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KAPAK KONUSU

Baharın yüzünü göstermesi ve havanın
ısınmasıyla birlikte alerji mevsimi de
geldi. Hassas alerjik bünyelilerin ve
astım hastalarının baharda polen,
ev tozu akarı gibi alerjenlerden
uzak durması ve ilaçlarını düzenli
kullanması gerektiğini söyleyen
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Ferah Ece, alerji ve tedavisi hakkında
sorularımızı yanıtladı:
Alerjiler nasıl ortaya
çıkar?

ALERJİ

mevsimi
geldi
4
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Alerjenler hava yoluyla
alınarak, besinler ve ilaçlar
şeklinde ağızdan yutularak,
deri veya mukozadan temas
ya da enjeksiyon yoluyla
vücuda girebilir. Alerji
belirtileri alerjenlerle ilk
temas sırasında oluşmaz.
Yaşamımızın başlangıcında
organizmamız yabancı
maddelerle karşılaştığında
bağışıklık sistemimiz onları
tanımayı ve belleğine
almayı öğrenir. Ardından
antijen dediğimiz bu yabancı
maddelere karşı antikorlar
üreterek yanıt verir. Bu süreç
duyarlılaşma olarak bilinir.
Organizmada ne zaman aynı
antijen görülse hatırlama
özelliği nedeniyle aynı yanıt
başlar. Atopik yani “alerjik
bünyeye sahip” kişilerde,
alerjenlerle bağışıklık
sisteminin tekrarlayan
karşılaşmaları sonucunda,
alerjenlere karşı IgE tipinde
antikorlar oluşur. Bu IgE
antikorları da çevrede
bulunan ve normalde zararsız
olan alerjenlerle (polenler,

Prof. Dr. Ferah Ece

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

ev tozları vb) etkileşime
girerek alerjik reaksiyonu
başlatır. Bu olaylar “mast
hücresi” ve “bazofiller” adı
verilen ve üzerinde alerjene
özel IgE antikoru taşıyan bir
grup hücrenin salgıladığı
mediatörler aracılığı ile
gelişir. Bu mediatörlerin etkisi
ile hedef organlara ait (gözler,
burun, solunum yolları gibi)
alerji bulguları ortaya çıkar.

En sık görülen alerji
sorunları nelerdir?

Alerjiyi başlatan
mekanizmalar genellikle
aynı olmakla birlikte,
etkilenen organa göre
değişen klinik sorunlar
ortaya çıkar. Bu sorunları
şöyle sıralayabiliriz:
• Deride ürtiker
• Genellikle yüz, göz
kapakları, dudaklar ve
genital bölgede anjioödem
(derinin alt tabakalarında
sıvı birikmesi yani ödem)
• Gözlerde kızarıklık ve
kaşıntı
• Burunda kaşıntı, burun
tıkanıklığı ya da burun
akıntısı ve hapşırma

• Alt solunum yollarında
solunum zorluğu, hışırtılı
solunum (wheezing),
öksürük
• Kalp ve damar sisteminde
çarpıntı, tansiyon
düşüklüğü
• Mide-bağırsak sisteminde
bulantı ve kusma,
karın ağrısı ya da karın
krampları
• Sinir sisteminde şuur
bulanıklığı, bayılma
Nadir de olsa tüm sistemlere
ait bu bulguların hepsi
bir arada görülebilir ve
“anafilaksi” olarak adlandırılır.
Alerjik reaksiyonların en ağır
şeklidir.

Alerjiye bağlı
görülen hastalıklar
•
•
•
•
•
•
•
•

Alerjik rinit
Alerjik konjunktivit
Alerjik astım
Gıda alerjisi
İlaç alerjisi
Arı alerjisi
Atopik dermatit
Ürtiker ve anjioödem

dergi
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Alerji tedavisi nasıl
yapılır?

Alerjiye neden olan
etkenlerden uzak durulması
yani sakınma, tedavinin en
önemli bölümüdür. Ancak
tek başına yetmez. İlaç
tedavisi de uygulanması
gerekir. Alerji tedavisinde
en sık kullanılan ilaçlar
antihistaminiklerdir.
Bu tür ilaçlar, en çok

kaşıntı, akıntı ve hapşırma
üzerinde etkilidirler.
Antihistaminiklerden sonra
diğer bir faydalı ilaç türü de
kortizonlardır. Aşıyla alerji
tedavisi (immünoterapi)
ise alerjenden kaçınmanın
mümkün olmadığı ve
çoklu alerjen yerine
sınırlı alerjene reaksiyon
verildiği durumlarda,
alerjenin (aşının), düşük

dozdan başlayarak, artan
şekilde enjektörlerle
cilt altına verilmesi
yöntemi ile uygulanır.
Bu şekilde, vücut bu
maddeyi tanıyarak, alerjik
reaksiyon göstermemeye
programlanır. Son yıllarda,
alerjenin ağızdan (dilaltı)
veya burundan damla
şeklinde verilmesiyle de iyi
sonuçlar alınabiliyor.

Alerjik hastalıklar hangi belirtilerle ortaya çıkar?
Alerji son yıllarda
neden artış gösterdi?
• Hijyenik olma oranında
artış
• Hava kirliliğindeki artış
• Ozon tabakasındaki
delinme sonucu
ultraviyole ışınlarına
maruz kalma
• Sigara içilmesi
• Besinlerdeki katkı
maddeleri
• Ani hava değişiklikleri
• Kullanılan ilaçlar ve
kozmetik ürünler
• Stres
• Bitki örtüsünün
azalması
• Az güneş gören, boydan
boya halı kaplı, iyi
havalanmayan binalarda
ikamet etmek

Alerji genetik mi?

Anne veya babadan biri
alerjikse çocukta alerjik
hastalığa rastlanma olasılığı
yüzde 40 iken hem anne
hem de babanın alerjik
olduğu durumda çocukta
bu oran yüzde 70’lere
çıkıyor. Alerjik bünyeli
ebeveynlerin, gebelikte ve
doğumu takiben ev içinde
sigara içilmemesine, gebelik
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ve emzirme döneminde
anneye alerjenik gıdalardan
arındırılmış bir diyet
uygulanmasına, bebeğin
mutlaka anne sütünü
emmesinin sağlanmasına
dikkat etmeleri gerekir.
Bebeğin doğumundan
itibaren evresel alerjenlerle
temasın azaltılması yararlı
olur.

Zaman içinde farklı
alerjiler gelişebilir mi?

Alerjenlere karşı
hassaslaşma süresi belirli
değildir, günler, aylar
ya da yıllar sürebilir. Bu
yüzden alerjik olmadığınızı
düşündüğünüz bir şeye
karşı zaman içinde
alerji geliştirdiğinizi fark
edebilirsiniz. Bazı insanlar
sensitizasyon evresinde
durur, bazı belirtileri
hissetmelerine rağmen
hiçbir zaman tam bir alerjik
duyarlılık geliştirmezler.

Alerji kronikleşir mi,
ömür boyu sürer mi?
Uygun şekilde tedavi

edilmeyen
alerjik hastalıklar
kronikleşebilir ve tedavisi
daha güç hale gelebilir.
Çünkü alerjinin etkilediği
doku yeniden ve farklı bir
şekilde yapılanmaya gider.
Bunun sonucunda astım,
kronik bronşit, kronik ürtiker,
sinüzit gibi hastalıklar
görülebilir.

Teknoloji ile alerji
arasında bir ilişki var mı?

Alerjik hastalıkların sıklığı
teknolojinin gelişimine
paralel olarak artıyor.
Kişilerin kapalı ve dar
alanlarda topluca yaşamaları,
açık sahada çalışmaktan
büroda çalışmaya dönüş, halı
döşemeler, ev içinde kedi,
köpek, kuş vb. hayvanların
beslenmesindeki artış, sigara
alışkanlığının yayılması,
katkı maddesi içeren hazır
gıdaların tüketilmesi,
yaşamımıza giren ilaç ve
kimyasal maddelerin giderek
fazlalaşması, hava kirliliği
gibi nedenlerle alerjik
hastalıklar endüstrileşmiş
yörelerde ve kırsal kesime
göre kentlerde daha sık
görülüyor.

Alerjik sinüzit

Burun ve göz nezlesinde yılın belirli aylarında veya tüm
yıl boyunca devam eden hapşırma, burunda kaşıntı,
burun akıntısı, burun tıkanıklığı olur. Geniz akıntısı,
boğazda gıcıklanma, gözlerde yaşarma, kızarıklık
ve kaşıntı, kulakta dolgunluk, hışırtı, kaşıntı, baş ve
kulak ağrısı, koku alma bozukluğu, tat almama, sesin
değişmesi olabilir.

Nefes darlığı, öksürük, hırıltılı-hışıltılı solunum,
göğüste tıkanıklık olabilir. Bu yakınmaların aniden
ve krizler şeklinde ortaya çıkması bir müddet
sonra kendiliğinden veya tedaviyle düzelmesi,
tekrarlaması, gece uykudan uyandıracak şekilde
olması çok tipiktir.

Cilt ve mide
alerjileri

Astım

Cilt alerjilerinde ciltte kaşıntı, kabarıklık, kırmızı renkli
döküntüler, sulanma, kabuklanma, deride kalınlaşma ve
deride renk değişikliği görülebilir.
Mide, bağırsak kanalı alerjilerinde bulantı, kusma, ishal,
karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, gelişme geriliği,
kansızlığa bağlı halsizlik, solukluk, göz kapakları ve
bacaklarda şişlikler gibi yakınmalar olabilir.

Tablonun ağırlığına bağlı olarak değişen derecelerde
yüzde, dudakta, dilde, boğazda aniden şişme, tıkanma,
ciltte solukluk, kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıklar,
döküntüler, nefes darlığı, hırıltılı solunum, tansiyon
düşmesi, ateş, terleme, çarpıntı, kalpte ritim bozukluğu,
morarma, kusma, karın ağrısı, ishal, havale geçirme,
solunum durması ve ölüm olabilir.

Anjiyonörotik
ödem ve
anafilaksi
dergi
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Alerji ile yaşamanın püf noktaları
4 Evde ve içinde bulunulan
ortamda sigara
içilmemeli.

4 Lavaboların altı, duş ve

banyo küvetinin çevresi,
pencere eşikleri ile nemli
olabilecek tüm alanlar
araştırılarak rutubet ve
küften korunmalı.

4 Bodrumlarda nem alıcı
cihazlar kullanılmalı.

4 Havalanmış, yıkanmış

perdeler, çarşaflar, yatak
örtüleri kullanılmalı
ve odaların her yerinin
tozlardan ve alerjenlerden
arındırılmış olması
sağlanmalı.

4 Filtreli elektrik süpürgesi
kullanılmalı.

4 Klimaların kullanımdan
önce toz filtreleri
değiştirilmeli.

4 Yastık kılıfı, çarşaf ve

nevresim takımları
haftada en az bir kez
değiştirilerek yüksek
sıcaklıkta yıkanmalı ve
alerjik olmayan plastik
hurçlarda saklanmalı.

4 Özellikle yatak odalarından
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halı kaldırılmalı, diğer
odalardaki halı boyutları
da küçültülmeli.

4 Hamam böcekleri kapalı

ortamlarda alerjiye neden
olabilen etkenlerdir.
Bunlardan kurtulmak için
yerlere dökülen yiyecek
kırıntıları düzenli olarak
temizlenmeli, çöpler çok
biriktirilmeden sık sık
atılmalı.

4 Polen alerjisi olan kişiler
polenlerin gün içinde
havada en yoğun olduğu
sabah erken saatlerde
evini havalandırmamalı.

4 Polenler çamaşırlara

yapışabildiğinden
özellikle bahar aylarında
çamaşırlar dışarıda
kurutulmamalı, yatmadan
önce, vücuda yapışan
polenlerden kurtulmak
için duş alınmalı.

4 Evin bir parçası olan

evcil hayvanların evden
uzaklaştırılması mümkün
olmadığından, en azından
yatak odası ve mutfağın
dışında tutulmalı.

4 Deodorant, kokulu

mumlar, oda spreyleri ve
tütsülerden kaçınılmalı.

4 Genetik şifresiyle

oynanmış gıdalar
alerjik hastalıkları
tetiklediğinden her
gıda mevsiminde
yenmeli, turfanda
meyve sebzelerden uzak
durulmalı.

4 Katkı maddeleri

içerdiğinden hazır ve
işlenmiş gıdalardan
kaçınılmalı.

KAPAK KONUSU

Baharla gelen göz
alerjilerine dikkat!
İlkbaharda uçuşmaya başlayan polen ve çiçek tozları göz nezlesini
tetikleyebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alper Ağca, “Gözde
kızarıklık, çapaklanma, yanma, batma, kaşıntı ve sulanma gibi şikayetler
alerjik göz nezlesinin habercisi olabilir” uyarısında bulundu.
Bahar mevsiminde havada
uçuşan polen ve tozlarla
birlikte alerjik hastalıklar
da artış gösteriyor. Bahar
alerjisinin göz sağlığını
yakından etkilediğine dikkat
çeken Göz Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Alper Ağca,
“Sulanma, kızarıklık, kaşıntı,
ışık ve güneşe karşı aşırı
hassasiyet gibi belirtilerle
ortaya çıkan alerjik göz
nezlesinin kendi kendine
geçmesi beklenmemeli,
uzman bir göz hekimine
başvurarak korunma ve
tedavi konusunda destek
alınmalı” şeklinde konuştu.
Alerjik göz nezlesini büyük
oranda rüzgâr ile birlikte

yaşlarında ortaya çıkıp
yıllarca aynı mevsimlerde
kendini gösterebiliyor. Her
sene yinelenen bu alerjilerde
korunma ve tedaviye yönelik
yapılması gereken en önemli
şey alerjen madde tespit
edilebiliyorsa mümkün
olduğu sürece ondan
kaçınmaktır” bilgisini verdi.

Doç. Dr. Alper Ağca

Göz Hastalıkları Uzmanı

uçuşan polen ve tozların
tetiklediğini vurgulayan
Doç. Dr. Ağca, “Alerjik göz
nezlesi genellikle atopik
bünyeli diye adlandırdığımız
çocuklarda çocukluk

"Ellerinizi gözünüze temas ettirmekten kaçının"
Alerjinin en rahatsız eden ve göze zarar veren yanının
gözde meydana getirdiği kaşınma hissi olduğunu ifade
eden Doç. Dr. Alper Ağca, “Göze el temasından mümkün
olduğunca uzak durmak göz sağlığı açısından büyük önem
taşıyor. Çünkü gözü kaşımak ve ovuşturmak, gözün ön
kısmında bulunan ve saydam tabakası olan korneanın
yapısında bozulmalara sebep olabileceği gibi ciddi görme
kayıplarına yol açabilecek ‘keratokonus’ hastalığına da
zemin hazırlayabilir” dedi. Gözdeki her kızarma, sulanma
ve çapaklanmanın sadece alerjik temelli olmayabileceğini
söyleyen Doç. Dr. Ağca, viral ya da bakteriyel sebeplerle
ortaya çıkan göz nezlesinin bulaşıcı olduğunu söyledi.
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“Şapka ve gözlüksüz
dışarı çıkmayın”

Göz sağlığını alerjilerin
getireceği risklerden
korumak için önerilerde
bulunan Doç. Dr. Ağca,
“Tozlu ortamlardan mümkün
olduğunca uzak durulmalı,
açık havaya çıkıldığında
şapka ve gözlük kullanımı
tercih edilmeli, özellikle
alerjinin alevlendiği
dönemlerde havalandırma
yerine filtreli olduğu
için klima kullanılmalı”
uyarısında bulundu. Ev
tekstilinde ve özellikle yatak
odasında toz çekmeyen
kumaşlardan yapılmış,
sık yıkamaya müsait yatak
örtüleri ve nevresimler
kullanmayı öneren Doç. Dr.
Ağca, “Evinizi de mutlaka
günde bir kez süpürün ve
toz alırken mutlaka ıslak bez
kullanın” dedi.

SAĞLIK TAVSİYESİ

Bu tedbirleri ihmal etmeyin
4 Bağışıklık sisteminizi güçlendirin:
Düzenli ve sağlıklı beslenme, yeterli
uyku, düzenli yapılan egzersiz
bağışıklığı kuvvetlendirir.
4 Yeterli sıvı alın: Burun, geniz gibi
üst solunum yolları mukozası nemli
olmalı. Kırılganlığı artmış kuru
mukozadan virüsün geçmesi daha
kolaydır.

Koronavirüsten
korunmada etkili
ve basit önlemler

4 Kalabalık ortamlar ve hasta
kişilerden uzak durmaya çalışın:
Kalabalık ortamların sık sık
havalandırılması gerektiğini
unutmayın. Hasta olduğunuzu
düşünüyorsanız başkalarını
korumak için kalabalığa karışmayın,
evde oturun.

Çin’de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsten
korunmak, alabileceğiniz basit ve etkili önlemlerle mümkün. Aile
Hekimliği Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu, bu önlemleri sizler için
anlattı.

Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu
Aile Hekimliği Uzmanı
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Yüksek ateş, solunum
sıkıntısı, halsizlik,
iştahsızlık, vücut ağrıları
ve zatüre gibi belirtiler
gösteren koronavirüs,
tüm dünyada salgına
dönüştü. Türkiye'de de
vaka sayıları ve can kaybı
giderek artarken, virüsten
korunmak için alınabilecek
tedbirleri bilmek büyük
önem taşıyor. Öksürük,
hapşırık ve solunum
yoluyla bulaşan, özel bir

aşısı ya da ilacı olmayan
koronavirüsten korunmak
için genel önlemlere dikkat
etmek gerektiğini belirten
Aile Hekimliği Uzmanı
Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu,
hastalığın 65 yaş üzeri
kişilerde, akciğer hastalığı,
şeker, kanser gibi altta yatan
hastalığı olanlarda, daha ağır
seyrettiğini söyledi. Dr. Öğr.
Gör. Eroğlu, koronavirüsten
korunmak için şu
tavsiyelerde bulundu:

Öksürük ve
hapşırma
yoluyla, hasta kişinin
tükürük zerrecikleri havaya
yayılarak sandalye, masa gibi
yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün
bulaştığı bir yere dokunduktan
sonra ellerini ağzına,
gözlerine veya burnuna
sürerse virüs
bulaşabilir.

4 Gerekli halde tıbbi yardım
istemekten çekinmeyin.
4 Özel yapıda olmayan kâğıt
maskeler sizin etrafa mikrop
saçmanızı engellemede fayda
sağlar. Buna karşılık maske
takıyorum diye hastalıktan
tamamen korunulacağını
düşünmek yanlıştır. Çünkü
standart vasıfsız maskelerin
virüs geçirmeme özelliği yoktur.
Maske takılmasına rağmen diğer
önlemlere de mutlaka özen
gösterilmeli.
4 Riskin yüksek olduğu ortamlardan
ve bölgelerden salgın geçinceye
kadar uzak durun.

Genel hijyen
kurallarına
uymak ve elleri
sık sık yıkamak
hastalıktan
korunmada çok
büyük önem
taşıyor.

Elleri
sık sık yıkamak
çok önemli

Hasta kişinin
temasının olduğu
yüzeylere dokunulmamalı,
herhangi bir sebeple
dokunulduysa eller yıkanmalıdır.
Öksürme ve hapşırma sonrası
ellerin su ve sabunla
iyice yıkanması veya
alkol içeren el
antiseptikleri
kullanılması gerekir.
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Mevsim geçişleri
sizi hasta etmesin
Mevsim geçişlerindeki ısı değişim dönemleri hastalıklara yakalanma
riskinin en fazla olduğu zamanlar olarak tanımlanıyor. Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Op. Dr. Nurten Küçük, mevsim geçişlerinde sağlıklı
kalmanın yollarını anlattı.
Bahar aylarında havalar
yavaş yavaş ısınmaya,
doğa canlanmaya başlıyor.
Havanın bir ısınıp bir
soğumasının, güneşe
aldanılıp giyilen ince
kıyafetlerin ve değişen
beslenme ile uyku düzeninin
vücut direncini düşürdüğünü
belirten Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Op. Dr.
Nurten Küçük, “Mevsim
geçişlerinde sıcaklık
değerleri sık sık değişiyor.
36-37 derece arasında olan
vücut sıcaklığı bu dönemde
değişen hava şartlarıyla
tam dengesini sağlayamaz
ve bu durum bağışıklık
sisteminin zayıflamasına
neden olur. Vücudun
savunma sistemindeki bu
azalma kişiyi enfeksiyonlara
ve hastalıklara açık hale
getiriyor” diye konuştu.
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Op. Dr. Nurten Küçük

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Belirtiler birbirine
benziyor

Havaların ısınmasına
ve güneşin çıkmasına
aldanıp ince giyinmenin
yine hastalıklara zemin
hazırladığını vurgulayan Op.
Dr. Küçük, “Gün içindeki
ısı değişimleri, bir terleyip
bir üşümek kişinin hasta

olmasına neden olur. Bu
ne çok sıcak, ne de çok
soğuk havalar bakteri ve
mikropların üremesine
zemin hazırlar. Alerji
partiküllerinin de havada
dolaştığı bu mevsim her
açıdan risk oluşturur.
Alerjiler de genelde
hastalıkları tetikler”
şeklinde konuştu.

Çocuklar ve 65 yaş üstü
kişiler daha
dikkatli olmalı

Mevsim geçişlerinden en çok
çocukların ve 65 yaş üstü
kişilerin etkilendiğine dikkat
çeken Op. Dr. Küçük, bu
yaş gruplarının etki altında
kalmalarının bağışıklık
sistemlerinin daha zayıf
olmasından kaynaklandığını
söyledi.

VİTAMİN
4 tokoferol (alfa, beta, gama,
delta) ve 4 tokotrienolden
(alfa, beta, gama, delta)
oluşan 8 bileşiğin olduğu
belirlendi. İnsan ve hayvan
dokularından izole edilebilen
alfa tokoferol, E vitamini
ile eşanlamlı hale gelmiş
durumda” bilgisini verdi.

Dr. Turgay Özay

İç Hastalıkları Uzmanı

Yaşlanmayı
yavaşlatan
E vitaminini
tanıyalım
Sinir sistemi, endokrin bezleri, kaslar ve üreme organlarının işlevi için
önemli olan E vitamini, vücudumuzun yapı taşı niteliğindeki protein
ve DNA sentezinde rol alıyor. E vitamininin çok önemli bir antioksidan
olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Özay, “E vitamini,
hücre ölümü, yaşlanma ve kanser oluşumunu önlemede etkilidir” dedi.
Vitaminleri, gıdalarda
doğal olarak bulunan,
vücudumuzda sentez
edilemeyen, sağlığımız
için hayati önemi olan
maddeler olarak tanımlayan
İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Turgay Özay, E vitamini
konusunda önemli bilgiler
verdi. E vitamini eksikliğinin
ilk görülen belirtisinin ağır
hemolitik anemi olduğunu
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söyleyen Uzm. Dr. Özay, “E
vitamininin kronik eksikliği;
ishal, Crohn hastalığı, safra
yolu tıkanıklığı gibi kronik
yağ emilim bozukluklarında
görülür. Belirtileri yıllar
içinde yürümede zorluk,
konuşamama, beden
hareket bozukluğu gibi
semptomlarla kendini
gösterebilir. Yüksek doz
vitamin E vitamini alımı ise

baş ağrısı, bulantı, halsizlik,
karın ağrısı yapabilir” diye
konuştu.

8 bileşenden oluşuyor

E vitamininin, 1922 yılında
beslenme ve doğurganlık
arasındaki ilişkiyi araştıran
Evans ve Bichop tarafından
bulunduğunu vurgulayan
Uzm. Dr. Özay, “Sonraları E
vitamini aktivitesi gösteren

Buğday, mısır ve pirinç E vitamini kaynağı

• E vitamini, özellikle buğday, mısır, pirinç gibi tahıllarda çok
fazla bulunur. Bunun dışında ayçiçek yağı, mısırözü yağı,
pamukyağı gibi yağlarda, ceviz, badem ve yerfıstığı gibi
kuru yemişlerde ve yeşil sebzelerde bulunur.

• E vitamini aynı zamanda pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır,

böylece pişirilme esnasında tahrip olmaz. Fakat yağda
kızartma ve tahılların öğütülmesi sırasında E vitaminleri
de tahrip olur. Bu yüzden E vitamini içeren ürünleri yağda
kızartmadan pişirmek ve özellikle beyazlatılmadan geçmemiş
tahıl ürünlerini (kepekli ürünler gibi) tüketmek gerekir.

Sinir sistemi ve üreme
için önemli işlevi var

E vitamininin sinir
sisteminin, endokrin
bezlerin, kasların ve üreme
organlarının işlevi için
oldukça önemli olduğuna
dikkat çeken Uzm. Dr.
Özay, şunları söyledi: “E
vitamini vücudumuz için
yapı taşı olan protein ve
DNA sentezinde rol alır. Çok
önemli bir antioksidandır.
Antioksidanlar, vücudumuzu
gıdaların sindiriminden
veya sigara, hava kirliği,
ultraviyole, radyasyon gibi
dış etkenlerden kaynaklanan
serbest radikallerin zararlı
etkilerinden korur. Böylece
hücre ölümü, yaşlanma ve
kanser oluşumunu önlerler.
E vitamini; C vitamini, Beta
karoten, likopen flavonoid,
Koenzim Q gibi antioksidan
etki göstermesi bakımından
oldukça önem taşıyor.
Ayrıca halk arasında kötü
kolesterol olarak bilinen
LDL kolesterolün hem
sentezini azaltarak hem de
okside olmasını önleyerek
damar sertliği ve dolaşım
bozukluğunu önlemede
yardımcı rolü var.”

kas bozukluklarına ve
karaciğer hasarına yol
açtığının gözlendiğini dile
getiren Uzm. Dr. Özay,
“İnsanlarda eksikliği ise
yağda eridiği ve bu nedenle
depolanabildiği için oldukça
seyrek görülmekte.
Sadece prematüre yeni
doğanlarda veya bağırsak
emilim bozukluğu olanlarda
tanımlanıyor” şeklinde
konuştu. Uzm. Dr. Özay,
E vitamini eksikliğinin
belirtilerini şöyle sıraladı:

4

4

E vitamini eksikliğinin
ilk belirtisi, kırmızı
kan hücrelerinin
parçalanmasına yol açan
bir tür kansızlık olan ağır
hemolitik anemidir.
Kronik eksikliği ise

sindirim esnasında
yeterince yağ
alınamaması veya kronik
ishal, Crohn hastalığı,
safra yolu tıkanıklığı
gibi kronik yağ emilim
bozukluklarında görülür.

4

Belirtileri yıllar içinde
yürümede zorluk,
konuşamama, beden
hareket bozukluğu,
nöropati ve görme
bozuklukları gibi
belirtilerle kendini
gösterebilir.

4

Erkeklerde kısırlık
gözlenebilir.

4

Ayrıca bağışıklık
sisteminde zayıflama ile
enfeksiyonlara eğilim
artabilir.

E vitamini eksikliği
erkeklerde kısırlığa
yol açabilir

Hayvanlar üzerinde
yapılan araştırmalarda
E vitamini eksikliğinin
belirgin olarak kısırlığa,
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GEBE SAĞLIĞI

Gebelikte mutlaka
yaptırılması
gereken testler
Hamileliğini öğrenen kadınların sağlıklı bir 9 ay geçirmeleri ve sağlıklı
bebekler dünyaya getirmeleri için muayene ve kontroller ile belirli
dönemlerde belirli testleri yaptırmaları gerekir. Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı, anne adayları için bu muayene
ve testlerin neler olduğunu anlattı.
Bebeğine kavuşacağının
haberini alan her anne
adayı için pek çok test ve
kontrolü yaptırmak zorunda
olduğu bir dönem başlar.
Hamilelik döneminde
yapılması gereken bu
testler hem bebeğin hem de
annenin bu süreci sağlıklı
geçirmesine yardımcı
olur. Gerekli durumlarda
zamanında tedavi olanağı
da sağlar.
Hamilelik döneminde
mutlaka yaptırılması
gereken test ve kontroller
hakkında bilgi veren Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Op. Dr. Volkan
Aksakallı, hangi testin
gebeliğin hangi döneminde
ve nasıl yapılacağı
konusunda uyarılarda
bulundu. Gebelikte
uygulanan rutin incelemeleri
anlatan Op. Dr. Aksakallı,
tüm anne adaylarının
yaptırması gereken test ve
kontrolleri şöyle sıraladı:
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Kan gruplarının
belirlenmesi

Anne ve baba adaylarının
kan grupları parmaktan
alınan kanda belirlenebilir.
Anne adayının kan grubunun
Rh(-), baba adayının ise
Rh(+) olması durumunda Rh
uygunsuzluğundan bahsedilir.

Op. Dr. Volkan Aksakallı
Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Testler

Gebelik testleri

İdrarda veya kanda gebeliğe
özgü bir hormon olan
HCG’nin saptanması esasına
dayanan testlerdir.
Bu testler kanda henüz
adet gecikmeden, idrarda
ise testin hassasiyetine
göre 1-10 gün arasındaki
gecikmelerde gebelik
durumu oluştuğunu
belirleyebilirler.

Tam kan sayımı
(hemogram)

Lökosit (akyuvar) sayısı,
eritrosit (alyuvar) sayısı,
eritrositlerin ortalama
hemoglobin içeriği,
büyüklükleri, trombosit
sayısı, hemoglobin ve
hematokrit değeri dışında
daha çok sayıda parametre
belirlenir.

Tam idrar tahlili (TİT)

Tam idrar tahlilinin
amacı idrarda enfeksiyon
bulgularını ortaya çıkarmak,
erken gebelik döneminde
aşırı bulantı ve kusmaları
olan anne adayının genel

beslenme
durumunu
değerlendirmek,
gebeliğin ilerleyen
aşamalarında idrarda
protein varlığını ortaya
çıkarmak (idrarda protein
varlığı preeklampsi bulgusu
olabilir) ve anne adayının
yeterli su içip içmediğini
değerlendirmektir.

İdrar kültürü

Gebelik idrar yolu
enfeksiyonlarının
gelişmesini kolaylaştırır.
İdrar sedimentinde lökosit,
eritrosit ve/veya bakteri
görülmesi enfeksiyona
işaret eder ve anne adayının
şikayetleri varsa antibiyotik
tedavisi gerektirir.

Enfeksiyon tarama
testleri

Toksoplazma, rubella
(kızamıkçık) vesifiliz
(frengi) tarama testleri
tercihen gebelik planlandığı
dönemde yapılır. Bu amaçla
anne adayından alınan
kanda toksoplazma IgG ve
IgM (antikorlar); rubella

Ultrasonlar

IgG ve IgM ve sifiliz için
genellikle VDRL adı verilen
inceleme yapılır. Hepatit B
ve HIV (AIDS) için tarama
testleri ise genellikle
gebeliğin sonlarına doğru
yapılır. Hepatit B taraması
için HBsAg ve AntiHBs
incelemeleri yapılır.

Üçlü test (İkinci trimester
down sendromu
tarama testi)
Gebeliğin 16. - 18. haftaları
arasında yapılan bir
incelemedir. Anne adayından
alınan kanda üç ayrı
hormon tetkiki yapılarak
down sendromu ve nöral
tüp defekti riski belirlenir.
Günümüzde daha çok bir
üst versiyon olan dörtlü test
kullanılıyor.

İkili Test - Ense Kalınlığı
Ölçümü

Türkiye’de Trizomi 21
(down sendromu) risk
belirlemesinde kullanılan en

Ultrason (vajinal, abdominal)
Gebeliğin ilk haftalarında yapılan
ultrasonun önemi büyüktür.
Bu Son Adet Tarihi'nin (SAT)
doğruluğunu onaylamak; SAT’ını
bilmeyen anne adaylarında
gebelik haftasını belirlemek;
dış gebelik; mol gebeliği gibi
durumları erken dönemde
saptamak; gebelik üzerinde
olumsuz etki yaratması
muhtemel miyom ya da
yumurtalık kisti gibi kitlesel
lezyonları saptamak ve yine
muhtemel bir çoğul gebeliği
ortaya çıkarmak için son derece
önemlidir.
Doppler ultrasonografi
20. - 24. haftalar arasında bir
tarama testi olarak önerilen
doppler ultrasonografi
ülkemizde de giderek artan
sıklıkta uygulanan bir inceleme
haline geldi.

yaygın test halen üçlü testtir.
Ancak bebeğin 11. - 14.
gebelik haftaları arasında
ense pilisi kalınlığının
ölçümü, beraberinde anne
adayından alınan kanda
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GEBE SAĞLIĞI
beta HCG ve PAPP-A ölçümü
ve bunlardan elde edilen
değerler ile down sendromu
riski belirlenebilir.

Beta HCG ve PAPP-A

Kandaki beta HCG seviyesi
gebelik ilerledikçe azalır.
Trizomili bebeklerde bu
azalma çok daha yavaş olur.
11. - 14. gebelik haftaları
arasındaki ölçümler,
Trizomi 21 olan bebeklerde
bu azalmanın daha yavaş
olduğunu doğrular.

PPG (Postprandial
Glikoz) ve OGTT (Oral
Glikoz Tolerans Testi)

Gebelik, diyabet (şeker
hastalığı) oluşma riskini
artıran bir durumdur.
Bu yüzden anne adayları
24. - 28. gebelik haftaları
arasında şeker yükleme
testine tabi tutulurlar.
Bu amaçla anne adayının
risk faktörlerine göre 50
gram (PPG) ya da 100 gram
glikoz ile (OGTT) yükleme
yapılır.

TSH (tiroid hormonu)
ölçümü

Hamilelik dönemi normal
TSH değerleri, normal
erişkin değerlerinden daha
farklı olarak ele alınır ve
gerekli durumlarda anne
adayına hormon takviyesi
yapılır. Tiroid hormonu
hastalığı olduğu zaten bilinen
anne adaylarına ise ek olarak
diğer bazı tiroid hormonu
ölçümleri ve anti tiroglobulin
gibi bazı maddelerin
ölçümleri eklenebilir.

Muayene ve kontroller

Jinekolojik
(pelvik) muayene
Genel olarak ilk
antenatal muayene
esnasında pelvik
muayene yapılır ve
gebeliği olumsuz
etkileyebilecek genital
kitle, enfeksiyon,
doğumsal genital
anomaliler, kanser ve
kanser öncesi lezyonlar
ortaya çıkarılır.

Kilo ölçümü
Kısa zamanda aşırı
kilo alımı gebelik
zehirlenmesi habercisi
olabilir. Uzun döneme
(haftalara) yayılan
aşırı kilo alımı ise
karbonhidrattan
ve yağdan zengin
yiyeceklerin gereksiz
yere alınmasına bağlı
olabileceği gibi diyabet
habercisi olabilir.
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Sistem muayeneleri

Tansiyon ölçümü

İlk antenatal
muayenede sindirim
sistemi, kalp ve
dolaşım sistemi,
solunum sistemi,
lokomotor sistem
(kas ve eklemler),
sinir sistemi ve ruhsal
şikayet sorgulaması
ve genel muayene
kadın doğum uzmanı
tarafından yapılır.

Tansiyon ölçümü
her gebelik
muayenesinde
tekrarlanır.
Preeklampsi (gebelik
zehirlenmesi) adı
verilen durumun
erken tanısında
tansiyon değeri en
önemli kriterdir.

Karnın büyümesinin
değerlendirilmesi

Bebeğin karın
içindeki haritasının
çıkarılması

Bu değerlendirme
günümüzde
doktorların
büyük kısmının
her antenatal
değerlendirmede
ultrason yapması
nedeniyle giderek terk
ediliyor.

“Leopold manevraları”
adı verilen özel
muayene yöntemleri ile
doktor bebeğin başının,
sırtının, bacaklarının
yerini belirler.
Gebeliğin sonuna doğru
bebeğin pelvis içine ne
şekilde girdiği de bu
yöntemlerle belirlenir.

ÇOCUK SAĞLIĞI

Ailelere
Günde 1-2 saatlik izinler verin
Çocuğunuzun teknolojiyle geçireceği
toplam sürenin günde 1-2 saati
aşmamasına özen gösterin. En önemlisi
bu sürede izledikleri veya oynadıklarının
yaşlarına uygun olup olmadığını kontrol
edin.

Çocuğunuz teknoloji
bağımlısı olmasın
Aşırı bilgisayar ve internet kullanımının
çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi
olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Betül
Küçükardalı, ailelerin gerekli sınırlamaları
yaparak çocuklarının teknolojiyi kontrollü şekilde
kullanmalarını sağlayabileceklerini belirtti.
Bilgisayar ya da tabletin
başında geçirilen uzun
zaman, çocuklar için
artık tehlikeli bir noktaya
ulaşmaya başladı.
Birçok aile çocuklarının
bilgisayar bağımlısı haline
gelmesinden korkarken,
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bunu önlemek için ne
yapacağını tam olarak
bilmiyor.
Uzman Psikolog Betül
Küçükardalı, günümüzde
artık telefon ve tabletle
tanışma döneminin
bebeklik çağına kadar

Betül Küçükardalı

Doğru model olun
Çocuğunuza uzun vadede hayatına
katacağı bir şey öğretmek istiyorsanız,
bunun en doğru yolu ‘doğru model’
olmak… Ebeveynin elinden telefonu
düşmüyorsa, tabletten oyun oynaması
yasaklanan bir çocuğun bunun onun için
zararlı olduğuna ikna olması oldukça güç.

2 yaşına kadar teknolojiden uzak tutun
Televizyon, telefon ve tablet ekranları
yoğun uyaran içerdiğinden hipnotize edici
etkileriyle çocukları dış dünyadan koparıp
duyarsızlaştırıyor. Özellikle 2 yaşına
kadar çocuğunuzu teknolojiden mümkün
olduğunca uzak tutun.

6

önemli
uyarı!

Ortak alanda kullandırın
Çocuğunuzun bilgisayar ve tablet
kullanımına sadece ortak alanda izin
verin. Böylece, hem çocuğunuzun oyun
tercihlerinin yaşına uygunluğunu takip
edebilir hem de süre sınırını aşmamaları
için hatırlatmada bulunabilirsiniz.

Rutinler oluşturun
Ebeveynlerin aile içi ilişkileri pekiştirecek
ve anlaşılma, paylaşma, sevilme, korunma
ve bakılma gibi ihtiyaçları karşılayacak
bir ortam oluşturması çok önemli. Ailece
kendinize uygun okuma saati, yemekleri
hep birlikte yeme gibi rutinler belirleyin.

Aile değerlerinizi çocuğunuza anlatın
Ebeveynler olarak her an çocuklarınızın
başında durmanız ve hayatlarını kontrol
etmeniz mümkün değil. Çocuğunuzun
doğru tercihlerde bulunma becerisinin
gelişmesini istiyorsanız, işe aile
değerlerinizi çocuğunuza aktarmakla
başlamalısınız.

Uzman Psikolog

indiğini belirterek,
bilgisayar bağımlılığına
karşı şu uyarı ve önerilerde
bulundu:
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GÜZELLİK TAVSİYESİ

Çene estetiği ile
yüzünüze altın oran
Yüz hatlarını belirginleştirmek ve kusurları kapatmak için yapılan estetik
uygulamalarının arasında çene küçültme ya da büyütme ameliyatları oldukça
fazla tercih ediliyor. Ameliyat ile çene yüzle uyumlu hale getirilip yeniden
yapılandırılırken, yüzdeki altın orana da ulaşılmış oluyor.
büyütülmesi, yanlardan
daraltılması, golf topu gibi
pütürlü görüntüsünün
giderilmesi artık mümkün.

“En çok yaptırılan estetik
operasyonlardan biri”

Prof. Dr. Ümit Taşkın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
ve Yüz Estetiği Uzmanı

Günümüzde artık ünlülerden
normal vatandaşlara kadar
çok sayıda insanın tercih
ettiği çene estetiği yöntemiyle
yüzünüzün güzelliğine
güzellik katabilirsiniz. Estetik
ameliyat ile çene yüzle
uyumlu hale getirilip yeniden
yapılandırılırken, görünüşü
ve yüzün genel orantıları
iyileştirilebiliyor.
Çene ameliyatı ve çene
dolgusu, Türkiye’de ve
Hollywood’da ünlülerin
en çok tercih ettiği estetik
uygulamaları arasında
yer alıyor. Yüz çerçevesini
belirleyen en önemli yer
olan çenenin küçültülmesi,
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Yüzdeki altın oranın en
önemli tamamlayıcısının
çene olduğunu belirten Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları
ve Yüz Estetiği Uzmanı Prof.
Dr. Ümit Taşkın, “Çene
ucu ameliyatları için belirli
bir standart vermek doğru
değil. Bu ameliyatın kişiye
özgü sonuçları vardır. Burun
ameliyatı olanlar ya da olmak
isteyenler yüzlerindeki oransal
problemin çenede olduğunu
genelde anlamıyor. Bu nedenle

burun estetiği ile birlikte
en çok yaptırılan işlemler
arasında çene ameliyatı ilk
sıralarda yer alıyor” dedi.
Çene kısaltmasına ilişkin bir
ameliyat durumu söz konusu
olduğunda çene cerrahı ile
konsulte edilerek tedavinin
planlandığını vurgulayan Prof.
Dr. Taşkın, “Çene ucunun
normalden uzun veya önde
olduğu durumlarda alt dudak
iç yüzünden girilerek fazla
kemik kısmı tıraşlanabiliyor.
Eğer çenede küçük kusurlar
varsa ve çene büyütülmek
isteniyorsa silikon protez,
hastadan alınan yağ hücreleri
veya dolgu malzemeleri
kullanıyoruz” açıklamasında
bulundu.

“Bir haftada normal hayata dönmek mümkün”
Prof. Dr. Ümit Taşkın, ameliyat ve sonrasındaki süreç
hakkında şu bilgileri verdi: “Çene estetiği yaklaşık 1 saat
süren bir ameliyat. Hastanın hastanede yatmasına gerek
yok. Ameliyat sonrasında 2-3 gün süre ile hastanın sıvı
ılık gıda ile beslenmesi gerekiyor. 3-4 gün sonra kademeli
bir şekilde katı gıdalara da yavaş yavaş geçiş sağlanabilir.
Hasta 7 gün sonra normal hayatına dönebiliyor. Sadece ağız
içinde kendiliğinden eriyen dikiş kullanılıyor. Hastanın işlem
sonrasında konuşma problemi olmuyor. Alt dudakta birkaç
hafta süren hissizlik olabiliyor.”

BEBEK BAKIMI

Bebeğiniz diş mi
çıkarıyor?
Bebeğinizin diş çıkardığını nasıl anlarsınız?
Bu dönemde bebekler hangi yöntemler ile
rahatlatılabilir? Anne ve babalar bu zorlu
süreçte neler yapmalı? Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç Çabukoğlu,
bebeklerin diş çıkarma evresinde en çok merak
edilenleri açıkladı.
Sağlıklı bir bebekte, diş
çıkarmanın ortalama
6-7 aylıkken başladığını
belirten Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr.
Sevinç Çabukoğlu, ancak bu
sürecin bebekten bebeğe
değişkenlik gösterdiğini
söyledi. Bebeklerde
diş çıkarmanın genetik
faktörlerle ilişkili olduğunu
vurgulayan Uzm. Dr.
Çabukoğlu, “Anne ve babanın
varsa diğer çocuklarının ilk
dişlerini çıkarma zamanı,
bebeğin ilk dişini ne zaman
çıkaracağı konusunda
etkilidir. 2 aylıktan 14 aylığa
kadar, diş çıkarma dönemine
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yeni giren bebekler olabilir.
Diş çıkarma dönemi, 20 süt
dişi tamamlanana kadar, 2728 aylığa kadar devam eder.
Bebeklerin dişleri tek tek,
1-2 ay ara vererek ya da aynı
anda da çıkabilir. Diş çıkarma
döneminde bebeklerde iştah
azalır, bebek genellikle sulu
gıdalar tercih eder, eğer
emiyorsa sürekli memede
kalmak isteyebilir” diye
konuştu.

Diş çıkaran bebekler
nasıl rahatlatılabilir?

Bu evrede bebekte; diş
etlerine sürülen ve bebeğin
diş eti ağrısını hafifletici
jeller kullanılabileceğini
aktaran Uzm. Dr.
Çabukoğlu, “Bebeğin
ağzında eriyen,
içeriğinde
kalsiyum
ve papatya
bulunan ve
diş etlerini
rahatlatan
granüller
de

Dr. Sevinç Çabukoğlu
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

kullanılabilir. Diş kaşıyıcılar
da kullanılabilir ancak
boyalı ve kötü malzemeden
olmamasına dikkat
edilmeli. Havuç, kereviz
sapı gibi sert gıdalar diş
etlerini kaşıması amacıyla
bebeğin eline verilebilir.
Ancak bunlar bebeğinizin
elindeyken mutlaka yanında
bulunmalısınız. Aksi takdirde
bebek bu yiyecekleri
boğazına kaçırabilir” diye
konuştu.
Bebeğin koltuk altından
bakılan ateşi 38 derece
ve üzerindeyse, ishali
çok sulu ve çok sıksa,
öksürük, burun akıntısı,
kusma gibi şikayetler eşlik
ediyorsa; mutlaka doktora
başvurulması gerektiğine
dikkat çeken Uzm. Dr.
Çabukoğlu, “Çünkü eşlik
eden bir enfeksiyon olabilir.
Diş çıkarma dönemlerinde,
bebeklerin bağışıklık
sistemleri zayıfladığı için
enfeksiyonlara daha yatkın
olurlar” uyarısında bulundu.

AĞIZ SAĞLIĞI

Diş eti iltihabında
tedavi gecikmemeli
Ağızda kötü kokuya ve ilerleyen dönemlerde diş
kayıplarına neden olan diş eti iltihabının kalp
sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Diş Eti
Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Dr. Betül Göfteci,
diş eti iltihabının nedenleri ve tedavisi hakkında
şu bilgileri verdi:
Ağız içindeki çok
çeşitli bakteri ve
mikroorganizmalardan
oluşan bakteri plağının,
günlük olarak diş
yüzeylerinden doğru ve etkili
bir şekilde uzaklaştırılması
gerekir. Eğer bu yapılmazsa
ağızda bakteri plağının yol
açtığı diş eti iltihabı meydana
gelir. Diş yüzeylerinden
(yanak, dil, damak, çiğneyici
yüzler ve ara yüzeyler)
herhangi birinin ve/veya
tümünün birkaç gün
temizlenmemesi (diş fırçası,
diş ipi, diş arası fırçası
yardımı ile) durumunda
diş eti ilk önce şişer. Sonra
rengi açık pembeden
kırmızıya döner

ve kanamaya başlar. Bu
belirtiler iltihabın ilk
belirtileridir. Bu aşamada
hastalık geri dönüşümlü
olmakla birlikte ciddiye
alınmaz ve gerekli
işlemler yapılmaz ise
geri dönüşümsüz hale
gelir. İltihap diş kökleri
çevresindeki destek kemik
kaybına neden olarak
dişlerin sallanması ve diş
kayıplarına yol açar. Diş eti
iltihabının diğer bir belirtisi
ise ağız kokusudur. Diş eti
iltihaplarının kalp krizi, felç
ve şeker hastalığı ile direkt
ilgisi olduğu kanıtlanmıştır.
Yani diş eti iltihabı bu
hastalıklara yol açabildiği gibi
bu hastalıkların tedavisini de

Dr. Betül Göfteci

Diş Eti Hastalıkları
Cerrahisi Uzmanı

güçleştirebilir.
Birçok hastalıkta olduğu gibi
diş eti iltihabında da hastalığın
erken evrede teşhis edilmesi
çok önemli. Bunun için en
basit yöntem 6 ayda bir
düzenli olarak diş hekimine
gidip kontrol ve profesyonel
diş temizliği yaptırmaktır.
Hastalık belirtileri varsa
mutlaka, yoksa tercihen diş
hekiminize başvurmanızı,
doğru ve etkili bir ağız
bakımını ivedilikle
hekimizden öğrenmenizi
tavsiye ederiz.

Nasıl tedavi edilmeli?
4 Hastalık belirtilerinden bir ya da daha fazlası mevcut ise
mutlaka bir diş hekimine veya diş eti hastalıkları uzmanına
(Periodontoloji uzmanı) başvurmalı ve tedavi başlatılmalıdır.
4 Hastalığın derecesine uygun olarak kişiye özel tedavi
planlaması ile belirlenen tedavi uygulanarak daha ciddi diş
eti hastalıklarının oluşumu ve diş kaybı önlenebilir.
4 Aynı zamanda önerilen tedavi ile birlikte günde iki kez
doğru ve etkili diş fırçalamak ve diş ipi veya diş arası
fırçası kullanmak diş eti iltihabının hızlı bir şekilde tedavi
edilmesinde çok büyük önem taşır.
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KİŞİSEL BAKIM

Tırnaklarınız
kolay kırılıyorsa...
Tırnaklarınızın çabuk kırılmasından mı şikayetçisiniz? Dermatoloji
Uzmanı Dr. Ayşe Akkuş, tırnak kırılmasının nedenlerini ve sağlıklı
tırnaklar için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Tırnak kırılmalarının,
demir, vitamin eksiklikleri,
tiroit bozuklukları
gibi durumlardan
kaynaklanabildiğini belirten
Dermatoloji Uzmanı Dr.
Ayşe Akkuş, "Bunun yanı
sıra, ellerimize temas eden
temizlik maddeleri, oje gibi
kozmetiklerin kullanımı
ya da çalışılan iş kolu
nedeniyle zorunlu olarak
temas edilen kimyasallar
da tırnaklarda güçsüzlük ve
kırılmalara neden olabilir.
Bu noktada alınabilecek
önlemler arasında dengeli
beslenme, kimyasallarla
temasın olabildiğince
kesilmesi ve tırnakların

Tırnakları çok dipten
kesmek zararlı mı?
Tırnakların çok dipten
kesilmesi, kaçınılması
gereken bir davranıştır.
Dipten kesme ile hem
enfeksiyon riski hem de
özellikle ayak tırnaklarında
tırnak batığı riski artar.
O yüzden biraz uzun
bırakılarak el tırnaklarının
yuvarlak, ayak tırnaklarının
düz kesilmesi daha
uygundur.
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"Güveli ürünleri seçin"

Dr. Ayşe Akkuş

Dermatoloji Uzmanı

‘balsam’ tarzı ürünlerle
nemlendirilmesini
sayabiliriz" dedi.

"Sağlıklı tırnaklar
önemli bir gösterge"

Tırnakların sağlıklı
olmasının genel vücut
sağlığı konusunda önemli
bir gösterge olduğunun
altını çizen Dr. Akkuş,
"Kalp hastalıklarından,
enfeksiyonlara kadar
herhangi bir sağlık problemi
tırnak sağlığını bozabilir.
Tırnağın primer (birincil)
hastalıkları dışında, güçsüz
tırnaklarda öncelikle
vitamin eksikliklerinin ve
tiroid bozukluklarının
araştırılması gerekir"
şeklinde konuştu.

Tırnak sağlığı için
özel üretilmiş vitamin,
aminoasit, mineral
gibi içeriği olan
destek ürünlerinin
kullanılabileceğini
vurgulayan Dr. Ayşe Akkuş,
"Ancak tırnaklara iyi
geliyor diye düzeylerine
bakılmadan vitamin
ilaçlarının doktor kontrolü
dışında alınması uygun
değildir. Bu ürünleri
kullanmak için doktora
danışılmalı. Ayrıca aralıksız
altı aydan fazla kullanılması
önerilmez" bilgisini
verdi. Oje, aseton gibi
kozmetik ürünlerin çok sık
kullanılmaması gerektiğini
ifade eden Dr. Akkuş,
"Güvenilir ürün kullanımına
dikkat edilmeli"uyarısında
bulundu.

KADIN SAĞLIĞI

Polikistik Over'de
bilinmesi gerekenler
Hormonal dengesizliklere ve metabolizma sorunlarına neden olan
Polikistik Over Sendromu (PCOS), doğurganlık çağındaki her 10
kadından birini etkiliyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar,
depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açan PCOS’un
tedavisinde diyet ve egzersiz önemli rol oynuyor.
Kadınlardaki önemli bir
yumurtlama problemi olan
Polikistik Over Sendromu
(PCOS), toplumda az
rastlanan bir vaka olarak
bilinse de oldukça sık görülen
ve bazen uzun zaman tanı
konamayan bir sıkıntı olarak
yaşanıyor. PCOS, adette
birkaç ay gecikme, akne ya da
çocuk sahibi olmada güçlüğe
sebep olmasının yanı sıra akıl
sağlığının bozulmasına da
neden olabiliyor. Ancak birçok
sıkıntının nedeni olsa da
çoğu kadın tedaviyi düzensiz
adetler veya gebe kalmada
güçlükle karşılaşıncaya kadar
düşünmüyor.
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“PCOS tedavi edilebilir”

Her bir PCOS vakasının bir
diğerinden farklı olduğunu
ve farklı şekillerde belirti
verdiğini dile getiren Kadın
Hastalıkları, Doğum ve
Tüp Bebek Uzmanı Op.
Dr. Betül Görgen, PCOS’lu
her kadının bilmesi
gereken önemli bilgiler
paylaştı. Şimdiye kadar
PCOS’u iyileştirebilecek
bir yöntem bulunamadığını
ama tedavisinin mümkün
olduğunu kaydeden Op. Dr.
Görgen, “Doktorunuzun
önerdiği her şey hastalığın
doğru yönetilmesini sağlar.
Diyet, hayat tarzı değişikliği,
egzersiz, ilaç tedavisi
ile hormonal dengeyi
ve insülin seviyesini
dengeleyebilirsiniz”
dedi.
PCOS tanısını
alan her
kadının
kistik

Op. Dr. Betül Görgen
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı

yumurtalara sahip
olmadığına değinen Op. Dr.
Görgen, “PCOS belirtileri
gösteren pek çok kadın
normal overlere sahiptir.
Ama başı çeken endokrin
problemlerden dolayı
kalp, karaciğer sağlığında
bozulma, akne ve depresyon
gibi hastalıklarla karşı
karşıyadır. Çalışmalar
PCOS’lu kadınlarda
depresyon, anksiyete ve
yeme bozukluğu gibi duygu
durum bozukluklarına çok
sık rastlandığını da ortaya
koyuyor” diye konuştu.

“Akne her zaman
erken belirti olarak
düşünülmeli”

“Sürekli aknelerle başa
çıkmaya çalışıyorsanız ve
sivilceler hayatınızın bir
parçası haline geldiyse
bunların sebebi PCOS
olabilir” uyarısında
bulunan Op. Dr. Görgen,
aknenin PCOS’un en erken
belirtilerinden biri olduğuna
vurgu yaptı. Sebebinin de
testosteron artışı olduğunu
aktaran Op. Dr. Görgen,
“Testosteron artışı yağ
bezlerinde daha fazla yağ
üretilmesine neden olur.
Yağ salgısı ölü cilt hücreleri
ve kir ile birleşince akne
oluşur. Çalışmalar, aknesi
olan kadınların yüzde
45’inde PCOS olabileceğini
gösteriyor. Yorgunluk ve
bitkinlik de PCOS’nun diğer
belirtilerinden olabilir.
Düşük derecede inflamasyon
halsizliğe yol açar. Ayrıca
adet öncesi sendromu,
PCOS’lu olgularda sık ve
daha şiddetlidir. Sağlıklı
diyet ve omega 3 desteği ile
bu iltihabi durumu ortadan
kaldırabilirsiniz” bilgisini
verdi.

“İnsülin işlevi PCOS’da
kritik rol oynar”

PCOS’lu kadınların yüzde
50-70’inde farklı derecelerde
insülin direncine
rastlandığını söyleyen Kadın
Hastalıkları, Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül
Görgen, geri kalan yüzde
30’unda klinik olarak buna
rastlanmasa da insülin
fonksiyonlarının değişken
olduğunu belirtti. İnsülin
direnci gelişmese de, fazla
insülin salgılanmasının
yumurtalıklarda ekstra
testosteron üretimine

neden olacağını
kaydeden Op. Dr.
Görgen, “Bu nedenle
PCOS’nu kontrol
altında tutmanın yolu
insülin seviyesini kontrol
etmekten geçer. Bunun
için diyet ve egzersiz şart”
uyarısında bulundu.

“PCOS’lu olsanız da
kilo verebilirsiniz”

PCOS’lu pek çok kadının
fazla kilolu olmasına
rağmen, kilo vermeye
çalışmadığına dikkat çeken
Op. Dr. Görgen, “PCOS
kolay kilo almanıza neden
olabilir ama kilo vermenize
engel olmaz. Gebe kalsanız
da menopoza girseniz
de insülin direnci devam
edecektir. İnsülin ve diğer
hormonları kontrol altında
tutmanın yolu sağlıklı
beslenme ve spordan geçer”
şeklinde konuştu.

Polikistik Over varsa
nasıl beslenmelisiniz?

Son dönemlerde yapılan
pek çok araştırmanın,
doğru beslenme ile PCOS
etkilerinin azalabileceğini
gösterdiğini vurgulayan
Op. Dr. Betül Görgen, bu
konuda şu bilgileri verdi:
“Beslenmenin PCOS
etkisi iki biçimde olur;
kilo kontrolü ve insülin
üretimi ile rezistansına
etki. İnsülin, PCOS’da çok
önemli role sahiptir ve
diyet bu durumu doğru
yönetmek için gerekli en
önemli adımdır. PCOS’lu
pek çok kadında insülin
direnci de var ve yaklaşık
yarısı, 40 yaşından önce
diyabet ya da diyabet
öncesi safhaya ulaşır.
Çünkü diyabet vücudun
insülini nasıl işlediğiyle

Sağlıklı bir PCOS diyetinin
olmazsa olmazları
• Doğal, işlem görmemiş
besinler
• Yüksek lifli gıdalar
• Somon, turna gibi yağlı
balıklar
• Ispanak gibi yeşil yapraklı
sebzeler
• Koyu kırmızı renkli meyveler
• Brokoli ve karnabahar
• Kuru fasulye, mercimek
• Fındık, fıstık, badem ve yeşil
fıstık
• Zeytinyağı, avakado ve
Hindistan cevizi yağı
• Siyah çikolata
• Tarçın ve safran gibi
baharatlar

Ne zaman
doktora gitmeli?
•
•
•
•
•

Akne yoğunluğu
Aşırı tüylenme
Bel bölgesinde yağlanma
Düzensiz adet
Gebe kalmada güçlük

direkt bağlantılı. Önerilecek
diyet kişinin besinsel
gereksinimlerini sağladığı
gibi, sağlıklı kilo kontrolünü
kolaylaştırmalı ve insülin
seviyesini düzenleyerek
kişinin kendisini iyi
hissetmesini sağlamalı.”
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SPOR

Açık havada spora
hazır mısınız?
Baharın gelmesi ve havaların
ısınmaya başlaması enerjinizi
artırırken, açık havada yapacağınız
egzersizlerle spor yapmayı
alışkanlık haline getirebilirsiniz.
Egzersiz, stresten
arınmanıza, zihninizin pozitif
olmasına, yüksek enerjiye
sahip olmanıza ve hatta
hayatınızı daha eğlenceli
hale getirmeye yardımcı olur.
Düzenli egzersiz yapmak
ve bunu bir yaşam tarzı
haline getirmek kendinize
yapacağınız en büyük
iyiliklerden biridir. İşte açık
havada yapabileceğiniz
egzersizlerden bazıları:

4 Yürüyüş

Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), optimum sağlık için
günde ortalama 30 dakika
yürümeyi tavsiye ediyor.
Yürüyüş yapmak en favori
egzersizlerdendir, çünkü
hem kolay hem de herhangi
bir ekipman gerektirmez.
Yapmanız gereken tek şey
temiz hava ve yeşilliği bol
olan yerlerde en az yarım
saatlik yürüyüşün tadını
çıkarmak...

4 Koşu

Koşu en ideal açık hava
sporlarından biridir. Her
yerde koşabilirsiniz; parkta,
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sokakta,
plajda,
vb... Bu
sporu
yapmak
için büyük
bir yatırıma
ihtiyacınız yok,
rahat kıyafetler ve
iyi koşu ayakkabıları
yeterli. Bir koşuya çıkın ve
biraz temiz hava alın!

4 Bisiklet

(Pedal çevirme):

Bisiklet kullanmak, yağ
yakımı konusunda arayış
içerisindeyseniz etkili bir
çözüm olacaktır. Ayrıca,
pedal çevirmek eklem
problemleri olanlar için de
harika bir egzersizdir ve
kaslarınızın güçlenmesine
büyük katkı sağlar. Bisiklete
binmek ayrıca zihinsel
zindelik sağlarken stresin
azalmasına da yardımcı olur.

4 Parklardaki spor
aletleri

Birçok şehirde (örneğin
parklarda) spor
salonundakilere benzeyen ve

kaslarınızı
güçlendirmek, kalori
yakmak için çok faydalı
olan spor aletleri bulunur.
Eşofmanlarınızı giyip
parklardaki spor aletleriyle
spor yapabilir ve açık havanın
tadını çıkarabilirsiniz.

4 Basketbol, voleybol,
tenis

Basketbol, voleybol veya
tenis gibi sporları açık
havada yapmak için en uygun
mevsim kesinlikle ilkbahar...
Çevrenizde bu sporlara
uygun sahalar varsa, daha
fazla beklemeyin deriz.
İster bir arkadaşınızla, ister
takım kurarak bu sporları
yapabilirsiniz.

ROTA
Gezilecek yerler

Medeniyetler şehri olarak anılan Mardin, son
yılların en çok seyahat edilen rotalarından
biri... Cami ve medreseleri, kilise ve
manastırları, doğası, tarihi, gelenekleri ve
kendine has mimarisi ile insanı büyüleyen
Güneydoğu’nun şiirsel kenti Mardin’e mistik
bir gezi yapmaya ne dersiniz?

Müzeler: Mardin Müzesi ve Sabancı
Kent Müzesi şehirde en çok ziyaret
edilen müzeler arasında.
Cami, kilise ve manastırlar:

Önemli bir inanç turizmi merkezi
olan Mardin’de merkezde Ulu
Cami, Meryemana Kilisesi ve
Patrikhanesi, Mor Yusuf Kilisesi
(Surp Hovsep), Deyrulzafaran
Manastırı (Mor Hananya),
Deyrulumur Manastırı (Mor
Gabriyel), Mor Yakup Manastırı
(Nusaybin), Midyat Meryemana
Manastırı ve Mor Dimet Manastırı görülmeye değer.

Medreseler: Zinciriye ve Kasımiye Medreseleri Mardin’de
görülmesi gereken en önemli medreseler olarak öne
çıkıyor.

Kadim şehir

Mardin’e

mistik bir gezi...
Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi ve
kültürel birikimi; mimari,
etnografik, arkeolojik ve
görsel değerleri ile zamanın
durduğu izlenimini veren
Mardin, onlarca din ve
kültüre tanıklık etmiş, tarih
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boyunca inançların kesişim
noktası olmuş bir şehir...
Mezopotamya’nın
kuzeyinde yer alan Mardin,
Anadolu’nun en eski
şehirlerinden biri. Arkeolojik
çalışmalardan elde edilen

kalıntılara göre Mardin
tarihi Yontma Taş Devri’ne
kadar uzanıyor. Arami,
Süryani, Sümer, Akad, Babil,
Asur, Pers, Bizans, Arap,
Selçuklu, Artuklu, Osmanlı
dönemlerine tanıklık eden

Mardin;
Müslüman,
Süryani, Yezidi,
Yahudi gibi farklı
din ve etnik kültürlerin
bir arada hoş görüyle
yaşadığı bir şehir... Sırt sırta
yapılmış cami ve kiliselerden
yükselen ezan ve çan sesleri
adeta birbirine karışırken,
hoşgörü ve sevginin hakim
olduğu şehir insanlığa örnek
teşkil ediyor.
Tarihi İpek Yolu üzerinde
bulunan Mardin, camileri,
kiliseleri, ilim ve irfan yuvası
medrese ve manastırları,
doğası, tarihi, gelenekleri,
kendine has mimarisi,
mistik havası ile herkesin
görmesi gereken bir yer...
Ermeni-Süryani mimarisi
ile yapılmış bölgeye has
kesme taş evlerinin yer
aldığı Eski Şehir, dağın
tepesindeki Kartal Yuvası
denilen Mardin Kalesi’nden
güneye bakan ovaya doğru
teraslar boyunca yerleşmiş
haliyle masallardan çıkmış
gibi görünüyor. Sarı kalker
taşından yapılmış tipik
Mardin evleri, 1979 yılında

Kaleler: Mardin’in misafirleri tarafından en çok

ziyaret edilen mekanları arasında “Kartal Yuvası”
olarak da bilinen Mardin Kalesi bulunuyor. Mardin’de
görebileceğiniz diğer kaleler ise Anzavur Kalesi, Marin
Merdis Kalesi, Fafih Kalesi ve Rabbat Kalesi.

Dara Harabeleri: Nusaybin ilçesindeki Dara Harabeleri

ise geziniz sırasında mutlaka uğramanız gereken
duraklardan. Mardin’in güneydoğusundaki Oğuz Köyü’nde
bulunan Dara Harabeleri, eski Mezopotamya bölgesinin
en ünlü kenti olarak biliniyor.

kentsel sit alanı ilan edildi.
Evler arasındaki daracık
merdivenli ve geçit gibi üzeri
kapalı sokaklar, Mardin
mimarisinin karakteristik
özelliklerini yansıtıyor.

Zengin el sanatları
alışveriş için ideal

Mardin’in zengin kültürü el
sanatlarında da kendisini
gösteriyor. Eski çağlardan
beri testi-çanak-çömlek,
demircilik, bakırcılık,
kalaycılık, kuyumculuk,
gümüşçülük (Telkari), iğne
oyası, Midyat el nakışı,
tohum iğnesi, yorgancılık,
dokumacılık, kilimcilik,
halıcılık (yün ve ipek), tahta
ve taş oymacılığı geçmişten
günümüze kadar yapılan el

sanatları arasında yer alıyor.
Kısaca gümüş tel işleme
sanatı anlamına gelen
“telkari” ise Mardin’e
özgü tümüyle el işçiliğine
dayanan bir el sanatı... İnce
tel haline dökülen gümüşün
bükülmesiyle oluşturulan
küçük motiflerin bir araya
getirildiği telkari sanatı ile
kolyeler, yüzükler, bileklikler
vb. yapılabiliyor.
Kentte otantik hediyeliklerin,
genel eşyaların ve süs
eşyalarının satıldığı
pazarlar mevcut. Kapalı
Çarşı, Manifaturacılar,
Ayakkabıcılar, Hasan
Ayar, Meşkin, Kasaplar,
Gümüşçüler, Kuyumcular,
Bakırcılar Çarşıları alışveriş
için uygun yerler.
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Hayvan ve
doğa sevgisini
harmanlayan
binicilik sporu,
şehir hayatının
keşmekeşinden
kurtulmak isteyenler
için ideal. Siz de binicilik
kurslarına yazılarak, at
üstünde durmayı öğrenebilir ve
doğa gezilerine başlayabilirsiniz.

At üstünde doğayı
keşfedebilirsiniz
İnsanoğlunun atlara olan
sevgisi, binicilik sporuna
ilgiyi hep taze tutuyor.
Atalarımızdan gelen bir
gelenek olan binicilik,
çağımız insanını doğaya
bağlayarak, fizik ve ruh
gelişimini sağlayan sporlar
arasında yer alıyor. At
binmek, sadece at üzerinde
koşturmaktan ibaret değil,
aynı zamanda bir terapi ve
keşif sporu.

Çocuklar için de
ideal bir spor

Binicilik sporunu yapmak
isteyenler için ilk kural
atları sevmek. Attan ürken,
onunla diyalog kuramayan
bir kişinin bu sporu yapması
neredeyse imkansız. At
binmek uzaktan kolay gibi
gözükse de, kişinin yeteneği,
azmi ve çalışmasına göre
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iyi bir binici olmak, altı ay
ile beş yıl arasında süre
gerektiriyor. Binici olmak
için ise binicilik kurslarına
yazılıp eğitim almak
gerekiyor. Üye olacağınız
bir kulüpte atlara binebilir
ve doğayla baş başa
kalabilirsiniz.

Binicilik sporuna başlamak
için 10-11 yaşları ideal,
ancak yaş sınırı yok.
Sağlığınız elverdiği sürece at
binebilirsiniz. Binicilik çocuklar
için de gerek doğa ve hayvan
sevgisi aşılanması, gerekse
de özgüven geliştirilmesi
açsından ideal bir spor.

Biniciliğe başlarken bilmeniz gerekenler
4 Ne giymeli? Başlangıç olarak dar ve elastik binici
pantolonu, çizme veya bot ile yarım chaps giymeniz
doğru olur. Güvenliğiniz için tog takmanız şart. Yardımcı
malzemeler olarak mahmuz, kamçı ve eldiven kullanılır.
4 Uygun at: Acemi bir binici için en uygun at sakin, iyi
eğitimli, itaatkar ve istikrarlı olandır. Bunun için genellikle
yaşı ilerlemiş atlar tercih edilir.
4 Ata yaklaşma: Ata ani hareketler yapmadan yavaşça
yaklaşılır. Çifte atabileceği düşüncesiyle atın arkasından
geçilmez ve her zaman sol tarafta durulur.
4 Temel at malzemeleri: Eyer, başlık, kantarma, dizgin,
göğüslük, keçe, üzengi, kolon, getr ve topukluktur.
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