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AIDS, türkçe açılımı Edinsel Bağı-
şıklık Yetmezliği Sendromu olan ve HIV 
isimli virüsün neden olduğu bir hastalık 
tablosudur. Vücudun bağışıklık sistemi-
ni zayıflatarak ilerleyen bu virüs, tedavi 
edilmediği taktirde ağır enfeksiyonlar ya 
da kanser hastalıkları nedeniyle ölüme yol 
açar.

Tüm dünyada en sık bulaşma yolu cinsel 
yoldur.  Çoklu cinsel eşi olan kişilerle, para 
karşılığı seks yapan 
kişilerle, cinsel yolla 
bulaşan başka hasta-
lıklar geçirmiş kişiler-
le ve elbette HIV pozi-
tif olduğu bilinen kişi-
lerle korunmasız cin-
sel ilişki bulaş açısın-
dan en riskli davranış-
lardır.

Hastalık kan yolu ve 
parenteral yol ile da-
mardan uyuşturucu 
kullanan bağımlılara, 
kontrolsüz kan ve kan ürünü verilen has-
talara, jilet, makas, manikür-pedikür seti, 
dövme aletleri, diş hekimliği aletleri, iğne 
ucu gibi kesici delici aletlerin ortak kulla-
nıldığı tüm insanlara bulaşabilir. Alınan 
kan ve kan ürünü ile bulaş riski % 100 e 
yakındır bu nedenle tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de kan ve kan ürünlerinin 
HIV açısından taranması zorunlu hale ge-
tirilmiştir.
HIV pozitif anneden bebeğe HIV geçişi 
genelde son üç aylık dönemde ve özellikle 
doğum esnasında olur. Doğum sonrasında 
ise emziren anne bebeklerinde bulaş oranı 
artar. Gelişmiş ülkelerde uygulama emzir-

menin kesilmesi şeklindedir ancak geliş-
memiş ülkelerde emzirmenin tek besin 
kaynağı olması nedeniyle karar vermek 
zordur.

Hastalık ilk kez 1981 yılında Amerika’da 
saptanmıştır. Ülkemizde 1985 yılından iti-
baren görülmektedir.1985 yılından 2015 
yılı sonuna kadar ülkemizde bu virüsü ta-
şıdığı saptanan toplam hasta sayısı Sağlık 

Bakanlığı 
verilerine 
göre 12500 
civarıdır. 

Bu sayı ül-
k e m i z d e 
tanı almış 
diğer ülke 
vatandaş-
larını da 
içermekte-
dir. Sağlık 
B a k a n -
l ı ğ ı ’ n ı n 

yayınladığı en son verilere göre 2015 yılı 
içinde saptanan virüsü taşıyan hasta sayı-
sı yaklaşık 2200 dür. Hastaların çoğunluğu 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa 
gibi büyük ve turistik şehirlerde yaşamak-
tadır. 

Dünyadaki genel durumu özetleyecek 
olursak, Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılı ve-
rilerine göre tüm dünyada HIV virüsü taşı-
yan ve AIDS tanısı alan toplam hasta sayısı 
36.7 milyon, 2015 yılı içinde AIDS ve AI-
DS’e  bağlı hastalıklar nedeniyle ölen has-
ta sayısı ise 1.1 milyondur. Bugüne kadar 
dünya üzerinde AIDS nedeniyle ölen hasta 
sayısı ise yaklaşık 35 milyondur.

Uzm. Dr. Melike Hamiyet  DEMİRKAYA 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji AD
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En sık kullanılan test ELISA yöntemi ile kanda bakılan HIV antikorlarıdır. Antikor vücudun 
yabancı olarak algıladığı mikroba karşı ürettiği maddedir. Vücudun antikorları üretmesi zaman 
alır. Bu nedenle özellikle şüpheli cinsel ilişki nedeniyle gelen hastalarda başvuru anında HIV an-
tikorları bakmak anlamlı değildir. HIV’e karşı vücudun antikor oluşturması 3 hafta ile 6 ay arası 
bir süre alır. Çoğunlukla 4-10 haftada kanda tespit edilir hale gelir. Antikorların kanda tespit 
edilemediği bir pencere dönemi vardır. Bu dönemde kanda ortaya çıkan antijen adı verilen ve 
virüse ait olan maddeler tespit edilerek tanı konabilir. HIV bulaşı sonrası ilk ortaya çıkan antijen 
P24 antijenidir.

HIV’in erken tanısı için geliştirilen HIV Combo isimli test hem bahsettiğimiz antikorları ve 
hem de P24 antijenini kanda saptayabilmektedir. Özellikle şüpheli temastan sonra 3-6. haftada 
bakıldığında erken tanı için faydalıdır. Hastanemizde bulunan yeni kuşak HIV Combo testi 
HIV tanısı için kullanılmaktadır. Pozitif çıkan kan örneği ise mutlaka Western Blot isimli test 
ile doğrulanır. HIV pozitif saptanan hastalar isimleri açıkça yazılmadan özel kodlama yöntem-
leriyle kayıt altına alınır ve Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir.

Dünya genelinde HIV bulaşını engel-
lemede en etkili yol güvenli cinsel 
ilişkidir bu nedenle HIV taşıyıcısı 
olup olmadığı bilinmeyen partner 
ile girilen cinsel ilişkide mutlaka 
kondom (prezervatif) kullanılmalı-
dır.

Korunmasız ve şüpheli cinsel temas 
durumunda İnfeksiyon Hastalıkları 
uzmanına başvurulmalıdır.

Kesici delici aletler (jilet, enjektör 
ucu, manikür-pedikür seti vb.) or-
tak kullanılmamalıdır.

Kalıcı cinsel partnerlerin HIV testi 
yaptırması önerilir.

Virüs vücuda girdikten 2-6 hafta sonra grip ben-
zeri bir hastalık tablosu yapar. Tüm hastalarda gö-
rülmeyen bu tablo genelde üst solunum yolu en-
feksiyonu olarak düşünülür ve atlanır. Hasta ancak 
şüpheli cinsel ilişkisinden bahsederse hekimin ak-
lına gelebilir. Bu dönemde hastada ateş, boğaz ağ-

rısı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, bulantı, kusma, ishal ve deri 
döküntüleri gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer.

Hastalığın grip benzeri ilk dönemi atlatıldıktan sonra ortalama 8-10 yıl süren virüsün 
belirti vermediği sessiz döneme geçilir.Yıllar içinde virüsün kanda çoğalmasıyla birlikte 
bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar. Kandaki virüs miktarı artar ve vücudun savunma 
hücrelerinin bir bölümünün (CD4 hücreleri) sayısı azalmaya başlar, böylece kişi enfek-
siyonlara açık hale gelir.

Hastalığın Tanısı Nasıl  Konur?astalığın

zleri

e seyri

AIDS ’ten 
korunmak için ...

Nedeni Açıklanamayan 
Ateş Yüksekliği,

Geçmeyen İshal

AIDS ile ilişkili olduğu gösterilmiş çeşitli kanser hastalıkları da ilerleyen dönemlerde ortaya 
çıkmaktadır.

Hızlı Kilo Kaybı

Ağız içinde 
ağrılı yaralar ve 
mantar enfek-
siyonuna bağlı 
beyaz lekeler, 

Geçmeyen Halsizlik

Kadınlarda 
sık tekrar 

eden vajinal 
mantar 

enfeksiyonu, 

Geçmeyen 
öksürük ve 
beraberinde 

nefes 
darlığı 

Geceleri Daha Fazla 
Olmak Üzere 
Aşırı Terleme

Vücutta 
özellikle boyun 
kısmında ele 

gelen büyümüş 
lenf bezleri, 
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Hastalığın tedavisi nasıl yapılır?
HIV’i kandan tamamen temizleyecek ya da hastalığı ortadan kaldıracak bir ilaç henüz geliştirile-
memiştir ancak tüm dünyada kullanılan ve çeşitli antiviral ilaçların kombine edildiği tedavi rejim-
leri umut vericidir. Bu tedavilerle virüsün çoğalması baskılanmakta ve vücudun savunma sistemi 
enfeksiyonlar ile mücadele edebilecek kapasitede tutulmaktadır böylece hastaların yaşam süreleri 
ve yaşam kaliteleri belirgin arttırılmaktadır. Dünya Sağlık örgütü verilerine göre 2015 yılı sonu 
itibariyle 17 milyon HIV+ hasta tedavi almaktadır ve bu sayı toplam  hasta sayısının %46’sına denk 
gelmektedir. Dünya Sağlı Örgütü’nün önerisi olan ‘tüm HIV+ kişileri tedavi etme ilkesi’ ile antiviral 
tedavi gereksinimi olan kişi sayısının 36.7 milyondan 28 milyona düşeceği düşünülmektedir. Teda-
vide kullanılan ilaçların edinilebilirliğinin artması hedefine 2020 yılında ulaşılması durumunda AIDS 
epidemisinin (salgın) 2030 yılında sonlanması hedeflenmektedir.
Ülkemizde AIDS takip ve tedavisi belli merkezlerde yürütülmektedir. Bu hastalığın takip ve teda-
visi her sağlık kurumunda yapılmamaktadır. Büyük şehirlerde belli üniversite ve eğitim araştırma 
hastanelerinde yapılırken küçük şehirlerde şüphelenilen ya da tanı alan hastalar bölge hastanele-
rine yönlendirilmektedir.

AIDS hastalarının yaşadığı zorluklar nelerdir?
HIV vücüdun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini çökerterek ilerlediği için hastalığın kendisi 
fiziksel açıdan oldukça yıpratıcıdır. Süreklilik gösteren halsizlik, sık tekrarlayan enfeksiyon hasta-
lıkları ve ömür boyu alınan yoğun ilaç tedavisi hem psikolojik hem fiziksel açıdan günlük hayatı 
zorlaştırır.
Tüm dünyada hastaların tanılarını çevreleriyle paylaşmalarıyla birlikte karşılaştıkları damgalanma 
ve ayrımcılık, sosyal ve özel hayatlarında önemli sorunlar doğurur. Hastalar için zaten zor olan 
takip ve tedavi süreci iyice zorlaşır. Bu konuda yaşanan problemler ancak hastalık hakkında bilinç-
lenme ile azaltılabilir. 

AIDS Nasıl Bulaşır ?

AIDS Nasıl Bulaşmaz ?

Dokunma Ortak Eşya Kullanımı Böcek 
Isırması

Ortak 
Tuvalet Kullanımı

Korunmasız İlişki Madde 
Enjeksiyonu

Kan 
Transferi Hamilelik, doğum, emzirme
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Doç. Dr. Kıvanç YAMANEL
Restoratif Diş Tedavisi AD

	 Amalgam,	oda	sıcaklığında	sıvı	halde	bulunan	bir	
metal	olan	civa	ile	katı	halde	bulunan	gümüş,	kalay,	ba-
kır,	 çinko	gibi	diğer	metal	 tozlarının	karıştırılmasıyla	
elde	edilen	özel	bir	alaşımdır.

 Ağız içerisinde amalgam dolgular diğer bütün restoratif materyaller gibi, çevre dokular ile 
sürekli bir etkileşim içindedirler. Bu etkileşim sırasında kimyasal, biyolojik, mekanik, elektriksel ve 
termal etkenlere maruz kalırlar. Bunun sonucunda da restorasyonda bazı değişimler meydana gelir 
ve çevre dokular da bu olaylardan etkilenir. Elektrokimyasal reaksiyonlar nedeniyle oluşan yapısal 
bozulma sonucu metal iyonları, mekanik kuvvetlerin etkisiyle de amalgam restorasyonlardan ayrılan 
küçük amalgam parçaları ağız içerisine salınır. Civa da buhar şeklinde ağız ortamına girer. Metal 
iyonları ve metalik artıklar ağız içerisinde yumuşak dokularla etkileşime girer. Bununla birlikte çö-
zünme ve mekanik aşınma sonucu salınan ürünlerin büyük kısmı yutularak daha çok kimyasal deği-
şikliğe uğrayabildikleri gastrointestinal yola taşınırlar. Vücuda giriş, metal iyonlarının diş pulpasına 
göçü, yumuşak dokulara geçiş ve iyonların ağız yoluyla dolaşım sistemine geçişiyle gerçekleşir. 

 Son yıllarda bütün dünyada aleyhte yapılan yayınlar nedeniyle toplumlar 
üzerinde amalgam dolgularla ilgili bir korku oluşmuştur. Bu korkunun en büyük 
sebebi amalgam dolguların yapısında bulunan civa elementidir. 

1833 yılında bugünkü içeriğine yakın 
bir formülasyonla ilk kez kullanıma 
sunulan amalgam, kolay uygulana-
bilme, düşük maliyet, arka bölgedeki 
dişlerde çiğneme basınçlarına karşı 
koyabilme ve uzun ömürlü olma gibi 
pozitif özelliklerinden dolayı son 150 
yıldır bütün dünyada diş hekimliği 
pratiğinde etkili bir dolgu maddesi 
olarak yaygın şekilde kullanılmakta-
dır. 

MASUM?
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CİVA’NIN VÜCUDA ALINMASI 
Dünyadaki birçok diğer materyal gibi civanın da, eğer gerekli koşullar sağlanmazsa tehlikeli olma 
potansiyeli vardır. Civa çevremizde sürekli olarak bulunan bir elementtir ve vücuda hava, su veya 
gıdalar aracılığıyla hergün girmektedir. İçme suyu ve gıdalardaki civa kaynakları, genellikle inorga-
nik ve organik civa bileşikleridir. Doğada bulunan civanın en büyük kaynağı, madenlerin dışında, 
volkanik patlamalar sonucu oluşan civa buharıdır. Bu buhar zamanla dünyadaki tüm okyanuslara 
dökülür ve planktonlar tarafından emilir. Planktonlarla beslenen balıkların tüketilmesi sonucu doğal 
olarak oluşan bu civa insan vücuduna taşınmış olur. Deniz ürünleri organik civa bileşikleri içerir. 
Organik civanın bir prototipi olan ve %98 oranında gıdalardan alınan metil civaya günde 2-15 μg 
civarında maruz kalındığı bilinmektedir. Havadan solunan günlük elementer civa miktarı da 40-120 
ng olarak tahmin edilmektedir. Bazı meslek gruplarında da civaya maruz kalma süresi artmaktadır. 
 
Amalgam dolgu kaynaklı civa ise, dişteki çürük uzaklaştırıldıktan sonra oluşan boşluğa amalgamın 
yerleştirilmesi sırasında, dolguların ağızdaki kullanım ömürleri sırasında, eski amalgam dolguların 
dişten uzaklaştırılması ve amalgam dolguların parlatılması sırasında  dolgu yapısından ayrılarak 
çeşitli yollarla vücuda giriş yapar. Çiğneme, diş fırçalama gibi mekanik stimülasyonlardan sonra 
amalgam dolgulu bireylerde ağız civa konsantrasyonunun arttığı bildirilmiştir. Ayrıca ağızlarında 
amalgam dolgu bulunan bireylerin diş gıcırdatmalarının da idrar ve plazmadaki civa seviyesi üzerine 
sınırlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Ağız içi sıcaklığın artmasıyla da civanın buharlaşma miktarı 
artar. 

 Amalgam restorasyonlardan civa alımı şu yollarla olabilir:

 %80’i buhar şeklinde akciğerler tarafından. 
 Yutularak gastrointestinal yol tarafından.
 Dişlere dolgu amacıyla açılan boşlukların tabanından dişin pulpasına metal ve iyon   
 halinde geçiş.
 Amalgamla temasta olan mukoza ve dişeti hücreleri yoluyla.

Normal şartlar altında vücuda çeşitli yollarla giren civa, biyokimyasal süreçler sonucu vücut-
tan atılmaktadır. Alınan miktarlar düşük olduğunda, civanın insan sağlığı üzerine negatif 
bir etkisi söz konusu değildir.  Amalgam dolguların yerleştirilmesi, sökülmesi ve cilalanması 
sırasında, civa salımının kısa süreli olması nedeniyle hastada herhangi bir yan etki ve sağ-
lık problemi oluşturmadığı bilinmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar sekiz veya daha fazla 
amalgam dolgusu olan hastalarda günlük civa alım miktarının 1 ile 2 μg arasında olduğunu 
göstermiştir. Bu miktar ise yiyecekler ve dental olmayan kaynaklardan alınan günlük civamik-
tarının %10’undan daha azını oluşturmaktadır. 

Civa buharı kandan, okside olduğu ve proteinlere bağlandığı çeşitli dokulara dağılır. Hayvanlara 
deneysel olarak yerleştirilen amalgamlardan organlara civa dağılımı birçok araştırmayla tespit edil-
miştir. Bu da amalgamdaki civanın kandan organlara geçebildiğini göstermiştir. Kısa zaman periyo-
dunda yaygın olarak dağılan civa uzun periyotta sadece böbreklerde ölçülebilir değerdedir. 

Dokulardaki civa birikimine öncülük eden metabolik süreçler, zamanla kendiliğinden geriye döner ve 
doku ve organlar kademeli olarak civayı vücuttan atmak için kan dolaşımına geri salarlar. Ortalama 
olarak vücuda girişinden çıkışına kadar civanın 55 günlük bir yarı ömrü vardır yani yıllar önce vücu-
da giren civa artık orada değildir.  Vücuttan civanın atılımı esas olarak idrar ve dışkı yoluyla, daha 

az olarak da ter ve solunum yoluyla olur. Civaya maruz kalınan ilk on gün içinde dışkı yoluyla atılım 
oranı idrarla atılımın yaklaşık dört katıdır. Amalgam ve mesleki nedenlerle civa buharı şeklinde alı-
nan civa akciğerler yoluyla kana karışır ve hem idrar hem de dışkı yoluyla atılır. Deniz ürünlerinden 
alınan organik metil civa ise bağırsaklar yoluyla kana karışır ve sadece dışkıyla atılır.  

Amalgam Dolgu Sonrası Oluşabilecek Durumlar; 
Genel popülasyonun %1-2 gibi civaya alerjisi bulunan çok küçük bir kısmı, amalgam dolgulardan 
alınan civaya reaksiyon gösterir. Hastalarda civa alerjisine bağlı iki çeşit reaksiyon oluşabilir. Bun-
lardan ilki, amalgamın sökülmesi veya yerleştirilmesi sırasında oluşan ve çok nadir görülen, 10 gün 
kadar süren egzama benzeri deri reaksiyonlarıdır. İkinci reaksiyon ise, başta metalik tuzlar olmak 
üzere amalgamın içerdiği maddelerin salımına neden olan korozyonu takiben oluşur. Bu korozyon 
ürünleri, alerjik hastalarda “liken planus” olarak adlandırılan ve dolguya komşu ağız mukozasında 
beyaz çizgi şeklinde kendini gösteren lezyonlara sebep olabilir.

Birleşmiş Milletler Halk Sağlığı Servisi konuyla ilgili araştırmaları sonucu amalgamın sağlık üzerine 
etkileri hakkında yayınladığı raporda şu sonucu açıklamıştır: ‘Bugünkü bilimsel veriler amal-
gam restorasyonların civaya maruz kalma sonucu insanlarda çok nadir alerjik 
reaksiyonlar dışında ciddi sağlık problemlerine yol açmayacağını göstermekte-
dir’. Bununla birlikte birçok Avrupa ülkesinde amalgam restorasyondan açığa çıkan civa buharının 
tehlikesiyle ilgili kaygılar devam etmektedir. İsveç Ulusal Sağlık Kurulu, 1992 yılında ülkede amal-
gam dolguların kullanımının terk edilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bu tavsiyenin asıl nedeni, amal-
gam dolgulardan kaynaklanan civanın çevre kirliliğine sebep olmasından korkulmasıdır.

Amalgam dolguların insan sağlığı üzerine etkilerinden çok, atıklarının çevreyi kirletmesinin önlen-
mesi üzerine odaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda kanalizasyon sisteminde 
yer alan civa atıklarının temel kaynağının sanayi tesisleri olduğu, amalgam dolgulardan kaynak-
lanan civa atık miktarının ise tüm cıva atıklarının çok küçük bir kısmını oluşturduğu saptanmıştır. 
2013 yılında cıva kaynaklı çevre kirliliğinin küresel ölçekte önlenebilmesine ilişkin çabalara katkı 
sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı liderliğinde ‘Civaya İlişkin Minamata 
Sözleşmesi’ adı altında bir sözleşme hazırlanmıştır. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti dahil 101 
devlet tarafından imzalanan sözleşme, 2020 yılına kadar civa içeren ve salan ürünler ile endüstriler 
ve bunların civa içeren atıkları için bazı kontrol ve azaltım tedbirleri içermektedir. Sözleşmenin 
amalgam dolgularla ilgili kısmında amalgam dolguların kullanımının yasaklan-
masıyla ilgili bir tavsiye bulunmamaktadır. 

Bilimsel 

verilerden de anlaşılabileceği gibi 

amalgam dolgular, çok nadir görülen alerjik reak-

siyonlar dışında insan sağlığına zarar vermemektedir. Amal-

gam dolgu kaynaklı çevre kirliliği riski de oldukça düşüktür. Bu 

veriler değerlendirildiğinde amalgam dolguların kullanımının 

kısıtlanmasına ve ağızda bulunan eski amalgam dolgu-

ların değiştirilmesine gerek olmadığı açıkça 

görülmektedir.

14 15



Uzm. Dr. Fikret ŞAHİNTÜRK
Beyin ve  Sinir Cerrahisi AD

Kemikler çok aktif organlardır. İskeletin 
farklı fonksiyonlara hizmet edebilmesi 
için, kemiğin yeterli kadar sert olması, 
yerçekimine ve kendisine verilen yüklere 
karşı direnç göstermesi, esnek olması ve 
hızlı hareket edebilmesi için de hafif ol-
ması gerekir. Kemik yeniden şekillenmesi 
olarak adlandırılan süreç sürekli olarak 
devam eden kemik yıkım ve yapım sü-
reçlerinden oluşur. Yıkım fazı 2-3 hafta 
yapım fazı 2-3 aydır. 

İskelet iki tip kemikten 
oluşur ;

Kortikal Kemik: (periferal iskelet kemi-
ği) total kemiğin %80 ‘ini oluşturur.

Trabeküler Kemik (omurga ve kalça) ke-
mik iliği ve yağ dolu olan bal peteğine 
benzer bir yapıdan oluşur. Bu yapısından 
ötürü hacim başına daha fazla alan sağlar.

Kemik ve 
Kemik Türleri
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OMURGA KIRIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
Osteoporotik omurga kırıklarının tedavisindeki en önemli nokta kırık oluşumunun önlenmesidir. 
Osteoporoza yönelik tedaviler mutlaka kullanılmalıdır. Osteoporotik omurga kırığı tedavisinde 
yatak istirahatinden cerrahi yaklaşımlara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. 

Tedavideki Amaç; hastanın ağrısını kontrol etmek ve hastanın anatomik yapısını düzeltmektir. Cer-
rahi olmayan tedavide öncelikli yaklaşım hastanın ağrısının azaltılması, sıklıkla yatak istirahati ve 
korse kullanımıdır. Ancak osteoporoza bağlı vertebra kırığı olan bu hastaların ileri yaş grubunda ol-
ması nedeni ile yatak istirahati hastaların kemik yoğunluklarında düşmeye ve kas miktarında azal-
maya sebep olmaktadır. Tanıda ciddi ağrısı olan hastayı değerlendirmek için iyi bir hasta hikayesi ile 
hastanın travma öyküsü olup olmadığı böylece kırığın yaşı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Osteo-
poroz tedavisi alıp almadığı veya sistemik bir hastalığının olup olmadığı (tümör, kemik hastalıkları) 
mutlaka öğrenilmelidir. Muayenede omurgada ağrı olan yer tespit edilmelidir. Röntgende kırığa 
bağlı çökme oluşan omurga tespit edilebilir. Ancak MRG ile çökme olan omurgadaki kırığın yeni bir 
kırık olup olmadığının ayrımı ve ağrıya sebep olabilecek diğer hastalıkların; bel ve sırt fıtığı, sinir 
kanalı darlıkları, omurga kayması, omurga ve omur ilik tümörleri ayrımını yapmaya olanak sağlar.

 Sonuç olarak; omurga çökme kırıklarında önemli 
olan osteoporoz oluşumunu önlemek ve osteoporozda 
uygun tedaviyi başlamaktır. Çökme kırığı oluşmuş ver-
tebrada ise her iki cerrahi teknik güvenle kullanılabilir 
ve hastaların erken mobilizasyonu sağlanabilir.         
     

1Cilde, özel iğne benzeri araçlarla uygula-
nan kapalı bir tekniktir. Amaç kırık olan 
omurgaya röntgen eşliğinde ciltten özel 
geliştirilen iğnelerle girilerek kırık omur-
ga içine kemik çimentosu verilerek kemiği 
güçlendirmektir. 2Kifoplasti denen uygulama ve 

vertebroplastiden farkı kırık 
omurga içinde özel bir balon 
şişirilerek çöken omurganın 
yüksekliği düzeltilir ve sonra-
sında kemik çimentosu ile ke-
mik güçlendirilir. 

OSTEOPOROZ (Kemik Erimesi) ve KEMİK ERİMESİNE BAĞLI KIRIKLAR
En yaygın metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz (kemik erimesi); düşük kemik kitlesi ve 
kemik dokusunun mikro yapısındaki bozulmalar ile karakterizedir. Osteoporoz, Amerika Birleşik 
Devletlerinde  30 milyon kadını, menopoz sonrasındaki kadınların ise %55’ini etkiler. Yaklaşık 2 
kadından biri ve her 5 erkekden biri yaşamlarının bir döneminde osteoporoza bağlı bir kırık yaşa-
maktadır. Omurgadaki kemik kaybı 20’li yaşlarda başlar ama genel değişiklikler menopoza kadar 
azdır. Erkeklerde yıllık %0.3 kadınlarda yıllık %0.5  kemik kitlesinde azalma meydana gelir ve me-
nopoz sonrası bu oran %5-6’ya çıkar. Kuzey Amerikalı kadınların 50 yaşından sonraki yaşamlarında 
%17.5 kalça kırığı, %15.6 klinik olarak tanımlanmış omurga kırığı oluşma riski vardır. Erkeklerde ise 
bu risk %5 ve %6 dir. Amerika Birleşik Devletlerinde kemik erimesine bağlı olarak oluşan kırıkların 
tedavisinde 15 milyar dolar harcanmaktadır. Osteoporoz için risk faktörleri yaş, Asya veya Kafkas 
ırkı, aile hikayesi, aile hikayesi, küçük vücut şekli, geçirilmiş kırık hikayesi, erken yaşta menopoz ve 
geçirilmiş kemoterapi hikayesi olmasıdır. Kişiye bağlı olan risk faktörleri ise yetersiz kalsiyum ve D 
vitamini alımı, sigara, alkol kullanımı ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir. 
  

 Osteoporoz kırıkların 3 belirgin özelliği ; 

   Yaş artıkça kırık sıklığı 2 ila 100 kat artar.

  Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazladır.

  Hafif bir travma ile birliktedir.

Omurga kırıkları en sık görülen kırıklardır. Genellikle ilk bulgu-
su sırt ağrısıdır. Ağırlık kaldırmakla veya hareketle artmak-
tadır. Genellikle bu durum çökme kırığı olduğunda ortaya 
çıkar. Omurga yüksekliğinin %15 ve daha fazla kaybı çökme 
kırığı olarak tanımlanır. Bu kırıklar ağrıya, boy kısalmasına, 
omurganın duruş bozukluğuna yol açarak ilerleyen dönem-
lerde iç organlarla ilgili fonksiyon bozukluklarına yol açabi-
lir. Omurga kırıklarının en fazla görüldüğü yer 12. sırt omu-
ru ve ilk üç bel omurlarıdır. Her çökme kırığı boyda yaklaşık 
1 cm’lik azalmaya sebep olur. Bu fiziksel değişiklik hastayı 
depresyona sokabilir.  

Osteoporotik vertebra kırıkları nedeniyle hastanede ortalama 
yatış süresi 8 ile 30 gün arası değişmektedir. Yatak istirahati 
lomber bölge için 26 torakal bölge için 13 gündür. Bir omurgada 
oluşan osteoporotik kırığa bağlı olarak ikinci bir kırığın görülme 
olasılığı ilk yıl içinde %20 oranındadır. Fiziksel kısıtlılık bir yana 
bu hastaların yaşam kalitesinde de belirgin düşme olmakta-
dır ve uyku bozuklukları, depresyon, kendine güvende azalma, 
anksiyete ve başkalarına bağımlılık gibi psikososyal bozukluk-
lar da yaşamaktadırlar.
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Modern yaşamın bizleri içine soktuğu şık 
giyimin bütünleyici aksesuarı ayakka-
bılar estetik görünümümüze katkı sağ-
larken ayak sağılığımızı olumsuz etkile-
mektedir. Bu olumsuzlukları hepimiz fark 
etmekteyiz. Peki bizi aktif yaşamımızda 
destekleyen en önemli organımız ayakla-
rımıza ne kadar önem verip onları tanıyo-
ruz. Bir çoğunuz eminim ki ayak bakımı-
mız konusunda yeterince eğitim almamış 
kişiler ve sağlığımız için hijyen koşulları-
nın sağlanmadığı ortamlarda yaptırıyo-
ruz. Bu durum çözmeye çalıştığımız ayak 
problemlerimizi daha da problemli hale 
getirebilir.
  Sağlıklı, estetik el ve ayaklara sahip ol-
mak artık eskisi kadar zor değil. Dünya-
da yaygın olan ancak ülkemizde çok yeni 
olan podoloji sistemi ile sağlık ve estetiği 
aynı konseptte buluşturduk. Biz podoloji 
biriminde hijyenik ve sağlıklı bir ortam-
da sizin günlük yaşamınızda oluşan ayak 
problemlerinizi gidermeniz ve oluşmamış 
problemlerin önüne geçebilmeniz için me-
dikal ayak bakımı hizmeti vermekteyiz.   

Uzm. Podolog Elif DEMİR

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
HASTANESİ Podoloji Birimi 20 21



Diyabetli ayaklarda dolaşım 
bozukluğundan dolayı his 
kaybı oluşur. Hastalar acı-
yı hissetmekte zorlanır ya da 
hiç hissetmezler. Bu nedenle 
medikal ayak bakımında ke-
sici aletler, makas, pens vs. 
kullanmadan tıbbi cihazlarla 
bakımı yapıyoruz. Diyabetli 
hastaların ayaklarında olu-
şan tırnak kalınlaşması, deri 
sertleşmesi, çatlak topuk ve 
mantar problemlerine çözüm 
getiriyoruz. Özel bir bakım 
isteyen diyabet hastaları için, 
bu bakım oldukça faydalıdır 
ve ayaklarında ki sorunların 
oluşmamasında önemli ölçü-
de koruma sağlamış olur.

DİYABET HASTALIĞINDA 
AYAK BAKIMI

Cerrahi müdahale gerekmeksi-
zin batık tırnaklara basit bir yön-
temle tel takılarak tırnak yatak-
ları yeniden şekillendirilir. Tel 
sistemiyle batık tırnaklar ağrısız 
ve acısız %98 oranında tamamen 
düzeltilir. İşlem bitiminden he-
men sonra kişi ayakkabı giyip iş 
ve sosyal hayatına devam edebi-
lir.

BATIK TIRNAKLARDAN 
TAMAMEN KURTULMAK 
MÜMKÜN MÜ?

Derideki şişkin, kuru ve yağ ek-
sikliği olan nasır tabakalar, çat-
lakların oluşmasına sebep ol-
maktadır. Çatlakların çevresinde 
bulunan damarlar sayesinde 
mikroorganizmaların vücudun 
içine ulaşma riski bulunduğu 
için, çatlakların zamanında teda-
vi edilmemesi ciddi sorunlara yol 
açabilir. Ayrıca çatlak çevresinde 
bulunan açık sinir uçları, çok 
fazla ağrı hissedilmesine sebep 
olabilir. Bu durumu düzeltmek 
için kesinlikle bir podoloji uz-
manı yardımıyla, fazlalığı oluş-
turan nasırlaşmış tabaka çatlak-
ların içerisine kadar dikkatlice 
temizlenmeli basınç azaltılmalı. 
Ardından çatlakların onarılması 
için  uzman tarafından yapılan 
düzenli bakımlarla ayaklar kont-
rol altına alınmalı.

TOPUK ÇATLAĞI 
DEYİP GEÇMEYİN

Tıbbi cihazlar kullanarak yapılan, 
et pensi, makas gibi kesici aletler 
olmadan öncelikle sağlığınızı ve 
estetiğinizi ön planda tutan özel 
bir bakımdır. Yapılan bu bakımla 
manikür ve pedikür ihtiyacınız 
karşılandığı gibi tırnak etleriniz 
eskisi gibi sert ve hızlı uzamaya-
cağı için yaşam konforunuzu art-
tırıyoruz. Ayaklarınızda oluşabi-
lecek problemlerin de önüne 
geçmiş oluyoruz.

MEDİKAL 
AYAK BAKIMI NEDİR?

Öncelikle nasırın neden oldu-
ğu baskı tespit ediliyor sonra-
sında nasır bölgesindeki ölü 
tabakalar tıbbi cihazlarında 
desteğiyle ortadan kaldırılıp, 
temizleniyor. Sadece ölü ta-
bakaya işlem yapıldığı için acı 
hissedilmiyor. Baskının oluş-
tuğu bölge çeşitli aparatlarla 
korunmaya alınarak tekrar 
oluşması engelleniyor.

NASIRLARINIZLA 
VEDALAŞIN

Mantar ya da çeşitli nedenlerden 
kalınlaşmış tırnaklarınızı sakla-
manıza gerek yok. Tırnak mantarı 
bulaşıcı bir sağlık problemi olması-
nın yanı sıra tırnağın görüntüsünü 
de bozan kozmetik bir sorundur. 
Tırnağın uç kısımlarının çatlaması 
ve kalınlaşması, bazen de tırnağın 
uç kısmından un gibi dökülmesi 
şeklinde yakınmalara yol açabi-
len tırnak mantarı, ayrıca tırnak 
üzerinde farklı biçim ve renkler-
de çizgilenme, renk değişiklikleri 
ve tabaka halinde kalkmaya sebep 
olabilir.Çeşitli nedenlerden kalın-
laşan ve mantar olan tırnakların 
görünümünü tek seansta düzelti-
yoruz. Ağrısız bu yöntemle bir çok 
kişiyi tırnak çekimlerinden kurta-
rıp düzenli yapılan bakımlarla so-
runun tekrarını önlüyoruz.

MANTAR 
BİR SAĞLIK SORUNUDUR

Başkent Üniversitesi 

İstanbul Araştırma Uygulama 

Merkezi Podoloji Birimi’nde, günlük 

yaşamınızda oluşan ayak problemle-

rinize hijyenik ve sağlıklı bir ortamda 

medikal ayak bakımı yapılmaktadır.
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Verem 
Hangi Sıklıkta 
Görülür?

Dünya nüfusunun üçte birinin tüberküloz mikro-
buyla karşılaştığı belirtilmektedir.  Hindistan, Çin 
ve Endonezya’da dünya daki hastaların yarısı bu-
lunmaktadır.  2015 yılında dünyada 10,4 milyon 
yeni tüberküloz hastası olduğu, 1,8 milyon kişinin 
tüberküloza bağlı öldüğü tahmin edilmektedir.  Ül-
kemizde 2013 yılında 13.409 verem hastasına tanı 
konulmuştur. Türkiye’de 12-15 milyon kişinin  tü-
berküloz mikrobuyla karşılaştığı, yani vücutlarında 
henüz hastalık oluşturmamış, uyur durumda verem 
mikrobunu taşıdığı tahmin edilmektedir. Bu insan-
ların yaklaşık yüzde onu yaşamlarının bir dönemin-
de verem hastası olacaklardır.

Uzm. Dr. İrem ŞERİFOĞLU
Göğüs Hastalıkları AD

 Verem (tüberküloz) bakteriyel 
ve bulaşıcı bir hastalıktır, genetik 
olarak geçmez. Çoğunlukla akci-
ğerlerde görülür. Halk arasında 
“ince hastalık“ olarak da bilinir. 
Hastalığın etkeni “mycobacterium 
tuberculosis” ismi verilen bir mik-
roptur ve solunum yoluyla bulaşır.

 Verem Nasıl Bulaşır?
 
 Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuş-
ması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. 
Tüberküloz mikrobunun içinde bulunduğu bu dam-
lacıkların solunması ile sağlıklı bireyler mikrobu alır. 
Mikrobu alan her kişi hasta olmaz, mikrop vücudunda 
sessiz kalır ve vücut direncinin düştüğü bir anda has-
talığa neden olur.
          Hastayla uzun süre aynı ortamda bulunan aile 
bireyleri ve yakın çalışma arkadaşları bulaşma açısın-
dan yüksek risklidir. Kaşık, çatal, bardak gibi yemek 
gereçleri, giysiler, çarşaflar gibi eşyalarla bulaşma ol-
maz. Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda 
havada uzun süre canlı kalabilir. İnsanların kalabalık 
olarak yaşadığı, havalanması az, güneş girmeyen or-
tamlar bulaşma açısından risklidir.
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Verem Hastalığının Belirtileri ve Tedavisi

2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük

Balgam çıkarma

Balgamında kan görülmesi

AteşGece terlemesi

Yorgunluk, halsizlik

Kilo kaybı, İştahsızlık
Nefes darlığı

Göğüs ve sırt ağrısı
Çocuklarda kilo almada duraklama ya da kilo kaybı

Tüberküloz akciğer dışında bir organı tuttuğunda;  böbrek tüberkülozunda idrarda kan görülme-
si, kemik tüberkülozunda ağrı gibi  tutulan organa ait belirtiler de ortaya çıkabilir.

Tüberküloz tanısı balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile konulur. Hastanın yakınmaları ve 
akciğer film bulguları tüberkülozdan şüphelenmeyi sağlar. Hastadan alınan balgam veya diğer ma-
teryaller laboratuvarda incelenir. Tüberküloz mikrobunun görülmesi ya da ekilen kültürde mikrop  
üremesiyle tanı kesinleşir. Tüberkülin deri testi (TDT) ve  bazı kan tetkikleri, kişinin daha önce 
tüberküloz mikrobuyla karşılaşıp karşılaşmadığını gösteren testlerdir.
Daha önce mikropla karşılaşan, vücudunda uyur durumda basillerin bulunduğu kişilerin PPD testi 
ya da ilgili kan testi pozitif bulunur.

Tüberküloz mikrobunu kesin olarak öldürmek ve bir daha çoğalarak hastalık yapmasını engellemek 
için başlangıçta  hastanın kilosuna göre en az 4  farklı ilaç kullanılması gerekmektedir. Toplam 
tedavi süresi en az 6 aydır. Hasta ilaçlarını düzenli kullanmazsa mikroplar ilaçlara karşı direnç 
geliştirir. Dirençli tüberküloz dediğimiz bu hastalık tipinde; çok sayıda ilacın 18-24 ay kullanılması 
gerekmektedir.

Ülkemizde tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar yıllar-
dan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara 
Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtılmaktadır. 

 Tüberküloz hastalığı sıklıkla akciğerlerde görüldüğünden belirtilerinin önemli bir kısmı da 
akciğerlerle ilgilidir. Tüberküloz hastalarında en sık görülen yakınmalar;

 

Tüberküloz hastalığın-
dan korunmanın en etkili 
yolu bulaştırıcı hastalara 
hızla tanı konulup uygun 
tedavinin başlanmasıdır. 
Uygun tedaviye başlandıktan 
2-3 gün sonra basil sayısı 
hızla azalır ve 2-3 haftada 
bulaştırıcılık büyük oranda 

ortadan kalkar.

 
Kişisel korunmada 
yıllardan beri bilinen 
yöntem BCG aşısıdır. BCG 
aşısı, özellikle çocuklarda 
görülen, kanla yayılan (milier) 
ve beyin zarını tutan (menenjit) 
tüberküloz formlarına karşı 
koruyucudur. Ülkemizde BCG 
aşısı hayat boyu sadece bir kez 
uygulanmaktadır. Aşı takvi-
minde doğumdan sonra 
ikinci ayını bitiren bebek-

lere yapılmaktadır.

Bazı özel durumlarda; 
bağışıklığı baskılanmış 
kişilere, mikrop çıkaran 
hasta ile aynı evde yaşayan-
lara, yakın zamanda enfekte 
olanlara ve özellikle enfekte 
çocuklara hasta olmamaları 
için koruyucu ilaç tedavisi 

verilir.
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Tüberküloz hastalarının en az 
altı ay düzenli ilaç içmelerini 
sağlamak çok önemlidir. Dünya 
Sağlık Örgütü, tedavi başarısı-
nı arttırmak için, tüberkülozlu 
hastaların her doz ilacının bir 
sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir 
gönüllü tarafından içirtilmesini 
esas almaktadır. Ülkemizde de 
“Doğrudan Gözetimli Tedavi” 
uygulanmaktadır. Doğrudan gö-
zetimli tedavi, hastanın iyileşme-
sini garantilediği gibi bulaşmayı 
önleyerek toplumun korunmasın 
da sağlamaktadır. Tedavinin so-
nunda hastanın bakteriyolojik 
olarak tam iyileştiği gösterildik-
ten sonra ilaçları kesilir, tavsiye-
lerde bulunulur. 

Tüberküloz hastasının aynı 
evde yaşayanlara verem mik-
robunu bulaştırma olasılığı 
yüksektir. Çünkü aynı havayı 
en uzun süre paylaşmakta-
dırlar. Bu nedenle, tüberkü-
loz tanısı kesinleşince, bütün 
aile bireyleri ve hasta ile aynı 
havayı paylaşan işyeri ya da 
başka ortamdaki kişiler ve-
rem savaş dispanserinde mu-
ayene için çağrılırlar. Hasta 
olmayan ve risk taşıyanlara 
da koruyucu tedavi verilir. 
Koruyucu tedavi eğer düzen-
li kullanılırsa, mikrobu almış 
kişilerin hastalanmasını yüz-
de 90’a varan oranda önler. 
Özellikle çocuklarda koruyu-
cu tedavi çok önemlidir.
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Beklenmedik ve yüklü bir fatura aldığınızda, işinizde hakkınız olan terfiyi alamadığınızda, eşiniz size çıkıştığında, en sevdiğiniz kıyafetinizin üzerine yemek döktüğünüzde, aracınızla trafiğin içinde hareketsiz kaldığınızda kulaklarından 
duman çıkan bir çizgi film karakterine mi benzediğiniz, yoksa huzurlu ve sakin kalıp alternatif üretme veya sorun çözme yönünde mi davrandığınızı düşünün. 

Uzm. Dr. Vahap Ozan KOTAN
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ne kadar önemsemezseniz önemsemeyin, bedensel sağlığınız ile duygularınız birbirleriyle 
yakından etkileşim içindedirler. Yaşadığınız her duygu bedeninizin en az bir yerini etkiler. 
Her şeyi doğru biçimde yapıyor olsanız da, stres bedensel sağlığınız üzerinde olumsuz bir 
etki yaratabilir. Stresin klasik tanımı ‘bedensel yanıta sebep olan gerçek ya da hayal edilmiş 
herhangi bir tehdit biçimindedir. Kutlamalar ve trajediler bedeninizde benzer bir stres ya-
nıtına yol açabilirler. Olumlu ya da olumsuz tüm duygularınız fizyolojik değişimlere neden 
olur. Her duygu ile cildiniz, kalp atım hızınız, sindirim sisteminiz, eklemleriniz, kas enerji 
düzeyiniz, saçlarınız ve sayısız hücre ve sisteminiz farkında bile olmadığınız bir değişim 
yaşar. 
Beklenmedik ve yüklü bir fatura aldığınızda, işinizde hakkınız olan terfiyi alamadığınızda, eşi-
niz size çıkıştığında, en sevdiğiniz kıyafetinizin üzerine yemek döktüğünüzde, aracınızla tra-
fiğin içinde hareketsiz kaldığınızda kulaklarından duman çıkan bir çizgi film karakterine mi 
benzediğiniz, yoksa huzurlu ve sakin kalıp alternatif üretme veya sorun çözme yönünde mi 
davrandığınızı düşünün. İnsanlar stresi farklı biçimlerde deneyimler ve farklı biçimlerde tep-
ki verirler. Yaşanan stresin düzeyi ve kişinin strese nasıl yanıt verdiği birçok sağlık sorununda 
belirleyici olabilir. Bu nedenle stresle sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmek sağlıklı bir 
yaşam sürdürmenin en önemli koşulları arasında yer alır. 

Stres var olan kronik hastalıkların seyrini olumsuz etkileyebilir, ör-
neğin ataklar halinde seyreden bir kronik hastalığın yeni bir atak ile 
alevlenmesine sebep olabilir. Baş ağrısı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, hal-
sizlik, mide yakınmaları, dışkılama düzensizliği, adet düzensizliği, 
uyku düzensizliği strese bedensel olarak verdiğiniz yanıtlar arasında 
yerlerini alırlar.  Stres bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkiye sa-
hiptir. Stres kan basıncını, kan şekeri düzeyini, kolesterol düzeyleri-
ni, beyin kimyasını ve hormonal dengeleri etkileyebilir. Hatta kalbi-
nizi ‘kırabilir’ ve kardiyovasküler hastalık risk belirteçlerinden biri 
olarak değerlendirilir.
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da artış şeklinde bir risk faktör 
topluluğudur. TSSB tanısı olan-
larda bu risk faktörlerinin gö-
rülme oranı %53 iken bu oran 
TSSB tanısı olmayanlarda %37 
saptanmıştır.   

Stres ve stres kontrolünün 
kalp sağlığı üzerindeki etkile-
rini inceleyen bazı çalışmalar 
psikososyal terapilerin, hem 
psikolojik hem de sosyal des-
tek yönüyle koruyucu etkilere 
sahip olduğunu göstermişler-
dir. Bazı antidepresan ilaç te-
davilerinin kalp hastalarında 
kalp krizi riskini azalttığı da 
çalışmalarca desteklenmekte-
dir. Bu nedenle bir kalp krizi 
veya inme sonrasında depresif, 
kaygılı veya stresten bunalmış 
hisseden kişilerin yaşamakta 
oldukları duyguları doktorla-
rıyla paylaşmaları ve psikiyat-
rik değerlendirmeye yönlen-
dirilmeleri ikinci bir kalp krizi 
veya inmenin önlenmesinde 
rol oynayabilir.  

Travmatik veya uzun dönem stresörlere maruz kalan insanlarda kalp hastalık-
larının daha yüksek oranda görüldüğünü belirten araştırmalar vardır. Felaketler 
ve uzamış stresin ‘savaş veya kaç’ hormonu olarak bilinen adrenalin düzeyini 
yükselttiği ve aktivasyonu artan sempatik sinir sisteminin de kan basıncı, kalp 
atım hızı ve kan şekerini yükselttiği bilinmektedir. Stres ayrıca öfke ve çaresizlik 
duygularını tetikleyerek kalp için sağlıklı olmayan aşırı yeme veya alkol alma 
davranışlarını da artırabilir. Stresin kan pıhtılaşması yolağında da değişime se-
bep olabildiği ve bu yolla da kalp krizi riskini arttırabildiğini belirten çalışmalar 
vardır.   

Örneğin savaş gazilerinde, ekonomik kriz mağduru Yunanlılarda, Katrina Kasır-
gası mağduru New Orleanslılarda kalp hastalıklarının genel popülasyona göre 
daha fazla oranda olduğu görülmüş. Yaşları 46 ile 74 arasında değişen yaklaşık 
208000 kişinin değerlendirildiği bir çalışmada, iki yıl süren izlem süresi için-
de ‘Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’ tanılı hastaların %35’inde insülin 
direnci ortaya çıkarken, TSSB tanısı 
olmayanlarda ortaya çıkan insülin di-
renci oranı yalnızca %19 olarak sap-
tanmış. İnsülin direnci tip 2 diyabete 
ve damar sertliğine yol açabilir. TSSB 
hastaları aynı zamanda daha yüksek 
oranda metabolik sendrom geliştirir-
ler. Kalp hastalığı riskini arttıran me-
tabolik sendrom bedensel yağlanma, 
kan şekeri, kolesterol ve kan basıncın-
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Sebebi ne olursa olsun aşırı keder kalbinize zarar verebilir. Araştırmacılar yaşamınızda önemli 
yere sahip bir yakınınızı kaybettiğinizde, kaybınızın ertesi günü kalp krizi geçirme riskinizin 

21 kat, bir hafta sonrasında ise 6 kat artmış olduğunu belirtmektedir. Kalp krizi geçirme riski 
yaklaşık bir ay sonra belirgin bir azalma göstermeye başlar ve muhtemelen stres hormonlarının 
düzeyleri normale döndüğünde biter. Kalp krizi gibi kardiyovasküler olaylarda ani artış riskinin 
aşırı strese maruziyeti takiben ortaya çıkan bedendeki stres hormonlarıyla ilişkili olduğu bilin-
mektedir.

Ağır stresi takiben kalp krizi riskiniz artarken, temel olarak stresle oluşan geçici bir kalp krizi 
olarak bilinen stres kardiyomyopati riski de artar. Bu farklı kalp krizi türünü ilk kez Japon dok-
torlar, kalbin kriz sırasında aldığı şekli ahtapot tuzağı olarak kullanılan bir Japon çanağı olan 
‘takotsubo’ya benzeterek, ‘takotsubo kardiyomyopatisi’ adıyla tanımlamışlardır. Daha sonra bu 
tanım dünya genelinde ‘stres kardiyomyopati’ veya ‘kırık kalp sendromu’ adlarıyla yaygınlaş-
mıştır.

Stres kardiyomyopati belirtileri tipik kalp krizinde görülen belirtilere çok benzer. Göğüs ağ-
rısı, nefes darlığı, düşük kan basıncı ve hatta konjestif kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Kırık 
kalp sendromunda belirtiler ailede bir ölüm, ciddi finansal kayıp, aşırı öfke, aile içi şiddet, 
ciddi bir tıbbi hastalık tanısı alma, trafik kazası veya diğer bir ağır travma gibi ciddi biçimde 
stres yüklü bir yaşantıdan hemen sonra başlar. Bu stres ve bunu izleyen stres hormonu salını-
mının kalbi ‘sersemlettiği’ ya da ‘şoke ettiği’ ve ani kalp kası güçsüzlüğü oluşturduğu düşünü-
lür. Bu tablo yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirebilir, yine de sıklıkla 
geçici bir durum olup kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz. Tipik bir kalp krizi ise sıklıkla koroner 
arterlerde kan akışını durduran tıkanıklıklara bağlı gelişir ve kalp hücrelerinin ölümüne yol 
açarak kalıcı hasara neden olur. Kırık kalp sendromlu kişilerin genellikle önemli bir tıkanık-
lığı olmayan normal arterleri vardır. Belirtiler emosyonel strese bağlı oluşur ve stres ortadan 
kalkınca kalp de düzelebilir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan çok sayıda araştırmacının katılmış olduğu ulus-
lararası bir araştırmada 1750 stres kardiyomyopati tanılı hasta değerlendirilmiş ve ilginç 

olarak, hastaların %90’ının kadın olduğu görülmüştür. Bu hastalarda stres kardiyomyopatinin 
en sık sebebinin enfeksiyon ve akciğer hastalığı gibi fiziksel sorunlar, ikinci sık sebebinin ise bir 
emosyonel şok olduğu saptanmıştır. Tipik kalp krizi hastaları ile karşılaştırıldığında, stres kar-
diyomyopatili hastalarda nörolojik veya psikiyatrik bir bozukluğun eşlik etme oranı yaklaşık iki 
kat fazladır. Önemli bir nokta da, doktorlar arasında yaygın olan stres kardiyomyopatinin daha 
az tehlikeli olduğu biçimindeki inancın tersine, stres kardiyomyopatiye ve tipik kalp krizlerine 
bağlı hastane ölüm oranları benzerdir. Hekimler ve hastalarda stres kardiyomyopati hakkındaki 
farkındalığın artması durumunda gelecekte daha sık konan bir tanı olabilir.  

YARDIM EDECEK 
YÖNTEMLER

GÜLÜMSEYİN
ve kontrol 
edemeyeceğiniz 
bazı durumları
kabullenin.

EGZERSİZ YAPIN
Düzenli yapılan 
egzersiz kalori ile 
birlikte stresinizi 
de yakar.

SEYAHAT EDİN
Yeni yerler ve 
kişiler tanıyın.

HOBİ EDİNİN
Her gün için 
hoşunuza giden 
bir etkinliğe 
zaman ayırın.

ZAMANI PLANLAYIN
Sevdiğiniz 
insanlara 
zaman ayırın.

POZİTİF DÜŞÜNÜN
Stresini artıracak 
taleplere hayır deyin.

MEDİTASYON YAPIN
Yaşamınızda var olan 
stresi azaltmak için 
rahatlatıcı etkinlik 
yapın. 

MÜZİK DİNLEYİN 
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Prof. Dr. Halil İbrahim AYDIN
Çocuk Beslenme 

ve Metobolizma Hastalıkları BD

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları birinci sırada yer 
almaktadır. Özellikle de kalbi besleyen koroner atardamarların tıkanması yani koroner kalp 
hastalığı en sık ölüm nedenidir. Koroner damarlardaki bu tıkanıklığın nedeni de damar sert-
liğidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar damar sertliğinin aslında çocukluk çağında başladığını 
göstermiştir. Damar sertliği çocuklukta başlayarak yaşam boyunca giderek artmakta ve sonuçta 
da kırklı yaşlardan itibaren koroner kalp hastalığına ve ani ölümlere neden olmaktadır. Den-
gesiz beslenme, obezite, hareket azlığı ve şeker hastalığı gibi hastalıklarda kan yağ düzeylerin-
de bozukluklar oluşur ve böylelikle damarlarda sertlik gelişir. Damarlardaki sertlik çocuklukta 
başladığının gösterilmesi ile artık bu tür hastalıkların çocukluk yaşlarında alınacak önlemlerle 
engellenebileceği anlaşılmıştır.

Kolesterol, sağlıklı bir vücutta mutlaka bulunması gereken bir yapı taşıdır. Besinle-
rin sindirilmesi, hormonların yapılması, sinir sisteminin çalışması, hücre zarlarının 
sağlıklı yapısının korunması gibi çok sayıda önemli işlevleri vardır. Kolesterol olma-
dan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Özellikle çocukların sağlıklı büyümesi 
ve gelişmesi için vücutta yeterli miktarda kolesterol bulunması gereklidir. Koleste-
rolün vücut için bu önemine karşın vücutta fazla miktarda bulunması da zararlıdır. 
Kolesterolün kanda normalden fazla düzeylerde olmasına hiperkolesterolemi denil-
mektedir. Hiperkolesterolemi, tüm dünyada damar tıkanıklığının ve kalp krizinin en 
sık nedenidir.
Hiperkolesterolemiye ve damar sertliğine neden olarak erken yaşlarda koroner kalp hastalı-
ğı sonucu ani ölümlere neden olan genetik bir hastalıktır. Normalde kanımızda biriken kötü 
kolesterol diye de bilinen LDL-kolesterol, karaciğer tarafından alınarak parçalanır; böylelikle 
kanımızda LDL-kolesterolün artması engellenir. Ailevi hiperkolesterolemide LDL-kolesterolün 
karaciğere alınmasını sağlayan bir protein (LDL-reseptörü) eksiktir, dolayısıyla LDL-kolesterol 
karaciğer tarafından alınamaz ve kandan temizlenemez. Bu nedenle kanda LDL-kolesterol dü-
zeyi artar. Kanda artan LDL-kolesterol, damar duvarlarında birikerek damar sertliğine ve tıka-
nıklığına neden olur. Hastalığa “ailevi ” denilmesinin nedeni ise genetik yani kalıtsal, diğer bir 
ifadeyle soydan geçen bir hastalık olmasıdır. Anne veya babadan birisinde kalıtsal kolesterol 
yüksekliği yani ailevi hiperkolesterolemi varsa bu hastalığın çocuğa geçme olasılığı yüzde ellidir, 
yani çok yüksek bir oranda çocuğunda da aynı hastalık ortaya çıkar. Hastalık çocuğa anneden 
de, babadan da geçebilir. Kızlar ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailevi hiperkolesterolemi 
kalıtsal bir hastalık olduğu için kolesterol yüksekliği çocukta doğumundan itibaren vardır. Bu 
nedenle çocukluktan itibaren damarlarda sertlik başlar ve bu hastalarda genellikle 40’lı-50’li 
yaşlarda kalp krizi görülür.

  OLESTERO

KOLESTEROL

NORMAL

YÜKSEK
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Kolesterol Yüksekliği Nasıl Farkedilir ? Hangi testleri yaptırmalıyım ? 
Kan yağları ölçülürken total kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol ve HDL-kolesterol (iyi kolesterol 
olarak bilinir) düzeyleri ölçülmelidir. Kan yağ düzeylerinin ölçümü, en az 8 saat (küçük çocuklar-
da), ideal olarak da 12-24 saat açlıktan sonra kan alınarak yapılmalıdır. Toklukta kan yağ analizi 
yapılmasının hiçbir anlamı yoktur.

Normal kan düzeylerim nasıl olmalıdır?
Kan yağ düzeyleri yaşa göre değişiklik gösterir. Tabloda normal ve anormal kan yağ düzeyle-
ri gösterilmiştir. Aşırı şeker tüketimi, fazla kalori alımı, hareketsizlik, obezite ve şeker hastalığı 
gibi durumlarda kanda total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artış olurken 
HDL-kolesterol düzeyinde de azalma görülür. Bu değişiklikler de ateroskleroza yol açarak kalp 
damar hastalığı ve kalp krizi gelişmesi riskini arttırır.

Ailevi hiperkolesterolemide kan yağ profili nasıl olur? 
Kan yağ düzeyleri, tabloda belirtilen normal değerlerine göre değerlendirilmelidir. Ailevi hiperko-
lesterolemide sadece total kolesterol ve LDL-kolesterol yüksekliği saptanır, trigliserid ve HDL-ko-
lesterol düzeyleri ise normaldir.
Kan analizinizin uygun açlık süresinden sonra alındığından emin olunuz ve sonuçları mutlaka bir 
hekime danışınız.

Ailenizde kan bağınız olan 
55 yaşından önce bir erkekte 

(kardeş, baba, dede, amca, dayı gibi) veya 
65 yaşından önce bir kadında 

(kardeş, anne, anneanne, babaanne, teyze, hala gibi) 
kalp krizi görülmüş ise kolesterol yüksekliğine 

sahip olma olasılığınız çok yüksektir.
 Bu durumda mutlaka kan yağ düzeyinizi

ölçtürmeniz gereklidir.

KAN DÜZEYİ (mg/dl)

Ailevi hiperkolesterolemi çok sinsi bir hastalıktır. Hekimlerin yaptığı fizik muayenede bir 
bulgu saptanamaz. Bu hastalar sağlıklı besleniyor olsalar da kolesterol düzeyleri hep 

yüksektir. Dışarıdan bakıldığında tamamen normal kiloda ve sağlıklı görünebilirler. Çoğu 
hastada dışarıdan bakılarak kolesterol yüksekliği olup olmadığı anlaşılamaz. İster çocuk, is-
ter yetişkin olsun ailevi kolesterol yüksekliği olan hastalar, kalp krizi geçirinceye kadar ken-
dilerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmeyebilir, tamamen sağlıklı olduklarını düşünebilir-

ler. Kalp krizi geçirildiğinde ise artık çok geç kalınmıştır. Bu nedenlerle kan kolesterol 
düzeylerini ölçmeden kişinin hasta olup olmadığının anlaşılması mümkün değildir. 

Kolesterol yüksekliğinin sadece yetişkinlerin bir hastalığı olduğunun düşünül-
mesi yanlış bir inanıştır. Ailevi hiperkolesterolemisi olan hastalarda doğum-

dan itibaren kan kolesterol düzeyleri yüksektir. Bu nedenle kolesterol 
taraması sadece yetişkinlere ya da obez veya beslenme bozukluğu 

olan çocuklara değil herkese yapılmalıdır.

  Daha önce test edilmediyse bütün 
yetişkinlerin kan yağ düzeylerinin ölçülme-

si önerilmektedir. Bütün çocukların da 
2 ile 10 yaşlar arasında kolesterol 

yüksekliği yönünden araştırılma-
sı gereklidir.
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Ailevi hiperkolesterolemi saptandığında ne yapmalıyım?

Bir aile bireyinde hiperkolesterolemi saptandığında kan bağı olan anne, 
baba, kardeş ve çocuklar gibi ailenin diğer üyelerinin de araştırılması 
gereklidir. Çünkü ailede birisinde hastalık saptanması durumunda kan 

bağı olan diğer aile bireylerinde de hastalık olma olasılığı %50’dir. Bu yak-
laşımla ailedeki diğer hasta bireyler saptanarak erken dönemde tedavisi 

başlanabilir.

 İki yaşından önce kolesterol yüksekliği saptansa bile çok yüksek değil ise genellikle herhan-
gi bir diyet veya ilaç tedavisi önerilmemektedir.

 İki yaşından sonra ise karbohidrat tüketiminin özellikle çay şekeri gibi basit şekerlerin 
tüketiminin azaltılması, düşük yağ içerikli besinlerin örneğin peynirin yarım yağlı veya az yağlı 
olanlarının tüketilmesi gibi diyete yönelik tedavi başlanmaktadır.

 Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde düzenli egzersiz de tedavinin bir parçasıdır. Genel-
likle küçük çocuklarda ilaç tedavisi önerilmemekte ancak kolesterol düzeyi çok yüksekse erken 
yaşlarda da ilaç tedavisi başlanabilmektedir.

 8-10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde statin adı verilen kolesterol düşürücü ilaçlar, 
bağırsaklardan kolesterol emilimini azaltan reçineler kullanılabilir.

 Diyet tedavisi ve ilaç tedavisi, hekim kontrolünde uygulanmak zorundadır ve belirli aralıklar-
la düzenli kontrollerin yapılması gereklidir.
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Doç. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU
Fizyoloji AD

AKUPUNKTUR ile 
ZAYIFLAMA

Akupunktur Latince iki kelimeden (acus: iğne ve punctu-
re: batırma) oluşur. Akupunktur uygulaması milattan önce-
ki zamanlarda kullanılmasına rağmen, günümüz de yeniden 
keşfedildi. Son zamanlarda akupunktur tedavi metodunun 
popülaritesi gittikçe artmaktadır. Bu metot birçok hastalığın 
tedavisinde sıklıkla ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
Akupunktur uygulaması akupunktur noktalarına akupunktur 
iğnelerini batırılmasıyla, bu iğnelere elektriksel uyarı verilme-
siyle veya laser uygulanılarak yapılan tedavi metodudur. 

Akupunktur 
Noktaları

Akupunktur noktaları, 
vücut üzerinde diğer 
noktalardan farklı 
özelliklere sahiptir. 
Bu özellikler yapısal, 
elektriksel ve sıcaklık 
bakımından akupunk-
tur noktası olmayan 
yerlerden farklıdır. 
Akupunktur nokta-
larının uyarılmasıyla 
plazmada ve merkezi 
sinir sisteminde dü-
zeyi yükselen beta 
endorfin, enkefalin 
ve serotonin gibi sinir 
iletici maddeler vücut 
eczanesinden salına-
rak tedavi edici etkiyi 
oluşturur. Akupunk-
tur iğnesinin, noktaya 
girmesiyle meydana 
gelen mikrotravmaya 
vücut tamir et emri 
verir. Tamir et emriyle 
birlikte vücut bir yan-
dan mikrotravmayı, di-
ğer yandan problemli 
kısımları tamir etmek-
tedir.

Akupunktur tedavi meto-
du, kas ve eklemlerde ağ-
rıyla seyreden fibromyozit 
ve osteoarthrit; yüzde ağrı 
ile seyreden trigeminal 
nevralji; operasyon sonrası 
ağrı; baş ağrısı; anksiyete, 
panik atak ve depreyon 
gibi psikolojik durum de-
ğişikliklerinde; stres kont-
rolünde; sigara ve alkol 
bağımlılığı tedavilerinde; 
obezite gibi metabolik 
hastalıklarda ya tek başı-
na ya da diğer tedavi yön-
temleriyle birlikte uygula-
narak, çeşitli derecelerde 
iyileşmelere neden olduğu 
gözlenmiştir.  
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Akupunktur 
Uygulamasıyla
Aynı Zamanda,

Beyin hipotamustaki iştah merkezini 
baskılayarak, az bir besin alınmasıyla 
tokluk hissi meydana gelir.

Akupunktur uygulaması metabolik 
faaliyetlerin düzenlenmesinde rol 
oynamaktadır. Bu uygulamayla plaz-
mada ve merkezi sinir sisteminde 
düzeyi yükselen beta endorfin yağ-
ların parçalanmasını sağlar. 

Şişmanlık problemiyle boğuşan ki-
şilerde aynı zamanda başta kabızlık 
olmak üzere birçok sindirim sistemi 
problemi görülmektedir. Akupunktur 
uygulamasının barsak hareketlerinin 
düzenlenmesi, bu açıdan önemlidir. 

Bu uygulama psikolojik durum de-
ğişmesinde özellikle anksiyete, panik 
atak ve depresyon tedavisinde de et-
kilidir. Şişmanlık yakınmasıyla birlikte 
psikolojik durum değişmesi oldukça 
sık olarak görülmektedir. Bu nedenle 
psikolojik durum değişmesine bağlı 
kontrolsüz yemek yeme isteği azal-
maktadır.

Şişmanlık tedavisinde sade-
ce egzesiz programı ve diet 
ile kilo kaybı sağlanamıyor-
sa, bu uygulamaların yanı-
na akupunktur ilave edilme-
si faydalı olur.

Tedavi Sonrası 
Korunma

Bu konu en az tedavi kadar önemli-
dir. Çünkü birçok tedavi olan kişiden 
hep aynı sözleri duyuyoruz, diyorlar 
ki “ tedavi olup kilo veriyoruz, fakat 
kısa zamanda yeniden kilo alıyoruz”. 
Bu durumun engellenmesi için, daha 
tedaviye başlarken kişilere “Sağlıklı 
Beslenme” eğitimi vermemiz gerek-
mektedir. Bu eğitimle birlikte tedavi 
olan kişiler anlatılan beslenme tar-
zını yaşam şekli haline getirmeleri 
gerekmektedir. Akupunktur uygula-
masının bitmesinden sonra bu eği-
timde verilen dersler uygulanarak 
tekrar kilo alınması engellenebilir.
Yapılan çalışmaların ışığında şişman-
lıkta akupunktur tedavisi tek başı-
na veya diet ve egzesiz tedavisiyle 
birlikte kullanılınca etkili bir tedavi 
metodu olduğu görülmüştür.

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanması sonucu ortaya 
çıkan bir hastalıktır. Bir enerji dengesi sorunudur. Vü-
cutta yağ oranının artışı, enerji alınması ve enerji har-
canması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Obezite 
günümüzün en sık görülen sağlık problemlerinden bi-
ridir. Bütün dünyada çocuk ve erişkinlerde obezite sık-
lığı giderek arttığı bilinmekte olup, çağımızda özellikle 
endüstrileşmiş ülkelerde görülmektedir. Endüstrileşmiş 
ülkelerde obezite oranının yüksek olmasında, yüksek 
kalorili besinlerin fazla miktarda alınmasının ve fiziksel 
aktivitenin azalmasının rolü olduğu düşünülmektedir. 
Günümüz de gıdaların raf ömrünü uzatmak için katılan 
katkı maddelerinden başlamak üzere, gıdaların işlenme 
tarzı, lezzetini artırmak için yapılan işlemler ve benzer-
leri kilo almayı direk ve dolaylı olarak etkilemektedir. 

Şişmanlık tedavisinin genel prensipleri kilo kaybının 
sağlanması ve kilo kaybından sonra vücut ağırlığının 
korunmasıyla ilgili olarak başta eğitim olmak üzere bir-
çok tedbirin alınmasıdır. Obezite tedavisinde, öncelikli 
olarak vücut ağırlığının yaklaşık % 10’u azaltılmaya ça-
lışılır. 

Şişmanlık tedavisi, diyet uygulamasını, fiziksel aktivi-
tenin düzenlenmesini, davranış tedavisini, farmakote-
rapiyi, cerrahi yaklaşımı, hipnoterapi, akupunktur uy-
gulamasını veya bu yöntemlerin birlikte kullanılmasını 
kapsamaktadır.

Şişmanlık tedavisinde ilk önce muayenede, bu kadar 
kilo alınmasına neden olacak metabolik bozukluğun 
olup olmadığına bakılması önemlidir. Eğer metabolik 
bir problem var ise bu problemin mutlaka çözüme ka-
vuşturulması gereklidir. Bu problemin çözülmesinden 
sonra akupunktur veya diğer tedavi metotlarına geçil-
melidir. 

Obezite

Uygulamada özellikle vücut ve ku-
lak akupunktur uygulamaları etkili-
dir. Şişmanlık tedavisinde diyet ve 
egzersiz uygulamalarının kilo kaybı-
na neden olurken, iştahın baskılan-
masına etkisi bulunmamaktadır.

Akupunktur uygulaması-
nın en önemli etkisinden 
az bir besin alınmasıy-
la tokluk hissinin oluş-
ması, metabolizmanın 
ve barsak hareketlerinin 
düzenlenmesi, yağların 
yakılması, psikolojik du-
rum değişmesiyle birlik-
te yemek yemede artışın 
engellenmesi gibi etkiler 
görülmektedir.

Şişmanlıkta 
Akupunktur 
Tedavisi
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Çıkık, eklemlerin işlevlerine ters 
yönde zorlanması veya çekilmesi ya 
da kasların ani ve aşırı şekilde kasıl-
ması sırasında, eklemi tutan bağların 
zayıflaması, yırtılması ya da kopması 
nedeniyle, eklemi oluşturan kemik-
lerin birbirlerinden ayrılıp tamamen 
çıkması ve olması gereken pozisyona 
geri dönememesi durumudur. En sık 
çıkık görülen eklemler omuz eklemi, 
el bilek-parmak eklemleri, kalça ke-
miği, ayak bileği eklemleridir.

Burkulma, eklemlerin normal hare-
ket sınırlarının ötesinde esnemeleri 
sonucu gerçekleşen yaralanmalardır. 
En sık burkulma gelişen eklemler, el 
bileği, ayak bileği, diz ve parmak ek-
lemleridir. 

Ezilme, vücudun herhangi bir 
yerine, yara açmayacak şekil-
de ve kuvvette bir darbe gel-
diğinde oluşan, yüzeyel doku 
ödemi, hassasiyeti ve doku 
altındaki kılcal damar kanama-
larıdır.

Kırık, vücudumuzu oluşturan 
206 kemikten herhangi birinde, 
çarpma, vurma, burkulma gibi 
darbelerle gerçekleşebilen yapı 
bütünlüğünün bozulması duru-
mudur. En sık kırılan kemikler 
kaval kemiği, uyluk kemiği, ayak 
kemikleri, ön kol-kol kemikleri ve 
el kemikleridir. 

Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
Acil Tıp AD

Tüm yaşam alanlarımızda karşılaşabileceğimiz 
kazalar sonucu oluşabilen kırık ve çıkıklar, tecrü-
be edilmek zorunda kalınan en ağrılı sağlık so-
runlarından birisidir.
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•	 Kırık	olan	bölgenin	altından	dolaşım,	his	ve	hareket	kontrolünü	yapın.	Dolaşım,	his	ve	
hareket kontrolünde sorun olan hastaların sağlık kuruluşuna hızla götürülmesi gerekir. 112’yi 
erkenden arayın.

  Dolaşım Kontrolü 
 o Yaralanan uzvun altındaki bir tırnak köküne bastırarak bırakın ve tırnağın ne  
  kadar kısa sürede tekrar pembe haline geldiğini değerlendirin. Pembe hale dön 
  me 2 saniyeyi geçiyorsa dolaşım bozulmuş demektir. 

  His Kontrolü
 o  Yaralı uzuvda yaralıya göstermeden bir parmağa dokunun. Bu dokunuşu hisse- 
  dip hissetmediğini ya da hangi parmağını tuttuğunuzu sorun. 
 o Hareket kontrolü için; yaralıdan el ya da ayak parmaklarını oynatmasını isteyin.

•	 Eğer	112	kısa	sürede	olay	yerine	gelebilecekse,	kırık	uzvu	bulunduğu	haliyle	sadece	elle-
rinizi kullanarak sabitleyin ve ambulansı bekleyin. 
•	 Eğer	112’nin	olay	yerine	ulaşımı	uzun	sürecekse	(>15	dk)	kırık	olan	bölgenin	alt	ve	üst	
eklemlerini de içine alacak biçimde kırığı tespitleyin.
•	 Ağrıyı	ve	şişliği	azaltmak	üzere	kırık	bölgesine	soğuk	kompres	uygulayın.
•	 Yaralının	üzerini	örterek	vücut	sıcaklığını	koruyun.
•	 112’den	yardım	isteyin.

ÇIKIKLAR
Çıkık olan eklemin görünüşü değişir, hareket edemez. Eklem ve çevresinde şişme 

ve fonksiyon bozukluğu nedeniyle kuvvetli bir ağrı oluşur. Çıkık, kol ve bacak 
eklemindeyse o kol ya da bacak normalden kısa ya da uzun görünebilir.

 Çıkıklarda İlkyardım
•	 Çıkıklar	hastanede	müdahale	edilmesi	gereken	yaralanmalardır.	Bu	nedenle	çıkığı	yeri-
ne oturtmaya çalışılmayın.
•	 Çıkık	eklemi,	yaralının	en	rahat	ettiği	pozisyonda	destekleyin.	Bunun	için	yastık,	çarşaf..
gibi malzemeler kullanılabilir.
•	 Omuz	çıkıklarında	omzu	sargı	bezi	ya	da	ceketle	askıya	alarak	rahatlatın.
•	 Çıkık	eklemin	altındaki	alanda	dolaşım,	his	ve	hareket	kontrolü	yapın.	Dolaşım,	his	ve	
hareket kontrolünde sorun olan hastaların sağlık kuruluşuna hızla götürülmesi gerekir. 112’yi 
erkenden arayın.
•	 Hastanın	üzerini	örterek	vücut	sıcaklığını	koruyun.
•	 112’den	yardım	isteyin.

 Çıkıkların belirti ve bulguları
•	 Hareket	kısıtlılığı
•	 Eklemde	ağrı
•	 Dokunmakla	hassasiyet
•	 Şişlik	
•	 Eklem	bölgesinde	şekil	bozukluğu	

Kapalı ve Açık Kırıklar
Kapalı kırıklar: Kırılan kemik uçları cilt ve cilt altı dokuların altındadır. 
Açık kırık: Cilt bütünlüğü bozulmuş ya da kırık kemik uçları çıplak gözle görülebilir şekilde 
ciltten dışarı çıkmıştır.

 Kırıkların Belirti ve Bulguları 
•	 Hareketle artan ağrı
•	 Dokunmakla	hassasiyet
•	 Yaralı	bölgede	güç	kaybı	ve	hareket	ettirememe
•	 Şişlik
•	 Kemiklerde	şekil	bozukluğu	

            Kırıklarda İlkyardım
•	 Kırık	bölgenin	üzerindeki	giysiyi	gerekiyorsa	keserek	çıkarın.
•	 Hastayı	gereksiz	hareket	ettirmekten	kaçının.
•	 Eğer	açık	kırık	varsa,	yaralı	bölgede	cilt	dışına	çıkmış	olan	kemiklere	dokunma	 	
 yın. Kemikleri varsa steril gazlı bezle yoksa temiz bezle örtün. 
•	 Kanama	varsa	dıştan	sargı	ya	da	temiz	bezle	kanamayı	durdurun.
•	 Yaralı	bölge	boyunca,	kemikleri,	ellerinizle	yavaşça	sıkarak	ağrı,	şişlik	ve	şekil	bozuklu-	
 ğu açısından kontrol edin.

Hayati teh-
like sıklıkla kırı-
lan kemiklerde değil; 
kemiklerin etrafındaki 
organ ve kan damarlarında ge-
lişebilecek ciddi yaralanmalarda ve 
kanamalarda ve kemik içeri-
ğinin dolaşıma katılması 
nedeniyle gelişebile-
cek embolilerde-
dir.

KIRIKLAR
Kırıklar sıklıkla 

düşmeler ve trafik 
kazaları gibi trav-

malar sonucu gelişir. 
Çocuklar, yaşlılar ve 
obez hastalar bu tip 

kırıklar için riskli 
gruptur. Ancak kırık-
lar kemikleri zayıfla-

tan kronik hastalığı 
olanlarda ve kronik 
ilaç kullanımı olan 
hastalarda travma 

olmadan da gelişebi-
lir. Kanser hastaları 
ve steroid kullanan 

hastalar da bu tip 
kırıklar için riskli 
grubu oluşturur.
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Burkulma eklemin normal hareket sınırlarının 
üzerinde esnemesi nedeniyle oluşur. Bu 

durumda, normal eklemi çevreleyen 
bağların ve kasların aşırı geri-

lerek hasar görmesi, kop-
ması  ya da yırtılma-

sı söz konusu 
olabilir.

BURKULMA

Burkulmalarda Belirti ve Bulgular
•	 Hasarlı	bölgede	şiddetli	ağrı
•	 Eklemi	kullanamama	ve	yürüyememe
•	 Eklem	etrafında	şişme
•	 Morarma	

 Burkulmalarda İlkyardım
•	 Yaralanmanın	hemen	ardından	etkilenen	uzvu	kullanmayı	bırakın.
•	 Burkulan	bölge	üzerine	günde	4-6	kez,	her	seferinde	20	dk.	süreyle	soğuk	kompres	uy-	
 gulayın. Buz kalıpları ya da hazır soğuk paketleriyle yapılabilecek soğuk kompres uy- 
 gulamasında soğuk kaynağını doğrudan cilde dokundurmadan, bir havlu ya da giysi.  
 parçasına koyarak yaralı bölgenin üzerine yerleştirin.
•	 Yaralı	bölgeyi	daha	sonra	elastik	bandajla	sarın.
•	 Yaralı	bölgeyi	kalp	seviyesinin	üzerine	kaldırarak	dinlendirin.

 Özellikle kış aylarında artan düşme, çarpma, burkul  
 ma tipi travmalar sonrasında görülme sıklığı artan kırık ve 
çıkıklarla baş etmenin en iyi yolu, her zaman olduğu gibi ön-
leyici yaklaşımlarla korunmaktır. Adımlarınızı atarken ve işler-
inizi yaparken lütfen dikkatli ve sakin olunuz. Kırıksız, çıkıksız, 
sağlam ve mutlu günler dileriz.

Bıçaksız

Dikişsiz

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Gözlüksüz KATARAKT
FEMTO 

Femtosaniye Lazer      teknolojisi 
            hastanemizde ...

Katarakt cerrahisinde yeni bir dönem açan 
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Hormonların da metabolizma hızı üzerine önemli etkile-
ri vardır. Tiroid hormonu metabolizma hızını etkileyen en 
önemli hormondur. Hipotiroid tanısı almış bir kişide meta-
bolizma hızı daha yavaş olacağından kilo vermesi de daha 
zor olacaktır. Bu nedenle kilo fazlalığı olan, zayıflama diye-
ti uygulamak isteyen kişilerin öncelikle hormon düzeylerine 
baktırmaları gerekir. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam şek-
linde yapılacak iyileştirmeler ile birlikte metabolizma hızını 
arttırmamız mümkündür.

Uzm. Dyt. Özlem BARAN
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Metabolizma hızı yani bazal metabolik hız, vücudumuzun dinlenme halinde harcadığı 
enerjidir. “ Metabolizmam yavaş çalışıyor”, “ su içsem yarıyor” ifadeleri kolay kilo 

alan veya kilo vermekte zorlanan kişilerden sık sık duyduğumuz cümlelerdir. Zayıfla-
ma sürecinde genellikle metabolizmayı hızlandıran yiyecekler araştırılır ve ilk sıraya 
yerleştirilir. Ancak unutulmamalıdır ki metabolizma hızı kişiden kişiye göre değişir. 
Yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, hormonal düzensizlik, 
vücuttaki toplam kas kitlesi gibi durumlar metabolizma hızını etkileyen faktörlerdir. 
Örneğin yaş ilerledikçe metabolizma hızı yavaşlamaya başlar veya erkeklere oranla 

kadınlarda metabolizma hızı daha yavaştır. 
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•	 Güne Erken Başlayın
 Son zamanlarda uyku düzeni ile obezite arasındaki 
ilişkiyi gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır. Uykuda ge-
çen sürenin gece saatlerinde olması ve güne erken başlamak 
sağlıklı bir yaşam için atılması gereken önemli bir adımdır. 
Metabolizmanın en hızlı çalıştığı zaman dilimi sabah saat-
leridir, akşam saatlerinde metabolizma yavaşlamaya başlar. 
Uyandıktan sonra bir saat içerisinde kahvaltınızı yapmaya 
özen gösterin ki metabolizmanız da sizinle birlikte uyansın. 
Geç kahvaltı yapmak günün devamındaki öğün düzeninizi 
de etkiler. Böyle durumlarda öğle yemeği genellikle atlanır. 
Bu da kilo vermeyi veya kilo korumayı zorlaştırır.  Ayrıca 
öğün atlamak bir sonraki öğün öncesi duyulan açlık hissinin 
daha şiddetli olmasına neden olur. 

•	 Protein Tüketimini İhmal Etmeyin
 Günlük beslenmenizi ve öğün içeriklerinizi 
düzenlerken yeteri kadar protein aldığınızdan emin 
olun. Protein toklukların kısa süreli olmamasına 
yardımcı olur ve metabolizmanın harcadığı enerjiyi 
arttırır. Süt ve ürünlerine beslenmenizde yer ver-
meyi ihmal etmeyin. Ara öğünlerde tüketeceğiniz 
meyve veya ekmek gibi karbonhidrat kaynağının 
yanına süt, yoğurt veya peynir gibi protein kayna-
ğı aldığınızda daha uzun süre tok kalır ve porsiyon 
kontrollerinizi daha rahat yaparsınız. 

 Metabolizmayı Hızlandırmanın Yolları

•	 Düzenli Egzersiz  Yapın
 Sağlıklı bir yaşamın en önemli unsuru olan egzersizin metabolizma hızı üzerine de etkileri 
vardır. Her gün düzenli egzersiz ile birlikte metabolizmanızın günlük harcadığı toplam enerjiyi art-
tırıp yağ yakımını sağlayarak ideal kilonuza ulaşabilir veya mevcut kilonuzu koruyabilirsiniz. Aynı 
zamanda egzersiz ile birlikte kas kitle artışı sağlayarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
 
•	 Öğün Atlamayın
 Öğün atlama yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Günde üç ana öğün mutlaka yapıl-
malıdır. Eğer mümkünse öğünlerinizi her gün aynı saatlerde tüketmeye çalışın. Öğün saatlerinin 
düzenli olmasının kilo kontrolüne yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Öğün atlama so-
nucu oluşan uzun açlıklar metabolizma hızının yavaşlamasına neden olur. Ayrıca uzun açlık sonrası 
tüketilen öğünlerde porsiyon ölçülerini ayarlamak zorlaşır ve kilo alımları kaçınılmaz olur.  

•	 Ara Öğün Yapın
 Düzenli ara öğünler yapmak, metabolizmayı hızlandırmanın en güzel yollarından biridir. 
Bu sayede uzun açlıklar ortadan kalkmış olur, metabolizma yavaşlamaz ve tükettiğiniz yiyeceklerin 
yağa dönüşümü engellenmiş olur. Ayrıca ara öğün yaparak bir sonraki öğüne daha tok geleceğiniz 
için porsiyon kontrollerini de daha iyi sağlamış olursunuz. Ara öğünlerde tüketeceğiniz meyve, süt 
ürünleri veya ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar ani yeme ataklarını ortadan kaldırır, tatlı 
krizleriyle baş etmek kolaylaşır. 

•	 Fiziksel Aktivitenizi Artırın
 Düzenli egzersiz dışında, gün içerisindeki fiziksel aktivite düzeyimizin de metabolizma hı-
zına önemli katkıları vardır. Besinlerle günlük toplam alınan enerjinin, metabolizmanın harcadığın-
dan fazla olması kilo artışı ile sonuçlanır. Gün içerisinde yapacağımız fiziksel aktiviteler ile toplam 
harcadığımız enerjiyi arttırmış dolayısıyla kilo alma riski azaltmış oluruz. Asansör yerine merdiven 
kullanmak, kısa mesafeleri yürüyerek gitmek veya toplu taşıma araçlarından bir durak önce inerek 
kalan mesafeyi yürümek fiziksel aktivite düzeyimizi arttıracak birkaç püf noktasıdır. 

•	 Bol Su İçin 
 Su, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve hücrelerin yaşamsal faaliyetleri için beslen-
memizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Unutmayın ki suyun yerini tutan herhangi bir içecek yoktur. 
Günde yaklaşık 2-2.5 litre su içilmelidir. Eğer gün içerisinde çay, kahve veya alkol gibi diüretik 
içecek alımınız varsa tüketilmesi gereken su miktarı arttırılmalıdır. Ne kadar düzenli ve olması 
gereken miktarda su içerseniz, o kadar hızlı bir metabolizma da sizinle olur. 

•	 Şok Diyetler Uygulamayın
 Çok düşük enerjili diyetlerin uygulanması sonucu metabolizmanın yavaşla-
ması da kaçınılmaz olur. Bu tür diyetler sürdürülebilir olmadıkları için bırakıl-
dığında da verilen kilonun çok daha fazlası kısa sürede geri alınır. Ayrıca 
şok diyetlerin uygulanması ile birlikte yetersiz beslenme, gün içerisin-
de alınması gereken besin gruplarının yetersiz alımıyla karşılaşılır. 
İdeal kilonuzda olmak istiyorsanız şok diyetler yerine sağlıklı ve 
dengeli beslenmeyi benimseyin. 
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Gastroenteroloji BD

Karaciğer Sirozu Nedir

Siroz ileri evre kronik karaciğer hastalığıdır. Değişik hastalıklara ve nedenlere bağlı 
olarak karaciğerde farklı seviyelerde hasar meydana gelir. Bu nedenlere ve hastalık-
lara bağlı olarak karaciğerde yapısal değişikliklerin gelişmesi ile siroz süreci başlar. 
Bunların devamlılığı sonucu hastalık ilerleyerek fonksiyonel karaciğer hücre sayısı 
azalır ve karaciğer sertleşerek küçülür. İçinden geçmesi gereken kana karşı direnç 
artar. Kan buradan akamayınca, kanın geldiği bölgelerde (bağırsaklar, dalak) da-
mar içi basınç artar. Artmış basınç nedeniyle karaciğere ulaşamayan kan, karaciğere 
ulaşmak için başka yollar arar ve yeni damar yolları oluşturur. Sonuçta karaciğer 
fonksiyonları giderek bozulur ve karaciğer yetersizliği bulguları ortaya çıkar.
Karaciğer sirozunda,  nedene bağlı olarak bazı özgü özellikler bulunmasına rağmen 
çoğu temel özellikler benzerdir.  Karaciğerde tam bir yapısal düzensizlik bulunur. 
Normal karaciğerde bulunan düzenli karaciğer lobcukları siroz ilerledikçe azalırlar. 
Temel görevi karaciğerin destek sistemini oluşturmak olan bağ doku bölmeleri (sep-
tum) tam bir düzensizlik içinde artar. Karaciğer damarları daha da düzensizdir. Her 
yerde eşmerkezli olarak yerleşen hücre kümeleri  bulunur.  Bunlar sağlıklı lobculara 
benzemekle birlikte merkezlerinde bir toplardamar bulunmaz ve dağılımları düzen-
sizdir. Yumru biçimindeki bu oluşumlara yalancı lobcuk denilir. Gerek bağ doku ve 
gerekse yalancı lobcuk oluşumu, yıkıma uğrayan karaciğer hücrelerinin  yerine yeni 
hücre üretme ve çoğalma yoluyla giriştiği onarım çabasını temsil eder. Ancak yeni 
hücre üretimi aşırı miktardadır ve dağılımı düzensizdir.
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maya sokacak ölçüde şiddetli olabilir. Kullanılan ilaçlar çoğunlukla karaciğerde metabolize edil-
diklerinden artar. Normalde mide, bağırsak ve dalağın toplardamarları ile gelen kan kalın bir 
toplardamar aracılığı ile karaciğere boşalır. Daha sonra karaciğerden gelişen bir dizi metabolik 
süreç sonrası karaciğer toplardamarı ile sistemik dolaşıma geçer. Karaciğer sirozunda karaciğer 
içindeki damarlarda kan akımı güçleştiğinden dolayı karaciğere kan taşıyan bu damarın içinde 
basınç artar. Bu durum ‘portal hipertansiyon’ olarak adlandırılır. Artmış basınç nedeniyle kara-
ciğere rahatça ulaşamayan kan, başka yollar arar ve yeni damar yolları oluşturur. Yeni açılan bu 
toplardamarlar özellikle yemek borusunda ve midenin üst kısımında (özefagus ve mide varis-
leri) ortaya çıkar. Yeni oluşan bu toplardamarlar ince ve yüzeyel olduklarından çok şiddetli ve 
ölümcül olabilecek kanamalara yol açabilirler. 

Hastanın şikayetleri öğrenildikten sonra geçmişiyle 
ilgili bilgi almak için ayrıntılı öykü alınır. 
Alkol kullanıp kullanmadığı, viral hepatit hasta-
lığı geçirip geçirmediği ve diğer karaciğer siroz 
nedenlerinin olup olmadığı öğrenilir. Viral hepa-
titlerin bulaşma ihtimali gözönüne alınarak aile-
sinde ya da birlikte olduğu kişilerde viral hepatit 
olup olmadığını öğrenilir. Ayrıca karaciğer siroza 
neden olabilecek kalıtsal hastalılarının yakın akraba-
larında olup olmadığı sorgulanır. Daha sonra elle yapılan 
muayeneyle karaciğerin nasıl olduğuna bakılır. Siroz hastalarının 
karaciğeri serttir. Kenarları ise çok belirgindir. Sirozluların çoğunun dalağı büyüktür. Doktor 
hastanın görünümünü de inceler. Hasta sararmış, yanaklar ve eller kırmızılaşmış olabilir. Bacak-
larda zayıflık saptanabilir. Karında su topladığında elle muayene yapılarak saptanabilir. Kan ve 
idrar tahlili yanında ultrasonografi, endoskopi veya bilgisayarlı tomografi gibi bazı görüntüleme 
yöntemleri kullanılır. Bazen kesin teşhis için karaciğer biyopsisi gerekebilir.

Siroz Hastalığı 
Nasıl Teşhis 

Edilir

Karaciğer sirozunda oluşan yapısal değişikliklerin geri çevril-
mesi mümkün değildir. Ancak, karaciğer sirozuna yol açan 
neden alkol kullanımı ise alkolun kesilmesi, viral hepatitler 
ise antiviral ilaç başlanması veya otoimmün hepatit ise 
bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların kullanılması 
ile sirozun ilerlemesi durdurulabilinir.  

Siroz Neden Olur
Tüm dünyada karaciğer sirozun en sık görülen nedenleri genellikle kronik alkol 

kullanımı ve kronik viral hepatitlerdir. Ancak bu nedenlerin sıklığı ülkeler arasında 
farklılıklar gösterir.  Batı ülkelerinde en sık neden aşırı alkol kullanımıdır. Ülkemizde ise 

sirozun en sık nedeni viral hepatitlerdir (kronik hepatit B ve kronik hepatit C enfeksiyo-
nu). Bazı hastalarda alkol ve viral hepatit birlikte bulunabilir. Karaciğer sirozun daha seyrek 

nedenleri ise alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması,  otoimmün hepatit (vücudun bağı-
şıklık sistemi karaciğere saldırdığı zaman oluşan karaciğer iltihaplanması) ve safra yollarının 

iltihabi veya tıkayıcı (primer sklerozan kolanjit, pirimer biliyer siroz) hastalıklarıdır. Karaciğer 
sirozun diğer nadir nedenleri ise  karaciğerde demirin (hemokromatoz) ve bakırın birikmesi (Wil-

son hastalığı) gibi kalıtsal hastalıklar, kronik kalp yetmezliği, bazı ilaç ve toksinlere uzun süre maruz 
kalınmasıdır.  Yapılan tüm tetkiklere rağmen  karaciğer sirozunun %10-15’inde  neden bulunmaz.  

Bu duruma nedeni bilinmeyen siroz (kriptojenik siroz) denilir. 

Siroz Hastalığının Belirtileri Nedir?

Karaciğer sirozun erken evrelerinde genellikle çok az belirti görülür. Erken dö-
nemde en sık görülen belirtiler; iştahsızlık, kilo kaybı, çabuk yorulma, bulan-

tı, kabızlık, aşırı gaz, midede ağırlık duygusu ve ayaklarda hafif şişliktir. 
Hastalık ilerledikçe bu belirtiler şiddetlenir. Sarılık, kaşıntı, adet düzen-

sizliği, karın boşluğunda sıvı birikmesi, kuvvet kaybı,  cinsel istek kaybı, 
iktidarsızlık, erkeklerde memelerde ağrı ve büyüme gibi belirtiler de or-

taya çıkar.

Normal karaciğer hücreleri yerini bağ dokusuna bırakmaları sonucu karaciğer 
fonksiyonlarında kaybolma ile yukarıdaki belirtiler gelişir.  Karaciğerde yeterli 

protein üretilemediği için bacaklarda ve karın boşluğunda su birikir.   Kara-
ciğerde kanın pıhtılaşması için gerekli proteinlerin yapılamaması ve bü-

yüyen dalak nedeniyle kan pulcuklarının sayıları azalır. Bu durumda 
ciltte morarmalar, burun ve diş eti kanamaları görülür. Kandaki 

bazı zehirli maddelerin temizlenememesi, beyini etkiliye-
rek davranış değişiklikleri, sinirlilik hali, uyku bozuk-

lukları, unutkanlık, konuşma güçlüğüne neden 
olur. Bu tür değişiklikler hastalığın ileri 

dönemlerinde hastayı ko-

56 57



Sağlıklı Beslenme

Kronik karaciğer hastalığında, optimum karaciğer fonksiyonları için sağlıklı beslenme çok 
önemlidir. Yaygın inancın aksine, şiddetli sarılık varlığı dışında, karaciğer hastalığının 
çok ileri evrelerine kadar hastaların sindirim sistemi normal çalışabilmektedir. Dolayısıy-
la, karaciğer hastalığının tüm tiplerinde, yağlı gıda ve proteinlerden tamamen kaçınma 
gerekliliği pek doğru değildir. Halk arasındaki bu yanlış bilgilenme, bir çok karaciğer 
hastasının gıdasız kalmasına, kilo kaybetmesine ve sağlığın daha hızlı bozulmasına neden 
olabilmektedir. Alkole bağlı sirozda,  alkol kullanımından kaçınılmalı ve hepatit C başta 
olmak üzere tüm diğer siroz tiplerinde ise alkol kısıtlanmalıdır.

Düzenli 
Doktor Kontrolü

Hastalığın derecelendirilmesi ve uygun tedavinin belirlenmesi için, bir karaciğer uzma-
nıyla birlikte ayrıntılı değerlendirme yapılması gerekir. Erken sirozda her 1-3 ayda bir 
iken ilerlemiş sirozda ise her 1-4 haftada bir düzenli karaciğer fonksiyon testleri ve izlem 
yapılmalıdır. Kontrollerin hangi sıklıkla yapılacağı, hastalık belirtilerine ve hastalığın şid-
detine bağlı olarak takip eden doktor tarafından belirlenir.

Egzersiz

Özellikle virüse bağlı sirozda, aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır. Ancak bu sürekli 
ve zorunlu yatak istirahatı anlamına gelmemektedir. Makul  düzeyde hareket ve aktivi-
tenin sürdürülmesi önerilir. Sirozun ileri evrelerinde, yetersiz kan pıhtılaşması ve kana-
ma eğilimine bağlı olarak, temas sporlarından kaçınılmalıdır.

İlaç Kullanımı

Karaciğer yetersiz olduğundan  rastgele kullanılan ilaçlar karaciğere ve tüm vücuda za-
rar verebilir. Bu nedenle doktora danışmadan herhangi bir ilaç, vitamin, takviye ürün 
kullanımından kaçınılmalıdır.

Siroz Hastaları Nelere Dikkat Etmeli ?Siroz Hastalığının Tedavisi

Karaciğer sirozunda oluşan yapısal değişikliklerin geri çevirmesi mümkün değildir. Ancak, 
değişik tedaviler ile sirozun ilerlemesinin durdurulması veya geciktirilmesi mümkün olabilir. 
Hastalığın derecelendirilmesi ve uygun tedavinin belirlenmesi için, bir karaciğer uzmanı ta-
rafından hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. 

Tedavinin amacı, karaciğerdeki skar dokusunun ilerlemesini yavaşlatmak 
veya hastalığın komplikasyonlarının tedavi edilmesi veya önlenmesidir.  Bu 
nedenle siroz tedavisi, hastalığın nedenine ve komplikasyonların varlığına 
bağlıdır. Esas olan siroz ile sonuçlanabilecek nedenler (kronik alkol kul-
lanımı, viral hepatitler, kalıtsal bazı hastalıklar ve diğerleri) erken tespit 
edilerek mücadale edilmelidir. Örneğin karaciğer sirozuna yol açan neden 
alkol kullanımı ise alkolun kesilmesi, viral hepatitler ise antiviral ilaç baş-
lanması veya otoimmün hepatit ise bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların 
kullanılması ile sirozun ilerlemesi durdurulabilinir.  

Sirozun nedeni her ne olursa olsun hasta karaciğeri daha fazla bozacak alışkanlıklardan ve 
ilaçlardan uzak durmalıdır. Tüm sirozlu hastalar alkol kullanımından uzak durmalıdırlar. Ayrı-
ca sirozlu hastalar normal insanlara göre artmış enfeksiyon riski taşıdıklarından aşılanma ve 
genel temizlik kurallarına daha çok dikkat etmelidirler.
Karında ve bacaklarda su biriken hastalarda ilk olarak tuz ve su kullanımları kısıtlamalıdır. Bu 
kısıtlamalara istenen cevap alınmadığı zaman vücutta fazla suyun böbreklerden atılmasını 
sağlayan ilaçlar kullanmalıdır. Karında su birikimi olan hastalarda bu suyun iltihaplanması 
nedeniyle ateş, karın ağrısı, bulantı ve kusma (spontan bakteriyel peritonit) görülebilir ve 
uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Yemek borusu ve/veya midede oluşan damarlar ( varis-
ler) hayatı risk oluşturacak düzeyde şiddetli kanamalara yol açabilirler. Bu nedenle karaciğer 
siroz hastalarına  belli aralıklarla endoskopi yapmalıdır.   Yemek borusu ve/veya midede be-
lirgin ve kanama tehlikesi olan varisler saptandığında endoskopik olarak tedavi edilmelidir.  
Varislerde kanama olduğunda da yine endoskopik yöntemler ile tedavi edilmelidir.  
Karaciğer sirozun ileri evrelerinde karaciğer vücuttaki toksinleri uzaklaştıramaz. Bu nedenle 
oluşan bilinç bozukluğu hastayı komaya sokabilecek derecede şiddetli (hepatik koma)  ola-
bilir. Hepatik koma durumunda hasta hastaneye yatırılarak takip ve tedavi edilmelidir. Bu 
gibi komplikasyon gelişen ileri evre karaciğer siroz hastalarına karaciğer nakli gerekebilir. 
Dolayısıyla, bu hastalar karaciğer nakli yapılan ileri merkezlere yönlendirilmelidir. 
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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
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•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 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

Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi Check Up Merkezi 40 yaş 
altı kadın/erkek, 40 yaş üstü kadın/erkek standart ve 

genişletilmiş check up paketleri ile hizmetinizdedir. 

Check Up’a Gelmeden Önce Sizden İstenenler: 

•Randevu günü mutlaka aç geliniz (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir). 
Bu arada bir şey yemeyiniz, su dışında hiçbir şey içmeyiniz ve

sigara kullanmayınız.

•Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarınız varsa lütfen
beraberinizde getiriniz. 

•C vitamini kullanıyorsanız, miktarı günde 250 mg’yi geçmemelidir. 

•Demir içeren ilaçlar kullanıyorsanız, check up’tan en az iki gün önce
kullanımı kesilmelidir.

•Menstürasyon(adet) günlerinde verilen idrar örneklerinin sağlıklı bir
incelemeye uygun olmadığını unutmayınız.

•Hamileyseniz veya bu konuda kuşkularınız varsa, işlemlere başlamadan
önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Randevu İçin:
0312 212 29 12/5145
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

baskent.edu.tr

http://baskent.edu.tr/

