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Melek ALKAN ÇAKMAK

Merhaba sevgili okurlarımız,

Mevsimlere haksızlık etmek istemem fakat güneşinden mi, sadece tatile 
gitmek değil gidecek olmayı bilmenin rehavetinden mi, akşamları gece-
lere bağlayan sohbetlerinden mi bilinmez ama galiba en çok sevileni de 
Yaz. Yine de; sıcağı, baharı, ayazı, soğuğu, meltemi, lodosuyla sıkılma-
dığımız, özlem duymadığımız topraklarda yaşamanın farkına varmak 
dileğiyle bu güzel mevsimin eşiğinden hepinize merhaba.  

Bilgilendirici, uyarıcı konuları elimizden geldiğince eğlendirici hale 
getirip, renkli tasarımlarla birleştirdiğimiz konularımızla bir kez daha 
huzurlarınıza çıkıyoruz. Torbamız; her kesime hitap eden, gündemin 
seçtiği, bizim gündeme taşıdığımız konularla dolu. Gün geçmiyor ki 
şiddetle ilgili bir haber duymayalım; sokakta şiddet, kadına şiddet, 
çocuğa şiddet, akran şiddeti… Biz de şiddeti çocuklarımızın nasıl öğ-
rendiğini detaylandırıp kapağımıza taşımak istedik. Özendirici olma-
ması adına gerçek figürlerin şiddet görüntülerini kullanmak istemedik. 
Çizgilerle anlattığımız kapak görselini hazırlarken başka bir konu bizi 
düşündürttü: Masum görünen çizgi filmler, animasyon dünyası görün-
düğü kadar gerçekten masum mu? Konuya dikkatinizi çekebilmek ve 
bu yönde aklınızda soru işaretleri oluşturmak için elinizde tuttuğunuz 
kapağı kullanmaya karar verdik. Ebeveynler için rehber olacağını dü-
şündüğümüz bilgilerle dolu bu yazıyı uzman doktorumuz kaleme aldı. 
Sağlık, güzellik, estetik ile ilgili diğer yaşamın içinden seçtiklerimizle 
birlikte iyi okumalar dileriz.  

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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 Şiddet günümüz dünyasında karşılaştığımız 
sorunların en önde gelenlerinden birini oluşturuyor. 
Hayatımızın her anında, evde, okulda, iş yerinde, tele-
vizyonda, internette, sosyal medyada karşımıza çıkabi-
liyor. Bize, sevdiklerimize, yakınlarımıza zarar verebili-
yor. Çeşitli ruhsal rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor. 
Öncelikle şiddeti tanımlayacak olursak şiddet; uygu-
layıcı tarafından bilinçli olarak karşı taraftan bir çıkar 
elde etmek, üstünlük göstermek ya da otoriteyi sağla-
mak gibi amaçlarla yapılan fiziksel ve psikolojik zarara 
neden olabilen davranışları kapsar.
       Saldırganlık ve suça meyile zemin hazırlayan bazı 
genetik yatkınlıkların olduğu bilinmektedir. Ancak şid-
det davranışının önemli bir kısmı da çevreden öğreni-
lir. Bu öğrenme sürecinde aile ve toplumun etkisi çok 
büyüktür. Çocuklar şiddeti görerek, duyarak ve şiddete 
maruz kalarak öğrenirler. Burada üzerinde durmamız 
gereken konuların en başında ise aile içi şiddet geliyor. 
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Aile içi şiddet kültür, dil ve etnik köken fark etmeksizin neredeyse toplumun her kesiminde görülen 
ciddi bir sorundur. Kültürümüzde de yer alan “ kol kırılır yen içinde kalır “ ifadesi gibi sebeplerle de 
çok küçük bir kısmı resmi makamlara bildirildiği için bu sorunun tam olarak yaygınlığını belirleye-
bilmek güçtür. Aile içi şiddet psikolojik, ekonomik, cinsel ve duygusal istismarı da içeren geniş bir 
yelpaze içinde incelenebilir. Bu sebeple aile içi şiddet denildiğinde aklımıza sadece fiziksel şiddet 
gelmemelidir. Şiddet şekilleri çoğunlukla bir arada uygulandığı için, şiddetin şeklinin belirlenmesi 
de çoğu zaman çok güçtür. Ekonomik zorluklar, yoksulluk, erkeğin eğitim seviyesinin düşüklüğü, 
işsizlik, alkol tüketimi aile içi şiddeti yol açan nedenler arasında yer almaktadır. 

Aile içi şiddet mağdurları kendilerinin ya da çocuklarının güvenliklerinin zarar görmemesi amacıy-
la bu durumu çevrelerindekilere, resmi ve adli makamlara bildirmeye çekinebilirler. Bu durum bir 
süre sonra aile içinde yaşanan şiddetin süreğenleşmesine yol açabilir.

Aile içi şiddetin bulunduğu bir ortamda büyümek çocuğun ruh sağlığına ciddi zararlar verebilmek-
tedir. Şiddet içeren bir ortamda büyüyen çocuk şiddet ile ilişkili diğer çocuklara göre daha farklı 
bir bakış açısında sahip olacaktır.  Temel eğitimini aldığı ortamda şiddet gören çocuk, şiddeti diğer 
yaşıtlarına göre “daha normal”,“daha sıradan” bir durum olarak algılayacaktır. 

Aile içi şiddet mağdurlarının sıklıkla kadınlar ve çocuklar olduğu görülmüştür. Şiddete maruz kalan 
annenin ruhsal sağlığı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Sıklıkla çocuğun temel bakım vereni 
olan annenin ruh sağlığının bozuk olması çocuğun gelişiminde önemli aksamalara yol açabilir. Ay-
rıca kendisi  şiddete maruz kalmış çocuklarda saldırganlık, davranış sorunları , yeme ve uyku bo-
zuklukları görülebilmektedir. Sonuç olarak aile içi şiddet çocuğun gelişimi bir çok açıdan olumsuz 
etkileyecektir.

Ailelerine şiddet uygulayan kişi-
lerin geçmişlerine bakıldığında 

onların da geçmişte şiddet gör-
müş kişiler oldukları dikkati 

çekmiştir. Şiddetin bulundu-
ğu bir ailede büyüyen ço-

cuk temel sorun çözme 
yöntemi olarak şiddeti 
kullanacaktır. Kendi aile 

ilişkilerinde şiddeti gö-
ren kişi, ileride eş ve 

ebeveyn olduğun-
da şiddet uygulama 
riski artmış olacaktır. 
Böylece şiddet ku-
şaklar arasında nesil-
den nesile aktarılmış 
olacaktır.

AİLE İÇİ ŞİDDET
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Son dönemde artan terör 
olayları ile birlikte medya,  
çocukların şiddet ile en sık 
karşılaştıkları yollardan biri 
olmuştur. Televizyonlarda 
haber programlarında nere-
deyse her gün toplumsal ve 
kişilerarası şiddet olayları yer 
almaktadır. Özellikle de top-
lumumuzda şiddetin tırma-
nışa geçtiği bu son günlerde 
neredeyse haber program-
larının çok büyük bir kısmını 
şiddet içeren haberler oluş-
turmaktadır. Bunun yanı sıra 
diğer programlarda da şiddet 
neredeyse istenilen, “ reyting 
arttıran” bir öğe haline gel-
miştir. Keza diziler ve filmler-
de de şiddet içeren sahneler 
sıklıkla yer almaktadır. Özel-
likle çocuk ve gençlerin örnek 
aldığı sinema ya da televiz-
yon yıldızlarının yaptıkları şid-
det içeren davranışlar çocuk-
ları derinden etkilemektedir. 
Çocuğun gelişim süresince 
özdeşim kurduğu bu karak-
terin  özelliklerinden biri de 
şiddet içeren bu davranışlar 
olduğunda; çocuklar da bu 
karakterin şiddet içeren dav-
ranışlarını örnek alabilmekte-
dirler. Şiddet içeren gerilim, 
polisiye tarzı filmler ve diziler 
sıklıkla seyircinin en fazla te-
levizyon izlediği akşam saat-
lerinde gösterilmektedir. Do-
layısıyla çocuklar da aileleri 
ile birlikte bu tarz programları 
izlemektedir. Şiddet içeren 
programları izleyen çocuklar-

da saldırgan davranışların yo-
ğunlaştığı görülmektedir. 
Televizyonlarda gösterilen en 
masum programlardan sayı-
lan “çizgi filmlerde” bile şid-
det içeren davranışlar sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Özel-
likle erkek çocukları başta 
olmak üzere neredeyse tüm 
çocukların  bu tarz program-
ları sıklıkla tercih ettiği görül-
mektedir. Evde aile bireyleri 
arasında şiddete neredeyse 
hiç şahit olmamış bir çocuk 
bile bu tarz çizgi filmler saye-
sinde çok küçük yaşlarda şid-
detle tanışmaktadırlar.

Çocukların şiddet ile karşılaş-
tıkları medya organlarından 
birisi de yazılı basındır. Terör 
olayları, kişiler arası çatışma, 
cinayet gibi haberler basın-
da ön sayfalarda sıklıkla yer 
almaktadır. Gün içerisinde bir 
çok kaynaktan şiddet içeren 
öğelere maruz kalan çocuk-
lar özellikle yazılı basındaki 
bu tarz haberlere daha fazla 
ilgi duymaktadırlar. Özellikle 
de toplumca tanınan kişilerin 
karıştıkları şiddet olayları ile 
ilişkili haberler çocuklar için 
daha da ilgi çekici olabilmek-
tedir.

İnternet artık hayatımızın 
her bölümünde  yer almaya 
başlamıştır. İnternet büyük 
bir bilgi kaynağı olmakla bir-
likte kontrolsüz bir yapıya da 

sahiptir. Her kesime, herkese 
hitap edebilecek bir konu, bir 
site internette bulunabilmek-
tedir. Çocuklar özellikle ödev 
yaparken ya da ders çalışır-
ken şimdilerde interneti daha 
sık kullanmaya başlamışlardır. 
Okul ile ilişkili bir konu ile ilgi-
li olarak araştırma yapan bir 
çocuğun karşısına bile şiddet 
içeren öğeler çıkabilmekte-
dir.  Şiddet içeren olaylara ait 
fotoğraflar, videolar hiçbir kı-
sıtlamaya tabi tutulmaksızın 
gösterilebilmektedir. Fiziksel 
şiddetin yanı sıra internette 
çocukların cinsel şiddet ile 
de karşılaşabilme olasılıkla-
rı vardır. Bu tarz görüntüleri, 
fotoğrafları gören çocukla-
rın ruh sağlığı bu durumdan 
olumsuz etkilenebilmektedir. 
Bu sebeple çocukların inter-
net erişimi konusunda çok 
dikkatli olunmalı, bu konuda 
gerekli koruyucu programlar 
kullanılmalıdır. 
       
          

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

MEDYADA ŞİDDET

İNTERNET VE 
SOSYAL MEDYADA 

ŞİDDET
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Tüm bunlarla birlikte “siberzorbalık” yeni bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. Bilişim teknolo-
jilerini kullanarak yapılan zarar verme yoluna “siberzorbalık” denilmektedir. Siberzorbalığın bir 
türü olan elektronik iletişim zorbalığında; kişiler çeşitli elektronik iletişim methodlarını kullanarak 
karşılarındaki kişiyi tehdit aşağılar, tehdit eder ya da taciz ederler. Tehlikelere her yönden açık olan 
bu internet ortamında  kişisel mesajlar ve diğer yollarla çocuklar şiddete maruz kalabilmektedirler. 
Özellikle kontrolsüzce internet kullanan çocuklarda siberzorbalığa maruziyet sonrasında saldırgan 
davranışlar görülebilir.

Oyun çocuk doğasının vazgeçilmez öğele-
rinden biridir. Gelişen teknolojiyle bilgisayar 
oyunları çocukların hayatında çok büyük bir 
yer almaya başlamıştır. Kimi eğitici ve eğlen-
dirici özellikleri olan oyunların yanı sıra cid-
di anlamda şiddet içeren oyunlar da vardır. 
Özellikle bilgisayar oyunlarının bırakmayı 
zorlaştıran doğası çocuğun bu şiddet içeren 
oyunlara maruziyetini arttırmaktadır. Şid-
det içeren bu oyunlarda “ seviye atlamak” 
, “ başarılı olmak” için kimi zaman birilerini 
vurmak, eşyalarını çalmak ya da zarar ver-
mek gerekmektedir. Bu durum da şiddetin 
“ ödüllendirilmesi” anlamına gelmektedir. Bu 
ödül mekanizması sayesinde çocukların bu 
tarz oyunlara ilgisi daha da artmakta, şiddet 
sanki normal bir öğe gibi çocuğun hayatına 
girmiş olmaktadır. Bu oyunları oynayan ço-
cuklar her ne kadar “ gerçek” ve “ gerçek ol-
mayan “ ayrımını bilselerde; ekran karşısında 
uzun süre vakit geçirildiğinde çocuk bilgisa-
yar ortamındaki bu davranışlardan olumsuz 
olarak etkilenebilmektedirler. 

BİLGİSAYAR OYUNLARI 

VE ŞİDDET
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Okullarda şiddet sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok 
ülkesinde halen ciddi bir sorundur.  Akran zorbalığı okullarda 
şiddetin en sık görülen biçimlerinden biridir. Bir ya da bir 
grup çocuğun kendilerinden daha zayıf olarak gördüğü başka 
çocukları bilinçli  olarak rahatsız etmesi durumu akran zor-
balığı olarak tanımlanabilir. Akran zorbalığında çocuklar ne-
redeyse şiddetin her türü ile karşılaşabilmektedirler. Fiziksel 
ve sözel olarak şiddetin yanı sıra, çocuğun eşyalarına zarar 
verme, sosyal olarak dışlama gibi durumlar da akran zorbalı-
ğında sıklıkla karşımıza çıkarlar. Okullarda görülen bu zorbaca 
davranışlar kimi zaman normal akran çatışmaları ile karıştırıl-
makta, önemsenmemektedir. Bu durum da şiddetin giderek 
artan boyutlarda zararının artmasına zemin hazırlamaktadır. 
Yine akran zorbalığı kimi zaman siber zorbalık ile de birleş-
mekte, kontrol edilmesi daha güç boyutlara varabilmektedir.
Diğer çocuklar tarafından şiddete maruz kalan çocukta dep-
resyon, kaygı  bozuklukları gibi psikiyatrik bozuklukların yanı 
sıra saldırgan davranışlar da görülebilmektedir. Akranları ta-
rafından uygulanan şiddete karşı savunmasız kalan çocuk, 
ilerleyen dönemlerde kendini savunmanın bir yolu olarak şid-
deti görebilmektedir. Okulda bu tarz şiddet içeren davranışla-
rı öğrenen çocuk; bu davranışlarını ev , oyun ortamı gibi baş-
ka yerlerde de sergileyebilmektedir. Evde kardeşinin şiddet 
içeren davranışlarını gören çocuklarda da benzer davranışlar 
görülebilmektedir. Bu durumun tersi de görülebilmektedir. 
Evinde şiddete maruz kalan çocuk; aile içi şiddet dolayısıyla 
görerek öğrendiği bu davranışları okul ortamında sergileye-
bilmekte; bu durumda öğrenme ya da akran zorbalığı yolu ile 
şiddet okuldaki diğer çocuklara da buşabilmektedir.

Çocukların şiddet içeren davranışları öğrendiği yerleri gözden 
geçirdik. En başta da belirttiğimiz gibi şiddet öğrenilebilen ve 
zamanla da çevreye yayılabilen bir davranıştır. Çocuklarımızı 
şiddetten korumak için öncelikle  temel eğitimlerini aldıkları 
ailede aile içi şiddetin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Medya yolu ile ulaşabilecekleri şiddet içeren görüntülerden 
onları korumalı, televizyonda izlediklerini takip etmeli, şiddet 
içermeyen yaşları ile uyumlu  görüntüleri izlemelerine izin 
vermeliyiz. İnternet ve bilgisayar kullanımları mutlaka denet-
lenmeli, yaşlarına uygun olmayan ve şiddet içerikli öğeler ba-
rındıran sitelere ulaşımları kontrol altında tutulmalıdır. 
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Uzm. Dr. Ayşe TUĞÇER VURAL
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
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 DERİ ve TERLEME

 Deri vücudumuzu sadece saran bir kılıf değil ayrıca yaşam için çok sayıda farklı 
ve yaşamsal fonksiyon gösteren bir organdır. Deri insanın çevreye karşı olan koruyucu ilk 
sistemidir. Bu koruyuculuğu başta oluşturmuş olduğu bariyer etki sayesinde sağlar. Bariyer 
fonksiyonu çevredeki birçok fiziksel, kimyasal, biyolojik zararlı ajanlara karşı bireyin korun-
masını sağlar. Ayrıca deri içerdiği melanin adı verilen pigment sayesinde insan vücudunu 
güneşin zararlı etkilerinden korur. Vücudun sıvı kaybına engel olur. Bunlar dışında insan ha-
yatı için en önemli görevlerinden biri vücut ısısının ayarlanmasında ve korunmasında rol al-
masıdır. Vücudun normal ısısı yaklaşık olarak 370C’dir ve günlük sirkadiyen ritime bağlı olarak 
küçük oynamalar gösterir. Terleme vücut ısısının normal sınırlarda kalmasında önemli bir 
mekanizmadır. 
 
Ekrin Bezler: Vücut ısısının ayarlanması ve korunmasından sorumlu olan esas bezlerdir. 
Tüm vücutta yaygın olarak bulunurlar fakat özellikle yüz, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanın-
da daha yoğun olarak bulunurlar. Ekrin ter bezleri başlıca sıcak, soğuk ve aktivite sırasında 
vücut ısısının ayarlanmasını ve korunmasını sağlarlar. Çevre ısısı çok yüksek veya düşük old-
uğunda beynin ilgili merkezleri bu durumu saptar. Vücut ısısı yüksek olduğunda ısı kaybedici 
mekanizmalar devreye girer. Ekrin ter bezleri uyarılır terleme artırılarak ter (su) buharlaşırken 
deri serinlemesi sağlanır. Vücut ısısı azaldığında ise ısı üretimini artıran mekanizmalar devr-
eye girer.
Sebase Bezler (yağ bezi): Terlemeyle ilişkisi yoktur.
Apokrin Bezler: Koltuk altı, meme ucu, anogenital bölgede bulunurlar, ergenlikte fonksi-
yon görmeye başlarlar.

NEDEN AŞIRI TERLERİZ ?
Terleme vücut ısısındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik bir yanıttır. Bu sebeple 
sıcak ortam, aşırı giyinme, egzersiz, obesite sıcak ve nemli ortamlarda ortaya çıkabilir. 

 Hiperhidroz denilen aşırı terleme ekrin ter bezlerinin fizyolojik olandan daha fazla 
çalışarak normale göre ter miktarının artması anlamına gelir ve genel olarak toplumun %0.6-
1’inde görülmektedir. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülmesine rağmen kadın hastalar bu 
şikayetle daha sıklıkla hastaneye başvurmaktadırlar. Her yaşta ortaya çıkabilse de en sık er-
genlik çağında ve genç erişkin dönemde ortaya çıkar.  Aşırı terleme bazen kişinin sosyal ak-
tivitelerini, psikososyal yaşamını ve yaşam kalitesini yüksek oranda etkileyecek boyutta ola-
bilir. Bu sebeple tedavi edilmesi gerekir. Aşırı terleme farklı alanlarda görülebilir. Tüm vücudu 
etkileyen biçimde görülebileceği gibi bölgesel olarak koltuk altı, avuç içi, ayak tabanında da 
görülebilir. Ayrıca gün içinde farklı zamanlarda ortaya çıkabilir.
 
 Terleme altta yatan sebebin varlığına göre; sebebi bilinmeyen primer (idiyopatik) ola-
bileceği gibi altta yatan sistemik bir hastalığın veya ilaç kulanımının  sonucunda sekonder 
olarak da ortaya çıkabilir. Sekonder aşırı terlemede tedavi öncelikle altta yatan hastalığa 
yönelik olmalıdır. Terlemenin en sık nedenlerinden biri ateşli hastalıklardır. Lenfoma, bazı 
bakteriyel ve paraziter hastalıklar özellikle gece terlemesine neden olabilir.

Deride yerleşim gösteren birbirinden farklı 3 bez bulunmaktadır.
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SiSTEMİK İLAÇ TEDAVİSİ 
Sistemik tedavi olarak en sık an-
tikolinerjik dediğimiz ilaç grubu 
kullanılır. Fakat bu ilaçlar da yan 
etki olarak bulanık görme, tan-
siyonda düşme, idrar sıkışması, 
çarpıntı gibi yan etkilere sebep 
olabilir.

KİMYASAL SEMPATEKTOMİ: Sinir hasarı 
yapan ilaçlar deri altından iğne yolu 
ile terlemeyle ilişkili olan sinir düğüm-
lerine verilir ve bu bölgede sinir hasarı 
yaparak terlemenin azaltılması amaç-
lanır. Yan etki olarak  diğer bölgelerde 
terlemede artış, sinir hasarı vb. görü-
lebilir. 

CERRAHİ TEDAVİ: Cerrahi ola-
rak terleme ile ilişkili olan 
sinirlerin alınması ve koltuk 
altı ter bezlerinin alınması 
işlemleri uygulanabilir. Fa-
kat yan etki olarak diğer böl-
gelerde terlemede artış, iz 
kalması, sinir hasarı vb. yan 
etkiler gelişebilir.

Menapoz döneminde kadınlarda yüz, boyun ve göğüs 
üst kısmında kızarıklık, sıcak basması görülür buna bağlı 
kişide terleme oluşur. Şeker hastalarında terleme izle-
nebilmektedir. Tiroid hormonu bozukluğu ve diğer bazı 
daha nadiren görülen hormonal bozukluklarda da terle-
me artışı görülebilmektedir. Bazı ilaçlara bağlı (aspirin, 
insülin, bulantı ilaçları vb.), ve madde bağımlılığına bağlı 
terleme artışı izlenebilinir. Bunlar 
dışında terleme nadir olarak, nöro-
lojik hastalıklar, kanserler, çeşitli 
sendromlar, romatizmal hastalıkla-
ra bağlı olarak da görülebilmekte-
dir.

Primer aşırı terlemenin neden oluştuğu tam olarak bilinememektedir. Bu se-
beple primer aşırı terlemenin tedavisi zordur. Primer 
aşırı terleme en sık olarak her iki el içi, ayak tabanı, 
koltuk altı bölgelerinde simetrik olarak görülür. El ve 
ayak terlemesi en sık çocukluk çağında başlar. Koltuk 
altı terlemesi ise sıklıkla ergenlik dönemi ile başlar. El 
ayak ve koltuk altı  terlemesinde korku, heyecan ve 
stres gibi emosyonel uyaranlar rol oynar. Aşırı terleme-
de genetik yatkınlık da rol oynar. Hastaların %44’ünde 
aile hikayesi mevcuttur.
Primer terleme hayatta en çok karşımıza çıkan terle-
me tipidir. Primer terleme yaşam boyu devam edebilir 
veya ilerleyen yaş ile bir miktar azalma gösterebilir. Bu 
terleme tipinin nedeni tam olarak bilinememektedir. Uyku sırasında ve sedasyonda terleme olma-
maktadır. Çevre ısısının bu terleme üzerine etkisi yoktur.

AŞIRI TERLEMEDE TANI
Terleme ailesel yatkınlık gösterebilmektedir. Ailesinde terleme artışı olan 
kişilerde terleme sıklıkla çocukluk döneminde başlar ve her iki el içi, ayak 
tabanı ve/veya koltuk altı bölgesinde görülür. Aşırı terleme ile başvuran 
hasta poliklinik koşullarında detaylı olarak değerlendirilir. Terlemeye ne-
den olabilecek medikal nedenler değerlendirilir. Hastanın terlemesine ne-
den olabileceği düşünülen hastalıklar açısından gerekli durumlarda uygun 
kan tetkikleri, terleme testi ve görüntüleme yöntemleri istenir. Hastalığın 
başlangıç yaşı, şiddeti, hangi bölgeleri etkilediği, ne zamandır ne sıklıkta 
olduğu, gün içinde ortaya çıktığı zaman, aile öyküsü, herhangi bir ilaç kul-
lanımının varlığı ayrıca çevre ısısı, aşırı giyinme ve egzersiz ile terlemenin 
ilişkisinin varlığı uzman doktor tarafından değerlendirilir. 

TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ
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TOPİKAL TEDAVİLER: Topikal tedaviler primer aşırı 
terlemenin tedavisinde ilk tercih edilen tedavi 
şeklidir. Tercih edilmesindeki en önemli etkenler 
bu ilaç grubunun ucuz, güvenli, kolay uygulana-
bilir olmasıdır. Fakat bu ilaçların en önemli deza-
vantajları etki sürelerinin kısa olması ve nadiren 
yanma, batma ve hassasiyet oluşturabilmeleridir.

İYONTOFOREZ TEDAVİSİ: Primer aşırı terlemenin tedavisinde güvenle kullanılabilen etkili bir yöntemdir. 
İyontoforez ellere ve ayaklara musluk suyu içerisinde 15-25 miliamperlik akımın uygulandığı bir işlem-
dir. Ayrıca bu işlemde çeşitli ilaçlar da elektrik akımı aracılığıyla deriye uygulanabilir. Avuç içi ve ayak 
tabanında görülen aşırı terlemenin tedavisinde uygulanır. En önemli avantajları güvenli olması, girişim-
sel olmaması, kolay uygulanabilmesi, kolay tolere edilebilmesidir. Bu tedavi yöntemi bir ay boyunca haf-
tada 5 gün olmak üzere ortalama 20 dakika süre boyunca uygulanır. Terlemede azalma yaklaşık olarak 
1-2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. Birinci ayın sonunda elde edilmiş olan terlemede azalma etkisinin 
devamlılığını sağlamak için 1-6 haftada bir olmak üzere tek seans halinde tedavi tekrarlanır. İyontoforez 
tedavisinin önemli bir yan etkisi yoktur. Tedavi sırasında el ve ayaklarda yanma, batma, karıncalanma 
görülebilir. Deride hafif bir kızarıklık ve kuruma olabilir. Fakat bu yan etkiler kısa süre içinde geçer.

BOTOKS TEDAVİSİ: Bir bakteriden elde edilmiş olan Botulinum toksin-A adı ve-
rilen madde son yıllarda avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altında görülen aşırı 
terlemenin tedavisinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ekrin ter bezlerini 
uyaran sinirlerin çalışmasını bloke ederek etki gösterir. Botulinum toksin-A 
aşırı terlemenin olduğu bölgeye deri altına özel bir enjektörle uygulanır. Ter-
lemenin olduğu bölgeye botoks uygulandıktan yaklaşık olarak 5-7 gün sonra 
terlemede azalma en yüksek düzeyine çıkar ve yaklaşık olarak tama yakın terle-
me kaybolur. Etkisi ise hastalarda yaklaşık olarak 4-9 ay kadar sürmektedir. Bu 
süre bitiminde terleme tekrar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu dö-
nemde botoks uygulanmasının tekrar edilmesi uygun olacaktır. Avuç içi botoks 
uygulaması ağrılı olabilmektedir. Bu sebeple işlem sırasında ağrıyı olabildiğin-
ce azaltmak için işlem öncesi soğuk uygulama, anestezik krem uygulama veya 
bölgesel anestezi yapılabilmektedir. Botoks uygulaması deneyimli hekimler ta-
rafından uygulanmalıdır. Botoks tedavisinin yan etkisi olarak nadiren bölgesel 
kas güçsüzlüğü, cilt altı kanama, başağrısı, kaşıntı görülebilir. Bu tedavi biçimi 
gebe hastalar, emziren anneler ve bazı kas hastalığı olan kişiler haricinde gü-
venle uygulanabilir.

TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ

AŞIRI TERLEMEDE TEDAVİ
Aşırı terleme kişilerin sosyal yaşamını büyük ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun dışında 
deri bariyerinde azalmaya sebep olması yüzünden egzema, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına 
bu hastalarda yatkınlık görülür. Sekonder aşırı terleme hastalarında tedavi altta yatan hastalığın 
tedavisi ile mümkündür. Eğer sekonder terleme düşünülürse tanıyı aydınlatmaya yönelik kan tet-

kikleri ve görüntüleme yöntemlerinden sonra tanı 
konulur ve hastalığın tedavisi yapılır. Primer aşırı ter-
leme hastalarında ise bu terleme tipinin nedeninin 
net olmaması sebebiyle tedavi zordur. Primer aşırı 
terlemenin tedavisinde topikal ilaçlar, sistemik ilaç-
lar, cerrahi, iyontoforez tedavisi ve botoks tedavisi 
gibi tedavi seçenekleri mevcuttur.
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Uzm. Dr. Serhat CÖMERT
Beyin ve Sinir Cerrahisi  AD

Atardamarların duvarında oluşan kesin oluş sebebi belli olmamasına rağmen 
damar duvarında doğuştan da oluşabilecek zayıf bir alanın kan akımının zorla-
masına bağlı genişlemesi sonucu oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişle-
meleri ifade eden terimdir. Bu balonlaşan yapı normal damara göre daha daya-
nıksızdır ve bazı koşullarda yırtılıp beyin içine kanama ihtimali yaklaşık %1 dir.
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Füziform (iğ biçimli) Anevrizma: Damarın uzunca bir bölümünün iğ 
şeklindeki bir genişleme sonucu olarak gözüken anevrizmalardır.

Mikotik Anevrizmalar:  Damarın mikrobik hastalığı sonucu gelişen nadir 
görülen anevrizma tipidir. Sıklıkla kalp romatizması olarak da bilinen subakut 
bakteriyel endokarditin bir komplikasyonu olarak görülür. İltihaplanmış olan 
damar duvarı zayıflar ve anevrizma oluşur.

Travmatik (Kaza sonucu gelişen) Anevrizmalar: Travma sonrası 
beyin damarlarında gelişen anevrizma türüdür.

Sakküler (Kese biçimli) Anevrizma: En sık görünen anevrizma ti-
pidir. Beyin tabanında büyük damarların çatallanma bölgelerinde oluşur. Bu 
anevrizmalar yıllar içinde gelişir ve bundan dolayı anevrizmanın yırtılma ris-
ki yaşla birlikte artar. İleri yaşlarda damar yapısının bozulması da anevrizma 
oluşmasının diğer önemli bir nedenidir.

Ülkemizde her yıl ortalama 10,000 kişinin anevrizmaya bağlı beyin kanaması riski taşıdığı düşü-
nülmektedir. Bu hastaların yaklaşık % 30 ’ u daha hastaneye gelmeden yaşamını kaybetmektedir. 
Anevrizma kanamasıyla hastaneye başvuran hastaların % 25-40 ’ı maalesef kurtarılamamaktadır. 
Bu oranların en önemli sonucu henüz kanamamış olan anevrizmaların erken teşhis ve tedavisidir.
Anevrizmalar herhangi bir yaş grubunda görülebilir ancak sıklığı 50-60 yaş arasında artmaktadır. 
Kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla görülmektedir. Ailesinde anevrizma öyküsü olması hastalığın 
bulunma riskini arttırmaktadır.

ANEVRİZMA BELİRTİLERİ
Anevrizması kanamış hastalarda; ısrarcı baş ağrısı, bulantı, kusma, ensede sertlik, görmede 
bozulma (bulanık görme), ışığa karşı hassasiyet en sık karşılaşılan belirtilerdir. Anevrizması 
kanamamış hastalarda hiç bir belirti görülmeyebilir. Bunun dışında göz sinirlerinde felç durumu, 
medikal tedaviye rağmen geçmeyen baş ağrısı, halsizlik ve uyuşma bu hastalarda görülebilen 
semptomlardandır.

ANEVRİZMA TİPLERİ
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RİSK 
FAKTÖRLERİALKOL

GENETİK YATKINLIK TRAVMA

HİPERTANSİYON

SİGARA 

ENFEKSİYON

ŞEKER HASTALIĞI

ANEVRİZMA KANAMASI
Bir hastadaki anevrizma yırtıldığında ya da patladığında genellikle subaraknoid (beyin ve beyin zarı 
arasına) dediğimiz kısaca SAK olarak adlandırdığımız kanama gelişir. Damardan yüksek basınçla 
çıkan kan ayrıca beyin içine veya omurilik çevresine de ulaşabilir, kendiliğinden gelişen SAK’ların 
çoğunun sebebi anevrizmalardır. Anevrizma kanaması sonrası tekrar kanama ihtimali ilk 14 gün 
için %20 civarındadır. Bu sebeple anevrizmanın yerinin ve büyüklüğünün tam olarak saptanması, 
tedavisinin yapılıp  yeniden kanamasının önlenmesi hasta için en kritik noktalardır. 
Anevrizma kanaması çok ölümcül bir hastalıktır. Bu hastaların yaklaşık %50’ si kaybedilmektedir. 
Yaşayan hastaların da %25’ inde kalıcı nörolojik hasara neden olur. Ayrıca beyin çevresine sızan 
kan beyin damarlarında daralmaya yol açabilir. Bu durumda beyine gelen kan akımı azalır ve inme 
dediğimiz olaya yol açabilir. Genelde beyin damarındaki daralma anevrizma kanamasını takip eden 
5-8 gün sonra gelişir.
Anevrizma kanamasından sonra sızan kan BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) un dolaşımını engelleyerek 
hidrosefali ( beyin boşluklarında su toplanması) dediğimiz olaya sebep olabilir.
Hidrosefali geliştiğinde beyinde bulunan BOS’un dolaştığı ventrikül dediğimiz boşluklarda su 
toplanır ve bu da kafa içi basıncın artmasına sebep olur.
Anevrizma kanaması sonrası beyinde ödem meydana gelir. Bu gelişen ödem beyin fonksiyonlarını 
etkileyerek beyinde geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilir.

TANI YÖNTEMLERİ
Anevrizma hastalarına tanı koymak için biz hekimlerin öncelikle hastanın öyküsünü iyi bilmemiz 
gerekmektedir. Anevrizması kanamış hastanın tanısı fizik muayene ile saptanabilir ancak hastalı-
ğın tanısını kesinleştirmek için hekime yardımcı bazı testler yapılmalıdır.

Beyin Anjiografisi
En geçerli tanı yöntemidir. Genelde hastalar uyanıkken yapılır. Hastanın kasığından ince bir iğne 
ile atardamara girilir. Röntgen ışınları altında iğnenin geçişi görüntülenir, sonrasında damar içine 
boya verilir ve röntgen görüntüleri alınır. Böylece damarlar net görülebilir.

18



BT- Anjiografisi 
Hastanın kolundan boya maddesi verilmesi ile beyin damarlarının görüntüleri alınır. Sadece bir 
dakikadan daha az sürede çekim işlemi tamamlanır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Hastanın beyin anatomisinin net görünmesini sağlar.

MRG-Angiografi
Tıkanmış veya dar olan damarlar ve anevrizmalar hakkında net bilgi verir.

Anevrizma tanısı almış hastalar için günümüzde 3 tedavi şekli vardır. Gözlem tedavisi, cerrahi te-
davi, damar içi tıkama (Endovasküler) tedavisi.
Anevrizma hastalarının tedavisinde her hastalıkta olduğu gibi hasta / hasta yakını ve hekimin bir-
likte hangi tedavi yöntemini seçeceklerine beraber karar vermesi çok önemlidir.

ANEVRİZMALARIN TEDAVİSİ

1 Bu tedavi yöntemi anevrizmanın küçük boyutlu olması ve az kana-
ma riski taşıyan anevrizmalar için iyi bir seçenek olabilir. Bu tedavi 
yöntemi ile tedavi edilmek istenen hastalarda yıllık kanama riski 
devam ettiği için aralıklı olarak daha önce söz ettiğimiz tanısal test-
lerin tekrarlanması gerekmektedir.

GÖZLEM  
(Cerrahi 
Olmayan
Tedavi)

2 Altın standart olan tedavidir. Anevrizmayı kapatmak için yapılan 
ameliyattır. Ameliyat esnasında anevrizma çevre beyin dokusundan 
ve damarlardan sıyrılır ve genelde titanyumdan yapılan küçük bir 
metal klip (mandal) ile anevrizma kapatılır. Bu ameliyat sırasında 
anevrizmayı kapamak için kullanılan klipler vucuda herhangi bir 
zarar vermez.

CERRAHİ 
TEDAVİ
(Klipleme)

3
Son 15 yılda gelişmiş bir tedavi yöntemidir. Yüksek cerrahi riske 
sahip olan bu yöntem, cerrahi açıdan zor yerleşim gösteren bazı 
anevrizmaların tedavisi için uygun bir tedavi yöntemidir.
Anevrizma hastalığı son derece ölümcül seyredebilen, nörolo-
jik hasar bırakabilen bir hastalık olduğu için erken tanı ve tedavi 
çok önemlidir. Yukarıda bahsettiğimiz şikayetleri olan hastaların 
kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna baş vurmalarını her zaman 
önermekteyiz. Anevrizma hastalığı için unutulmaması gereken en 
önemli kısım; erken teşhis ve tedavi ile kontrol altında tutulabili-
neceğidir. 

DAMAR 
İÇİ TIKAMA
(Endovasküler) 
TEDAVİ
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Prof. Dr. Nilgün MARKAL ERTAŞ
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
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Halk arasında tavşan dudak olarak bilinen 
dudak yarığı doğum öncesi dönemde ge-

lişen ve yüz orta hat birleşme kusuru nedeniy-
le ortaya çıkan bir hastalıktır.
Fötal dönemde (rahim içi bebeklik dönemi) 
fetüsun dudak kısmını oluşturan hücreler 5. 
haftada, damak kısmını oluşturan hücreler 
ise 9. haftada birleşmeye başlar. Bu birleşme 
dönemi gebeliğin 12. haftasında tamamlanır. 
Bu dönemde yapıların birleşmesini engelleyen 
bir durum söz konusu olursa ortaya dudak, 
damak veya dudak-damak yarığı ortaya çıkar. 
Yarık dudak ve damak dünya genelinde her 
1000 canlı doğumda 1 olarak görülmektedir. 
Bu oran genetik ve çevresel faktörlerle de-
ğişmektedir. Afrikada yarık damak ve dudak 
daha az görülürken Asya kıtasında daha fazla 
görülmektedir. Yarık dudak ve damağı olan 
çocukların %46’sında dudak ve damak yarığı 
beraber bulunmaktadır. %33’ünde sadece da-
mak, %21’inde sadece dudak yarığı mevcut-
tur. Tek taraflı yarık sıklığı çift taraflıya göre 9 
kat fazla olup, solda sağ tarafa göre 2 kat fazla 
görülmektedir.

Hastalığın Nedeni 
Hastalığın nedeni günümüzde tam olarak bi-
linmemektedir ancak yarık dudak ve damak 
oluşturan faktörler başında akraba evlilikleri, 
gebelikte sigara ve alkol kullanımı, epilepsi 
ilaçları, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar, 
romatizma ilaçları, vitamin ve folik asit eksik-
likleri gelmektedir. 

Hastalığın gelişiminde genetik de önemlidir. 
Ailede yarık dudak ve damaklı birey varsa ço-

cukta hastalık riski %4 kadardır. Eğer 2 çocuk 
etkilenmişse risk %9 a çıkmaktadır.  Yarık da-
mak ve dudak varlığı anne karnında gebeliğin 
13. haftasından itibaren kadın doğum uzmanı 
tarafından karın ultrasonografisi ile gözlene-
bilir. Bunun dışında doğum öncesi herhangi 
belirlenmiş bir test yoktur. Doğum sonrasın-
da yapılan ilk muayenede şüpheli durumlarda 
plastik cerrahi bölümüne hasta gönderilir ve 
gerekli öneriler tarafımızdan yapılır. 
Bir bebeğe dudak yarığı tanısı konulduktan 
sonra bebeğin dudak anatomisini düzeltmek 
için cerrahi girişim yapılır. Dudak hem işlev-
sel hem de kozmetik olarak düzeltilir. 
Yarık dudak ve damak geniş bir yelpazede 
gözlenir ve mevcut anomali yarığın yeri, çift 
taraflı olup olmaması, tam veya tam olmayan 
yarık şeklinde değerlendirilerek tedavi planla-
masına alınır. 

          Dudak Yarıkları
1. Tek taraflı tam olmayan dudak yarığı
2. Tek taraflı tam dudak yarığı
3. İki taraflı tam olmayan dudak yarığı
4. Bir taraflı tam bir taraflı tam olmayan    
 dudak yarığı
5. İki taraflı tam dudak yarığı
6. Orta hat dudak yarıkları
 
          Damak Yarıkları
1. Yumuşak damak yarıkları
2. Sert damak yarıkları
3. Submukoz yarıklar
4. Birbirinden ayrık küçük dil (Bifid uvu 
 la) şeklinde ortaya çıkar.
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Tedavide Amaç

Ameliyat ve Ameliyat Sonrası DUDAK ve DAMAK 
YARIKLARI TEDAVİSİ 

Yarık dudak ameliyatının yapılabil-
mesi için bebeğin en az 10 haftalık 
olması, ağırlığının 5 kilo üzerinde 
olması ve kan değerinin en az 10 gr/
dl olması gerekmektedir. Yapılacak 
olan ameliyat ile işlevsel emme, bes-
lenme sağlanmalı ve sonuç estetik 
olmalıdır.  

Bazen yarıkta aralık hem dudak hem 
de damak için çok şiddetli olduğun-
da ameliyat öncesi ortodontik ince-
leme ile ameliyat alanının hazırlan-
ması yarıkların ortodontik tedavi ile 
daraltılması gerekir.

Yarık damak ameliyatı 7-9 ay civa-
rında uygulanır. 

Tedavide temel hedef işlevsel konuşma sağlayabilmektir. Diğer hedefler hava ve suyun burun 
ile ağız arasındaki geçişinin engellenmesi, orta kulak bozukluklarından dolayı işitmenin 

korunması, orta yüz gelişiminin düzeltilmesi, düzgün görünen ve işlevsel üst diş çerçevesinin 
oluşturulmasıdır. İyi tedavi edilemeyen ya da tedavisiz kalan yarık damak hastalarında ileri dö-
nemde orta kulak iltihabı, zatürre ve gelişme geriliği sıkça görülmektedir. Gerek dudak gerekse 
damak ameliyatlarından sonra ilerleyen yaşlarda ikincil düzeltici ameliyatlar gerekebilir.
Her damak yarıklı hasta ameliyat sonrası mutlaka konuşma terapisi almalıdır. 
Yarık dudağı olan hastaların büyük kısmına burunda şekil bozukluğu da mevcut soruna eşlik 
etmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda buruna yönelik işlevsel ve estetik amaçlı 
girişimlerin planlanması eş zamanlı veya sonrası için yapılmalıdır. Burun deliklerinin simet-
risi, yeterli bir burun iç döşemesi ve burun orta direğinin uzunluğu ile simetrik ve yeterli bir 
burun ucu çıkıntısı ve simetrik burun kanatları burun tedavisindeki amaçlardır.
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Tedavide Amaç

Ameliyat ve Ameliyat Sonrası 

Ameliyatların büyük kısmı genel anestezi altında uygulanır. Ameliyat süresi yaklaşık 2 ila 4 
saat arası değişmektedir. Ameliyat sonrası bakımda özellikle dikkat edilmesi gereken hu-

susların olması sebebi ile bu konuda deneyimli özel bakım hemşiresi ameliyat sonrası bakımı 
üstlenmelidir. Ameliyat sonrası bebek elini ağzına götürmemelidir. Ameliyat sonrası beslenme 
hem kalori hem de besinlerin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. 
Sadece yarık dudak ameliyatı olmuş bebeklerde ameliyat bölgesinin temiz tutulması yeterli ol-
maktadır. Dudak dikişleri ameliyat sonrası 5 - 7 gün arasında alınır.
Yarık damaklı bebeklerde ameliyat sonrası bakım yarık dudağa göre daha önemli ve zordur. 
Ameliyat sonrası erken dönemde ağız içinden sızıntı tarzında bir kanama, dilde şişme gibi cid-
di sıkıntılar olabilir. Bu dönem yakın takip gereken bir dönemdir. Ameliyat sonrası beslenme 
bir o kadar önemlidir. Bebeğin mamaları parçacıklı olmamalı ve berrak gıda almalıdır. Başlan-
gıçta bakımı zor olmasına rağmen ağız içindeki kesiler 3 - 4 gün içinde hızla iyileşirler. Beslen-
me konusunda Başkent Üniversitesi’nde standart beslenme protokolleri uygulanmaktadır. Bu 
belgeler ameliyat sonrası hasta yakınlarını bilgilendirmek için verilmektedir.
Sonuç olarak yarık dudak ve damak toplumda sıklığı 1/1000 canlı doğum olacak şekilde gö-
rülen doğumsal bir sorundur. Bu eksikliği giderici ameliyatlar plastik cerrahlar tarafından ya-
pılmaktadır.  Ameliyat öncesi bebeğin tam bir hazırlık aşamasından geçirilmesi ve en elverişli 
şartlarda hastayı ameliyat etmek ameliyat sonrası süreçlerde sorunsuz iyileşmeye zemin ha-
zırlar. Ameliyatın hem işlevsel hem de estetik sonuçlarını en yüksek noktaya çeker. Ameliyat 
öncesi ortodontik inceleme ve ameliyat sonrası konuşma terapisi mutlaka planlamaya eklen-
melidir. Bilgilendirilmesi gereken bir başka nokta hasta büyüdükçe kemik gelişimi hastalığına 
bağlı olarak geri kalabilir ve düzeltici ameliyatlar (üst, alt çene, buruna yönelik olarak) adolesan 
döneme kadar uzayabilir. 

23





Nisan ayı, Birleşmiş Milletler ta-
rafından bütün dünyada Otizm 
Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm 
Farkındalık Günü olarak ilan edil-
miştir.  Başkent Üniversitesi uzun 
bir süre yapmış olduğu projeler 
ve fırsat eğitimleri ile farkındalık 
çalışmalarına destek olmaktadır. 
Bu doğrultuda her yıl nisan ayın-
da konferanslar ve etkinlikler dü-
zenlenmektedir. Bu yıl da OTİZM 
FARKINDALIK ETKİNLİĞİ 5 Nisan 
2016’da düzenlenmiştir.  prog-
ramda Otizmli çocuklarımız ve 
gençlerimiz ile üniversitemizin 
gönüllü öğrencileri yer almıştır. 
Otizmli gencimiz olan  Murat 
Gazanferoğlu Keman dinletisi, 
Arda Şayan ve dans eğitmeni El-
çin Esra Tiftik dans gösterisi, Ana 
Kucağı“ Down Sendromlu - Eği-
tilebilir Zihin Engelli ve Aileleri-
ni Koruma Derneği Rengarenk 
Nağmeler koro dinletisi, Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fa-
kültesi öğrencileri müzik grubu, 
Başkent Üniversitesi Kültür Hiz-
metleri Müdürlüğü Halk müziği 
etkinlik programı içerisinde yer 
almıştır. 



Gebelik
Diyabeti

Öğr. Gör. Dr. Özlem TURHAN İYİDİR
Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları BD
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Diyabeti

Gebelik şekeri; Önceden bilinen 
şeker hastalığı (Diyabet) olma-
yan kadınların kan şekerlerinin  
ilk defa gebelikleri sırasında  
yüksek saptanmasıdır. 

Tüm gebeliklerin 
%2-10’unda 
gebelik diyabeti 
görülür.

Gebeliğin 24-28. 
haftalarında 
yapılan şeker 
yükleme testi ile 
tespit edilir.

30 dakika yürü-
yüş ve yüzme, 
şeker düzeyle-
rinin hedefte 
tutulmasına 
yardımcı olur.

İnsülin 
gebelikte 
güvenlidir.

Beslenme tedavi-
si ve egzersiz ile 
hedeflenen kan 
şekeri değerlerine 
ulaşılamadıysa 
gebeye insülin 
tedavisi önerilir. 

Plasentanın 
ortadan kalkma-
sıyla beraber kan 
şekeri normal 
seviyelerine iner.
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Görülme sıklığı ve nedeni ; 
Tüm gebeliklerin %2-10’unda gebelik diyabeti 
görülür.  Gebelik sırasında değişen beslenme alış-
kanlıkları, azalan hareket ve plasentadan salgı-
lanan hormonların gebelik diyabeti gelişiminde 
rol oynadığı düşünülmektedir. Plasenta gebelik 
boyunca bebeği desteklemek için büyür ve sal-
gıladığı hormonlar annenin insülinin etkisini 
azaltır. Bu duruma insülin direnci denir. Insülin 
yeterli etki gösteremezse glukoz (şeker) kandan 
temizlenip enerjiye dönüştürülemez, kan şekeri 
yükselir ve gebelik diyabeti ortaya çıkar. Çoğu 
gebe insülin direncini insülin salgısını arttırarak 
yener ve diyabet gelişmez. Ancak bazı genetik 
ve çevresel faktörler gebelik diyabeti gelişimini 
kolaylaştırır. Ailede diyabet öyküsü, önceki gebe-
liklerinde gebelik diyabeti veya iri bebek doğur-
ma öyküsü, ileri yaş (>25), şişmanlık (beden kitle 
indeksi>27 kg/m2) ve yağdan zengin beslenme 
bu faktörler arasında sayılabilir.

Gebelik diyabeti tanısı 
nasıl konulur?
Gebelik diyabeti gebeliğin 24-28. haftalarında 
yapılan şeker yükleme testi ile tespit edilir. Teşhis 
için şeker yükleme testi tek basamaklı veya iki 
basamaklı yapılabilir. Eğer tek basamaklı yapıla-
caksa en az 8-12 saatlik açlık sonrası gebeye 75 
gr glukoz içirilir ve açlık, 1. ve 2. saatte kan şeke-
rine bakılır. İki basamaklı yaklaşımda ise günün 
herhangi bir saatinde açlığa gerek duyulmadan 
içilen 50 gr glukoz sonrası 1. saatte kan şekeri-
ne bakılır. Eğer bu değer 140 mg/dl üzerinde ise 
8-12 saatlik açlık sonrası 100 gr glukoz ile yük-
leme yapılarak açlık, 1. , 2. ve 3. saatlerde kan 
şekeri ölçümü yapılır. Günümüzde her iki yakla

şım da kabul görmektedir. Ülkemizde tüm ge-
belere 24-28. haftalarda, eğer yukarıda sayılan 
risk faktörleri varsa daha erken haftalarda şeker 
yükleme testi yapılması önerilmektedir. 

Gebelik diyabeti 
anne ve bebeği nasıl etkiler?
Gebelik diyabeti anne ve bebek için bazı kötü 
sonuçlar doğurabilir. Gebelik diyabeti gebeliğin 
nispeten geç haftalarında, bebek vücudu oluş-
muş ancak büyümekle meşgulken geliştiği için 
genellikle doğumsal defektlere neden olmaz. 
Plasenta kan şekeri için bir bariyer değildir, 
annenin kan şekeri bebeğe aynı şekilde iletilir. 
Bebek kendisine ulaşan yüksek şeker için olma-
sı gerekenden fazla insülin salgılamak zorunda 
kalır. Bebek kendisi için gerekenden fazla ener-
ji aldığı için bu enerjiyi yağ olarak depolamaya 
başlar. Bu da bebeğin “iri” leşmesine neden olur. 
İri bebekte normal doğum sırasında oluşabilecek 
sorunlar nedeniyle doğum yönteminin sezeryan 
doğum olarak seçilmesi gündeme gelir. Do-
ğumdan hemen sonra bebeğin kan şeke-
rinin düşmesi, geçici solunum yetmezliği 
ve kalsiyum düşüklüğü bebekte görüle-
bilecek diğer durumlardır. Ayrıca bu 
bebekler ileride şişmanlık ve Tip 2 
diyabet için risk taşırlar.
Genellikle doğum sonrası plasen-
tanın ortadan kalkmasıyla beraber 
kan şekeri normal seviyelerine iner 
ancak gebeliği sırasında diyabet teş-
his edilmiş kadın ömür boyu diyabet 
olma riskini taşır. Bu nedenle doğum 
sonrası 6-8. haftalarda şeker yükleme 
testi tekrarlanmalıdır. 
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Gebelik diyabeti nasıl tedavi edilir?
Gebelik diyabetinin tedavisindeki amaç bu gebelerin kan şekerlerini diyabeti olmayan gebelerle ben-
zer düzeyde tutmaktır. Tedavi ile yemek öncesi kan şekerleri 95 mg/dl ve altında, yemek sonrası 
1. saat tokluk şekerlerini 140 mg/dl ve altında, 2. saat tokluk şekerlerini <120 mg/dl ve altında 
tutmak hedeflenir.  

Eğitim ve Tıbbi Beslenme Tedavisi 
Anne ve bebekte gebelik diyabetine bağlı gelişebilecek sorunların engellenmesi için tedavi şarttır. 

Eğitim tedavinin en önemli basamağıdır. Eğitim diyabet hemşireleri ve 
diyetisyenler tarafından verilir. Gebe diyabet hakkında bilgilendirilir, 
gebeye evde kendi kendine kan şekeri takibi öğretilir ve tıbbi beslenme 
tedavisi anlatılır. Tıbbi beslenme tedavisi gebenin boy, kilo ve aktivi-

tesine göre ayarlanır. Tıbbi beslenme tedavisindeki amaç gebenin 
diyetinde karbonhidrat, protein ve yağ dengesini düzenlemektir. 
Diyet ana ve ara öğünlere bölünür ve basit karbonhidratlar diyet-
ten çıkarılır, toplam kalorinin %30’dan azının yağlardan alınması 
hedeflenir. Gebe uygulayacağı diyeti kısıtlayıcı olarak görmeme-
lidir, aslında diyet sağlıklı beslenmeyi temel alır ve  bu durum 
beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için bir fırsattır.

Egzersiz
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından aksi önerilme-
diği sürece gebelik diyabeti olan gebelere  orta düzeyde egzer-

siz önerilir. 30 dakika yürüyüş ve yüzme vücudun kan şekerini 
işlemesini kolaylaştırır ve şeker düzeylerinin hedefte tutul-
masına yardımcı olur. 

Tıbbi Tedavi
Eğer tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz ile hedeflenen 
kan şekeri değerlerine ulaşılamadıysa gebeye insülin 
tedavisi önerilir. İnsülin gebelikte güvenlidir, insülin 
başlandıktan sonra da gebe diyet yapmaya ve kendi 
kendine kan şekeri ölçümüne devam etmelidir.
Sonuç olarak, gebelik diyabeti gebelik sırasında 
saptanan ve genellikle doğumdan sonra düzelen 
bir durumdur. Ancak anne ve bebekte gelişebilecek 
olumsuz sonuçlar nedeni ile ilgili hekim tarafın-
dan yakın takibi gerekir. 
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 Hipertiroidizm tiroid bezinden aşırı tiroid hormonu ( T4 ve T3) salgı-
lanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa tirotoksikoz ismi de verilir.

•	 Graves hastalığı,

•	 Toksik nodüler guatr (Zehirli Guatr)

•	 Tiroid bezinin iltihapları
•	 Aşırı iyot alınması (nodülü olan hastaların fazla iyotlu tuz veya iyotlu öksürük şurubu tüket-

meleri ile)

•	 Aşırı tiroid hormonu almakla.

Hipertiroidizm’e neden olan hastalıklar

‘Graves hastalığı’ tiroid bezinin nedeni bilinmeyen hipertirodizme en sık sebeb olan ‘oto-
immün’ bir hastalığıdır. Yani, vücut, tiroid bezine karşı yabancılaşarak ‘TSH reseptör antikoru’ 
denilen bir madde üretir ve bu madde tiroid bezini uyararak aşırı hormon üretilmesine neden 
olur. Bu maddelerin neden oluştuğu henüz bilinmemektedir. Bu hastalarda ‘zehirli guatr’ ve 
gözlerde öne doğru çıkma-fırlama oluşabilir. Hipertiroidili hastaların çoğunda (%70-80’inde) 
‘Graves hastalığı’ vardır. Bunun dışında sıcak nodüller de ‘hipertiroidi’ yapabilirler. Hipertiroi-
dili hastaların %5’inde sıcak nodül nedeniyle hipertiroidi oluşur. Tiroid bezinin iltihabi durum-
ları sırasında da hastalığın ilk aşamasında ‘hipertiroidi’ gelişebilir. İltihabi durumların bazıların-
da boyunda ağrı oluşabilir ve hastaların bir kısmında ateş meydana gelir.

HİPERTİROİDİZM BULGULARI NELERDİR? 
 
 Hipertirodizm olan hastalarda; Huzursuzluk, çarpıntı (hızlı ve düzensiz 
kalp atımı olması), yorgunluk, güçsüzlük (ağır eşyaları kaldıramaz, merdiven 
çıkarken zorlanır) ellerde titreme, saç dökülmesi, sinirlilik, kolay heyecanlan-
ma ve kolay öfkelenme,  gözlerde büyüme, göz kapağında çekilme, uykusuzluk, 
dikkat bozukluğu, derinin sıcak, nemli ve ince olması, ishal, iştah artışı, susa-
ma, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, kilo kaybı, adetlerde azalma veya kesilme, 
cinsel istekte azalma, sperm sayısında azalma, erkeklerde meme büyümesi, ke-
mik erimesi, kaslarda güçsüzlük, çabuk yorulma ve bazı psikolojik bozukluklar 
olabilir.
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İştah artışına rağmen kilo kaybı bu 
hastalığın en önemli belirtilerinden bi-
risidir. Bu hastalık metabolizmayı hız-
landırdığından aşırı yemek yenmesine 
rağmen kilo kaybı olur. Çok nadiren 
kilo artışı da olabilir. 

Hipertiroidili hastalarda kemik erimesi, kan kal-
siyum düzeyinde artma, ve kanda alkalen fosfa-
taz tetkikinde artış görülebilir. Karaciğer tetkik-
lerinde artış olur ve tedaviyle bu artışlar düzelir, 
fakat bazı hastalarda ilaç tedavisiyle karaciğer 
tetkikleri gittikçe yükselebilir, o zaman radyoak-
tif iyot tedavisi yapılması gerekir. Metabolizma 
hızı arttığından kan yağlarında azalma olur. 

Kadınlarda adet düzeni bozulur; adet sayı-
sında azalma veya kesilme olabilir. Yumurt-
lamada bozukluk olduğundan gebe kalma 
şansı azalır. Gebelikle birlikte hipertiroidi 
olursa düşük doğum ağırlıklı bebek nedeni 
olduğu gibi ‘’Preeklampsi’’denen tansiyon 
yükselmesi ve kusmalarla kendini gösteren 
bir hastalık da ortaya çıkabilir. Bu nedenle 
çocuk isteyen kadınların Graves hastalığı 
tedavisi bittikten sonra gebe kalmaları daha 
uygundur. 

Erkeklerde memelerde büyüme, 
empotans ve sperm sayısında 
azalma olabilir. 

Şeker hastalarında Graves hastalığı ortaya 
çıkarsa kan şekerinde yükselmeler oluşur 
ve bu nedenle kullanılan ilaç dozunu artır-
mak veya insülin kullanmak gerekebilir. 
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Çarpıntı veya kalp atım sayısında ve nabız sayısında 
artış her 100 hastadan 96’sında görülür. İstirahatte 
iken nabız hızı dakikada 89’tan fazladır.  Saç kılları 
incedir. Yaygın veya hafif saç dökülmesi görülebi-
lir. Hastalarda huzursuzluk ve aşırı sinirlilik vardır; 
ajite haldedirler ve yerinde duramazlar. Bazen bir-
den öfkelenirler. Kalabalık yerlerden hoşlanmazlar. 
Ufak tefek şeyler için bağırıp, çağırırlar. Kas güçsüz-
lüğü nedeniyle hasta sandalyeden kalkmakta veya 
merdiven çıkmada zorluk çeker.  Tırnaklar yumu-
şaktır ve kırılabilir. 4. ve 5. parmak tırnaklarında 
çekilme görülür.

Hastaların % 10’nunda bacaklarda, kolda 
ve diz ekleminde ağrı olabilir. Bu ağrılar 
bazen kendiliğinden düzelebilir. Cilt ince, 
ılık ve nemlidir.  El içlerinde kırmızılık ve 
kaşıntı olabilir. Ürtiker denilen cilt allerjisi 
ve vitiligo (ciltte renksiz veya beyaz alanlar 
olması) da sıklıkla birlikte bulunur.

Erkeklerde memelerde büyüme, 
empotans ve sperm sayısında 
azalma olabilir. 

Ellerde ince titreme vardır. Bunu daha 
iyi anlamak için eller uzatılır ve üzerine 
ufak kağıtlar konur. Kağıtlarda ellerdeki 
titremeyle paralel titremeler daha belir-
gin olarak ortaya çıkar. Bazen dilde ve 
göz kapaklarında da titreme olabilir. 

Gözlerde öne doğru fırlama vardır. 
Bazı hastalarda çift görme şikayeti 
olur. Görmede bozukluk, ışıktan ra-
hatsız olma ve gözde kaşıntı ve yanma 
meydana gelebilir. Bakışlar canlıdır 
ve üst göz kapağında gecikme ve tam 
kapanma olmayabilir. Bazen şaşılık 
oluşabilir. 
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HİPERTİROİDİZM TANISI NASIL KONUR? 

Daha önce sözü edilen belirti ve semptomların bir kısmının bulunması, tiroit hormon 
düzeylerinin yüksek olması ve düşük TSH düzeyi ile hipertiroidi tanısı kolaylıkla konur. 
Radyoaktif uptake testi ve tiroit sintigrafisi ile hipertiroidi nedenleri arasında ayırıcı tanı 
yapılabilir. Ayırıcı tanı yapılması oldukça önemlidir. Çünkü hipertiroidi nedenine göre de-
ğişik tedavi yöntemleri mevcuttur.

HİPERTİROİDİZM NASIL 
TEDAVİ EDİLİR? 
Hipertiroidizm tedavisinin iki hedefi vardır: Bulguları kontrol altına almak ve altta ya-
tan nedeni tedavi etmektir. Bulgular beta-blokerler olarak bilinen ilaçlar ile kontrol altı-
na alınabilir. Ek olarak, tiroid hormonunu bloke eden ilaçların da kullanılması gereklidir. 
Bu ilaçlar bulguları tedavi eder, altta yatan nedeni tedavi etmez. Tiroid hormonunu bloke 
eden ilaçların önemli bir yan etkisi vücudun bağışıklık sistemini zayıflatmasıdır. İnfeksi-
yonlara eğilim artabilir. Diğer yan etkiler deri döküntüleri ve nadiren karaciğer sorunlarını 
içerir. Tiroid hormonu bloke eden ilaçlar yüksek dozda uygulanmaya başlanır ve takiben 
hipertiroidizm kontrol altına alındıkça doz azaltılır. Alternatif olarak doz, tiroid bezinin 
faaliyeti tamamen bloke olana kadar, yüksek tutulabilir. Bu gerçekleştiğinde hipotirodizm 
oluşur (tiroid bezinin yetersiz çalışması) ve hormon yerine koyma tedavisi uygulanır. 

• Ameliyat: 

Cerrahın amacı hipertiroidizmi kontrol al-
tında tutacak kadar tiroid bezinin bir kıs-
mını çıkarıp bir kısmını bırakmak olabi-
lir. Fakat tüm bezin çıkarılması da gerekli 
olabilir. Ayrıca tiroid bezinin içerisinde ve 
çevresindeki diğer önemli yapıların hasar 
görme ihtimali de mevcuttur. Bu tip yan 
etki riski azdır fakat yine de dikkatli olun-
malıdır. 

• Radyoaktif iyot tedavisi: 

İyot ağızdan uygulanır ve tiroid bezi ta-
rafından tutulur. Radyoaktifiyot bölge-
sel ışıma ile tiroid bezinin hücrelerini 
yok eder. Yan etkileri son derece nadir-
dir. Soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol 
açabilir. Radyoaktifiyot tedavisi yan etki-
lerinden dolayı 10 yaş altı çocuklar için 
önerilmemektedir. Ameliyat ya da rad-
yoaktif iyot tedavisi sonrası tiroid bezi-
nin işlevi durmuş olduğundan, hipotiro-
idizm gelişir. Bu hayat boyu tiroid yerine 
koyma tedavisi gerekli olacak anlamına 
gelmektedir. Ameliyat ile radyoaktif iyot 
tedavisi arasında hipotiroidi gelişme riski 
açısından belirgin bir fark yoktur.

HİPERTİROİDİZM İÇİN KALICI TEDAVİ NEDİR? 
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Bu hastalarda beslenmede dikkat edi-
lecek en önemli konu İYOTSUZ 
TUZ YEMELERİ ve SİGARA İÇ-
MEMELERİDİR. Hipertiroi-
disi olan hastalar da kafeinli 
gıdalar kesilmelidir. Özel-
likle kahve, çay ve kola 
gibi kafeinli içecekler içil-
memelidirler. Bu kişilerde 
çarpıntı olduğu için ka-
feinli içecekler çarpıntıyı 
iyice artırır.  Her türlü seb-
ze ve meyve serbesttir.  İçinde 
iyod bulunan öksürük şurupları 
içmek sakıncalıdır .  Hipertiroidi hasta-
lığında ağız kuruluğu sık olduğundan günde 2.5-3 litre su içmelidirler.

         Hipertiroidi tedavi edilmezse hastada kilo kaybı 
devam eder; kalpte ritm bozukluğu, kalp yetmezliği 
ve bir iltihap veya enfeksiyon sırasında tiroid krizi, 
şok ve ölüm oluşur. O nedenle hipertiroidi mutlaka te-
davi edilmesi gereken bir hastalıktır.

TUZ

35



Başkent Üniversitesi 
Hastanesi hemşireleri 

olarak hemşirelik haftası 
kutlamalarına,

Ulu Önder Atamızı 
ziyaretle başladık. 

Bilimsel ve sosyal etkinliklerle kutladığımız 
Hemşirelik Haftamızda tüm hekim ve 

meslektaşlarımızla ekip olmanın 
ruhunu paylaştık.  

Hemşirelik Haftamızı Üniversite-Hastane 
işbirliği kapsamında düzenlemiş olduğumuz hemşirelik 

balomuzla öğrenci ve hemşire 
arkadaşlarımızın katılımı ile taçlandırdık.

 “Başkentli Olma Ruhunu” bir kez daha yaşadık.  
 



Hastanemizde düzenlenen bilimsel etkinlikte ise, 

hemşirenin primer sorumluluğu olan hasta bakım ve teda-

visinde hastalarımızın daha etkili ve kaliteli hizmet alabil-

mesi için nöbet değişiminde hemşirenin sorumluluklarını 

arkadaşlarımızdan dinledik ve farklı hastanelerdeki hemşi-

re arkadaşlarımızla beraber paylaşımlarda bulunduk.

Hayata değer katan tüm meslektaşlarımızın 
hemşirelik haftası kutlu olsun.

Bilimsel program olarak planlanan hemşi-
relik programında tüm meslektaşlarımızla 
birlikte hemşirelikte güç oluşturmak için      
       “Ne yapılabilir? Ne yapabiliriz? “             
sorularına yanıt aramak için paylaşımlar-
da bulunduk.

“Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin      
  ellerine terk edilmiştir.” 
     Florance Nightingale



Uzm. Dr. Meltem GÜLŞAN ÖZBEK
Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme BD

Çocuklarda
ishal

İshal genellikle sık 
karşılaşılan ve nadi-
ren ciddi seyreden bir 
bulgu olsa da, hangi 
durumlarda müdahale 
gerektirdiğini bilmek 
önemlidir. Çünkü, uy-
gun tedavi edilmedi-
ğinde, sıvı kaybına yol 
açarak, çocuğunuzun 
vücudundaki su ve tuz 
dengesini bozabilir.
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Çocuğumun normal dışkısı nasıl olmalı? 
Normal dışkının sıklığı ve kıvamı, çocuğunuzun yaşına 
göre değişiklik gösterir. Küçük bebeklerin günde 3-10 
kez cıvık-yumuşak kıvamlı dışkılaması normaldir 
(anne sütü alan bebekler, mama ile beslenenle-
re göre daha sık dışkılayabilir). İlk 3 ayda, bazı 
bebekler günde 2 veya daha fazla dışkılarken, 
diğerleri haftada bir yumuşak kıvamlı dışkılar. 
İki yaşına geldiğinde çoğu çocuğun günde en az 
bir kez yumuşak fakat katı kıvamlı dışkılaması 
olmaktadır. Daha büyük çocuklarda ise bağırsak 
alışkanlığı her çocuğa göre farklı olabilir; bazıları 
her yemek sonrası, bazıları ise günaşırı tuvalete gi-
debilir. Dışkının kıvamı ve rengi de yaşa göre değişiklik 
göstermektedir. Özellikle anne sütü alan küçük bebeklerin 
dışkısı sarı, yeşil veya kahverengi olabilir, tanecikler içerebilir. 

Çocuğumun ishal olduğunu nasıl anlarım? 
İshal, çocuğunuzun cıvık veya sulu dışkılaması, veya her zamankinden daha sık dışkılaması olarak 
tanımlanır. Bebeklerde normal dışkılama sıklığının iki katına çıkması, daha büyük çocuklarda ise üç 
veya daha fazla sulu dışkılama olarak tanımlanır. Tüm çocukların dışkı kıvamı ve rengi beslenme 
ile ilişkili olmakla birlikte, sulu ve sümüksü dışkılara dikkat edilmeli, kan içeren veya siyah- katran 
rengi dışkılamalarda mutlaka doktora başvurulmalıdır. 

 

Çoğu ishal 3-7 gün içerisinde düzelmektedir. Onbeş günü geçen ishal, enfeksi-
yonlar, sindirim bozuklukları, genetik hastalıklar, besin alerjileri gibi farklı ne-
denlerden kaynaklanabilir ve farklı şekilde tedavi gerektirebilir. Bu nedenle, on 
günden uzun süren ishalde doktora başvurmak gerekir.

İshalin Nedenleri

•	 Virusler ; Çocuklardaki ishalin en sık nedenidir. Daha çok kış aylarında görülür, sulu ishal, 
kusma, hafif ateş, baş ağrısı, karında kramplar, kas ağrıları ve iştahsızlığa neden olur. Bakterile-
rin neden olduğu ishali çoğu zaman viruslere bağlı olan ishalden ayırmak zordur, fakat ateş ge-
nellikle daha yüksektir, ishal kanlı veya sümüksü olabilir. Bakteri ve parazitlerin neden olduğu 
ishal genellikle içme suyunun temiz olmadığı, lağımın uygun şekilde boşaltılamadığı bölgelerde 
görülür. Sebep olan mikrobun bulaştığı yiyeceklerin veya içeceklerin tüketilmesi veya mikrop 
ile temas etmiş ellerin ağza götürülmesi ile hastalık gelişebilir.

•	 Antibiyotikler ; Antibiyotiklere bağlı ishal genellikle hafif seyreder ve antibiyotiklerin ke-
silmesine gerek olmaz. Fakat antibiyotik bittikten sonra düzelmeyen, şiddetli seyreden veya 
kanlı ishale yol açan durumlarda doktora başvurmak gerekir.
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SIVI KAYBINA
İshal vücutta sıvı kaybına yol açabilir. Sıvı kaybı 
bebekler ve küçük çocuklarda daha sık görülür. 
Hafif derecede sıvı kaybında susama hissi, hafif 

ağız kuruluğu görülürken, orta derecede sıvı kaybında 
idrar miktarında azalma (altı saat içinde idrar yapma-
ma), ağladığı zaman gözyaşının azalması-olmaması, 
ağız kuruluğu ve gözlerde çöküklük, ağır dere-
cede sıvı kaybında ise uyku hali, nabızda hızlan-
ma ve idrar yapmama görülür.
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İshalli çocuk nasıl beslenmeli?
Sıvı kaybı olmayan ve ağızdan beslenebilen çocuklar normal beslenmeye devam etmelidir. Pirinç, 
buğday, patates, ekmek, yağsız et, sebze ve meyve tüketebilir. Anne sütü alan bebeklerin ise sık 
sık emzirilmesi gerekir. Yeterli su ve sıvı gıda verilmelidir. Yağlı gıdalar, meyve suları, çok şekerli 
içecekler ishali artırabileceğinden önerilmemektedir. İshale yönelik ilaç tedavisi genellikle gerekli 
değildir ve doktorunuz tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır. Orta-ağır sıvı kaybı olan çocuk-
larda şeker ve mineral içeren ağızdan sıvı tedavisini doktorunuzun önerdiği şekilde verebilirsiniz. 
Bu şeker ve mineral (tuz) karışımları hazır paketlerde bulunur ve önerilen miktarda su ile karış-
tırılarak belirli bir süre içerisinde içirilir. Ağızdan beslenemeyen çocuklara damardan sıvı tedavisi 
verilmesi gerekebilir. 

Ne zaman doktora başvurmalı?
•	 Kanlı	ishali	varsa
•	 1	 yaşından	 küçük	 ve	 birkaç	 saat	 içinde	 herhangi	 bir	 şey	
yemedi veya içmediyse
•	 Şiddetli	karın	ağrısı	varsa
•	 Çok	halsizse,	sürekli	uyku	hali	veya	huy	değişikliği	
varsa
•	 Sıvı	kaybı	bulguları	varsa:	ağzı	kuru,	ağladığında	
gözyaşı yok veya bebeklerde 4-6 saat, daha büyük ço-
cuklarda 6-8 saat boyunca idrar yapmadıysa
•	 Yüksek	ateşi	varsa
•	 İshali	10	günden	uzun	sürdüyse	doktoru-
nuza başvurmanız gerekir

İshalden nasıl korunmalı?
•	 Eller	 sık	 sık	 ve	 uygun	 şekilde	 yıkan-
malıdır (30 saniye süre ile sabun kullanarak 
yıkanmalı, tırnak içleri, parmak araları ve el 
bileklerini de içermeli) 
•	 Alt	bezi	değişimi	dikkatle	yapılmalı	
ve sonrasında eller yıkanmalıdır.
•	 Temizliğinden	 emin	 olunmayan	
veya kaynağı bilinmeyen sular tüketilme-
melidir.
•	 Çiğ	 yenen	 gıdalar	 dikkatlice	 yıkan-
malıdır.
•	 İshali	 toparlayana	 kadar	 çocuğun	
okula gitmemesi, diğer çocuklara yayılmasını 
önlemeye yardımcı olacaktır. 
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Uzm. Dr. Enver ARPACI
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

KONYA
HASTANESİ

FUT ve FUE

Saç Ekimi
teknolojisiyle
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Follicular 
Unit 
Transplantation

Follicular 
Unit 
Extraction

 Ense bölgesinden yaklaşık 12 x 3 
cm’lik boyutta saçlı deri alınarak, bu saçlı 
derideki köklerin ayrı bir masada 
folliküler ünitelerine ayrılarak ekim 
planlanan bölgeye yerleştirilmesi işlemi-
ni içerir. Bu yöntemde alım aşaması hasta 
açısından azalmakla birlikte, saçlı derinin 
ense kısmında yaklaşık 12-15 cm uzun-
luğunda çizgi şeklinde iz kalması ve bazı 
hastalarda hipertro�k skar gelişerek 
daha belirgin duruma gelmesi gibi 
olumsuz yönleri bulunmaktadır.

 Ense bölgesindeki köklerin mikromo-
tor denilen elektrikli alet ile tek tek alınarak 
gerçekleştirildiği yöntemdir. FUT yöntemin-
den çok sonra 2004 yılında tarif edilmiş olan 
bu yöntemde ense bölgesinde cerrahi iz-skar 
oluşmamaktadır. Ancak hasta ve doktor 
açısından alım aşaması daha uzun sürmekte-
dir. Ayrıca nispeten seyrek saç sıklığına sahip 
bir hastada fazla miktarda saç kökü alındığı 
takdirde ense bölgesinde fark edilir düzeyde 
seyrelme oluşur. Uzman veya yeterli tecrübesi 
olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiği 
takdirde ensede kalan diğer kökler de zedele-
nerek seyrek saç görünümü riskini artıran bir 
etki oluşturabilir. Son yıllarda PRP (Platelet 
Rich Plasma) yöntemi oldukça gündemde 
olup, deri gençleştirilmesinden eklem has-
talıklarına kadar geniş bir aralıkta birçok tıbbi 
alanda kullanılmaktadır. Kişinin kendi 
kanındaki pıhtılaşmadan sorumlu hücre-
lerden (plateletler) zengin bir solüsyon olarak 
elde edilmektedir ve saçlı bölgede içerdiği 
büyüme faktörlerinin etkisi ile kanlanmayı 
arttırıp, saç köklerinde yeni saçların oluşu-
munu olumlu yönde etkilemektedir. Saç 
ekimi ile kombine edildiğinde ekilen köklerin 
tutma oranını arttırıcı bir etkisi söz konusu 
olmaktadır.

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç ekimi temel olarak saçlı derinin ön ve tepe kısmında kaybedilen saçlar nedeni 
ile oluşan seyrek ve açık bölgelerin, hiçbir zaman dökülmeyecek olan ense bölgesi-
nin üst tarafındaki alandan elde edilen saç kökleri ile doldurulması işlemidir. 
 
       Günümüzde geçerliliğini koruyan iki temel saç ekimi yöntemi mevcuttur.
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AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEM

Saç ekimi işlemi planlanmadan önce saçsız-
laşmış bölgenin ve dökülmeye devam ede-
cek olan bölgelerin belirlenmesi en önemli 
muayene kriteridir. Bir hastanın saç ekimi 
için uygun şartlara sahip olup olmadığı bu 
tespit sonrası mümkün olabilmektedir. Saç 
ekimi yaptırmayı düşünen insanların çoğu 
operasyon ve sonrası için endişeli bir duy-
gu hali içindedirler. Bu durumun oluşma-
sında çevrenin, sosyal forum sitelerinin ve 
hatta doktorların oluşturduğu bilgi kirliliği-
nin katkısı oldukça fazladır. Ameliyat öncesi 
görüşmede hastanın saç kaybı durumu ve 
beklentileri değerlendirilerek, yapılacak 
saç kökü analizi ile ne kadar saç kökü elde 
edilebileceği ve hastayı tatmin edecek so-
nuca kaç seansta ulaşılabileceği belirlenir. 
Ameliyat öncesi fotoğraflar çekilerek, has-
ta ile birlikte ekim yapılacak alanın sınırları 
belirlenir. 

Ameliyat öncesi dönemde 
uyulması gerekenler
•	 Hastanın varsa mevcut has-

talıkları ve kullandığı ilaçlar 
sorgulanır. Özellikle kan su-
landırıcı (aspirin, antikoagülan 
ilaçlar, ibuprofen içeren ağrı 
kesici türevleri), damar geniş-
letici ilaçlar işlemden önce ke-
silmelidir.

•	 Alkol, sigara ve kafein kullanı-
mı kesilmeli veya en azından 
minimal seviyeye indirilmelidir.

AMELİYAT 

Saç ekimi işlemi hastane şartlarında, steri-
lizasyonun sağlandığı, hastanın durumuna 
göre lokal olarak yani uyanık bir vaziyette 
veya sedasyon eşliğinde uygulanabilen bir 
yöntemdir. Uygunsuz şartlarda, tıp ve saç 
ekimi alanında eğitimi olmayan insanlar ta-
rafından yapılan uygulamalarda hem este-
tik hem de sağlık açısından mutsuz sonuç-
ların ortaya çıkması kaçınılmazdır.  
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Saç ekimi operasyonu FUE yöntemi ile ekim 
yapılacak kök sayısına göre değişmekle bir-
likte, yaklaşık 6-8 saat sürmektedir. İşlemin 
ilk yarısında ense kısmından kökler alın-
makta ve bunun için hastaya yüzükoyun 
pozisyon verilmektedir. 
İkinci aşamada ise hasta sırtüstü poziyon-
da iken ekim işlemi gerçekleştirilir. İşlem 
boyunca 3-4 kişilik bir ekip görev yapmak-
tadır. 

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

Operasyondan hemen sonra hem kök alı-
nan hem de ekilen alanlara pansuman ya-
pılarak kapalı bir duruma getirilir. Hastaya 
gerekli ilaçları reçete edilerek taburcu edi-
lir. İşlemden iki gün sonra kapalı pansu-
man açılarak tüm saçlı bölge ilaçlı bir şam-
puanla yıkanarak kurutulur, nemlendirici 
günlük pansuman tarif edilerek, özellikle 
dış ortamda, ekim yapılan bölgeye temas 
etmeyecek kep şeklinde şapka kullanması 
önerilir. Duruma göre değişmekle birlikte 
yaklaşık 1 hafta sonra poliklinikte kontrol 
yapılır.
20. günden sonra ekim yapılan köklere 
ait saç tellerinin büyük kısmında dökülme 
başlar. Yaklaşık 2.5-3 ay sonra dökülen saç-
ların yerine yenileri oluşmaya başlar. Ekilen 
bölgenin doğal ve son halini alması en az 
3-4 saç dökülme döngüsünü kapsar. Yani 
ekim sonrası sonuçlar yaklaşık 1 yıl sonra 
tam olarak kendini göstermeye başlamak-
tadır.  
Günümüz modern şartlarında insanların 
toplum içinde diğer insanlarla olan iliş-
kilerinde ve psikolojik olarak kendileri ile 
barışık bir vaziyette olmasını etkileyen en 
önemli faktörlerden biri kişinin fiziksel gö-
rünümüdür. Saç kaybı veya kellik özellikle 
erkeklerde imaj konusunda eksiklik his-
settiren ve kişinin kendini toplum içinde 
yetersiz hissetmesine neden olan bir et-
mendir. Saç ekimi bu sorunun çözümünde 
en etkili yöntemdir. Ancak her hastanın du-
rumunun farklı olduğu, sonuçların herkes 
için aynı olmayacağı ve beklentiler ile ger-
çeklerin örtüştüğü durumlarda bu ameliya-
tın daha yüz güldürücü sonuçlar vereceği 
unutulmamalıdır. 
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Yrd. Doç. Dr. Seda TÜRKOĞLU BABAKURBAN
Kulak Burun Boğaz AD
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Farenjitler birkaç şekilde sınıflandırılabilmektedir ;

1. Sürece Göre

   a.Akut
   b.Kronik

2. Nedenlerine Göre

   a.İnflamatuar
   b.Enfeksiyöz 
     -Nonspesifik (Viral, bakteriyel, mantarlara bağlı)
     -Spesifik (Difteri, tüberküloz, sifiliz)

3. Yerleşimine Göre

   a.Yaygın farenjit
   b.Sınırlı farenjit

Genel anlamda yutak bölgesinin (farinks) iltihabı demektir. 
Burun ve ağız boşluğunun arka duvarında yani bademcik-
lerin bulunduğu bölge ile küçük dilin arkası arasında kalan 
kısmın iltihaplanması durumunda meydana gelen hastalık 
türüdür. Yutak bölgesinin bazen mikrobik, bazen metabolik, 
bazen de bulunduğumuz ya da çalıştığımız ortamın çevre-
sel koşullarına bağlı (ısı, toz vb.) gelişen bir reaksiyondur 
ve sıklıkla boğaz ağrısı, boğaz yangısı olarak da adlandırılır. 
Farenjit tek başına görülebileceği gibi, üst solunum yolu en-
feksiyonunun bir parçası olarak da görülebilir. Ayrıca tüm 
yutak bölgesinde görülebileceği gibi, farenks içindeki bir 
veya birkaç dokuyu birden de (geniz eti, bademcikler vb.) 
tutabilir. Boğaz ağrısı en sık doktora başvuru nedenlerinden 
biridir. Daha çok soğuk aylarda oluşur. Tüm dünyada işten ve 
okuldan uzak kalmanın en sık nedenlerinden biridir. Farenjit 
hem erişkin hem de çocuklarda sık gelişen bir enfeksiyondur 
ancak çocuklarda daha sık görülmektedir.
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Akut Farenjit: Genellikle enfeksiyöz (mikrobik) nedenlerle oluşan, ani gelişen iltihap-
lanmalardır. Tek başına farenjit şeklinde görülmesi enderdir. Genellikle bir üst solunum yolu 
enfeksiyonunun bir parçası olarak, diğer enfeksiyonlarla (sinüzit, larenjit, bronşit gibi ) birlik-
tedir. Neden çoğu hastada virütiktir; grip ya da soğuk algınlığına neden olan virüsler,  herpes 
virüsü (uçuk virüsü), enfeksiyöz mononükleoz (öpücük hastalığı) akut farenjite neden olabilir. 
Öksürük ya da hapşırıkla havaya saçılan virüs ve bakterilerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye 
ağız ya da burunun teması sonucu mikropların alınması ile farenjit oluşabilir. Bakteriyel olan-
larda ise en sık görülen mikrop ‘beta’ olarak bilinen beta hemolitik streptokoklardır. Kışın, 
nemli havalarda ve vücut direncinin düştüğü durumlarda daha sık görülür. Okul ve toplu 
yaşanan yerlerde kişiden kişiye yayılabilir. Aynı zamanda; kızamık, kızıl, grip gibi sık görülen 
veya tifo, çiçek gibi ender görülen hastalıkların başlangıç dönemini de oluşturabilir.  Ender 
olarak, bölgesel tahriş, sıcak ve yakıcı maddelerin içimi, yabancı cisimlerin tahrişi sonucu da 
farenjit oluşabilir.

Hafif geçirilen farenjitte hastaların özellikle yutarken olan boğaz ağrısı, bazen kulak ağrısı, 
lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, hafif ateş, boğazında kızarıklık ve şişlik olmaktadır. Daha 
ciddi farenjit olan hastalarda ise yüksek ateş, belirgin halsizlik-düşkünlük, yumuşak damak 
ve küçük dilde şişme, boğazda beyaz-sarı birikimler görülebilir. Bu durumda farenjit gırtlak 
bölgesine doğru da yayılıp enfeksiyonun kana karışması (septisemi), apseler oluşturması ve 
hatta kalp, böbrek gibi başka organları etkilemesi de söz konusu olabilmektedir. Bu noktada 
önemli olan farenjit nedeninin belirlenebilmesidir. 5 yaş altındaki çocuklarda genellikle vi-
rüsler neden olmaktadır. Tanı koyarken hastanın boğaz ağrısı yanında eşlik eden şikayetleri 
(göz de kızarıklık, burun akıntısı, ses kısıklığı, ishal) virüslerle mi yoksa bakterilerle mi farenjit 
oluştuğu yardımcı olmaktadır. Muayene ile beraber boğaz kültürü ve tam kan sayımı da bu 
ayırımın yapılmasında yardımcı olur.

Farenjitin neden oluştuğunun saptanması tedavi için önemlidir. Çoğu hastada (viral olan) 
hastalık 3-7 günde kendiliğinden iyileşir. İstirahat, sulu gıda, gargara ve kısa süreli ağrı kesi-
cilerin kullanılması çoğunlukla yeterlidir. Daha az sıklıkla görülen, bakteriyel olarak başlayan 
veya sonradan bakteriyel enfeksiyon gelişen hastalarda iyileşme süresi uzar ve hatta 10 günü 
aşabilir. Bu durumda da tedaviye antibiyotik de eklenmektedir. Bakteriyel bir iltihap söz ko-
nusu olmadıkça, antibiyotik almak virüs nedeniyle kaynaklanan boğaz ağrısını iyileştirmeye 
yardımcı olmaz.

Kronik Farenjit: Müzmin farenjit olarak da bilinir. Bu hastalarda mikrobik nedenler çok 
daha az görülmekte, çevresel veya hastaya bağlı nedenler daha ön plandadır. Tekrarlayan akut 
farenjitler, frengi, verem, cüzzam ve bazı kronik romatizmal hastalıklar da kronik faranjite yol 
açabilmektedir. 
Kronik farenjiti olan hastaların boğazda rahatsızlık hissi, sürekli boğaz temizleme alışkanlığı, 
inatçı ve kuru öksürük, seste yorulma, boğazda kuruluk şikayetleri tipiktir. Hastalar boğazını 
temizleyerek rahatlayacakları hissine kapılırlar ve sürekli temizleme hareketi yaparlar. Ancak 
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Çevresel Nedenler

Kişiye Bağlı Nedenler

Sigara içmek veya sigaraya maruz kalmak, hava kirliliği, aşırı sıcak, soğuk, veya kuru ortam, 
tozlu veya kirli ortam, az su içmek.

Burun tıkanıklığına yol açabilecek nedenlere bağlı olarak ağızdan nefes almak, reflü, geniz 
akıntısı, kötü diş bakımı, sesin kötü kullanımı. 

Farenjit tedavisinde ilaçlar dışında günlük yaşamda şu maddeleri uygulanmalıdır

bu çoğu zaman boğazı daha fazla tahriş etmeye neden olur.

Kronik farenjitin tedavisi oldukça zordur. Hem doktorun tedavi uygulaması hem de hastanın 
bazı durumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ancak yine de kronik farenjit çoğu zaman tam 
olarak ortadan kaldırılamaz. Tedavide ne uygulacağını belirlemek için kronik farenjiti ortaya 
çıkaran faktör veya faktörler aranmalıdır. Bulunan faktörlere göre bir tedavi şekli belirlenme-
lidir. Antibiyotikler genellikle faydasızdır.  Alerji, burun kemiğinde eğrilik, sinüzit, reflü gibi 
hastalıklar uygun şekilde ilaçlarla veya gerekirse ameliyatla düzeltilmelidir.
Reflü  tanısı konulduktan sonra tedavisine yatağın baş tarafını 12-15 cm kaldırmak, az ve sık 
yemek yemek, alkol ve kafeinin azaltılması, gibi yaşamı düzenleyici önerilerle başlanır. Antia-
sit veya bu hastalıkta çok etkili olan mide asit üretimini durduran ilaçlar doktor kontrolünde 
kullanılabilir.        
           
•	 Çok sıcak yada çok soğuk içecek ve gıdalar tüketmemek, çünkü çok soğuk ve çok sıcak 

maddeler boğazdaki tahrişi arttırırlar.
•	 Acı, ekşi, baharatlı gıdalardan uzak durmak, sıvı tüketimini arttırmak.
•	 Koyu çay, kahve ve asitli içecekleri tüketmemek.
•	 Çok yüksek sesle ve bağırarak konuşmamak.
•	 Gece artabilen boğaz kuruluğu olabileceği için gece de aralıklarla ılık su tüketmek.
•	 Bol bol ılık su, sıvı tüketmek.
•	 Sigara, sigara içilen ortamlardan ve alkolden uzak durmak.
•	 Tuzlu su ile gargara yapmak, burnu ve genzi temizlemek.
•	 Boğaz temizleme alışkanlığından vazgeçmek.
•	 Kirli, tozlu, kapalı, kuru ortamlardan kaçınmak.
•	 Sık sık el yıkamak ve atılabilir kağıt havlular kullanmak.
•	 Hasta kişiler ile teması engellemek.

 Farenjit çoğunlukla evde alınabilen önlemlerle geçebilmektedir. Ancak 1 hafta-
dan daha uzun süren boğaz ağrısı, düşmeyen ateş, boyunda şişlik, ağzını açamama, 
vücutta  döküntü olduğu durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.
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Erkeklerdeki  Ürolojik Organlar;
•	 Sağ ve sol böbrekler
•	 Sağ ve sol üreterler (İdrarı böbreklerden mesaneye ileten kanallar)
•	 Mesane
•	 Üretra (Mesaneden dışarıya açılan idrar kanalı)
•	 Penis
•	 Testisler
•	 Prostat 
•	 Fiziksel muayene genelde yukarıdan aşağı yapılır.

Böbreklerin muayenesinde hastanın sırt kısmı tamamen açı-
lır ve sırt kısmına inspeksiyon (gözle bakarak değerlendir-
me) yapılır. Sırt bölümünde hastada ağrı yapacak herhangi 
bir fiziksel anomali olup olmadığı incelenir Özellikle omur-
gadaki eğrilikler ve cilt bölgesinde döküntü ile seyreden 
zona hastalığı böbrek ağrısı ile çok karışan yan ağrılarına 
neden olabilir. 
Sırada elle muayene anlamına gelen palpasyon bulunmakta-
dır. Erkelerde kadınlara kıyasla böbrekler daha sabit oldu-
ğundan, karın kaslarının direncinden, postür değişikliği 
veya soluk alıp vermekle hareket etmediklerinden böbrekleri 

palpe etmek zordur. En başarılı böbrek palpasyonu hasta-
nın sırtüstü yattığı durumda uygulanır (Şekil 1). Böb-

rek bir elle alttan baskıyla kaldırılır. Hastaya derin 
bir soluk aldırılarak böbreğin aşağı doğru hareketi 
sağlanır. Diğer elle karın ön duvarından sıkı ve de-
rince itilerek böbreğin büyüklüğü, şekli ve kıvamı 
anlaşılmaya çalışılır. Palpe edilen böbrek kitlesi 
kompansatuvar hipertrofiyi (diğer böbreğin yok-
luğu veya küçülmesine bağlı gelişen adaptasyon), 
hidronefrozu (böbreğin şişmesi), tümörü ve kisti 
akla getirir. Bu muayenede bir kitle tespit edilme-

si böbrek, dalak, bağırsak lezyonu veya pankreas 
kistinin işareti olabilir. 

Bazen büyük bir böbrek özellikle yumuşak kıvamda 
ise palpasyonla hissedilmez. Böyle durumlarda per-

küsyonla (elin dış kenarı ile hafif vuruşlar yapılarak) 
özellikle hidronefroz varlığında ağrının böbrek kaynaklı 

olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 

BÖBREKLERİN MUAYENESİ 
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PENİS MUAYENESİ 
Bu aşamada hastanın genital bölge muayenesine geçilir. Penis muayenesine inspeksiyon-
la başlanır ki herhangi bir anormallik olup olmadığına bakılır. Penis gözlemi sırasında farklı 
görünen bir lezyon olup olmadığına bakılır. İyileşmiş sfiliz nedbeleri önemli bir ipucu olabilir. 
Aktif bir ülser (çevresine göre farklı görünümde çökük bir alan) bakteriyolojik veya patolojik 
değerlendirme gerektirir. Yüzeysel ülserler veya veziküler herpes simpleksle (genital uçuklar) 
uyumlu olabilir. Öte yandan penis ve çevre deride genital siğiller de gözlemlenebilir. 
Meanın (idrar kanalının dışarıya olan açıklığı) pozisyonuna ve açıklığına dikkat edilmelidir. 
Meatus darlığı adı verilen daralmalarda idrar yaparken zorlanma ve tam tıkanıklık olması du-
rumunda idrar yapamama gibi durumlar görülebilir. Üretral meanın penisin tam ucunda değil 
de penis üst kısmında (epispadiyas) veya penis alt kısmında (hipospadiyas) olabilir.Her iki du-
rumda da operasyonla düzeltme gerekebilir. Penis muayenesi sırasında mikro veya makro penis 
dikkat çekebilir. 

MESANENİN MUAYENESİ 
Her iki üreter karın içerisinde derin yerleşimli olduğun-
dan muayene edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 
böbrek muayenesinden sonra mesane muayenesine geçi-
lir. Mesane orta derecede doluluk olmadığı sürece palpe 
edilmez. Mesanenin tam boşalamadığı durumlarda uzun 
süreli idrar yapamamaya bağlı mesane aşırı doluluğu du-
rumu olabilir. Bu duruma globe vezikale adı verilir. Özel-
likle yaşlı erkeklerde prostat büyümesine bağlı sık karşıla-
şılan bir durumdur. Karın alt kısmında çoğu zaman göbek 
altında irice bir genişleme ile mesane tespit edilebilir.
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TESTİS MUAYENESİ 
Testis cildine skrotum denir. Skrotumda testis yapısı bulunmaya-
bilir. Bu geçici veya gerçek inmemiş testisi gösterir. İki durumun 
birbirinden ayırt edilmesi gereklidir. 
 Testisler her iki elin parmaklarıyla dikkatli bir şekilde palpe edil-
melidir.Çoğunlukla testislerin boyutu ve seviyesi aynı olmaz. Ge-
nellikle bir testis diğerine göre daha büyük olur ve daha aşağıda 
yer alır ki bu durum normaldir. Testiste ele gelen sertlik ve bera-
berinde düzensizlik aksi ispat edilene dek kötü huylu bir tümör 
olarak kabul edilmelidir. Tümörler sıklıkla düzgün yüzeylidir. 
Özellikle genç erkeklerde en sık görülen tümörlerdendir. Muaye-
ne sırasında testis tümörlerinin büyük çoğunluğu şüphe uyandı-
rır. Ayırıcı tanıları gerek kan tahlilleri gerekse görüntüleme yön-
temleri ile yapılmalıdır. 
Testisin arka kısmında sperm kanallarını içeren epididim adı ve-
rilen bir yapı ele gelmesi normaldir. Elle muayene sırasında bazen 
oldukça sıkı bir şekilde yapışık bazen de az çok serbest bir olu-
şumdur. Epididim infekte olduğu dönemde elle muayenede tes-
tisten ayırt edilemeyebilir. Böyle bir dönemde aşırı hassas olabilir. 
Testis üzerinde testise gelen damarları, sinirleri ve sperm kanalını 
ihtiva eden spermatik kordon adı verilen tübüler yapı bulunur. 
Spermatik kordon muayenesinde venöz damarlarda genişleme 
olup olmadığına ve sperm kanalının mevcut olup olmadığına ba-
kılır. Genç yaşlarda sperm sayısı ve hareketliliğinde önemli so-
runlara sebep olabilen varikosel hastalığı yatar pozisyonda tespit 
edilemez. Hasta ayakta bir süre bekletildikten sonra testisin da-
marları yavaşça dolmaya başlar ve bu damarlarda varisleşme olup 
olmadığı muayene ile anlaşılabilir. Varikosel muayenesi sonrasın-
da hasta tekrar yatırılarak spermatik kordonda şişlik olup olma-
dığına bakılır. 

Son olarak erkek ürogenital sistemde uygun yaştaki hastalarda prostat muayenesi yapılmalıdır. 
Hasta yan yatar pozisyonda yada tercihen dizlerinin üstünde öne eğilmiş pozisyonda kaygan-
laştırıcılı bir krem yada jel kullanılarak işaret parmağı anüs içerisinden rektuma ilerletilerek 
prostata ulaşılır. Rektumun (kalın bağırsağın son kısmı) ön yüzünde yer alan prostat dokusu 
parmakla öne bastırılarak hissedilir. Bu muayeneye rektal tuşe adı verilir. Prostatın kıvamı; cin-
sel birleşmenin seyrek olduğu veya normal olduğunda yumuşak kıvamda, kronik infeksiyonda 
veya ilerlemiş kanser varlığında taş sertliğindedir. Rektal tuşe prostat kanserinin tespiti için ha-
len kıymetli bir muayenedir. Prostat kanserinin büyük çoğunluğu prostatın arka yüzeyindeki 
kapsülünde meydana gelir ve parmakla hissedilir. Prostat kanseri teşhisi dışında prostatta iyi 
huylu büyüme ya da iltihap olup olmadığı parmakla rektal muayene sırasında tespit edilebilir. 

PROSTAT MUAYENESİ 
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Dyt. Tuğba GÜLSER
Beslenme  ve Diyet Ünitesi

Modern çağın yeni hastalığı :

METABOLİK
SENDROM
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Metabolik sendrom en az şişmanlık sorunu kadar önemli 
ve tehlikeli olan, hızla yayılan, önceleri orta yaşlı kadın-
ların ve erkeklerin sorunu sanılırken şimdi fazla kilolu ve 
şişman gençler ile küçük çocukları da etkileyen bir sağlık 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Metabolik sendrom hem ülkemizde hem de dünyada gün 
geçtikçe artan ciddi bir sağlık problemi olarak yerini al-
maktadır. Özellikle sedanter (hareketsiz) yaşam, dengesiz 
ve yetersiz beslenme, sigara kullanımı ve stres sendro-
mun giderek daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına sebep 
olduğundan dolayı sendrom yeni dünya sendromu olarak 
da adlandırılmaktadır.

İnsülin direnciyle başlayan abdominal 
obezite, glukoz intoleransı veya diabe-
tes mellitus (şeker hastalığı), dislipidemi 
(HL), hipertansiyon (HT) ve koroner ar-
ter hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuk-
lukların birbirine eklendiği ölümcül bir 
hastalıktır. 
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Metabolik sendromun temelinde insülin direnci yatar. İnsülin direnci ise 
vücudun insülin salgılamasına rağmen insülinin hücre içine girip glukozu 
taşıyamaması durumudur. İnsülin etkisinin yetersiz olduğu durumlarda kan-
da ve organlarda yağ miktarı artar. İnsülin direncini arttıran etmenler hare-
ketsiz yaşam biçimi ve yüksek kalori alımı sonrası oluşan aşırı kilodur. 

METABOLİK
SENDROM

FAZLA 
KİLOLAR

Ülkemizde, 2004 yılında yapılan METSAR (Türkiye Metabolik Sendrom Araştırması) 
sonuçlarına göre 20 yaş ve üzerindeki erişkinlerde metabolik sendrom sıklığı % 35 olarak 
saptanmıştır. Bu araştırmada kadınlarımızda metabolik sendrom sıklığı erkeklere göre 
daha yüksek bulunmuştur (Kadınlarda % 41.1, Erkeklerde % 28.8). 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2005 yılında toplam 58 milyon ölümün %30’unun 
(yaklaşık 17.500.000 ölüm) kalp damar sistemi ve beraberindeki hastalıklardan kaynak-
landığı belirtilmektedir.Bu durumda hastalığın erken tespiti ve tedavisinin yapılması ge-
lecek açısından oldukça anlamlıdır. 
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ABDOMİNAL OBEZİTE (BEL ÇEVRESİ) > 80 cm

> 150 mg/dL

> 50 mg/dL > 40 mg/dL

> 150 mg/dL

> 88 cm

TRİGLİSERİD

HDL-K

KAN BASINCI

AÇLIK KAN ŞEKERİ

> 130/85 mm Hg

> 110 mg/dL

> 130/85 mm Hg

> 110 mg/dL

METABOLİK SENDROM NEDEN ARTMAKTA?
•	 Yetersiz fiziksel aktivite
•	 Hareketsiz yaşam tarzı
•	 Aşırı ve bilinçsiz beslenmeye bağlı olarak; 
 Abdominal obezite (bel çevresi kalınlığı), 
 Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği)
 Glukoz metabolizma bozukluğu (diyabet, insülin direnci),
 Dislipidemi (kan yağlarının fazlalığı) gibi bileşenlerin rolü büyüktür.

Yukarıda belirtilen risk faktörlerinden en az üçünün aynı kişide bulunması durumu bireyin 
metabolik sendromlu olmasına işarettir.

METABOLİK SENDROMUN ETKİLERİ NELERDİR?

•	 Hipertansiyonu	olan	kişilerin	%50’sinde	görülebilmektedir.
•	 Böbreklerden	ürik	asit	atımı	yavaşlayarak	kişide	hiperürisemi	ve	gut	hastalığı	tetiklenebilir.
•	 Bayanlarda	polikistik	over	sendromuna	neden	olabilir.
•	 Kanın	pıhtılaşmasını	artırarak	kişide	kalp	hastalıklarına	yatkınlık	sağlar.
•	 Kanser	riskini	artırır.
•	 Metabolik	sendrom	kalp	hastalığından	ölme	riskini	3	kat	artırır.

Rİ
SK

 A
LT

IN
DA

 M
IY

IM
?

57



METABOLİK SENDROM VE ERKEN DÖNEM TEDAVİNİN ÖNEMİ 
Fazla kilolu bireylerde metabolik sendromun erken tespit edilmesi, bu hastaların ileriki hayatların-
da şeker, tansiyon ve kalp damar hastalıklarının verebileceği zararı en alt seviyeye indirebilmemize 
olanak sağlamaktadır. Yaşam tarzının düzenlenmesi en öncelikli ve etkili yaklaşım biçimidir. Meta-
bolik sendrom tedavisinde temel yaklaşım hastalığın bünyesinde mevcut olan farklı riskleri ayrı ayrı 
tedavi etmek olsa da, hepsinde ortak neden olan obezite ve buna bağlı insülin direnci ile mücadele 
esastır. Diğer riskler gelişmeden obezite tedavi edilir veya engellenirse hastalık önlenebilir. İnsülin 
direncine neden olan faktörlerin kontrol altına alınması, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, sağ-
lıklı beslenilmesi, düzenli egzersiz yapılması ve hekimin tavsiyelerine uyulması ile tedavide başarılı 
sonuçlar alınabilmektedir.

    
  

1. EGZERSİZ    
     
	 	 	 	 •	 Yüzme,
	 	 	 	 •	 Bisiklet	kullanma
	 	 	 	 •	 Tempolu	yürüyüş
	 	 	 	 •	 Koşu	(hepsi	30	dakikadan	az	olmadan)	
     yapıldığında
	 	 	 	 •	 Asansör	yerine	merdivenleri	kullanmak,	ya-	
    kın yerlere araçla gitmek yerine yürümek gibi ya- 
    rarlı  alışkanlıklar da gün içerisindeki hareketi artı 
    rarak  katkı sağlar. 
          
         2.  BESLENME
     
     Doymuş yağdan kısıtlı kompleks karbonhid- 
	 	 	 	 ratlardan	zengin,	Akdeniz	diyeti	modeli	(sebze,		
    meyve, zeytinyağı, baklagiller, ceviz, fındık gibi lif- 
    ten zengin yiyecekler gibi beslenme modeli be-
    nimsendiğinde,

	 	 	 	 •	 Akdeniz	diyetinin	yaş,	cinsiyet,	Fiziksel	akti	
    viteye bağlı olmaksızın metabolik sendrom gelişi 
	 	 	 	 mini	%20	azalttığı	bilinmektedir.

 DİYET YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

•	 Metabolik	sendromlu	obez	bir	bireyin	tedavisinde	en	başta	kilo	kaybı	gereklidir.	Diyetis	
 yen kontrolünde uygun bir beslenme programı ile takip önemlidir. Kilo kaybı ile insulin  
 direnci azalır, kan lipidleri ve kan şekeri düzelir.
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•	 Beslenmede	katı	yağlar	tüketilmemeli,	daha	çok	sıvı	yağlar	uygun	miktarda	tercih	edilme-	
 lidir.

•	 Haftada	en	az	2	kez	balık	tüketilmeli,	gerekirse	balık	yağından	destek	alınmalıdır.

•	 Tüketilen	posa	miktarı	artırılmalı,	kabızlıktan	kaçınmalıdır.

•	 Karbonhidrat	tüketimi	azaltılıp	daha	çok	kepekli	ürünler	tercih	edilmelidir.

•	 Makarna	ve	pirinç	yerine	bulgur;	beyaz	ekmek	yerine	tahıllı	ekmeğe	sofralarda	yer	veril-	
 melidir.

•	 Sebzelerden	brokoli,	taze	fasulye,	yeşil	yapraklı	sebzeler	ve	enginar	tüketimine	daha	faz-	
 la yer verilmelidir. Sendromun karaciğerde yağlanma böbrek fonksiyonunda bozulma ve  
 gut hastalığı gibi etkileri görüldüğünde pürin içeren karnıbahar, ıspanak, mantar, bezel- 
 ye, nohut, kuru fasulye seyrek tüketilmelidir. Bunun dışındaki sebze ve meyveler ile tam  
 buğday ekmeği yenilmelidir.

•	 Tuzlu	ve	şekerli	besinlerden,	şarküteri	ürünlerinden,	kızartma	ve	yağlı	yiyeceklerden	uzak		
 durulmalıdır.

•	 Sigara	ve	alkol	tüketilmemeli,	düzenli	spor	yapılmalıdır.

Metabolik sendrom tedavi edilmezse; kalp ve damar rahatsızlıkları, kalp krizi ve felç geçirme olası-
lığı, geometrik olarak artar ve ani ölümler görülebilir. Önlem alınmadığında hipertansiyon, insülin 
direnci, Tip 2 diyabet gibi olumsuz sonuçlar en geç 7 yıl içinde ortaya çıkar. Metabolik Sendromun 
sebep olduğu hastalıklar tedavi edilmeden bırakıldığında en fazla 10-15 yıl içerisinde kalp krizi, 
inme ve felçler, obezite, karaciğer yağlanması, uyku apneleri ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar 
bu tabloya eşlik etmeye başlar.

Sonuç olarak; metabolik sendrom gün geçtikçe artan 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türk erişkinlerin yakla-
şık üçte biri metabolik sendromludur ve kadınlarda oran 
daha fazladır. Metabolik sendrom tedavisinde hedef, ge-
lecekteki Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık geliş-
me riskini azaltmaktır. Bunun için düzenli beslenme ve 
fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik yapılan sağlıklı 
yaşam bilincinin tüm topluma yerleştirilmesi en akılcı ve 
acil çözüm yoludur.
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SİGORTA ŞİRKETLERİ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AGİS GROUP
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. TAMAMLAYICI
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•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.
•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.
•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 SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
•ANKARA SANAYİ ODASI
•ANKARA TİCARET ODASI
•FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİ
•KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
•MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSP. EMEKL. VE
SAĞLIK SAND. VAKFI
•SELÇUK ECZA DEPOSU A.Ş.
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU
•TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
•YEŞİLKART

PİLOTAJ

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