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DOĞADAN
GELEN MUCİZE
QUERCETİN

Yaşadığımız yüzyıl, tıp 
dünyası için neredeyse 
kronik hastalıkların zirveye 
ulaştığı, birçok sağlık 
sorunuyla uğraştığımız bir 
çağ haline geldi. Diyabet, 
kalp-damar hastalıkları, 
obezite, allerjiler, Alzheimer, 
Parkinson, migren ve daha
birçok hastalığı yakınlarımız-
da ve çevremizdeki kişilerde

çok sık görür olduk. Bilim ve 
teknoloji çok fazla ilerlediği 
halde kronik hastalıkların 
sıklığında değişiklik görül-
müyor. Dünyada ölümlerin 
en sık nedeni olarak başta 
kalp damar hastalıkları, 
sonrasında kanserler ve 
arkasından da diğer
sistemleri etkileyen kronik 
hastalıklar geliyor.

Tüm bu faktörlerin zararlı 
etkilerine hücresel düzeyde 
baktığımızda ise, aslında 
Oksidatif Stres adı verilen ve 
oksitleyici yani pas yapıcı 
“Serbest Radikal” dediğimiz 
moleküllerin hücreye ve 
hücre içi elemanlara zarar 
vermesi olarak tarif edilen 
yıkıcı bir durumdan bahset-
mek doğru olur. Serbest 
radikaller, normal şartlar 
altında hücrenin enerji 
santralleri olan mitokondri-
ler tarafından da üretilen 
aşırı reaktif moleküllerdir.

Bunların en önemlisi serbest 
oksijen radikali olup, 
soluduğumuz havadaki 
oksijenin en fazla yüzde 2’si 
mitokondriler içerisinde 
serbest oksijen radikaline 
dönüştürülür. 

Metabolizma bu radikalleri 
aslında az miktarda kullanır. 
Ancak üretilen miktar %2’yi 
geçtiğinde sorun çıkar ve 
hücreye zarar vermeye 
başlar. En basit şekliyle 
serbest radikaller, yağ 
dokusunu oksitlediğinde 
kalp-damar hastalıklarına, 
nörolojik bazı hastalıklara, 
DNA’yı oksitlediğinde de 
mutasyonlara ve kansere 
neden olabilir.

Serbest radikallerin yol 
açtığı sorunlar o kadar 
yaygındır ki, kemik-eklem 
hastalıkları, diyabet, otoim-
mün hastalıklar, erken 
yaşlanma ve günümüzde sık 
olarak görülen daha birçok 
hastalığın temel nedenini 
oluşturur.

Değişen yaşam faktörleri ve alışkanlıklarımız ile birlikte karşılaştığımız 
sorunlarla baş edebilmemizi sağlamak için acaba doğadan gelen
çözümler olabilir mi? Dr. İlgüz, Alphega Dergi okurları için anlattı ve 
doğadan gelen mucize Quercetin hakkında bilgi verdi.

Flavonoid meyvelerde, 
sebzelerde, tahıllarda, 
bitki saplarında, çiçeklerde 
ve çayda bol miktarda 
bulunur.

Bu açıdan insan sağlığı
için doğal bir hazine 
yakıştırması yapılmaktadır. 
Flavonoidlerin içinde de 
sağlık açısından çok önemli 
kimyasal bileşikler
bulunmaktadır. Bu
bileşiklerden biri de 
“Quercetin” adı verilen 
flavonoidtir. Şu ana kadar 
çok az duyulmuş olsa bile, 
belki de üzerinde en çok 
bilimsel çalışma yapılmış 
antioksidan flavonoid, 
quercetindir.

Vücutta bu aşırı oksitleyici 
moleküllere karşı bir 
savunma sistemi bulunuyor: 
Antioksidanlar. Hücre ve 
hücre dışı birçok dokuda 
görev yapan antioksidanlar 
mevcut. Vitamin C, A ve E, 
selenyum, çinko bunlardan 
bazılarıdır. Ayrıca enzim ve 
peptit yapıda antioksidanlar 
da mevcuttur. Vücut için 
antioksidan sistem dengesi 
oldukça önemli bir yer 
kaplar.

Bakıldığında neredeyse 
kronik hastalıkların
tamamına yakınında
korunma ve tedavi açısından 
çok değerlidirler.

Değişen yaşam faktörleri ve 
alışkanlıklarımız bakımından, 
tüm bu sorunlarla baş 
edebilmemizi sağlamak için 
acaba doğadan gelen 
çözümler olabilir mi? Tam da 
burada karşımıza bitkilerde 
bulunan ve “Polifenoller” adı 
verilen doğal antioksidan 
bileşikler çıkıyor.

Polifenoller birçok meyve ve 
sebzede bulunan ve aslında 
günlük diyetimizde olması 
gereken moleküllerdir. 
Polifenollerin birçok alt 
grubu olmasına karşın en 
bilininleri “Flavonoid” 
dediğimiz gruptur.
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Quercetin, enflamasyonun 
ana düzenleyicisi olan NF-kB 
denilen molekülü de düzen-
leyerek, enflamatuvar 
sitokinlerin üretimini de 
azaltır. Ayrıca araşidonik asit 
metabolizmasında sentezle-
nen “Siklooksijenaz (COX)” ve 
“Lipooksijenaz (LOX)” 
proinflamatuvar enzimlerin 
üretimini de engelemektedir.

Tüm bu etkilerinden dolayı 
anti-inflamatuvar etki 
gösterdiği bilinmektedir.
 
Kronik enflamasyon, kronik 
hastalıklara gidişte önemli 
bir yer tuttuğundan, 
quercetin enflamasyonun 
önlenmesinde ve kronik 
hastalıkların tedavisinde bir 
seçenek olarak karşımıza 
çıkıyor.

Quercetin’in en yaygın 
kullanım alanı allerjilerdir. 
Neredeyse ilaç olarak 
kullanılan sentetik kimyasal 
antiallerjikler kadar etkilidir. 
Tabi ki etkisi onlar kadar kısa 
sürede başlamaz, ancak 
kullanım süresine bağlı 
olarak etkili olabilmektedir. 

Quercetin, ayrıca kan beyin 
bariyerini geçebilen tek 
antialerjik olarak da kabul 
görmüştür. Mevsimsel 
alerjilerde, egzema ve 
ürtikerlerde yaygın olarak 
kullanım alanı 
bulunmaktadır.

Solunum yolu hastalıklarının 
başında gelen astım üzerinde 
quercetin ile yapılan
çalışmalarda,

solunum yollarında spazma 
yol açan histamin ve sitokin-
lerin Mast hücrelerinden 
salınımını engellediği 
gösterilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında KOAH ve astım 
hastalarının tedavisine 
yardımcı olduğu da
söylenebilir.

Özellikle son 1 yıldır üzerine 
çokça eğildiğimiz
bağışıklığın güçlendirilmesi 
için de quercetinden 
yararlanılabiliyor.

Quercetin, birçok bağışıklık 
hücresel ve bağışıklıkta rol 
oynayan molekülleri hedefle-
yerek, bağışıklık tepkisinin 
güçlenmesine yardımcı 
oluyor.

Quercetin, kimyasal molekül yapısı sayesinde, serbest radikalleri 
inaktif edici etkisi ile antioksidan etki gösterir. Lipidlerin
peroksidasyonunu engelleyerek oksidatif stresin en baştan bloke 
edilmesine yardımcı olur. Tabi ki vücudun ana antioksidanı olan
Glutatyon sentezini attırarak oksidatif stresin engellenmesini sağlar.

Bu arada anti-viral özellikle-
rinden bahsetmeden geçmek 
olmaz. Virüslerin hücre 
içinde çoğalması ve hücresel 
protein sentezini bloke 
ederek çoğalmalarını 
engeller. 

Son 1 yıldır  Coronavirüs ile 
de yapılan çalışmaları 
mevcut. Quercetinin Corona
virüsün hücreye tutunduğu 
ACE2 (Anjiotensin Dönüştü-
rücü Enzim 2) reseptörlerini 
bloke ettiği gösterilmiştir.

Bütün polifenoller aynı etkiyi 
gösterse de, quercetinin bu 
etkisi diğer polifenollerin çok 
üzerindedir. Ayrıca quercetin 
bir çinko iyonoforu olarak 
davrandığından, hücre içine 
çinko girişini kolaylaştırmak-
tadır. Çinkonun ise hücre 
içine giren virüslerin çoğal-
masını engellediği biliniyor. 
Bu etkileriyle, tedavide değil 
belki ama en azından 
koruyucu hekimlik açısından 
Coronavirüse karşı 
korunmada etkili olabileceği 
düşünülüyor.

Son yıllarda quercetinin 
anti-aging özellikleri de öne 
çıkmaya başladı. Senescence 
olarak tabir edilen hücre 
yaşlanması ve bu yaşlanmaya 
bağlı, hücrelerden toksik 
maddelerin salgılanması, 
yaşlanma dediğimiz sürecin 
en önemli faktörlerinden 
birisidir.

Senescence hücreler arttıkça 
yaşlanma hızlanıyor ve 
yaşlanmanın getirdiği önemli 
sağlık sorunları başlıyor.

Günümüzde belki de en çok 
karşılaştığımız sağlık 
sorunlarından biri de insülin 
direnci ve diyabettir. 
Quercetin bu konuda da söz 
sahibi ve insülin direncini 
düşürerek kan şekerinin 
dengelenmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Ayrıca pankreasın beta 
hücreleri üzerindeki olumlu 
etkisi nedeniyle insülin 
sentezinin aktivasyonunu 
sağlar.

Quercetin diyabetik nöropati, 
diyabetik karaciğer
bozuklukları gibi diyabete 
bağlı gelişen komplikasyon-
ların tedavisinde yararlı etki 
gösterir.

Yapılan çalışmalar
quercetinin “Senolytic” etki 
gösterdiği yani toksin 
salgılamaya başlayan yaşlı 
hücrelerin oluşumunu 
engellediği, oluşmuş
Senescence hücrelerin 
ortadan kaldırılmasında etkili 
olduğu gösterilmiştir.

Bu bakımdan quercetin 
anti-aging özelliklerine sahip 
bir flavonoid olarak da öne 
çıkmaktadır.
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Son yıllarda sporcu sağlığı 
konusu gündemde yer alıyor. 
Quercetinin sporcu sağlığı 
üzerinde olumlu etkisi 
olduğu söylenmektedir. 

Yapılan plasebo kontrollü bir 
çalışmada, triatlona katılan 
sporcularda quercetinin 
fiziksel direnci artırdığı, koşu 
sonrası kas ağrılarında ve 
antreman sırasında kas 
kramplarında önemli 
derecede azalmaya yol açtığı 
gösterilmiştir.

Quercetinin sağlık üzerinde 
olumlu başka birçok etkisi de 
mevcuttur. Peki biz bu 
quercetinden nasıl
faydalanalım?

Daha önce de bahsettiğim 
gibi quercetin meyve ve 
sebzelerde bol miktarda 
bulunuyor. Başta kırmızı 
olmak üzere soğan, kızılcık, 
üzüm, karabuğday, kakao, 
yaban mersini, elma, alıç ve 
biber quercetin deposu. 

Sağlıklı yaşamı desteklemek 
amacıyla sayılan besin 
maddelerini soframızdan 
eksik etmememiz gerekiyor.

Ancak sayılan klinik
durumlar gerçekleşmişse 
elbette besinlerin içindeki 
etken quercetin miktarı 
yeterli gelmeyecektir. Bu 
durumda dışarıdan gıda 
takviyesi olarak almakta 
fayda var. 
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Güneşin Zararlı Etkilerinden
Korunmak İçin Öneriler

Güneş ışınlarına maruz 
kalınma oranının artması 
güneşe bağlı gelişen deri 
kanserleriyle daha çok 
karşılaşmamıza yol açıyor.

Sürekli güneşe maruz 
kalmak uzun zaman içinde 
bazal hücreli ve skuamöz 
hücreli deri kanserlerine yol 
açarken, aralıklı ama 
özellikle yanık oluşturacak 
derecede güneş ışınına 
maruz kalmak ise melanom 
gelişiminden sorumlu 
tutuluyor. 

UV ışınları cildin alt katman-
larına geçerek, deri yapısın-
daki kolajenin azalmasına, 
hücreler arası sıvının 
azalmasına, melanin 
pigmentinde artışa ve cilt 
üzerinde hücre hasarına 
sebep olabiliyor. Bunların 
sonucun deri kuruluğu, cilt 
kırışıklıklarında artış, deride 
kalın ve mat gürünüm, cilt 
lekelerinin ve çillerin 
oluşması ve cilt damarlanma 
miktarında artış, derinin 
bağışık sisteminde azalma 
olarak karşımıza çıkmakta.

DERİMİZİ GÜNEŞİN ZARARLI 
IŞINLARINDAN NASIL 
KORUYALIM?

Yaz aylarında 11-16 saatleri 
arasında direkt güneş 
ışınlarına maruz kalmayın. 
Uygun giysi seçin. Bol 
kesimli, uzun ince keten 
giysileri tercih edin. Şapkala-
rınız geniş kenarlı, ense ve 
boyun bölgesini koruyanlar 
olsun. Mutlaka UV korumalı  
güneş gözlükleri kullanın. 

Deniz ve havuz kullanımı 
sonrasında duş alın, cildinizi 
klor ve tuzdan arındırın ve 
güneş kremi uygulamanızı 
tekrarlayın. Uygun güneş 
koruyucu kullanın. 
ürünleri tercih edin.

Önerilere dikkat ederek yaz 
aylarında hem cilt sağlığınızı 
koruyup hem de güneşin 
tadını çıkarabilirsiniz.

GÜNEŞ KORUYUCU KREM 
SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT 
EDELİM?

Koruma faktörü (SPF) en az 
30 ve üzerinde olmalı

Suya ve terlemeye dayanıklı 
olmalı

Güneşe çıkmadan 20-30 
dakika önce sürülmeli ve en 
az 2-4 saat sonra tekrar 
uygulanmalı

Güneş koruyucu krem 
seçiminizde cilt tipinize 
uygun olanları seçmelisiniz. 
Cildiniz  kuru ise  kremleri, 
yağlı ise jel-losyon formunda 
yağsız ve su bazlı ürünleri 
tercih edin. Cildiniz alerjik ise 
mineral formdaki ürünleri 
tercih edin. Sivilce problemi-
niz varsa gözeneklerde 
tıkanmaya yol açmayan 
ürünleri tercih edin.

Yaz ayları geldi ve artık açık havada daha fazla
zaman geçiriyoruz. Güneşin vücudumuz üzerine
faydalı etkilerini biliyoruz fakat zararlı güneş
ışınlarının cildimize verdiği zararları da göz ardı
etmememiz gerekiyor.
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Ecz. Funda Taş

Bedendeki tüm fizyolojik sistemlerin
en fazla ihtiyacı olan elementtir. 300'den fazla
enzimin yapısında, hücrenin enerji üretiminde
görev alır. 

 

Anti-stres mineral:
Magnezyum 
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Doğal ürünlerin zararsız olduğu algısı hayatımızı riske
ediyor. Toplumda doğal ise zararı yok gibi bir algı var.
Bu tehlikeli algı, insanları yanlış ürün kullanımın sevk
ediyor ve sağlığını tehlikeye atmasına neden oluyor.  

Doğal ürünler
zararsız mı? 

Ecz. Emin Olgun 

Dünyada en güçlü zehirlerin 
bazıları doğal ürün veya 
canlılarda bulunuyor. 

“Doğadan mantar topladı ve 
ailecek öldüler.” gibi haber-
leri görüyoruz. Mantar 
zehirlenmeleri genelde 
öldürücüdür ve tıbbi olarak 
çok fazla bir şey yapılama-
maktadır.

Yine yılan sokmalarında, 
yılan zehrinden elde edilen 
antitoksin yoksa ölüm 
gerçekleşir.

Tarih boyunca da doğal 
maddelerden yapılan zehirler 
suikast girişimlerinde 
kullanılagelmiştir.

İlaç dozu azaltılmış zehirdir. 
Modern tıbbın kurucuların-
dan biri olan Paracelsus 
“İlacı zehirden ayıran 
dozudur.” demiştir. Yani 
ilaçları dozunda kullanırsanız 
sizi tedavi eder, yüksek 
dozlarda kullanırsanız sizi 
zehirler. Suyu bile çok fazla 
içerseniz zehirlenirsiniz. 
Demek ki kullanacağımız 
miktar önemlidir.

Gıda takviyelerinin kontrol-
süz kullanımı da zehir etkisi 
yapabilir. Gıda takviyesi 
olarak tanımlanan her ürün, 
içinde en az bir etken madde 
içermektedir. Gıda takviyele-
ri; tedavi etkisi olduğu gibi 
yüksek dozda ve/veya uzun 
süre kullanımda yan etkilere, 
organ hasarlarına veya 
zehirlenmelere neden 
olabilir.

Bağışıklık uyarıcı ürünler 
kontrolsüz kullanılamaz. 
Örneğin hiperümminite 
sorunu olan kişilerde 
bağışıklık arttırıcı ürünler 
kullanılamaz. Bu gruptaki 
bazı ürünleri de bir süre 
kullandıktan sonra ara 
vermeniz gerekir. Bazıları da 
hastalık döneminde değil, 
öncesinde tedbir amaçlı 
kullanılabilir.

Gıda Takviyesi adı yanıltıcıdır, 
bu ürünlerin çoğu gıda değil, 
ilaç olarak kullanılmaktadır 
ve yaklaşımımız da ilaç gibi 
olmalıdır. Gıdada, özel 
durumlar hariç, süre ve 
miktar ayarlaması olamaz.

Ekmekten 185 gram yenilebi-
lir, etten 330 gram yenilebilir 
denilmez çünkü gıdadır. Eğer 
bir ürün size ilaç gibi yani 
kapsül, tablet, damla, şurup 
veya krem formunda sunulu-
yorsa bilin ki o aslında bir 
ilaçtır. Doze edilmiştir. Yani 
günde şu kadar miligram, şu 
kadar adet, şu kadar gün 
kullanın denilmiştir. Demek 
ki fazla kullanım ile ilgili 
sağlık sorunları yani yan etki 
ortaya çıkabilir.

Az kullanımı durumunda 
etkili olmayabilir. Dikkat 
ederseniz etkili diyoruz. Etki 
ilaç için geçerli bir tanımla-
madır. Dolayısıyla bu tür 
ürünler gelişigüzel kullanıl-
maz, kullanılamaz. Doktor 
ve/veya eczacıya danışmadan 
kullanılamaz.

Sağlığımıza sahip çıkmak 
hepimizin elinde… Lütfen 
danışın, zarar görmeyin. 
“Sağlıklı olalım.” derken 
sağlığınızı kaybetmeyin.

Normalde magnezyum; 
topraktan bitkiyi suladığımız 
suya, sudan bitkiye, yeşil 
yaprakları sebzelere ve 
onları yiyen bizlere geçerken, 
sanayileşmenin artması, suni 
gübre kullanımı, topraktaki 
magnezyumun bitkiye 
geçmesini çok önemli
oranda azaltılmıştır

En önemli magnezyum 
kaynakları; avokado, koyu 
yeşil yapraklı sebzeler, 
tohumlar, et ve deniz ürünle-
ridir.

Magnezyumun %55'i kemik-
te, %27'si kaslarda, geriye 
kalan %8'i ise kanda ve 
yumuşak dokularda bulunur. 
Dolayısıyla magnezyum 
eksikliği sadece kandan 
bakılarak anlaşılamaz. En 
doğru veriyi, hücre içi 
magnezyuma bakarak 
öğrenebiliriz.

Magnezyum, başlıkta 
belirttiğimiz gibi anti-stres 
mineraldir. Magnezyum 
aldığınızda masaj yaptırmış 
gibi olursunuz. Sinir sistemi-
nin aşırı duyarlılığını azaltır. 

Sınava hazırlanan bireylerde 
Omega 3 ve sinirlerde iletimi 
sağlayan fosfotidilserin ile 
kullanımı kişiyi rahatlatır, 
konsantrasyonu attırır, sınav 
sürecine adaptasyonu sağlar.

D vitaminin vücutta aktive 
olabilmesi için magnezyum 
gereklidir. D vitamini kullan-
manıza rağmen D vitamini 
seviyenizi yükseltemediğiniz-
de aklınıza magnezyum 
gelsin!

Magnezyum eksikliğinde 
neler olur ?
Vücutta en fazla bulunduğu 
organ kalptir. Eksikliğinde 
kan damarlarında spazm ve 
yüksek kan basıncı veya 
düşük kan basıncı görülür, 
kalp ritim bozukluğu olur.

Bağırsaklardaki peristaltik 
hareketler yeterince
sağlanamaz.

Ayrıca şu saydıklarımız da 
görülebilir; kabızlık ve gaz 
sancıları, migren, uyku 
bozuklukları, adet sancıları, 
kas ağrıları ve kramplar, 
yemek sonrası midede 
şişkinlik, taş var hissi, 
menapoz şikayetleri,
yaşlılıkta geçmeyen
kaşıntılar ve diş sıkma.

Şu ilaçlardan birini
kullanıyorsanız magnezyum 
eksikliğine dikkat etmenizde 
fayda var:

Kortizon

Antibiyotikler

Proton pompa inhibitörleri

Antiasitler

Epilepsi ilaçları

Kolesterol ilaçları

Tiazid grubu diüretikler

Antidepresanlar

Östrojen içeren ilaçlar

Mazgnezyum formları

Oksit, fosfat, glisanat, sitrat, 
sülfat, malat, N-asetil 
tourinat formları
bulunmaktadır.

İhtiyacınıza en uygun 
magnezyum formu için 
eczacınıza danışınız. Sağlıklı 
günler dilerim.
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Endişe, korku, heyecan, 
sinirlilik, hassasiyet, hafıza 
problemleri, iştah değişikli-
ği, halsizlik gibi belirtiler 
serotonin salgısının
azaldığını belirtir. Kabızlık, 
gaz, mide-barsak spazmları, 
karın ağrısı gibi şikayetler de 
barsaklardan salınan 
serotonin miktarının
azaldığına işaret olabilir.

Anksiyete ve depresyon 
yaşayan kişilerde, genellikle 
barsak kaynaklı serotonin 
salgısının azaldığı
söylenebilir. Bu kişilerde 
ilaçlı ve ilaçsız olmak üzere 2 
farklı tedavi yöntemi
uygulanabilir.

İlaçlı tedavide amaç seroto-
nin miktarının vücuttaki 
yıkımını/kaybını engellemek-
tir. Doktor tavsiyesi ile 
antidepresanlarla tedavi 
sürdürülebilir. Çok sayıdaki 
yan etki arasında en yaygın 
olanlardan iki tanesi; genel 
uyku hali ve ereksiyon 
problemleridir.

İlaçsız tedavi ise, genellikle 
yan etkiden uzak olması 
sebebiyle daha çok tercih 
edilebilir. 

İlaçsız tedavi desteklerinin 
hasta uyuncunu arttırması ve 
tedavi süresini kısaltması da 
muhtemeldir.

Yumurta, peynir, et, balık 
gibi proteince zengin 
besinler, ceviz ve badem gibi 
kuruyemişler, pirinç, 
bezelye, patates, lahana, 
ananas, muz gibi yiyecekler 
serotonin artışını destekler.

Sarı kantaron, Avrupa 
ülkelerinde antidepresan ilaç 
listesinde yer almaktadır. 
Bilinçsiz kullanımı ise bazı 
ilaç ve besinler ile olumsuz 
etkileşime sebep olabilir. 

Bunların yanında, güneşli 
havada günlük egzersiz/spor 
yapmak, sevdiğiniz kişilerle 
vakit geçirmek serotonin 
miktarını hızlıca arttırabilir.

İlaç dışı gıda takviyeleri, 
düzenli egzersiz, doğru 
beslenme, sevdiklerinizle 
iletişim, stresten uzaklaş-
mak, dengeli ve zinde bir 
ruh/bedene sahip olmak için 
reçetenize ekleyebileceğiniz 
çözümlerden bazılarıdır. 

Sorularınız için eczacınıza 
danışmayı, baş edilemeyen 
durumlarda profesyonel 
destek almayı ihmal etmeyi-
niz. Hepinize sağlıklı ve bol 
serotoninli günler…

Artan yaşlı nüfus ile birlikte 
hastalık sayımız da aynı 
oranda artmaktadır. Günü-
müz insanı yaşlanmakla 
birlikte genç kalmayı ve genç 
görünmeyi de arzulamakta-
dır. En büyük organımız olan 
derimiz aynı zamanda en çok 
görünen organımızdır ve bu 
görünürlük yaşlılık belirtile-
rini gözler önüne sermekte 
ve kişiyi günden güne daha 
çok rahatsız etmektedir. 
Derideki bu olumsuz değişik-
likler insanların sosyal 
hayatlarına da olumsuz 
yansımaktadır. 

Günümüz yaşlı nüfusu sosyal 
yaşamlarını günden güne 
daha aktif geçirme eğilimi 
göstermektedir. Bu taleple-
rin hayat bulması daha 
sağlıklı ve daha güzel 
görünüme sahip bir deri ile 
mümkündür. Deriyle birlikte 
güzel görünümü tamamlayan 
saçlar ve tırnaklar da önem 
arz etmektedir. Genellikle 
kadınlarda 30’lu yaşlardan 
sonra aşırı selülitlenme, 
tırnakların uzamaması ve 
sürekli kırılması, saç dökül-
meleri ve cansız saçlar, 
mat-kuru ve kırışık bir cilt, 
çürüyen ve sağlığını kaybe-
den diş ve diş etleri gibi
rahatsızlıklar görülmektedir.

Cilt sağlığının ve güzelliğinin 
korunması, tırnak ve saç 
bakımına yönelik tedbirlerin 
alınması günden güne önem 
kazanmaktadır. Buna paralel 
cilt, saç ve tırnak sağlığına 
yönelik besin takviyeleri de 
günden güne daha çok 
rağbet görmektedir. 
Bunların içerisinde en çok 
dikkat çeken ajan ise kolla-
jenlerdir. Bir protein çeşidi 
olan kollajen insan vücundaki 
proteinin %30’unu oluştur-
maktadır. Deri kemik bağ 
dokuları kornea ve bağırsak-
larda bulunan kollajen adeta 
vücudun yapıştırıcısı olarak 
işlev görmektedir. Kollajenin 
farklı dokularda ve farklı 
yoğunluklarda bilinen 19 tipi 
vardır fakat en çok görülen-
ler tip 1, tip 2 ve tip 3 dür.

• Tip 1 kollajen vücutta en 
fazla bulunan kollajen tipi 
olup organlar, bağlar, 
tendonlar ve ciltte yer alır. 
Dokuları bir arada tutar, cildi 
korur ve cildin elastikiyetini 
sağlayıp yaraların iyileşme-
sini kolaylaştırır.

• Tip 2 kollajen eklem sağlığı 
açısından oldukça önemlidir, 
eklem ağrıları ve buna 
benzer çeşitli şikayetlerin 
tedavisinde kullanılmaktadır.

• Tip 3 kollajen kalp, kan 
damarları ve kan dokusunu 
oluşturmada önemli rol 
oynar ve damarlara elastiki-
yet verir. Ayrıca cildin 
sıkılığının korunmasını ve 
esnek kalmasını sağlar.

Kollajen kendi kapasitesinin 
40 katı kadar su tutma 
potansiyeline sahiptir. Cildin 
yapıtaşları olarak kollajen, 
elastin ve hyalüronik asit 
bulunmaktadır. Bu yapılar 
cildin diri, nemli ve sıkı 
görünmesini sağlarlar. 
Ayrıca kollajen saç tellerini 
uyarıp kalınlaştırır, daha gür 
ve sağlıklı saç görünümü 
sağlar. Bununla birlikte 
selülit problemlerinde, 
yaraların iyileşmesinde ve 
eklem rahatsılıklarında, kalp 
ve damar sağlığında oldukça 
büyük bir rol oynamaktadır.

İnsan vücudu kendi kollajeni-
ni yeteri miktarda üretemedi-
ği durumlarda dışarıdan 
takviye ile desteklenebilmek-
tedir. Bu takviyelerle ilgili 
kullanıcı geri dönüşleri 
oldukça memnun edicidir. 
Ama biz yinede dileyelim ki, 
vücudumuz kendi kollajenini 
kendisi üretsin ve hep 
sağlıkla yaş alsın. Sağlıkla 
kalın…

Mutluluk hormonu… Beyin ve barsaklardan salgılanan
serotonin, hücreden hücreye aktarılarak
duygu durumumuzun düzenlenmesini sağlar.
Bu da yüksek enerjili, sağlıklı, mutlu hissetmemizi sağlar.   

Mutluluğun reçetesi 

Ecz. Nuri Onur Baykal Ecz. Mehmet Kılıçaslan

Günümüz dünyası insanlığın varoluşundan
bu yana en yüksek yaşlı popülasyonuna ulaşmıştır.
Bilinen ilk insanın yaşam ömrü yaklaşık 18-20
iken, bugün geldiğimiz noktada 150 yıldan fazla
yaşayan insanlar bulunmaktadır.  

Kolajeninize sağlık… 
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SAĞLIKLI BESLENME

Sıcak Havalarda
Beslenmeye Dikkat!

Yazın sıcaklığın ve nemin  
artmasıyla birlikte vücut ısı 
artmakta ve metabolizma 
bunu dengelemek için daha 
çok terleyerek sıvı ve mineral 
kaybetmektedir.Eğer bu sıvı 
ve mineral kaybı yerine 
konmazsa bulantı, kusma, 
baş dönmesi, bayılma vb. 
sağlık sorunları kendini 
göstermektedir. Yine sıcak-
lıkların artmasıyla kalp ve 
tansiyon hastalıkları artmak-
ta, yeterli ve dengeli beslen-
me daha önemli hale 
gelmektedir.

Tüm bunların önüne geçmek 
için günde en az 2-2,5 litre 
su tüketilmesi gerekmekte-
dir. Artan sıvı ihtiyacı için 
ayran, kefir bekletilmeden 
hazırlanıp içilen taze meyve 
suları ve bitki çayları 
kullanılabilir. Ülkemizde çok 
fazla tüketilen hatta harareti 
aldı diye bahsedilen çay ve 
kahve ise sıvı desteğinden 
çok sıvı kaybına (diüretik 
etki) sebep olmaktadır.
Artan potasyum ihtiyacı için 
bol sebze meyve, sodyum 
ihtiyacı için tuzlu ayran soda 
tüketimi uygun olacaktır.

Yaz aylarında dikkat edilmesi 
gereken bir başka önemli 
konu ise besin
zehirlenmeleridir.

Bunu önlemek adına hijyen 
kurallarına ve besinlerin 
hazırlanıp saklanma koşulla-
rına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Sıcaklığın 
etkisi ile besinlerde bozulma 
hızlanır, bu besinlerin 
tüketilmesi ile birlikte ishal, 
karın ağrısı ve bazı vakalarda 
hastaneye yatışlar
artmaktadır. Yine yaz 
aylarında bebek ve çocuklar-
da rotavirüs kaynaklı ishal 
sık görülmektedir. İshal  
vücuttan sıvı atımını artırdığı 
için yine su tüketimine özen 
gösterilmelidir. Vücut 
direncini artırmak için günde 
5 porsiyon sebze ve meyve 
tüketimi artan vitamin 
mineral ihtiyacını karşılamak 
için yeterli olacaktır.

Yaz sıcaklarında
beslenmemizi düzenlerken 
yağlı besinlerden, yağda 
kızartılarak hazırlanan 
yemeklerden, basit karbon-
hidrat dediğimiz şeker ve

şekerli besinlerden uzak 
durmak sürdürebilir sağlık 
açısından önemlidir. Yaz 
sıcaklarında beslenmemizi 
düzenlerken yağlı besinler-
den, yağda kızartılarak 
hazırlanan yemeklerden, 
basit karbonhidrat dediğimiz 
şeker ve şekerli besinlerden 
uzak durmak sürdürebilir 
sağlık açısından önemlidir. 
Bu tür besinler yerine az 
yağlı süt ürünleri, taze 
sebze-meyve, tam tahıl 
ürünleri, kurubaklagiller,
çiğ kuruyemişler tercih 
edilmelidir.  

Kışın alınan fazla kilolardan 
kurtulmak ve daha fit-sağlıklı 
olmak adına yapılan egzer-
sizlerdeki sıvı kaybı kışa 
oranla fazla olmaktadır ve bu 
sebeple egzersiz arasında su 
tüketimine dikkat edilmelidir. 
Su tüketimi her 1 saat hafif 
egzersiz için bir litre su 
olacak şekilde düşünülebilir.

Sağlıklı beslendiğiniz günler 
dilerim.

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde güneş iyiden
iyiye kendini göstermekte, doğal hayat bir nevi
canlanmaktadır. Her dönem her mevsim
olduğu gibi sağlıklı olabilmek adına sıcak
havalarda da beslenme önemlidir.

Uzm. Dyt. Hatice Koçak
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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EGZERSİZ

Yaz Aylarında
Doğru Egzersiz

Yaz aylarının gelişiyle 
beraber egzersiz devamlılığı-
mızı ve isteğimizi ne yazık ki 
kaybediyoruz. Fakat haftanın 
belirli günlerinde yapacağı-
mız egzersizler ruh ve beden 
sağlığımızı koruyarak bu 
süreci daha rahat atlatmamı-
za yardımcı olacaktır.

Peki yaz aylarına girdiğimiz 
şu dönemde doğru egzersiz 
ve beslenme nasıl olmalıdır? 
Açık alanda mı yoksa kapalı 
alanda mı spor yapmalıyız? 

Öncelikle eğer açık alanda 
spor yapıyorsak sporu öğlen 
saatleri yerine güneşin daha 
az etkili olduğu saatlerde 
yapmamız sağlığımız açısın-
dan oldukça önemlidir. 
Kapalı alanlarda ise serin ve 
vücut ısısına uygun ortam 
sıcaklıklarını tercih etmeliyiz. 
Bunun yanında spor yapar-
ken vücudumuza uygun bir 
egzersiz programı belirle-
mek de oldukça önemlidir.

Yapacağımız program yavaş 
yavaş arttırılacak şekilde 
planlanmalı ve mutlaka olası 
sakatlıkları engellemek için 
spor öncesi 15 dakika 
açma-germe egzersizlerine 
yer verilmelidir. 

Doğru egzersizin altın kuralı 
düzenli beslenme ve sıvı 
tüketimidir.

Egzersiz öncesi ve sonrası 
mutlaka yeterli protein, 
karbonhidrat ve mineral 
alımı hayati önem
taşımaktadır. Özellikle yaz 
aylarında spor yaparken hava 
sıcaklığının yükselmesiyle 
beraber daha çok terleyece-
ğimiz için sıvı ihtiyacımız 
artacaktır.

Spor esnasında vücut önemli 
miktarda vitamin ve mineral 
kaybeder, bunu dengelemek 
için bol bol sıvı tüketmeli ve 
egzersiz esnasında belirli 
aralıklarla su içmeliyiz. 

Son olarak da yaz aylarında 
egzersiz esnasında seçeceği-
miz kıyafetler vücudumuza ve 
hava şartlarına uygun 
olmalıdır.

Hafif, açık renkli, terin 
emilebilmesini
sağlayan ve vücudun hava 
almasına yardımcı olacak 
kıyafetler giymek sıvı kaybını 
azaltarak zararlı güneş 
ışınlarından da korunmamı-
za yardımcı olacaktır.

Unutmayın ki hareketsizlik 
sağlığımızın en büyük 
düşmanıdır. Düzenli egzersiz 
ise sağlıklı bir yaşamın 
anahtarıdır. Bu nedenle 
bedeninize bir iyilik yapın, 
harekete geçin.

Sağlıklı ve sporlu günler 
dilerim.

Pandemi sürecinde pek çok insan virüsten korunmak isterken
hareketsiz bir yaşam tarzını benimsedi. Ancak sağlıklı yaşam için
düzenli egzersiz ve beslenmenin çok önemli olduğunun unutulmaması
gerekiyor. Pilates ve fitness antrenörü Yiğitcan Arslan yaz aylarında 
doğru egzersiz için bilgi verdi.  

Yiğitcan Arslan 
Pilates ve Fitness Antrenörü
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CİLT SAĞLIĞI

Kolajenin cilt üzerindeki etkileri
hakkında bilmeniz gereken her şey

Kolajen vücudumuzda doğal 
olarak bulunan bir proteindir.

Hücrelerin bir arada tutul-
masını sağlayan bağ dokusu-
nun ana maddesidir ve 
sağlamlık ve esneklik verir. 
En yoğun olarak cilt, eklem-
ler, kemikler, tendonlar ve 
kaslarda bulunur. Vücudu-
muzda en fazla bulunan 
protein olmasına rağmen 
maalesef yaş ve diğer 
çevresel faktörlerin etkisiyle 
zaman içinde azalır. Özelikle 
yirmili yaşlardan sonra her 
yıl vücudumuzdaki kolajenin 
yaklaşık %1’ini kaybederiz. 
Bu kaybı görsel olarak en iyi 
gözlemlediğimiz bölge 
cildimizdir. Cilt bu yapıtaşını 
kaybetmesi ile birlikte 
elastikiyetini yitirir, kuruma, 
sarkma, incelme ve kırışık-
lıklar görülmeye başlar. 
Cildimizin bir uzantısı olan 
tırnaklar ve saçlar da gücünü 
yitirir, ince ve kırılgan bir hal 
alır. 

Kolajen takviyeler bu kaybı 
yerine koymak için üretilmiş-
tir. Normalde barsaklardan 
emilemeyecek kadar büyük 
bir protein olan kolajen, 
hidrolize edilerek emilebile-
cek daha küçük parçalara 
ayrılabilir.

Yapılan bir çalışmada 
radyoaktif olarak
işaretlenmiş hidrolize 
kolajenin emilerek cilde 
kadar ulaşıp yerleştiği 
gösterilmiştir. Gene birçok 
çalışmada kullanıcılarda 
haftalar ve aylar içinde cilt 
kalitesinde ve nemliliğinde 
iyileşme, kırışıklıklarda 
azalma tırnak ve saçlarda 
güçlenme gözlendiği
bildirilmiştir.

Ürün seçiminde dikkat 
edilmesi gereken unsurların 
en başında içerdiği kolajenin 
emilebilir, yani hidrolize 
olması gelir. Bunun dışında 
içerdiği kolajen tipi de 
önemlidir. Vücudumuzda 
10’dan fazla farklı tipte 
kolajen bulunmaktadır ve 
bulundukları dokulara göre 
bu tipler değişir. Cilt için 
önemli olan kolajenler Tip I 
ve Tip III’dür.

Ürünün içerdiği kolajen 
miktarı da önemlidir. Günlük 
ortalama 5.000 mg’dan 
yüksek dozlarda saydığımız 
faydalı etkiler gözlenmiştir. 
Bu yükseklikteki dozların 
alımı tablet olarak çok zor 
olduğundan sıvı ve toz 
formlar çıkmıştır ve biyoya-
rarlanımları daha yüksektir.

Elde edildiği kaynağa göre de 
balık veya sığır kaynaklı 
olabilirler. Hangisinin daha 
etkili olduğuyla ilgili farklı 
fikirler olsa da anlamlı bir 
karşılaştırmalı çalışma 
bulunmamaktadır. Bu 
noktada kişisel tercihler ön 
plana alınabilir. Kolajen 
sentezindeki önemli rolleri 
açısından çinko, bakır ve C 
vitamini gibi ek takviyelerle 
birlikte alınması etkisini 
arttıracaktır.

Tabi ki sadece ek takviyeler 
almak sağlığımız için yeterli 
değildir. Kaliteli uyku, 
düzenli egzersiz, sigara 
kullanımından uzak durmak, 
sağlıklı ve bol vitaminli bir 
diyet ve güneşten korunma 
hem var olan kolajenimizi 
korumamızı hem de  aldığı-
mız takviyelerden maksimum 
verim almamızı
sağlayacaktır.

Son zamanlarda neredeyse her gün yeni bir kolajen takviye ürün karşımıza 
çıkıyor ve bu artışla birlikte aklımızdaki sorular da artıyor. Bunların
en başında gelen “kolajen takviye ürünler faydalı mı?” ve hemen ardından 
“peki hangisini almalıyım?”

Uzm. Dr. Dilek Başaran
Dermatoloji Uzmanı
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FİTOTERAPİ

COVID-19’a Karşı
Fitoterapötik Ajanlar

COVID-19 salgını hastalıklar-
dan korunma, bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesi ve 
tedavi konusunda birçok yeni 
yaklaşımı ön plana çıkardı. 
Fitoterapi de bunlardan biri. 
“Fitoterapi” kavramı tama-
men kanıta dayalı, sağlıkta 
koruyucu ve bütünsel 
yaklaşımları değerlendiren 
bir bilim dalıdır. Dolayısıyla 
etkinliği bilimsel olarak 
kanıtlanmiş besin takviyeleri-
nin kullanılmasını önemli 
buluyorum. 

Bitkilerle tedavi yalnızca 
ülkemizde değil, dünyada da 
en çok istismar edilen 
konuların başında geliyor. 
Konuyla ilgili ciddi bir bilgi 
kirliliği var. Piyasada konuyla 
ilgili basılan birçok kitap, 
konuyla ilgili konuşan birçok 
uzman olsa da halk nezdinde 
bu durum tam karşılığını 
görebilmiş değil.

‘İyileştiren Bitkiler’ ve 
“Bitkilerin Sağlık Sırları I ve 
II” isimli kitaplarımda da bu 
konuya geniş yer vermiştim. 
Özellikle, diyabet, böbrek, 
kan şekeri, kronik kalp 
yetmezliği, kanser, yüksek 
tansiyon gibi hastalıkların 
tedavisinde bitkisel
çözümlerden faydalanmak 
büyük önem taşıyor.

“Derdi veren Allah dermanını 
da verir” Tüm hastalıkların 
devasının doğada saklı 
olduğuna yürekten inanıyo-
rum. Elbette bu kanaate, 
doğal kaynaklı ilaç bilimi olan 
“Farmakognozi/Fitoterapi” 
ailesinin bir ferdi olmama 
bağlı olarak, fanatik bir 
yaklaşım sonucu varmadım.

Bilimsel araştırmalar, 
bilhassa bitkisel ekstreler ve 
etken maddelerin özellikle 
profilaktik olarak 
COVID-19’un yayılmasının 
önlenmesinde etkili olabildi-
ğini gösteriyor. Bu konuda 
kısa süre önce yayımlanan 
bir kitapta yer alan makale-
mizde, fitoterapinin yanı sıra 
diğer uzman bilim insanları 
tarafından diğer geleneksel 
ve tamamlayıcı tıp yaklaşım-
larının COVID-19 profilaksi ve 
tedavisinde olası etkinliği 
bilimsel araştırma bulguları-
na dayandırılarak tartışılmıştı 
(Kantarcı ve Yeşilada, 2020).

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 
İtalya’da yapılan ve nar 
kabuğu özütü içeren pastil 
kullanımının virüsü %91 
oranında yok ettiğini ispatla-
yan bir araştırmadan 
bahsetmiştim.

Türkiye’nin önde gelen bir 
bilim kuruluşu da uzun 
süredir üzerinde çalıştığı bir 
araştırmayı sonuçlandırdı. 
Ne mutlu ki araştırmaya göre 
nar kabuğu özütü içeren 
pastilin COVID-19’u yok ettiği 
resmi olarak ilk kez ülkemiz-
de onaylandı. Araştırma, 
laboratuvar ortamında VERO 
E6 hücreleri üzerinde 
yürütüldü. Bir havuza 
COVID-19 pozitif hücreler ve 
likit formda pastil yerleştiril-
di. Bir saat gibi kısa bir 
zaman içinde nar kabuğu 
özütü içeren likit pastil 
formülünün COVID-19 pozitif 
hücrelerini öldürdüğü 
gözlemlendi. İşin en iyi yanı, 
bu süre içinde diğer canlı 
hücrelere hiçbir zarar 
gelmediği de görüldü.
 

Önleyici yaklaşımlarla tüm 
virüs tiplerine karşı kendinizi 
koruyabilirsiniz. Havalandır-
manın kısıtlı olduğu alanları 
ziyaret edenler ya da işi 
gereği tüm gün bu alanlarda 
bulunanlar, toplu taşımayı 
sıklıkla kullananlar, plazalar-
da çalışanlar, sık sık AVM’ye 
ya da markete gidenler kendi 
üzerlerindeki riski daha da 
artırıyor. Bu kişilerin koruyu-
cu önlemler alması hayati 
önem taşıyor. Virüsün ilk 
kuluçka merkezinin tükürük 
ve boğaz hattı olduğunu ben 
ve meslektaşlarım birçok kez 
vurguladık.

Özellikle polifenol açısından 
zengin nar kabuğu, zerdeçal 
ve zencefil içerikli pastille-
rin virüsün boğazdan aşağı 
inmesini engellediğini 
biliyoruz. Çünkü pastil 
ağızda bir bariyer oluştura-
rak virüsün hücrelere 
girişini engelliyor. Böylece 
boğaz bölgesine bir set 
oluşuyor ve virüs akciğere 
ulaşamıyor. Özellikle 
kalabalığın yoğun olduğu 
alanlara girmeden yaklaşık 
1 saat önce aldığımızda, bizi 
virüse karşı koruyacak 
önemli bir tedbir almış 
oluruz.‘Bitki Kimyası’ alanında farmakognozi, etnobotanik, etnofarmakoloji, 

fitokimya ve aromatik bitkiler üzerine yaptığı çalışmalarla “Bilime Yön 
Veren 100 Türk” arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi, Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem 
Yeşilada, bitkisel ürünler ve kullanım alanlarını Alphega Dergisi okurları 
için anlattı.

Prof. Dr. Yeşilada, bitkisel ürünlerin COVID-19 gibi virüslerle mücadele-
de önemine değinirken, Türkiye ve dünyada yapılan klinik araştırmalar 
hakkında da bilgi verdi. 
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Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Yeditepe Üniversitesi
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FİTOTERAPİ

Her zaman söylediğim gibi “Derdi veren Allah dermanını da verir”. İş onu görebilmekte. 
Ancak İbn-i Sina’nın belirttiği gibi: “Hiç kimse, görmek istemeyen gözler kadar kör değildir”.

“Pastil Hakkında
  bilinmesi gereken 6 şey”

Prof. Dr. Erdem Yeşilada Yeşilada’dan;

1 Pastilin üzerine bir saat süreyle yemek yenmemeli ve su
içilmemelidir.

3 Pastilleri ağızda çiğneyerek kısa sürede tüketmeye çalışmamalı,
yavaş yavaş ağzınızın içinde çevirerek tüketmelisiniz.

5 Özellikle kalabalık ortamlara girilmesi gerektiğinde,
havaalanlarında ve toplu taşıma araçlarında koruyucu önlem
olarak pastil kullanılabilir.

2Şekerli pastiller mikroorganizmaların gelişmesi için ortam yaratır.
Bu nedenle “şekersiz” pastiller tercih edilmelidir. .

4Etkisi klinik çalışmalarla ispatlanmış, sağlık profesyonelleri
tarafından önerilen pastilleri kullanmalısınız.

6Geceleri dişinizi fırçaladıktan sonra ağzınıza  bir pastil alarak gece
boyunca erimeye bırakmak suretiyle gün içerisindeki risklerin
azaltılmasını sağlayabilirsiniz.
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KADIN SAĞLIĞI

Yaz dönemi beraberinde 
güneşin enerjisini getirse de 
gebeler açısından dikkat 
edilmesi gereken bazı 
durumlar bulunmaktadır.

Gebeliği yaz dönemine denk 
gelen anneler nelere dikkat 
etmeli? 

Yaz döneminde havaların 
ısınması ile beraber ihtiyacı-
mız olan su miktarı gebelik 
döneminde daha da artmak-
tadır. Gebelikte, kadın doğum 
hekimleri tarafından günde 
2,5 -3 litreye yakın su 
tüketilmesi önerilmektedir.

Yaz döneminde terleme ile 
kaybettiğimiz su miktarı daha 
da artacağından su ve sıvı 
alımızı daha da arttırmalıyız. 
Ayrıca hamilelerin güneşin 
en tepede olduğu ve 
sıcaklığın en yüksek seviyede
olduğu öğle saatlerinde 

olabildiğince dışarı çıkma-
maları ve serin yerlerde bu 
saatleri geçirmeleri öneril-
mektedir.

Yazın güneş ışınlarının etkisi, 
hepimizin bildiği üzere 
artmakta ve  ciltte leke 
oluşumuna sebep olmakta-
dır. Gebelikte ciltte leke 
oluşma eğilimi normalden 
daha da fazladır. Bu yüzden 
hamilelerin gebeliğe özel, 
yüksek faktörlü güneş 
koruyucu kremleri kullanma-
yı ihmal etmemeleri gerek-
mektedir.  Güneşin dik açı ile 
geldiği öğle saatlerinde 
olabildiğince dışarı çıkma-
malı, çıkmak zorunda 
kalırsanız şapka takarak ve 
güneş koruyucunuzu dışarı 
çıkmadan en az yarım saat 
önce sürerek kendinizi güneş 
ışınlarından korumalısınız. 
Doktorunuz size uygun bir 
güneş koruyucu önerecektir. 

Gebeler denize girebilir mi?

Evet , gebeler gebeliğinin her 
haftasında doktorlarına 
danışarak denize girebilirler. 
Yüzme, bel bölgesindeki yükü 
azaltan, gebelikte sırt ve bel 
bölgesini rahatlatan bir 
spordur. Deniz sonrası ıslak 
mayo ile oturmak vajinal 
infeksiyon ve mantara zemin 
hazırlayacağından buna 
dikkat ederek, denizden 
sonra mayonuzu değiştirerek 
sık sık denize girebilirsiniz. 

Havuz ise temizliğinden emin 
olduğumuzda kullanılabilir, 
fakat tercihimizi fırsatımız 
varsa her zaman denizden 
yana kullanmamız infeksi-
yonlar açısından daha doğru 
olacaktır.
 
Yazın güzel enerjisinden bol 
bol faydalanmanız dileğiyle.

Havaların ısındığı şu günlerde ülkemiz tam anlamı ile pandemiyi atlata-
masa da temiz hava almak ve bir yılın her zamankinden daha da ağır olan 
stresini deniz kenarında ya da doğada atmak hepimizin hakkı.  Özellikle 
hamileliğin getirdiği stresi de eklediğimizde gebelerin tatil ihtiyacı daha 
da belirginleşmektedir.

Gebelikte
Yaz Tatili ve
Güneş Uzm. Dr. Gizem Pektaş 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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PSİKOLOJİ

Öncelikle Bu Dönem İnsan 
Psikolojisinde Neler
Değiştirdi?

Pandemi ile birlikte 
"Normal" dediğimiz hayat 
akışımız değişmeye başladı. 
Bu alışılmadık duruma da 
“Yeni Normal” adını koyduk. 
Normal kavramı da başka 
anlam kazanmaya başladı. 
Bundan iki sene önce dışarda 
maske ve eldivenle gezen, 
alışveriş yapan insanlara 
“Normal Dışı” bakarken, 
şimdi artık bu davranışlar 
“Normal” davranış olarak 
kabul edilmeye başlandı. 
Hatta böyle davranmayanlar 
“Normal Dışı” kabul ediliyor. 
Demek ki normal kavramı 
kendi içindeki anlamı 
muhteva etse de kavramın 
etiketlediği şey zamana göre 
ve içinde bulunduğumuz 
duruma göre değişebilir. 
Normalin değişmesiyle 
birlikte alışkanlıklarımız ve 
rutinlerimiz de değişikliğe 
uğramak zorunda kaldı. 
Hobilerimizi, zevk aldığımız 
ve rahatladığımız aktiviteleri, 
sosyalleşmeyi, sportif 
faaliyetlerimizi, kültürel 
etkinlikleri, evlilik planları 
gibi pek çok aktiviteyi

Psikolojik sağlık için bu 
dönemde yapılması
gerekenler nelerdir?

• Yeni normale ayak uydur-
mak için rutinler oluşturmak 
hayatın halen kısıtlı da olsa 
aktığını hissetmemize yardım-
cı olacaktır.
• “Uyku, beslenme, kişisel 
bakım, spor” belli bir düzende 
tutmaya çalışmak önemlidir.
• Gün içinde bizde olumlu 
etkisi olan kişilerle iletişim 
halinde olmak iyi hissetmemizi 
sağlayacaktır. 
• Zevk aldığımız aktiviteler 
devam etmeye çalışılmalıdır.
• Stres ve gerginlik anında 
meditasyon, nefes egzersizleri 
gibi rahatlatıcı yöntemler 
öğrenmek ve uygulamak 
önemlidir. 
• Aile ile birlikte yapılabilecek 
aktivite ve sohbetler birliktelik 
adına katkı sağlayacaktır. 
• Hayal kurmanın insanın iyi 
hissetmesinde ve rahatlama-
sında önemli bir etkisi vardır. 
• Dinlenmeyi unutmamak çok 
önemlidir. Yorgun beden 
olumsuzluklar ile baş edemez.
• Bugüne kadar fırsat bulama-
dığımız ama yapmak istediği-
miz şeyleri planlamak ya da 
yapmak geleceğe umutla 
bakmamızı sağlayacaktır.

• Olumsuz ve devamlı hastalık 
ile ilgili konuşmalar olan 
ortamlardan ya da iletişimden 
uzak durulmalıdır.
Peki bu düşüncelerle baş 
etmek için neler yapabilir?

• Gün içinde düşünce sayısı 
çok fazla olmasına rağmen 
bazı düşünceler bizi bu kadar 
rahatsız etmiyor. Diğer 
düşüncelere bu kadar odak-
lanmazken bu düşüncenin bizi 
rahatsız etme nedenlerini 
düşünmek, tetikleyicilerini 
tespit etmek ve gerçeklikle 
bağlantısını sorgulamak uygun 
yöntemdir. 

• Düşünceleri engellemeye 
çalışmak yapılacak en büyük 
hatalardandır. Engellenen 
düşünce artar. Bunun yerine 
düşünceyi serbest bırakmak, 
geçmesine izin vermek 
yapılabilecek diğer bir 
yöntemdir. 

• Aklınıza gelen sizi endişelen-
diren düşünce için kendinize 
günün belli zamanında 
“Düşünme Serbestliği” 
sağlayın. Böylece günün 
tamamında bu düşünce için 
endişelenmek yerine günün 
belli bir zamanına endişeyi 
hapsedersiniz.
Belki de ertelediğiniz zaman o

düşünce rahatsız ediciliğini 
kaybedecektir.

 • Kendinize olumsuz düşün-
ceye karşıt %100 inandığınız 
olumlu bir düşünce geliştirin.
 
•Düşüncelerinizin gerçekleş-
me olasılığını test edin. Mesela 
gün içinde sizi az rahatsız 
edecek bir olayı “bir arkadaşı-
nızın tırnağının kırıldığını 
düşünün” ve kendisine akşam 
sorun. Aklımızdan geçen her 
düşünce gerçekleşiyor mu? 
Buna benzer egzersizleri 
birkaç tane daha çoğaltın. 
 
•Olumsuz düşünce ve kaygıla-
rınızla ilgili gerçek kanıt 
arayın. 

•Problem çözme konusunda 
kendinizi geliştirin.

•Nefes egzersizi, ufak tefek 
işlerle uğraşmak, zevk aldığım 
aktivitelere yönelmek, spor vb. 
gibi aktiviteler yapın.

•Olumsuz düşüncenin avantaj 
ve dezavantajlarını yazın.

İnsan var olduğu günden bu 
yana bir çok zorlukla karşılaştı 
ve karşılaştığını zorluklardan 
hep bir şeyler öğrenerek çıktı. 

yapamaz hale geldik. Hatta 
istediğimiz durumlarda dışarı 
çıkamaz duruma geldik. 
Çalışma şeklimiz değişti. Bu 
durum bir müddet herkesin 
çok hoşuna gitti. Ancak işler 
eve sığmaz hale gelince 
insanlar zorlanmaya başladı. 
Mesai kavramı yok olmaya 
başladı. Bunların üzerine ev 
ve aile sorumlulukları da 
eklenince planlama yapmak 
iyice zorlaşmaya başladı. 
Bizler de adaptasyon yetene-
ğimizi kullanarak "yeni 
normal" alışkanlıklarımızı 
geliştirdik.

Pandemi ile birlikte sağlık 
kaygısı ve sevdiklerini 
kaybetme korkusu da baş 
edilmesi gereken başka bir 
sorun olarak insanların 
karşına çıktı. Kimileri bu 
değişime neden olan 
COVID-19 pandemisini bir 
kurgu olarak kabul etti. Bu 
kabul, kaygıdan kurtulma 
davranışı olarak yorumlana-
bilir. Reddettiğiniz bir şey sizi 
korkutamaz ve kaygılandıra-
maz. Kimileri kendini ve 
sevdiklerini korumak için 
tamamen tecrit bir hayat 
yaşamaya başladı.

Burada da devreye “Maslow 
Hiyerarşisi” giriyor. 
Maslow’un kuramına göre 
insanların ihtiyaçları sınırsız-
dır ve insan bir ihtiyacını 
giderdikten sonra başka bir 
ihtiyaç ortaya çıkar. Bir 
ihtiyacı giderme süreci içinde 
ise tamamıyla memnun 
olma/hoşnut olma durumu 
olası değildir. Bu esnada, 
giderilmemiş ihtiyaç kişi için 
büyük bir motivasyon 
kaynağıdır, bireyi güdüler ve 
birey neyi henüz elde etme-
mişse ona büyük ilgi gösterir. 
Fakat, ihtiyaç giderildikten 
sonra bu ihtiyaca yönelik 
motivasyon davranışlar 
üzerindeki belirleyici etkisini 
kaybeder. 

Pandemi ile birlikte "Normal" dediğimiz hayat akışımız değişmeye
başladı. Normal neydi ve nasıl olmalıydı? Bu soruların cevapları evrildi 
ve bu evrilmenin sonuçları yeni normallerimiz olmaya başladı. Uzman 
Klinik Psikolog Enver Bayatlı pandemi psikolojisini ve yapılması
gerekenleri anlattı.  
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Pandemi Psikolojisi

Uzm. Kl. Psk. Enver Bayatlı
Uzman Klinik Psikolog

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 
Fizyolojik İhtiyaçlar:1 Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı:4

Güvenlik İhtiyacı:2

Açlık, susuzluk ve buna benzer temel
yaşamsal ihtiyaçlar

Statü, başarı, itibar, tanınma

Kendini Gerçekleştirme:5

Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama,
yaratıcılıkDış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden

korunma

Sosyal İhtiyaçlar:3

Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal
yaşam vb
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ÇOCUK SAĞLIĞI

Çocuklarda Yaz Aylarının Kabusu:
Sivrisinek ve Böcek Isırıkları

En sık görülen ısırık olan 
sivrisineğin ısırıklarında, 
ciltte geçici yanma hissi, 
kızarıklık, kaşıntı ve şişlik 
gelişebilir. Bu bölgenin 
kaşınmaması, ikincil olarak 
gelişebilecek infeksiyon 
riskinin azaltılması açısından 
önemlidir. 

Sivrisinek ısırıklarında 
antihistaminik kremler 
kaşıntı ve yanma gibi
şikayetleri azaltmaktadır. 
Korunma için, lavanta yağı, 
cibinlik, ultrasonik sivrisinek
kovucular gibi yöntemler 
kullanılabilir.

Arı sokmaları sivrisinek 
ısırıklarına göre daha 

belirgin bulgulara neden 
olabilmektedir. Arı sokması 
sonrasında arının iğnesini bir 
cımbız yardımıyla çıkartmak, 
bu bölgeyi sabun ve su ile 
yıkamak şikayetlerin hafifle-
mesi için sıklıkla yeterli 
olacaktır.

Ancak yüz, ağız, göz çevre-
sinde oluşan arı sokmaların-
da daha dikkatli olunmalıdır. 
Lokal cilt reaksiyonunun 
yanısıra nefes darlığı, yutma 
güçlüğü, bulantı, kusma ve 
baş dönmesi gibi şikayetlerin 
olduğu durumlarda acilen en 
yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmak gerekir.
Hikayesinde bu tür bir 
reaksiyon olan çocuklar için 
otomatik epinefrin enjektörü 
(Epi-Pen) taşınabilir.

Kene ısırıkları ise sık otların 
ve çalıların bulunduğu 
yerlerde ve hayvan barınma 
alanlarında görülür. Böyle 
yerlerde zaman geçirilmeden 
önce kene kovucu spreylerin 
kullanılması, sonrasında ise 
giyilen kıyafetlerin, eşyaların 
ve vücutta kenenin yaygın 
olarak bulunabileceği kol 
altı, kulak, bacak, diz arkası 
gibi bölgelerin yakından 
kontrol edilmesi gereklidir.

Vücuda yapışan kenelerin 
kesinlikle ezilmeden ve 
kenenin ağız kısmı koparıl-
madan nazikçe, çivi çıkarır 
gibi çıkarılması ve kenelerin 
taşıdığı hastalıkların daha sık 
görüldüğü bölgelerde bir 
sağlık kuruluşuna başvurul-
ması uygun olacaktır.

Tüm böcek ve sivrisinek 
ısırıklarında riski azaltmak 
için koruyucu önlemler 
almak önceliğimiz olmalıdır.

Bahçede veya yeşil bir alanda 
zaman geçirilecekse uzun 
çorap ve ayakkabı giyilmesi, 
şekerli ve açık gıdaların 
kapalı olarak saklanması, 
bitkisel yöntemlerin
kullanılması gibi önlemler 
çocuklarımızın
korunmasında etkili
olacaktır.

İlkbahar ve yaz aylarında özellikle çocuklarda sivrisinek ve böcek
ısırıkları çok yaygın olarak görülmektedir. Bunların birçoğu lokal
cilt reaksiyonları şeklinde seyrederken nadiren ağır alerjik
reaksiyonlara da yol açabilmektedir.

Doç. Dr. Didem Arman
Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı

https://www.incia.com/dogal-roll-on-deodorant-erkekler-icin
https://www.incia.com/dogal-roll-on-deodorant-kadinlar-icin
https://www.incia.com/dogal-vucut-koruyucu-sprey-krem



Değerli Alphega Dergisi 
Okuyucuları,

Bu ayki yazımda sizlerle 
“Karar Alma Dinamikleri” 
konusunu paylaşacağım.

Günün her saatinde çok 
çeşitli konularda belki de 
yüzlerce karar almanız 
gerekiyordur. Bu kararların 
kimileri günlük hayatınızı 
şekillendirirken, kimileri 
geleceğinize dair hedeflerini-
zi şekillendirecek olan 
stratejik boyuttaki kararlar 
olabilir. 

Öncelikle karar almanın 
tanımlayalım: Karar alma, 
alternatifler arasından seçim 
yapmaktır. Eğer alternatif 
yok, tek seçenek varsa o 
zaman karar alma değil, 
zorlama veya dayatma olarak 
tanımlanabilir.

Peki o zaman karar alma 
dinamikleri nasıl çalışır?

Bu konuda araştırma yapan 
uzmanlar konuyu ana 
temelde incelemeye
alıyorlar: 

1. Düşünerek Karar Alma : 

Tahmin edeceğiniz üzere 
düşünerek karar alanlar 
konuyla ilgili tüm detayların 
bilinmesini isterler. 

Ellerinde veri olmadan adım 
atmazlar. Karar alacakları 
konunun olumlu ve olumsuz
getirilerini açıkça görmek, 
bilmek isterler. Karar alma 
süreçleri bu nedenle biraz 
uzun sürer.

2. Hissederek Karar Alma:

Bu şekilde karar alanlar da 
hislere bağlı karar alma çok 
ön plandadır.

Karar alacakları konuyla ilgili 
özdeşleştirme, empati 
yapma, bağlanma gibi 
durumları çok yoğun yaşar-
lar. Referansla hareket etme 
eğilimleri biraz fazladır ve 
karar alma süreçleri hızlıdır.

KİŞİSEL GELİŞİM

 

Karar Alma Dinamikleri!

KİŞİSEL GELİŞİM

Fırat Çapkın
Eğitmen/Yazar/Konuşmacı

32 dergi

Ana hatları ile süreci sizlerle paylaştıktan
sonra, bazen kötü alınan kararlar da
büyük bir iyiliğe yol açabilir. Bu konuyla ile
ilgili Alexandr Fleming’in hikayesine
göz atmanızı öneriyorum.

Sevdiklerinize vakit ayıracağınız,
sağlıklı ve bol kazançlara günlere.

Saygı ve sevgilerimle,
   

Problemi
Tanımla

Analiz Et
Alternatif
Çözümler

Üret 

Çözüm
Önerilerini
Değerlendir

Kararı
Uygula

Kararı
Takip Et

1
2 3

4 5 6

Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Hangisi daha iyi?
Bunların iyisi veya kötüsü yok. İş dünyasında genel
kabul gören ve benim eğitimlerde anlattığım şöyle bir
yöntem var:   



Collagen
.
.
.

Energy
.
.
.

Immune
.
.


