müzde, hastanemizde olduğu gibi birçok gelişmiş 
merkezde düşük doz radyasyon tekniği kullanan 
ileri sistem bilgisayarlı tomografi cihazları ile akci-
ğer taramaları yapılmaya başlanmıştır. 

Akciğer Hastalıklarında
Erken Tanının Önemi
Birçok akciğer rahatsızlığı olmakla beraber bunlar 
arasında başta akciğer kanseri olmak üzere çoğu 
önemli akciğer hastalığının erken evrelerde tanı 
alması ile tedavi edilebileceği bilinmektedir. Erken 

dönemlerde sinsi seyir gösteren ve belirti verme-
yen hastalıklar en önemli grubu oluşturmaktadır. 
Özellikle yoğun sigara içicileri gibi riskli kişilerde 
erken dönemde hastalığın saptanması hastaların 
tedavi şansını  belirgin derecede artırmaktadır.  Bir 
tanısal yöntemin akciğer hastalıkları  taramasında 
yeterli olabilmesi için küçük oluşumları yakalamada 
duyarlılığı ve iyi huylu yapıları saptamada seçici-
liğinin yüksek olması gerekir. Bilgisayarlı tomog-
rafi akciğer nodüllerinin (lekelerinin)  tespitinde 
akciğer grafisinden çok daha duyarlı bir inceleme 
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yöntemidir. Bununla beraber bilgisayarlı tomog-
rafide radyasyon kullanılarak incelemenin gerçek-
leştirilmesi en önemli dezavantajıdır. Son yıllarda 
geliştirilen yeni sistemlerle görüntü kalitesinden 
ödün verilmeden düşük doz bilgisayarlı tomografi 
tekniği ile akciğer hastalıklarının taraması ve erken 
tanısı yapılabilir hale gelmiştir. Akciğer hastalıkları 
içinde bilinen en önemli olanı ve hayatı tehdit ede-
ni ise akciğer kanseridir.

Akciğer Kanserinin
Sıklığı ve Nedenleri
Akciğer kanseri, hızlı ilerleyen kanser türleri ara-
sında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sıklık-
ta görülmektedir.  Akciğer kanserinin oluşumunda 
kişisel ve çevresel faktörler etkili olmaktadır. Kan-
ser oluşumunda  % 80 etkili olan çevresel faktör-
ler arasında sigara içimi  en önemli yeri tutarken 
genetik yatkınlık ise kişisel faktörlerde ön planda 
yer almaktadır. 

Çevresel faktörlerde sigaranın yanı sıra sanayi ge-
lişmesine bağlı olarak kullanımı artan asbest, ben-
zen, krom, nikel, kadminyum gibi metaller, vinil 
klorür, arsenik, ultraviyole ışınları etkili olabilmek-
tedir. 

Sigaranın Akciğer
Kanseri ile  İlişkisi
Akciğer kanserin çevresel nedenleri arasında 
en önemlisi şüphesiz ki sigara içilmesidir. Si-
gara içenlerde başta akciğer kanseri olmak 
üzere birçok kanser türü gelişiminin arttığı 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır.  Bu ça-
lışmalarda sigara içen ve içmeyen 
kişiler yıllar boyunca izlenmiş 
ve bu kişilerde akciğer kan-
seri gelişme sıklığı ayrıntılı 
olarak araştırılmıştır. Sigara 
ile akciğer kanseri arasında-
ki ilişki  son 50-60 yıldan 
beri bilinmektedir. Yapılan 
pek çok çalışmada  akciğer 
kanserlerinin % 85-90 ne-
deninin sigara olduğu ve 

sigaranın akciğer kanser riskini 5 kat ile 15 kat ara-
sında artırdığı ortaya konulmuştur.  Akciğer kan-
seri meydana gelmesi bakımından  sigara içmeye 
başlama yaşı, toplam sigara içme süresi ve günde 
içilen sigara sayısı gibi faktörlerde rol oynamakta-
dır. Sigaraya ne kadar erken yaşta başlanmışsa, ne 
kadar uzun süreden  beri ve ne kadar fazla sayıda 
içiliyorsa risk o kadar artmaktadır. Bununla beraber  
oluşan risk, sigaranın bırakılması ile azalmaktadır. 
Akciğer kanseri insanlarda görülen kanserler ara-
sında en hızlı seyreden türlerden birisidir. Bugün-
kü olanaklar ile ileri dönemde saptanmış akciğer 
kanserli kişilerde ne yazık ki tedaviye yeterli yanıt 
alınamamaktadır. Ancak, erken dönemde saptan-
mış akciğer kanserlerinde hastaların tedaviden 
yararlanma olasılığı belirgin derecede artabilmek-
tedir. Bu nedenle akciğer kanserinde erken tanı 
konulması çok önem taşımaktadır. Akciğer kanse-
rine yol açabilen etkenlerden  olabildiğince korun-
makta önem taşımakta olup en etkili yolu  sigara 
içilmemesi ve sigara dumanı bulunan ortamlardan 
uzak durulmasıdır. Birçok ülkede bu yönde yasal 
düzenlemeler yapılmış ve etkili bir şekilde uygu-
lanmaktadır. 

Sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki sigara du-
manından pasif olarak  etkilenen kişiler için de 
söz konusudur. Kendisi sigara içmediği halde 
çevredeki diğer kişilerin içtiği sigaradan kay-
naklanan dumanı soluyan kişilerde de akciğer 
kanser riskinin 2 kat ile 5 kat arası  yükseldiği 
bildirilmektedir. 

Birçok akciğer kanseri akciğerlerde kü-
çük bir nodül (leke) şeklinde baş-

lamakta olup bu düzeyde iken 
akciğer filmleri ile saptanması 
son derece zor olmaktadır. 
Oysa akciğer tomografileri 
ile nodüller 3-4 mm. dü-
zeylerinde iken bile tespit 
edilebilmektedir. Bu da 
tarama amaçlı akciğer to-
mografilerinin önemini or-
taya çıkarmaktadır.
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Düşük doz bilgisayarlı tomografi tekniği, normal bilgisayarlı tomografi programlarına göre hastaya daha az radyasyon vererek incelemeyi gerçekleştiren, ancak teşhis için  yeterli kalitede görüntü alınmasını sağlayan bilgisayarlı tomografi yöntemidir. Akciğer içindeki bir kanser odağının saptana-bilmesi lezyon ile çevre doku arasında yaratılan kontrasta bağlıdır. Düşük doz bilgisayarlı tomografi tekniğinde zaman bağlı  röntgen tüp akım değeri normalin 1/5 indirilmektedir. Bu uygulama uygulanan radyasyon dozunda ciddi bir azaltma yaratırken, akciğerdeki kitle ya da nodülün tespitinde önem taşıyan doku kontrastında anlamlı kayba neden olmamakta-dır. Normalde kullanılan çekim protokollerinde  bir akciğer to-mografisinde alınan radyasyon dozu ortalama 5 mSv (radyasyon dozu) düzeyindedir. Düşük doz bilgisayarlı tomografi uygulamasında ise  bu değer yaklaşık beşte biri düzeyine düşmek-te ve  ortalama 1 mSv olmaktadır.

Düşük Doz
Bilgisayarlı

Tomografi
Yönteminin 

Farkı
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Romatoloji BD

Kemik, eklemler ve bunların ara-
sındaki bağları etkileyerek ağrı, 
şişlik, hareket kısıtlılığı ve şekil 
bozukluğuna neden olan hastalık-
lar romatizma olarak adlandırılır. 
Romatizmal hastalıklar, artrit ya-
parak şikayet oluşturan hastalık-
lardır. Artrit eklemlerde ağrı, kıza-
rıklık, şişlik ve hareket kısıtlığına 
neden olan iltihabi değişiklikler-
dir. Birçok hastalık artrite neden 
olur. Bu hastalıklar aynı zamanda 
iç organlarda da iltihaplanma ya-
parak şikayet ve bulgulara neden 
olabilirler. Romatizmal hastalıklar 
iltihabi romatizmal hastalıklar ve 
iltihabi olmayan romatizmal has-
talıklar olarak sınıflandırılabilir.

Romatizma

Uzm. Dr. Melih PAMUKÇU
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İltihabi Olmayan
Romatizmal Hastalıklar
Bu grupta en sık görülen hastalıklar, halk arasında kireçlenme 
olarak da bilinen hasarlayıcı eklem hastalıkları (osteoartrit) ile 
boyun, sırt ile alt ve üst uzuvların yumuşak dokularında ağrı-
lar ile seyreden yumuşak doku romatizmasıdır (fibromiyalji).

Eklemlerde, eklemi oluşturan kemiklerin üzerini örten 
kıkırdak yapı mevcuttur. Kıkırdak, eklem hareketini kolaylaş-
tırmak için kaygan bir yüzey oluşturur. Kemiklerin birbirine 
sürtünmesini engeller. Kıkırdağın yapısı yaşlandıkça değişir. 
Kireçlenme (osteoartrit), eklemde kıkırdak hasarı ve kıkırdak 
dokusu kaybından dolayı oluşur, eklemde ağrı ve tutukluğa 
yol açan bir hastalıktır. Bilinen en eski ve en yaygın hasta-
lıklardan birisidir. Kıkırdak hasarı yapabilecek birçok neden 
vardır. Bu nedenlerden bazıları aşırı kilolu olmak, eklemin 
travmaya maruziyeti , kas zayıflığı, eklem zarını etkileyen 
iltihabi hastalık bulunması ve genetik yatkınlıktır. Kıkırdak 
hasarıyla birlikte, eklem zarı tarafından salgılanan eklem içi 
sıvı da eklemi koruyan özelliklerini kaybeder ve bu da eklem 
hasarının artışına katkıda bulunur.

Kireçlenme her eklemde görülebilir ancak en sık kalça ve 
diz eklemi etkilenir. Ayrıca elde tırnağa yakın eklemlerde ve 
ayakta başparmak ekleminde de oluşur. Genellikle ileri yaş 
hastalığıdır, her iki cinsiyette de görülür.

Tedavisinde, ağrıyı azaltıcı ve eklem açıklığının korunup 
arttırılmasına yönelik tedaviler ön plandadır. Fizyoterapi, 
egzersiz, kilo verilmesi ve gerekeli durumlarda da cerrahi 
müdahele yapılabilmektedir.  

İltihabi olmayan diğer bir romatizmal hastalık fibromiyaljidir. 
Günlük yaşamı ciddi oranda etkileyebilen yaygın bir hasta-
lıktır. Kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk hissi, uyku güçlüğü ve 
dışkılama bozukluklarının görülebildiği kronik bir hastalıktır. 
Kadın ve genç erişkinlerde sık görülür, menapoz döneminde 
de görülebilir. Sebebi açıkça bilinmemekle birlikte duygu-
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sal kişilik yapısındaki bireylerde daha sık görülür. 
Kadınların hormonal dengelerdeki değişikliklerine ek 
olarak düzenli egzersiz yapılmaması ve ağır ev işleri 
gibi nedenler bu hastalığa yatkınlık sağlar. Ani sıcak-
lık değişikliklerine maruziyet de nedenler arasında 
sayılabilir. Fibromiyalji sıklıkla tanı aşamasında sıkın-
tılar yaşanabilen bir hastalıktır. Tanıdan, şikayetlerin 
en az üç aydır devam ediyor olması ile şüphelenip, 
muayenede en az 12 fibromiyalji noktasında has-
sasiyet saptanması ile ön tanı oluşturulur. Sonuçta 
hastanın hikayesi, muayenesi ve yapılan tetikler 
yardımıyla tanı koyulur. Tedavisinde birçok bölüm 
ile (fizik tedavi, psikiyatri ve diğer gerekli görülen 
bölümler) birlikte hareket etmek gerekebilmektedir, 
multidisipliner yaklaşım gerektirir.

İltihabi Romatizmal
Hastalıklar
Bağışıklık sistemindeki bozukluklar sonucunda, 
eklemlerde ve diğer organlarda  iltihaplanma yapa-
bilen sistemik hastalıklardır.

Genelde orta yaş bayanlarda görülür. Çocukluk 
çağından ileri yaş grubuna kadar her yaşta  görüle-
bilir. Bazı iltihabi romatizma hastalıkları erkeklerde 
daha sıktır.
     
Artrit, hastalıktaki en belirgin özelliktir. Artrit ge-
lişmesi durumunda oynar eklemlerdeki eklem zarı, 
iltihabi olaya bağlı olarak kalınlaşır ve normalde az 
miktarda bulunan eklem arası sıvısı artar.  Eklemde 

İLTİHABİ
ROMATİZMAL
HASTALIKLAR
Romatoid artrit
ve diğer bağ dokusu 
hastalıkları 

Spondiloartritler 
Behçet hastalığı

Vaskülitler
(Damar iltihabı)

Periyodik
ateş sendromları 

Kristal artropatileri
başlıkları altında
sınıflanabilir.
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şişlik, sıcaklık artışı ve ağrı hareketleri kısıtlar, bazen eklemde kıza-
rıklık da olabilir. Sabah tutukluğu da bu hastalarda görülen önemli 
bir şikayettir.

Romatoid artrit bağ dokusu hastalıklarının en sık 
görülenidir. El bileği ve el küçük eklemlerini etkiler, 
diğer eklemlerde de artrit gelişebilir. İlerleyen dö-
nemde eklemlerde şekil ve işlev bozuklukları ve 
sakatlıklar gelişebilir. İç organları etkileyebilir ve 
multidisipliner değerlendirme gerektirir. Roma-
toid artritte tamamen iyileşme sağlanamamakla 
birlikte tedaviler hastalığın ilerleyişini durdurur 
ya da yavaşlatabilir. Tedavinin amacı ağrıyı 
ve iltihabı azaltma, eklemdeki hasarlanmayı 
önleme veya geciktirme ve sağlanan bu iyilik 
durumunun devamını sağlamaya çalışmaktır. 

40 yaş öncesi, sabahları belirgin olan bel, kalça ve 
diğer eklemlerin ağrı ve tutukluklarında omurganın 
iltihabi romatizmal hastalıkları akla gelmelidir.(Spon-
diloartrit). Spondiloartrit, ortak klinik özellikler 
barındıran iltihaplı omurga romatizması hastalıkla-
rına verilen addır. En belirgin özelliği, omurganın 
ve kalça ekleminin etkilenmesidir. Diğer eklem-
leri de asimetrik olarak etkileyerek ağrı, şişlik, 
hareket ettirmede zorluk yapabilir.

Spondiloartrit grubundaki hastalıklar, anki-
lozan spondilit, sedef romatizması, reaktif artrit, 
iltihaplı barsak hastalıklarında görülen spondilit/artrit, juvenil spon-
diloartrit ve sınıflandırılamayan spondiloartrittir. Bu grup hastalıklar 
boyun, sırt, bel ve kalça eklemlerinde enflamatuvar tipte ağrı oluştu-
rurlar. Enflamatuvar bel ağrısı dinlenme durumlarında artan, hareketle 
azalan ağrı tipidir. Ağrının tanınıp diğer nedenlere bağlı bel ağrısından 
ayrımın yapılması bu grup hastalıkların tanısındaki en önemli basamak-
tır. Bu hastalıkların diğer ortak özellikleri; kas tendonlarının kemi-
ğe tutunduğu kısımlarda iltihaplanmaya neden olabilmeleri, gözde 
bulanık görmeye yol açan iltihaplanma yapabilmeleri (üveit), eritema 
nodozum denilen ve bacakların ön kısmında görülen ağrılı ve kızarık 
sertlikler yapabilmeleri, aile içindeki bireylerde grubun farklı hastalıkla-
rına rastlanabilmesi, romatoid artrit ve diğer bağ doku hastalıklarında 
pozitif saptanabilen romatoid faktör,  anti-CCP ve  ANA  gibi romatiz-
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ma testlerinin negatif olmasıdır. Hastalık genetik 
yatkınlık bulunan kişilerde çevresel faktörlerin 
etkisiyle ortaya çıkar.

İltihabi romatizmal hastalıklar ateş, deri döküntü-
sü, deride güneşe hassasiyet, kilo kaybı, iştahsızlık, 
kaslarda güç kaybı gibi sistemik; lenf ve tükürük 
bezlerinde büyüme, ağız ve göz kuruluğu, saç dö-
külmesi,  ağız ve genital bölgede yaralar, soğukta 
parmak uçlarının morarması ya da beyazlaşması, 
yutma güçlüğü gibi dokuya ya da organa özgü 
şikayetler de oluşturabilir.

Behçet hastalığı, kan damarlarını etkileyen bir has-
talıktır. Bir çok organa ve dokuya ait şikayete ne-
den olabilir. Ağız içinde yılda 3 kereden fazla çıkan 
aft (yara) hastalığın neredeyse değişmez bulgusu-
dur. Aft, dudakların ve yanakların iç kısmında ve 
dilin üst ve yan kısımlarında bir veya birden fazla 
çıkabilir. Gözlerde ağrı, ışığa hassasiyet ve kızarıklık 
oluşturabilen, görmeyi etkileyen iltihaplanmaya ne-
den olabilir. Geçirilen her atak, gözde hasar oluştu-
rur ve körlüğe sebep olabilir. Görmenin devamının 
sağlanabilmesi için iltihaplanma erkenden tanınıp 
tedavi edilmelidir. Vücudun herhangi bir kısmında 
cilt döküntüsü olabilir. Genelde bacağın ön yüzün-
de görülen deriden kabarık, kızarık, ağrılı şişlikler 
oluşabilir (eritema nodosum). Erkeklerde skrotum 
veya peniste; kadınlarda vulvada ağrılı ülserler 
oluşabilir. Ülserler iyileşirken iz bırakırlar. Eklem 
ağrıları görülebilir. Hastalığın tanısı klinik bulgularla 
koyulur. Yılda üç ve daha fazla tekrarlayan aftı olan 
hastalarda; tekrarlayan genital ülser veya buna ait 
izlerin bulunması, göz tutulumunun olması, deri 
bulgularının olması (eritema nodosum, deri dökün-
tüsü), paterji testi pozitifliği belirtilerinden üçünün 
bulunması, Behçet hastalığı tanısı koydurur. Tedavi 
planı hastalığın hastadaki tutulum şekli ve bulgula-
rın ciddiyeti göz önünde bulundurularak belirlenir.

Vaskülitler  (damar duvarının iltihabı), kan damar-
larının romatizmal tutulumu sonucu, o damarın 
ilgili olduğu organlarda beslenmenin bozulmasıyla 
oluşan yakınmaları ifade eder. Hayati organlarda 
çok ciddi sonuçlar oluşturabilir. Birçok türü vardır 
ve nadir görülür. Atardamar, toplardamar veya her 

iki-
si 
de 
etkile-
nebilir. 
Genetikle 
birlikte, bağı-
şıklık sistemin-
de değişiklikler 
oluşturan başta 
sigara, enfeksiyonlar 
ve ilaçlar olmak üze-
re birçok çevresel faktör 
hastalık gelişiminde etkili 
gibi gözükmektedir. Her yaş ve 
cinsiyeti etkileyebilir.  

Belli zaman aralıklarında tekrarlayan atak-
lar şeklinde gelen ve birkaç gün ile on beş 
günde kendiliğinden düzelen ateş, karın ağrısı, 
eklem ağrısı, sırt - yan ağrısı ailevi Akdeniz 
ateşi (FMF) hastalığını düşündürür. Hastalığın 
tanısı, atak anındaki klinik bulgularla konu-
lur; laboratuvar testlerle desteklenir. FMF, 
otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. 
Genellikle 20 yaşından önce bulgu verir. 

Gut, kristal artropatileri grubu-
nun toplumda en sık görülen 
tipidir. İleri yaş ve böbrek 
fonksiyonları bozuk hasta-
larda ürik asit düzeyleri-
nin yükselmesi ile görü-
lebilmektedir. Eklemde 
ani gelişen, ağrı, kızarıklık, 
şişlik ve hassasiyetle karakterize bir 
eklem iltihaplanmasıdır. En sık ayağın 1. 
parmağında olur. Ayrıca ayak bileği, diz, dirsek, el 
parmağı eklemleri de etkilenebilir. Akut gut atağı, 
genellikle gece sabaha doğru tutulan eklemde (sık-
lıkla ayak başparmak eklemi)  şiddetli ağrı, şişlik, 
kızarıklık, hassasiyet ve sıcaklık artışıyla ortaya 
çıkar. Eklemdeki ağrıdan dolayı kişi eklemin üzerine 
basamaz, hareket ettiremez, ayakkabı giyemez. İlk 
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12-24 saat içinde ağrı giderek şiddetlenir. Ortalama 
bir haftada atak kendiliğinden geçer. Bazı hasta-
larda ağrı azalır ancak rahatsızlık hissi birkaç hafta 
daha kalabilir. Gut, tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Etkin bir tedavi ve diyetle gut ataklarının önüne 
geçmek mümkündür.
  
Bazı sistemik hastalıklar (kronik iltihabi ve en-
feksiyöz hastalıklar) iltihabi romatizmal hastalık 
bulguları benzeri bulgular oluşturabilir. Hastalıklara 
tanı koyulurken bu durum da göz önünde mutlaka 
tutulmalıdır.

Romatizmal
Hastalıklarda Tedavi
Eklem, adale veya kemiklerdeki ağrı ve sızılar 
hafifse ve günlük yaşantıyı fazla kısıtlamıyorsa, 
basit ağrı kesici ilaçlar alarak birkaç gün şikayet-
lerin geçmesi beklenebilir. Ağrı günlük aktiviteyi 
etkileyecek kadar şiddetli ise, birkaç haftadan beri 
devam ediyorsa romatoloji uzmanına müracaat 
edilmelidir. Eğer bir veya daha fazla eklemde şişlik 
varsa durum daha ciddi demektir, altta yatan bir 
sorun genellikle bulunur.

Romatizmal hastalıkların çoğuna hastalığın baş-
langıcında tanı koymak zordur. Hastanın detaylı 
hikayesi alınır ve fizik muayene bulgularını de-
ğerlendirerek doğru tanıya ulaşmaya çalışılır. Bazı 

romatizmal hastalıkların tanısını koymakta kan 
tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri yardımcıdır.

Romatizmal hastalıkların çoğu kompleks hastalıklar 
olduğundan, bir kez muayene ile tanı konulup te-
davinin planlanması mümkün olmayabilir. Hastanın 
bir süre izlenmesi tanı ve tedavi için gerekli olabilir. 
Tanının mümkün olduğunca erken konulup uygun 
tedavinin başlanması, hastanın uzun vadeli iyiliği 
için çok önemlidir. Artrite neden olan bazı hasta-
lıklar kısa sürede ortaya çıkarsa da, bu hastalıkların 
büyük kısmı tedrici olarak meydana gelir. En iyi 
tedaviyle bile cevap alınması için uzunca bir süre 
gerekebilir. 

İltihabi olmayan romatizmal hastalıkların tedavisinde 
öncelikle steroid (kortizon) olmayan antienflamatu-
var ilaçlar kullanılmaktadır. Bu hastalıkların tedavisin-
de fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travma-
toloji, psikiyatri, nöroloji, nöroşirürji kliniklerinden 
destek tedaviler almak gerekebilmektedir.

İltihabi romatizmal hastalıklarda iyileşme ve 
alevlenme dönemleri olur. Tedavi uzun sürelidir. Te-
davide amaç hasta şikayetlerinin giderilmesi, olası 
organ hasarlarının önlenmesi ve hastanın yaşam 
kalitesinin arttırılmasıdır. Akut dönemde, iltihabın 
baskılanmasında kortizon tedavisi verilebilmekte, 
uzun dönemli tedavide ise temel antiromatizmal 
ilaçlar kullanılmakta ve hastaların kortizon alma 
süreleri azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu tedavilerin 
yetersiz kaldığı hastalarda yeni biyolojik tedaviler 
verilebilmektedir.

İleri derecede eklem bozukluğu olan hastalarda 
modern cerrahi tedaviler ile iyi neticeler alınabil-
mektedir. Romatoloji uzmanı gerekli olduğunu 
düşündüğünde hastalarını ortopedi, plastik cerrahi 
gibi cerrahi branşlarla konsülte eder. Ameliyat kara-
rı alındığında operasyon öncesi hazırlık ve operas-
yon sonrası tedavide cerrahi bölümle ortak çalışır.

Romatizmal hastalıkların doğru ve erken tanısı, ta-
nıya uygun tedavinin verilmesi gelişebilecek eklem 
deformiteleri ve olası organ hasarlarının önlenebil-
mesi bakımından çok önemlidir.       

İltihabi olmayan ro-
matizmal hastalıkların 

tedavisinde öncelikle steroid 
(kortizon) olmayan antienf-
lamatuvar ilaçlar kullanıl-
maktadır. Bu hastalıkların 
tedavisinde fiziksel tıp ve 
rehabilitasyon, ortopedi 
ve travmatoloji, psikiyatri, 
nöroloji, nöroşirürji klinikle-
rinden destek tedaviler al-
mak gerekebilmektedir.
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Başkent Üniversitesi Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri 
kapsamında doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist 

ve psikologlardan oluşan profesyonel ekibiyle hastane 
hizmetlerini evinize getiriyor.



Başkent’le
Evinize Sağlık

İlk ve Rutin Muayene
Psikolog, Fizyoterapist ve Diyetisyen Viziti
Yara Pansumanı
Nazogastrik ve Üriner  Sonda Bakım ve Değişimi
Kan Alma
Serum Takma ve Saatlik İzlem
İlaç Uygulamaları
Kan Şekeri Ölçümü ve Takibi
Trakeostomi Bakımı ve Aspirasyon Eğitimi

Evde Sağlık Hizmetlerimiz için
telefon numaramız:

0 312 212 82 82

Evinizde Sunduğumuz
Hizmetler



Ülkemizde her yıl yaklaşık 
175000 yeni kanser teşhisi kon-
makta ve yüzlerce insan da çe-
şitli kanser türleri dolayısı ile 
hayatını kaybetmektedir. Kanser 
tanısı, öncelikle yol açtığı fizik-
sel ve psikososyal problemler ile 
hasta, hasta yakını ve topluma 
oluşturduğu ekonomik yük göz 
önüne alındığında, dünya çapın-

da giderek önem kazanan bir 
sağlık problemidir. Oldukça 
düşündürücü ve karamsar 
bu tabloya karşın, unutulma-
ması gereken kanserin %30-
40 oranında önlenebilir bir 
hastalık olmasıdır. 

Kanserden
KORUNMAK

MÜMKÜN MÜ

Uzm. Dr. Arzu OĞUZ
Tıbbi Onkoloji BD
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Kanserin gelişim basamaklarına (karsinogenez) göz 
attığımızda, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte 
rol oynadığını görmekteyiz. 

Genetik Yatkınlık
Tüm kanserlerin yaklaşık yaklaşık %10’u genetik 
yatkınlık sonucu oluşmaktadır. Aile öyküsü olan ya 
da genç yaşta yakalanan vakalarda genetik yatkınlık 
mutlaka düşünülmeli ve aileye uygun genetik tara-
ma konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Meme 
ve yumurtalık kanseri öyküsünün bir arada görüldü-
ğü aileler, Lynch (herediter non-polipozis kolorek-
tal kanser) ya da ailevi polipozis sendromlu aileler 
kansere ait genetik yatkınlık öyküsünün örnekleridir. 

Yaş
İleri yaş kanser gelişimi için önemli bir risk faktörü-
dür ve ileri yaştaki hastalarda kanser görülme sıklığı 
da artmaktadır. Dünyada yaşlı nüfus giderek art-
makta olduğundan kanser tanısı olan vaka sayısında 
da artış gözlenmektedir. 

Çevresel Faktörler
•Tütün Kullanımı ve Sigara İçimi: İçicilik tek başına 
tüm kanserden ölümlerin %30’undan; akciğer kanse-
ri vakalarının ise %85’inden fazlasından sorumludur. 
Sadece akciğer kanseri değil, akut myeloid lösemi, 
mesane, yemek borusu, böbrek, oral kavite ve gırt-
lak başta olmak üzere tüm baş-boyun, pankreas ve 
mide kanserlerinin gelişimi ile de ilişkisi net olarak 
bilinmektedir. Aktif içiciliğin yanı sıra pasif içicilik de 
(sigara dumanına maruz kalmak) akciğer kanseri ge-
lişme riskini %20 oranında arttırmaktadır. 

•Alkol: Alkol tüketimi hepatoselüler kanser başta 
olmak üzere ağız boşluğu, yemek borusu, meme ve 
kalın bağırsak kanserlerinin gelişimi ile ilişkili bulun-
muştur. Özellikle sigara içimi ve alkol tüketimi birlik-
teliği durumunda kanser riski oldukça artmaktadır. 
 
•Kimyasal Karsinojenler: Kimyasallar, ilaçlar, doğum 
kontrol ilaçları.

•Fiziksel Karsinojenler: Radyasyona maruz kalmanın 
kanser riskini arttırdığı bilinmektedir. Kanser riski ile 

ilişkili olan 2 ana radyasyon tipi bulunmaktadır
>>İonize Radyasyon (X-ışınları ya da Radon Gazı): 
Maruz kalan kişilerde en sık lösemi, tiroid ve meme 
kanserine daha az sıklıkta ise myelom, akciğer, mide, 
yemek borusu, mesane ve yumurtalık kanserlerine 
yol açtığı bilinmektedir. Maruziyet dozu ve süresi ile 
doğru orantılı olarak risk artmaktadır. 
>>Ultraviole Işınlar: Melanom dışı cilt kanserlerinin 
ana sebebini oluşturmaktadır. 

•Viral Karsinojenler: Dünyada tüm kanserlerin yak-
laşık 1/5’i kronik enfeksiyonlara bağlıdır. Gelişmek-
te olan ülkelerde halen enfeksiyonlara bağlı gelişen 
kanser oranı, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. 
Ebstein Barr virüsü Burkitt lenfoma ve nazofarenks 
kanserine, Hepatit B ve C virüsleri hepatoselüler 
kansere, Human Papilloma virüsü ise rahim ağzı, 
penis, vajina, anal bölge ve orofarinks kanserlerine 
yol açtığı bilinen viral karsinojen ajanlardır.  

Diyet
•Yağdan zengin, liften fakir beslenme
•Yüksek hayvansal gıda tüketimi ve sebze-meyve-
den fakir diyet özellikle kolorektal kanser gelişimi 
açısından önemli bir risk faktörüdür. 
•Tütsülenmiş ve tuzlanmış yiyecekler, nitrat içerikle-
ri zengin olmalarından ötürü başta yemek borusu ve 
mide kanseri olmak üzere önemli bir risk faktörüdür.
•Kısa zamanda yüksek ateşte pişirme yöntemi
•Bazı koruyucu maddeler

İmmün Fonksiyon 
İmmünitesi baskılı vakalar, immün baskılayıcı tedavi 
alan organ nakli yapılmış vakalar, edinilmiş immün 
eksiklik sendromlu vakalar 

Yaşam Tarzı
•Yapılan çalışmalar fiziksel olarak aktif kişilerin, aktif 
olmayanlarla karşılaştırıldığında bazı kanser tipleri-
nin gelişimi açısından daha az riske sahip olduklarını 
göstermektedir. Fiziksel aktivite ile kolorektal kan-
ser, postmenapozal meme kanseri ve rahim kanseri 
arasında kuvvetli bir ilişki bilinmektedir.  
•Sedanter yaşam (egzersizden uzak kalmak), seksü-
el davranış biçimi (çok eşlilik, homoseksüalite) ve 
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obezite kanser gelişimi açısından riskli kabul edilen 
yaşam tarzı şekillerindendir. 

Kanserden Korunmak
İçin Ne Yapmalı?
Mevcut risk faktörleri göz önüne alındığında kan-
serden korunma konusunda önerilen yaklaşımlar iki 
başlık altında toplanmaktadır: 

Birincil Korunma  
•Kanser riskini arttırdığı bilinen faktörlerden uzak 
durmak
•Sigara, diğer tütün ürünleri ve alkol kullanmamak
•Güneşin ultraviyole B ışınlarına uzun süre maruz 
kalmamak, yaz aylarında 11.00-16.00 saatleri ara-
sında doğrudan güneş ışınına maruz kalmamak, yük-
sek faktörlü koruyucu kremler kullanmak ve uzun 
süre solaryuma girmemek
•Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek; işlenmiş, 
tuzlanmış ve uygun pişirme ve saklama koşullarına 
dikkat edilmemiş gıdalardan uzak durmak; fazla mik-
tarda kırmızı et tüketimi yerine haftada bir ya da iki 
kez tüketmek ve beyaz eti de diyete dahil etmek; 
bitkisel proteinlerin ve lifli gıdaların tüketimini art-
tırmak; günde en az 5 porsiyon meyve+sebze yemek; 

günde en az 2-2,5 litre su 
içmek; şeker ve yağ tüke-
timinde obezite riskinden 
dolayı dikkatli olmak
•Obeziteden kaçınmak; 

bu konuda hem sağlıklı beslenme kurallarına dikkat 
etmek, hem de sedanter bir yaşamdan uzak durarak 
haftada 5 gün, günde en az 30 dakika egzersiz yap-
mak öneriler arasındadır.
•Rektal polip, memede fibrokistik ya da fibroadeno-
matöz lezyonların ve şüpheli cilt lezyonlarının takibi 
ve gereğinde cerrahisi
•Viral etkenler için aşılama programlarına uymak (Hepa-
tit B ve HPV için mevcut); güvenli bir cinsel yaşam açı-
sından da gereken önlemlere dikkat edilmesi önemlidir.

İkincil Korunma
Erken tanı ya da uygun tedavi yöntemleri ile hasta-
lığın doğal gidişini iyi yönde etkilemek, daha erken 
evrede tespit etmek ve kansere spesifik sağkalım-
da uzama sağlamaktır ve bütün topluma yapılan 
taramalardır.

Ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülen tarama 
programında olan kanserler meme, serviks (rahim 
ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanserleridir ve tara-
ma risk grubu ayrımı yapmadan tüm topluma uygu-
lanmaktadır. 

•Meme kanseri için 20 yaşından itibaren ayda bir 
kendi kendine meme muayenesi ve yılda bir klinik 
hekim muayenesi ve 50 yaşından itibaren de 2 yılda 
bir mamografi ile tarama; 
•Serviks kanseri için 30 yaşından itibaren 5 yılda bir 
pap-smear taraması; 
•Kolon kanseri için de 50 yaştan itibaren yılda bir 
gaitada gizli kan (GGK) testi ve 10 yılda bir de kolo-
noskopi ile tarama önerilmektedir. 

Aile öyküsü ve genetik yatkınlık (BRCA-1 ve 2 mutas-
yon varlığı gibi) nedeni ile yüksek riskli olan bireyler-
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de ise tarama, hem daha geniş kapsamlı tetkiklerle 
yapılmakta hem de ailede görülen indeks vakanın 
yaşı göz önüne alınarak daha erken yaşlarda (indeks 
vakanın tanı yaşından 10 sene önce olacak şekilde 
yaklaşım kabul görmektedir) planlanmaktadır. Özel-
likle meme ve yumurtalık kanseri öyküsü kuvvetli 
olan ailelerde, risk altında olan bireylere koruyucu 
amaçlı her iki yumurtalık ve memenin cerrahi ola-
rak çıkartılması da, fayda-zarar değerlendirmesi tam 
olarak hasta ile görüşüldükten sonra uygun zaman-
lama gözetilerek planlanabilecek, adı geçen seçe-
neklerdendir. 

Kemoprevensiyon 
Kanser gelişme riskini azaltmak amaçlı doğal ya da 
sentetik maddelerin kullanımını ifade etmektedir. 
Kanser öncülü olarak değerlendirilen bir lezyonu 
olan hastalarda ya da aile öyküsü, hayat tarzı gibi 
faktörler dolayısı ile yüksek riskli kabul edilen kişi-
lerde önerilebilmektedir. Özellikle meme ve pros-
tat kanseri gelişimi ile ilgili yüksek riskli bireylerde 
önerilebilecek ilaç seçenekleri bulunmaktadır. Ayrı-
ca aspirinle ilişkili olarak da bağırsakta adenom ve 
kanser gelişimini engelleyebileceğine dair veriler 
bulunmaktadır. 

Dışarıdan alınan çoklu-vitamin ya da mineral des-
teklerinin kanser gelişim riskini azalttıklarına dair 
ise elimizde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 
Dışarıdan desteklenen vitamin B6 ve B12, Vitamin 
C, D ve E, beta-karoten, folik asit ve selenyum gibi 
maddelerin kanser riskini azalttıklarına dair bir 
bulgu elde edilememiştir. Dahası bazı çalışmalarda 
kanser riskinde artışlar bile tespit edilmiştir. Sonuç-
ta günlük beslenme sırasında alınan maddelerin 
ekstra kullanılmasının ek faydası yoktur ve sağlıklı 
beslenme dahilinde alınan miktarlar yeterlidir.  

Kanser kısmen önlenebilir, kısmen 
de erken tanı ile tamamen tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. Önemli 
olan yukarıda bahsedilen faktörle-
re dikkat etmek ve ayrıca kanserin 
belirti ve bulgusu olabilecek; 

•Dışkılama ve idrar alışkanlığında de-
ğişme
•Uzun süreli iyileşmeyen yaralar, 
•Beklenmeyen kanama ve akıntılar, 
•Meme veya başka organlarda ele ge-
len kitleler, 
•Yutma güçlüğü veya hazımsızlık, 
•Nedeni bilinmeyen kilo kaybı, 
•Siğil ve benlerde belirgin değişiklik
•Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük 
gibi durumlardan herhangi birinin ya 
da birkaçının gelişmesi durumunda en 
kısa zamanda doktora başvurmaktır.
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NEDİR?
Sintigrafi yönteminde 

hastalara çeşitli yollarla 
(enjeksiyon veya ağızdan) 

çok düşük miktarda radyo-
aktif (radyasyon yayan) ilaç 

verilir ve daha sonra gama 
kamera denilen cihaz ile 

organların 2 veya 3 boyutlu 
görüntüleri alınarak

gerçekleştirilir.

Kalp
Sintigrafisi

Prof. Dr. E. Arzu GENÇOĞLU
Nükleer Tıp ABD 
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Sintigrafi Nedir?
Nükleer Tıp bölümünde yapılan görüntüleme işlemine verilen isimdir. Bu işlem için, hastalara çeşitli yol-
larla (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktarda radyoaktif (radyasyon yayan) ilaç verilir ve daha sonra 
gama kamera denilen cihaz ile organların 2 veya 3 boyutlu görüntüleri alınır. Görüntüler, özel bilgisayar 
programları yardımıyla işlenerek organların kanlanması, işlevi, yapısı hem görsel hem de rakamsal olarak 
değerlendirilir. Böylelikle, hastalıkların erken dönemde tanısı, süreci ve tedaviye yanıtının değerlendirilme-
si kolayca, güvenilir, ağrısız olarak gerçekleştirilmiş olur. 

Sintigrafi işlemi için hastalara verilen radyoaktif ilaç dozu çok düşüktür ve bu dozlardaki radyasyonun 
insanda herhangi bir hastalık veya radyasyona bağlı bir hasar oluşturmadığı bilinmektedir.

Kalp Damar (Koroner Arter)
Hastalığı Nedir? 
Kalbimizin büyük bölümü kaslardan oluşmaktadır. Kalbin, diğer organlara temiz kan pompalama görevini 
yeterli ve sağlıklı olarak yapabilmesi için kalp kaslarının da yeterli miktarda temiz kanla beslenmesi gere-
kir. Kalbi besleyen atardamarlara koroner arter denilmektedir. Kalpte, direkt olarak aortadan çıkan,  biri 
sağ, diğeri de sol olmak üzere iki ana koroner arter mevcuttur. Her bir ana dal, daha küçük yan dallara 
bölünerek, belirli bir kalp kası bölgesinin beslenmesini üstlenir. 
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Koroner arterlerin iç yüzeyleri normalde pürüz-
süzdür ve kan akışı damar içerisinde sorunsuz 
seyreder. Ancak, bu damarların içerisinde, zamanla, 
bazı madde ve hücrelerin birikimi sonucunda, kan 
akışını azaltacak/engelleyecek şekilde plaklar oluşur 
(ateroskleroz-damar sertliği). Plakların, damarın içini 
daraltması neticesinde, o damarın beslediği kalp kası 
bölümüne giden kan miktarı azalır ve kalbin ritmik 
çalışmasında ve kasılmasında bozukluklar ortaya 
çıkar. Koroner damarlarda görülen bu rahatsızlık, 
koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) olarak 
isimlendirilir. Damarlarda meydana gelen daralmanın 
derecesine bağlı olarak hastalarda bazı yakınmalar 
görülür. Bunlardan en tipik olanı fiziksel zorlanma 
neticesinde ortaya çıkan göğüs ağrısı şikayetidir. 
Bunun dışında çarpıntı, nabız düzensizliği, nefes 
darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler de oluşabilir. 
Zamanında fark edilip gerekli önlemler alınmazsa, 
koroner arterdeki darlık ilerleyip, damarın tamamen 
tıkanmasına neden olur (kalp krizi), ve bunun sonu-
cunda, kalbin o damar tarafından beslenen kasların-
da geriye dönüşsüz harabiyet gelişir. Kaslar  kasılma 
görevini yapamaz, ritim bozuklukları ve ölüme kadar 
gidebilen ciddi problemler ortaya çıkar. 

Koroner Arter Hastalığının Tanısında
Kullanılan Yöntemler Nelerdir? 
Koroner arter hastalığının damarlarda henüz tıkan-

manın oluşmadığı erken dönemde tanısı,  hastaların 
yaşam kalitesini ve sağkalım oranını artıracağından, 
büyük önem taşır. Kesin tanı koroner anjiyografi 
ile konur. Bu yöntemde, kasık veya kol atardamarı 
kullanılarak, koroner damarların içine özel bir ilaç 
verilip röntgen ışınları yardımıyla damarların iç 
yüzlerinin görüntüleri alınır. Böylelikle, damarlarda 
darlık ve/veya tıkanıklık olup olmadığı saptanır. 
Ancak, koroner anjiyografi girişimsel bir işlemdir ve 
her girişimsel işlemde olduğu gibi koroner anjiyog-
rafi sırasında veya hemen sonrasında, nadir olmakla 
birlikte, işlemle ilgili sorun ve istenmeyen olaylarla 
karşılaşılabilmektedir.  Bu nedenle, koroner arter 
hastalığı şüphesi olan her hastaya anjiyografi ilk 
planda uygulanmaz. Olgularda, öncelikle, EKG, EKO, 
efor testi gibi daha basit tanı yöntemleri kullanılarak 
tanıya ulaşılmaya çalışılır.  Ancak, çoğu hastada bu 
yöntemler tanı için yetersiz kalır. Bu durumda, uygu-
lanması kolay, tanı için yüksek hassasiyet ve güveni-
lirliğe sahip olan sintigrafi yöntemlerine başvurulur. 
 
Nükleer Tıp’ta koroner arter hastalığı tanısı için en 
çok kullandığımız sintigrafik yöntem “miyokard per-
füzyon sintigrafisi” (MPS) dir. Bu yöntemde, hastaya 
damar yolu ile düşük doz radyoaktif ilaç verilerek 
kalp kaslarının kanlanması görüntülenir. Verilen 
radyoaktif ilacın kalp kaslarındaki tutulum derecesi, 
kasların kanlanma miktarı ile doğru orantılıdır. İyi 

MPS’nin 
Kulanım 
Alanları

•Koroner arter hastalığının
tanısında, hastalığın yaygınlığının 
ve şiddetinin tespitinde

•Kalp krizi sonrası etkilenen
kalp kasının canlılığının
incelenmesinde

•Koroner balon anjiyoplasti/ koroner 
bypass ameliyatı  öncesi ve sonrasında 
uygulamanın gerekliliğinin ve
faydasının belirlenmesinde

•Göğüs ağrısı şikayetinin kalp hastalığı ile 
ilgili olup olmadığının tespitinde
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kanlanan bölgelerde radyoaktif ilacın tutulum oranı 
fazlayken, az kanlanan bölgelerde düşüktür. Kanlan-
mayan bölgelerde ise verilen radyoaktif maddenin 
hiç tutulmadığı gözlenir. Böylelikle o bölgeleri bes-
leyen koroner damarların durumu hakkında %90’ın 
üstünde doğruluk oranıyla, kolaylıkla bilgi sahibi 
olunur. Yapılan MPS’nin sonucunun normal olması 
durumda, bu olgularda koroner arterlerde ciddi 
darlık/tıkanıklık olmadığı düşünülür ve çoğu kez ileri 
tetkik (anjiyografi) ve tedavi uygulanmasına gerek 
kalmaz. Ancak, MPS sonucunda bir veya birkaç 
bölgede kalp kaslarının kanlanmasında bozukluk, 
yani o bölgeyi besleyen damarların önemli derecede 
darlığını/tıkanıklığını düşündürür sintigrafik bulgu 
saptanmışsa, bu durumda hastaya ileri tetkik ve 
tedavi uygulanması planlanır. 

MPS Nasıl
Uygulanır?  
Miyokard perfüzyon sintigrafisi  başlıca 
3 şekilde uygulanır: eforlu, efor yapama-
yacak olan hastalarda damar genişletici 
veya kalp hızını artırıcı ilaç verilerek 
veya sadece istirahat sırasında yapı-
labilir. 

Eforlu inceleme yapı-
lacaksa hasta yürüme 

bandına alınır. Bu bandın 
eğimi ve hızı her 3 dakikada 
bir artar. Hasta, kalp hızı ya-
şına göre belirlenmiş olan 
hedef kalp hızının %85 
ve fazlasına ulaşılıncaya 
kadar, kan basıncı ve EKG 
kontrolünde yürütülür, kalp 
hızı istenen rakama ulaşınca 
sintigrafi için gerekli rad-
yoaktif ilaç hastaya damar 

•Hastaların kalp krizi geçirip geçirmediklerinin saptan-

masında, geçirilen krizin yaygınlığının ve ciddiyetinin 

belirlenmesinde

•Daha önceden kalp krizi geçirmiş veya kalp damar 

hastalığı açısından risk taşıyan kişiler başka nedenlerle 

operasyon geçireceklerse, operasyon öncesinde kalp 

açısından risk değerlendirilmesinde

•Kalp damar hastalığı yönünden 

risk faktörleri bulunan hastalarda, 

tarama testinde

•İlaç tedavisi sonrasında tedavi 

etkinliğinin değerlendirilmesinde
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yolundan verilir. Hasta 1 dakika daha yürütüldük-
ten sonra efor sonlandırılır. 
   
Eğer hasta efor yapamayacak durumdaysa  (or-
topedik problem, artirit, nörolojik hastalık, efor 
kapasitesi sınırlılığı) ağızdan veya damar yolundan 
damar genişletici veya kalp hızını artırıcı ilaç verilir, 
daha sonra radyoaktif ilaç enjeksiyonu yapılır. 
Tüm bu işlemler sonrası hasta görüntüleme ma-
sasına sırtüstü pozisyonda yatırılır, gama kamera 
cihazıyla yaklaşık 15-20 dakika süresince, cihaz 
hastanın göğüs kafesi etrafında döndürülerek, kal-
bin 3 boyutlu yorgunluk görüntüsü alınır. Bundan 
yaklaşık 3 saat sonra, kalbin istirahatteki görüntü-
leri kamera ile aynı şekilde kayıt edilir. Yorgunluk 
ve istirahat görüntüleri özel bir bilgisayar programı 
yardımıyla işlenir ve nükleer tıp uzmanları tarafın-
dan değerlendirilir.  
 
Sadece istirahat çekimi yapılacak ise, hasta dinlenme 
halindeyken düşük doz radyoaktif ilaç damar yoluyla 
verilir, takiben hasta çekim masasına alınarak görün-
tüleme yapılır. Bu işlem genellikle kalp krizi geçirmiş 
vakalarda canlı kas dokusu tespitinde uygulanır.  

Son yıllarda,  kalbin kanlanma görüntüleri ile eş 
zamanlı olarak, özel bir teknik kullanılarak (Gated 
yöntemi), istirahat ve yorgunluk sırasında kalbin 
kanı pompalama gücü, bu gücün bölgesel dağılımı 
ve kalp kaslarının kasılıp gevşeme hareketlerinin 
görüntülenmesi ve değerlendirilmesi de sintigrafi 
yöntemiyle kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.

MPS Öncesi Hasta
Hazırlığı Nasıl Olmalıdır?   
Hastaların  6  saatlik  açlıkla sintigrafi randevusuna 
gelmesi gerekmektedir. Eğer eforlu veya kalp hızını 
artırıcı ilaç ile sintigrafi yapılacaksa, kalp hızının 
artışını önleyecek beta bloker ilaçların 48 saat, 
kalsiyum kanal blokeri ilaçların 24 saat öncesinden 
kesilmesi gerekir. Ancak, işlem damar genişletici 
ilaçla yapılacaksa veya istirahatte çekim yapılacaksa 
bu ilaçların kesilmesine gerek yoktur. Damar geniş-
letici ilaçla sintigrafi yapılacak olan hastaların 24 
saat öncesinden itibaren kafein içeren çay, kahve, 

kola içmemeleri, çikolata yememeleri önerilir. Şeker 
hastalığı olan kişiler aç olarak gelecekleri için dok-
torlarına danışmak suretiyle test sabahı şeker ilacı 
ve insülin almamalıdır.

MPS  Hangi Hastalara Uygulanmaz?
Hamilelere zorunlu kalınmadıkça uygulanmamalıdır. 
Emzirme dönemindeki annelere sintigrafi yapılabi-
lir, ancak, verilen ilacın anne sütüne geçtiği düşü-
nülerek işlem sonrası 24 saat süresince bebeklerini 
anne sütü ile beslememeleri önerilir.

Bunun dışında, eğer hasta son birkaç gün içerisinde 
kalp krizi geçirmişse, şiddetli hipertansiyonu, tedavi 
edilmemiş hayatı tehdit eden boyutta ritm bozuk-
luğu, ileri derecede kalp yetmezliği, akut kalp kası 
iltihabı, ciddi kalp kapak darlığı varsa eforlu ve kalp 
hızı artırıcı ilaçla uygulama yapılmamalıdır. Hastada 
ciddi boyutta akciğer hastalığı (özellikle astım), 
hipotansiyon, ileri derecede kalp iletim sistemi bo-
zukluğu varsa  damar genişletici ilaç verilmemelidir.
    
MPS’nin Yan Etkisi Var Mıdır? 
Görülebilecek yan etkiler verdiğimiz radyoaktif ilaçlar 
ile ilgili değildir, çünkü bu ilaçların hiçbir toksik, allerjik 
etkisi bulunmamaktadır.  Yapılan efor testi veya kalp 
hızı artırıcı/damar genişletici ilaçların etkisi ile bazı 
hastalarda yan etkiler görülebilir. Eforlu olarak veya 
kalp hızı artırıcı ilaç verilerek işlem yapılmışsa, kalbin 
yorulması neticesinde, hastada bulunan kalp hastalığı-
nın ciddiyetine, genel egzersiz kapasitesine ve genel 
sağlık durumuna bağlı olarak çarpıntı, nefes darlığı, 
1/1000 kişide göğüs ağrısı görülebilir. Bu şikayetler 
genellikle dinlenmekle geçer. Eğer damar genişletici 
ilaçla inceleme yapıldıysa, bazı hastalarda baş ağrısı, 
mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler oluşabilir. 
Bunlar, genellikle ilaç verilmesini gerektirmeyecek 
kadar hafif şiddettedir ve birkaç dakika içinde düzelir.

Koroner Arter Hastalığı Tanısında MPS 
Dışında  Hangi Nükleer Tıp Yöntemleri 
Kullanılır?
Tanıda kalbin fonksiyonlarının incelenmesine 
yönelik ilk geçiş radyonüklid anjiyokardiografi 
ve  MUGA tetkiklerinden yararlanılabilir. İlk geçiş 
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sintigrafisinde, radyoaktif ilaç hızla damar yolu ile verilir ve bu maddenin toplar damarlardan, sağ kalbe, 
akciğerlere ve sol kalbe geçişi kamera ile takip edilerek bilgisayar yardımı ile analiz edilir.  MUGA yön-
teminde ise  kırmızı kan hücreleri vücut içinde radyoaktif ilaç ile işaretlenir ve bu şekilde kalp boşluları, 
içlerinde bulunan işaretli kan hücreleri vasıtasıyla görüntülenir. Bu yöntemlerle, kalbin pompalama gücü 
ve kalp duvar hareketleri kolaylıkla değerlendirilir. Ayrıca, bu tetkiklerle kalp kapak hastalıklarının ciddiye-
ti ve operasyon gerekliliği, doğumsal kalp anomalileri hakkında da objektif ve rakamsal bilgiler elde edilir.

Son yıllarda PET/CT isimli cihazla da koroner arter hastaları değerlendirilmektedir. PET/CT,  pozitron 
emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşmesinden oluşan hibrid bir cihazdır. Bu cihaz 
sayesinde, incelenen organın hem işlevi, metabolizması hem yapısı aynı anda görüntülenebilmektedir.  
Kardiyak PET/CT, kalp krizi geçiren ve bypass cerrahisi adayı olan kalp hastalarında, kalpte canlı kas 
dokusunun olup olmadığını ve hastanın bypass cerrahisinden faydalanıp faydalanmayacağını 

öngörmede oldukça başarılı bir yöntemdir.
 

Sonuç olarak, başta MPS olmak üzere sintigrafik 
inceleme yöntemleri, koroner arter hastalığı-

nın tanısında ve takibinde tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardır 
uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir 

risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirli-
ği defalarca kanıtlanmış, tercih edilmesi 
gereken  görüntüleme yöntemlerdir. 
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EK GIDA

Bebekler için sağ-
lıklı beslenme, ilk 6 
ay sadece anne sütü 
alımının 2 yaşına 
kadar tamamlayıcı 
besinlerle destek-
lenmesiyle müm-
kündür. Ek Gıda 
(Tamamlayıcı besin-
ler) 6-24 aylık dö-
nemde anne sütünü 
tamamlamak ama-
cıyla beslenmeye 
ilave edilen yiyecek 
ve içeceklerdir.

ay

Yaşasın!

Uzm. Dyt. Gaye UZ OLTULU
Beslenme ve Diyet Ünitesi
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Bebekler için sağlıklı beslenme, ilk 6 ay sadece 
anne sütü alımının 2 yaşına kadar tamamla-

yıcı besinlerle desteklenmesiyle mümkün-
dür. Tamamlayıcı besinler, 6-24 aylık 

dönemde anne sütünü tamamla-
mak amacıyla beslenmeye ilave 

edilen yiyecek ve içeceklerdir. 
Avrupa Pediatrik Gastro-

entereloji, Hepatoloji 
ve Beslenme Der-

neği (ESPGHAN)  
ilk 6 ay sadece 

ve ağırlıklı 
o l a r a k 

anne 

sütü verilmesini belirterek tamamlayıcı besinlerin 
17. haftadan önce ve 26. haftadan geç başlanma-
masını önermektedir. Altıncı aydan önce başlanma-
sı  anne sütünün yerini alarak annenin daha az süt 
üretmesi ve anne sütü verme süresinin azalması, 
bebeğin besinsel ihtiyaçlarının karşılanamaması, 
anne sütündeki koruyucu maddelerin daha az alın-
ması gibi sonuçları ortaya çıkaracaktır. Ayrıca altıncı 
aydan önce baş kontrolü ve çiğneme yeteneğinin 
yeterince sağlanamaması boğulma riskini artırabilir.

Neden 6. Ay?
Altıncı ayını tamamlayan bebek doğum ağırlığı-
nın iki katına ulaştığı için gereksinimleri artar. Bu 
arada annenin demir ve çinko depoları da azal-
mıştır. Bu durumda tek başına anne sütü yeterli 
olamamaktadır. Bu aydan itibaren bebeğin farklı 
kıvamdaki besinleri ısırma ve çiğneme becerisinin 
de arttığı görülmektedir. Altıncı ayını tamamlayan 
bebek destekle oturabilir. Kaşıkla verilen besini 
üst dudağı ile sıyırıp dilin gerisine doğru iletebilir. 
Ayrıca besini geri çıkarma refleksine de sahiptir. 
Bütün bunlar da mama sandalyesinde dik otura-
rak beslenebilmesi ve boğulma riskinin daha az 
olması demektir. Tamamlayıcı beslenmeye 6. ay-
dan daha geç başlanması ile bebeğin artan gerek-
sinimleri karşılanamadığı için  büyüme ve gelişme 
yavaşlar. Beslenme yetersizliği, protein ve enerji 
yetersizliği ve kansızlık gibi durumlar ortaya çıkar.

Bu  dönemde tamamlayıcı besinlerin hijyeni ve 
hazırlama pratiği oldukça önemlidir. Bebekli-
ğin ikinci altı aylık dönemi ishal sıklığının arttığı 
dönemdir. Çünkü verilen besinlerin mikroplar-
la bulaşma ihtimali yüksektir. İlk altı aylık dö-

57



1. Bebekler altıncı ayın başında çatalla ezilerek 
püre haline getirilmiş yarı katı besinleri yiyebilir-
ler. Bebekler beslenirken karşılarında yemek yiyen 
biri ya da birileri olursa onları taklit ederek çiğne-
meyi daha kolay geliştirirler. Bu nedenle bebeğe 
bakım veren kişi bebeğin karşısında ve aynı hi-
zada oturarak birşeyler yemelidir. Kaşığın ucuyla 
verilen besini bebeğin çiğneyip yutması izlenmeli, 
yuttuktan sonra alkışlanarak öğrenme pekiştiril-
melidir. Bununla bebek doğru yaptığını düşüne-
rek yemek zamanlarında daha keyifli ve çiğneme-
ye daha istekli, cesaretli olacaktır. Beslenmenin 
gerçekleştiği sosyal ortam ve bu ortamdan gelen 
ipuçları bebeklerin besinlere verdikleri tepkileri et-
kileyen önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalar, 
övgü ve pozitif değerlendirmenin olduğu ortam-
larda tanışılan besinlere yönelme artarken, zorla-
yarak, kızarak veya rüşvet vererek sunulduğunda 
hedef besinin tüketimi azalmıştır.

2. Verilen besin kendi ta-
dıyla ve adıyla bebeğe su-
nulmalıdır. Örneğin; yoğurt 
verilecekse içine pekmez 
veya meyve gibi yoğurdun  
görüntüsünü ve tadını de-
ğiştirecek başka bir besin 
katılmadan  verilmesi bebe-
ğin, yoğurdu gerçek  tadıy-
la tanımasını sağlayacaktır. 
Bebek oturarak besleneceği 
için yedirilen besinin neye 
benzediğini de görecektir.
Böylece bebek ‘YOĞURT’ 
denilen besine kendince 
iyi-kötü-güzel vb. gibi ta-
nımlamalar yapacaktır.

Ek Gıdaya
Geçişte Dikkat
Edilmesi
Gereken
Noktalar

58



3. Beslenme zamanları  be-
beğin birşeyler öğrendiği  
zamanlardır. Öğrenmenin 
sevgi ortamında daha ko-
lay ve kalıcı olduğu düşü-
nülürse bakım veren kişinin 
güleryüzlü ve keyifli olması, 
bebekle göz teması kurması  
ve konuşarak bebeği besle-
mesi oldukça önemlidir.

4. Verilen besini ne kadar yiyeceğine ba-
kım veren kişi değil bebek kendisi karar 
vermelidir. Bebeğin doyma konusunda ka-
rar verme becerisinin geliştirilmesi tüm ya-
şamını etkileyecek benlik saygısının oluş-
masında önemlidir.

5. Tamamlayıcı besinleri bebek açken vermek tercih edilendir. Be-
bek beslenirken acele edilmemeli, sabırla çiğnemeyi  öğrenmesi 
beklenerek yemesi desteklenmelidir. Öğün süresince bebekle bir-
likte kalınmalı ve boğulmalara karşı dikkatli olumalıdır. Bebeklerin 
her öğün iştahları farklılık göstereceği için bebeğin doyma sinyal-
lerine duyarlı olunmalıdır.  
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nemde bebek el değmeden sunulan mikropsuz 
anne sütüyle beslenirken ikinci altı aylık dönemde 
bebeğe verilen besinler artık açıkta hazırlanan ve 
tezgah, bıçak, el gibi mikropların bol bulunduğu 
yerlere temas eden besinler olmaktadır.Bu neden-
le, güvenli hazırlama ve saklama riski en aza in-
direcektir. Besin hazırlarken ve bebeği beslerken 
kullanılan tüm malzemeleri yüksek ısıda yıkamak 
ve etkili durulamak hem mikrobiyolojik hem de 
kimyasal kirlilikten korunmak için gereklidir. Te-
miz ve güvenli besin sağlamak için önce eller su 
ve sabunla yıkanmalı, eldeki tüm kesik ve yaralar 
kapatılmalı, çiğ ve pişmiş besinler birbirlerinden 

ayrı tutulmalı, yeterli pişirme sağlanmalı, yemek 
piştikten sonra soğutulmamışsa en geç 1,5- 2 saat 
içinde tüketilmelidir. Temiz ve güvenilir su ve çiğ 
malzeme kullanımına önem verilmelidir. Bebeği 
beslemeye başlamadan önce ve besleme işi bittik-
ten sonra bebeğin elleri yıkanmalı ve mama san-
dalyesinin ön tablası temizlenmelidir. 

Ek Gıdaya
Nasıl Başlanmalıdır?
Tamamlayıcı besinlerde ilk tercih yoğurt olmalıdır. 
Pastörize inek sütünden evde mayalanmış yoğurt 
tercih edilmelidir. Alerji yapıp yapmadığını görmek 
amacıyla 3-4 gün 1-2 çay kaşığı kadar verilmelidir.
Yoğurttan sonra kabak, patates ve havuç gibi seb-
zelerin ve elma, şeftali gibi meyvelerin püreleriyle 
devam edilebilir. Alerji riskleri daha yüksek olan 
yumurta, ekmek, et gibi besinler az miktarlarda ve 
tek tek denenerek bebeğin beslenmesine dahil  edil-
melidir. Daha katı ve pütürlü besinleri çiğneme ve 
yutma 8. ayda gelişirken, 9-12. aylarda bebek kendi 
eli ile besinleri kavrayabilir. Bu dönemde evde pişen 
tüm besinleri tüketebilirler.

Bebeklere 6-8. aylarda püre halinde koyu kıvamlı 
besinler günde 2-3 öğün  başlanır, bebeğin iştahı-

Be-
beklere 6-8. ay-

larda püre halinde koyu 
kıvamlı besinler günde 2-3 

öğün  başlanır, bebeğin iştahı-
na göre 1-2 ara  öğün eklenebi-
lir. Bebeğin 9-11. aylarında ince 

kıyılmış ve ezilmiş besinler ve 
bebeğin tutabileceği par-
mak besinler günde 3-4 

öğün verilebilir. 
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na göre 1-2 ara  öğün eklenebilir. Bebeğin 9-11. 
aylarında ince kıyılmış ve ezilmiş besinler 
ve bebeğin tutabileceği parmak besinler 
günde 3-4 öğün verilebilir. Yine bebe-
ğin iştahına göre 1-2 ara öğün eklene-
bilir. Bebek bir yaşını tamamladıktan 
sonra ev yemekleri günde 3-4 ana,1-2 
ara öğün şeklinde verilebilir.

Sebze ve meyvelerde hazırlama sırasında 
oluşacak vitamin kayıplarını en aza indirmek için 
sebze püresinin günlük hazırlanması, meyve püre-
sinin cam rende kullanılarak hazırlanması ve he-
men tüketilmesi sağlanmalıdır. Et, tavuk, balık ve 
yumurtanın  hergün veya mümkün olduğunca sık 
verilmesi demir, çinko, B6 vitamini ve B12 vitami-
ni gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. Demir 
içeren besinlerin demir emilimlerini artırmak için 

C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketil-
mesine özen gösterilmelidir. Bitki çayları, 

siyah çay, kahve  ve meşrubat gibi içe-
cekler bebeklere verilmemelidir. Taze 
sıkılmış bile olsa meyve suları, diğer 
besinlere karşı iştahı azaltabileceği 
için 6.ay ve sonrasında günde 120-

180 ml’yi geçmemelidir. Bebeklere bir 
yaşlarına gelene kadar bal verilmemeli-

dir. Altıncı aydan sonra 1 tatlı kaşığını geç-
memek üzere  pekmez verilebilir. Tuz, şeker ve acı 
baharat yine bir yaşına kadar kesinlikle kullanılma-
malıdır. Bir yaşından sonra da az tuzlu yemeklerle 
devam edilmelidir. Çilek, kivi, ananas gibi tropikal 
meyveler bebeklere bir yaşından sonra denenerek 
verilmelidir. Bakla da içerdiği toksinlerin bazı kişi-
lerde hastalık yapma ihtimaline karşı verilmemesi 
önerilen besinler arasındadır.
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mikro iğneleme
yöntemi;

•Sivilce sonrası oluşan lekelerin giderilmesinde,

•Güneş lekeleri ve hamilelik lekelerinin tedavisinde,

•Yaşlanmaya bağlı cilt sarkmalarının sıkılaştırılmasında,

•Deri çatlaklarının görünümünün hafifletilmesinde,

•Kırışıklık tedavisinde kullanılmaktadır.

Mikro iğneleme ile
yeni bir dokunuş...
Bilgi ve randevu için
Dermatoloji Polikliniğimize başvurabilirsiniz.
Tel: 0 312 212 29 12 / 53 03



SİGORTA ŞİRKETLERİ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•AXA SİGORTA A.Ş. SAĞLIĞIM TAMAM POLİÇESİ
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA ŞİRKETİ TAMAMLAYICI
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•GENERALİ SİGORTA A.Ş.
•GMC SERVICES INTERNATİONAL FRANSA
•GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
•GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
•GÜVEN SİGORTA A.Ş.
•HALK SİGORTA (BİRLİK SİGORTA) A.Ş.
•HDI SİGORTA A.Ş.
•INTER PARTNER ASSISTANCE
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. FARK YOK POLİÇESİ
•MARM A.Ş.
•METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
•MONDIAL ASSISTANCE
•RAY SİGORTA A.Ş.
•REMED ASSISTANCE
•S.O.S. INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ A.Ş.
•SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. (Fiba Sigorta A.Ş.)
•TUR ASSIST
•VANBREDA
•YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
•ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
•ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.

BANKALAR

•ESBANK MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
•FORTİS BANK A.Ş. MENSP. EMEKLİ SAND. VAKFI
•GARANTİ BANKASI A.Ş.EMEKLİ VE 
  YARDIM SANDIĞI VAKFI
•İŞ BANKASI
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
•ANKARA SANAYİ ODASI
•ANKARA TİCARET ODASI
•MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSP. 
  EMEKL. VE SAĞLIK  SAND. VAKFI
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•TCDD VAKFI
•TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
•YEŞİLKART
•TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

PİLOTAJ

•BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIIK
•GÜNEŞ EKSPRES (SUN EXPRES) HAVACILIK AŞ.
•HAN HAVACILIK
•HELİPORTUGAL
•MNG HAVA YOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.
•SKYLİNE ULAŞIM TİCARET A.Ş.
•TÜRK HAVA KURUMU
•YÜZÜAK HAVACILIK
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