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QUERCETIN (KUERSETİN)
NEDİR? NE İŞE YARAR?
Günlük beslenmemiz esnasında ortalama 10-40 mg civarında
tükettiğimiz quercetin (kuersetin) bileşiğini daha önce duymuş
muydunuz? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, tüm yönleriyle
quercetin’i anlattı, önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Quercetin, doğada 4 binden
fazla bitkide bulunan fenolik
bileşik grubundan biridir.
İzolasyonu ve biyolojik
olarak ilk tanımlanması
1936’da olmuştur. Yediğimiz
birçok besinde halihazırda
mevcuttur. Gıda bazlı
quercetin kaynakları
arasında elma, üzüm, çilek,
ve portakal meyvelerinin yanı
sıra soğan, siyah ve yeşil çay,
kuruyemişler, patates, marul,
ve domates örnek verilebilir.
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Ayrıca piyasada quercetin
izole preparatları mevcuttur.
Normal şartlarda
desteğe ihtiyaç yok
Eğer herhangi bir
sağlık problemimiz veya
şikâyetimiz yoksa, sağlıklı
yaşamı sürdürebilmek
için doğal meyve ve
sebzeler tüketerek elde
edeceğimiz quercetin yeterli
olacaktır. Doğal beslenme
ile günlük ortalama

quercetin alımımız 10-40
mg. arası değişmektedir;
ancak hastalık belirtileri
gösteriyorsak maalesef
sadece meyve ve sebze
tüketerek ihtiyacımız
olan quercetin düzeyine
ulaşamayız.
Son yıllarda, çeşitli
farmakolojik özellikler
quercetin’e atfedilmiştir.
Örneğin, spontane
ve deneysel olarak
indüklenen hipertansiyonda

QUERCETIN HANGİ
BESİNLERDE BULUNUYOR?

Dr. Tuğçe Hürkal

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

kardiyoproteksiyon,
trombosit agregasyonunun
önlenmesi, antianjiyogenik,
antikanser, antialerjik,
antiülser ve antiinflamatuar
özellikler sayılabilir.
Quercetin’in ayrıca anti
diyabetik, antioksidan,
alzheimer karşıtı,
antimikrobiyal etkileri de
çalışmalarla gösterilmiştir.
Serbest oksijen radikallerini
azaltarak artritlerde ve yara
iyileşmesini hızlandırarak,
kalıcı izlerin oluşmasını
engellediği bilinmektedir.
Uzun yıllardır alerjen genç
kuşak hastalarında uzun
soluklu kullanılan bir
molekül olan quercetin,

Quercetin, günlük
tükettiğimiz gıdalar
içinde içinde en bol
bulunan flavonoiddir.
Adını ilk kez duyuyor
olabilirsiniz; ama
sağlıklı ve dengeli
beslenen herkesin
günde ortalama
10-40 mg civarı
quercetin tükettiği
tahmin edilmektedir.
Peki bu tüketimi,
hangi gıdalar
sayesinde yapıyoruz
dersiniz? Öncelikle
bilmeniz gereken;
kırmızı, yeşil ve
mor pigmentli
bitkilerin
quercetin içerdiği.
Tabii ki bu meyve
ve sebzelerin
yetiştirilme ve
saklama şartları, içerdikleri
quercetin miktarında
son derece etkili oluyor.
Kaynaklar, tüm şartların
sağlandığı organik
domateslerin, diğerlerine
oranla yüzde 80’e yakın
daha fazla quercetin
içerdiğini gösteriyor.

Örneğimizdeki
domatesin yanı sıra
elma, üzüm, çilek,
portakal, kiraz, vişne,
yaban mersini,
böğürtlen gibi
renkli meyveler...
Kırmızı başta
olmak üzere
soğanlar, siyah ve
yeşil çaylar, yapraklı
yeşillikler, brokoli,
ıspanak, yaban
kerevizi... Karabuğday,
kakao, çiğ kuşkonmaz,
kapari, zeytinyağı,
kuru baklagiller ve
keçiboynuzu...
Gördüğünüz gibi, doğa
quercetin konusunda
hayli cömert; ancak
yukarıda saydığımız tüm
besinlerin yetiştirilme
ve saklama koşullarının
içerdikleri quercetin
miktarında çok etkili
olduğu bilgisini tekrar
paylaşmamızda büyük fayda
var. Yani dikkat! Takviyeye
ihtiyacınız
olabilir.
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pandemi ile birlikte oldukça
bilinir hale geldi.
Üst solunum yolu virüsleri
ora-nazal (ağız-burun )
bölgeye yerleşmeyi seven
ve sıklıkla salgıladıkları
uyarıcı enzimler / uyaranlarla
dokuda alerji benzeri etki
oluşturarak hasar yapar.
Dolayısıyla anti-alerjik
etkisini iki ana immünolojik
yolak (IL4 ve Th1/Th2
dengesini sağlayarak)
oluşturmaktadır.
İmmun dengeyi sağlayarak
vücudumuzda inflamasyonu
(yangıyı) başlatan ana yolu
bloke ederek, inflamasyon
sürecini bastırmaktadır.
Yapılan araştırmalar
göstermekte ki quercetin ve
quercetin türevi bileşikler
viral çoğalma için gerekli
olan proteaz enzimlerinin
bazılarını inhibe ederek
(engelleyerek) viral
çoğalmayı baskılamakta
ve dolayısıyla viral bulaşı
kırmak yolunda bize avantaj
sağlamaktadır.
Tekrarlayan ve uzun soluklu
alerjilerde destek şart
Çocuklarımız en değerli
varlıklarımızdır ve “minimum
ilaç ilkesi” özellikle onlarda
çok daha geçerli. Bizler
de onların şikâyetlerini
öncelikle ilaç dışı desteklerle
çözmeye çalışıyoruz; ancak
konu son yılların en sık
rastlanan şikâyeti alerji
olunca, şikâyetler tekrarlıyor
ve uzun solukluysa destek
amaçlı bazı moleküller ön
plana çıkabiliyor.
Quercetin de onlardan
biri. Örneğin yakın tarihli
bir çalışmada, elma ve
soğan kabuklarında küçük
miktarlarda bulunan bu
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antioksidanın takviyelerinin
alerjik yanıtı körelttiği
bulundu.
Quercetin histamin
salgılayan, burun ve kaşıntılı
reaksiyonlara neden olan
mast hücrelerinin aktivitesini
inhibe ederek çalışır. Bazı ön
kanıtlar, quercetin’in astım
semptomlarını hafifletmeye

de yardımcı olabileceğini
düşündürmektedir.
Bu bileşik,
aktardıklarımızdan
göreceğiniz gibi pek çok
farklı alanda işimize yarıyor
olsa da doktorunuza
danışmadan kullanmamanız
yönünde uyarımızı da
dikkate alınız.

QUERCETIN’İN FAYDALARI NELERDİR?*
l Enfeksiyonları

önleyebilir
Antibakteriyal özellikleri
bazı bölgelerde yaşanan
enfeksiyonları önlemeye
yardımcı olabilir.

l Enflamasyonu

azaltabilir
Stres ve yaralanma
sonrasında oluşan iltihapları
azaltmaya yardımcı olabilir.

l Serbest

radikaller ile
savaşır
Yaşlanmayı hızlandıran
serbest radikallere karşı
direnç geliştirebilir.

l Alerji

semptomlarını
azaltabilir
Antienflamatuar
özellikleriyle alerji
semptomlarını azaltabilir.

Bronşit ve astımı
hafiflettiğine dair kullanıcı
deneyimleri mevcuttur.
l Nörolojik

hastalıkları
önlemeye yardımcı olabilir
Antioksidan özellikleri,
serbest radikallere karşı
direnç geliştirdiği için
nörolojik hastalıkları
önlemeye de yardımcı
olabilir.

* Yukarıdaki teorilerin bir
kısmı hayvanlar üzerinde
yapılan araştırmalarda
kanıtlanmış olsa da insanlar
üzerinde yapılan çalışmalar
henüz kesin sonuçlar
vermemiştir. Dolayısıyla
tüm ifadelere temkinle
yaklaşmakta fayda vardır.

TOPLUM SAĞLIĞI

Anne
adayları
dikkat!

GEBELİKTE AŞI OLMAYI
SAKIN İHMAL ETMEYİN

Gebelerin aşı yaptırmadıkları takdirde hastalığın daha ağır, daha ölümcül
seyredeceğini vurgulayan Prof. Dr. Faruk Buyru’ya kulak verilim!
Covid-19 riski ortadan
kalkmadı ve pandemi
koşulları devam ediyor.
Dolayısıyla başta Sağlık

Prof. Dr. Faruh Buyru
Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı
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Bakanlığı tarafından yapılan
günlük açıklamalar olmak
üzere, pek çok medya
organında virüs bağlantılı
ölümlerle ilgili haberler
okuyoruz. Bunlar içinde, hiç
kuşku yok ki en üzücüleri
arasında da virüs yüzünden
hayatını kaybeden gebeler ve
yeni annelerin ölüm haberleri
yer alıyor.
Gebelerin hem kendileri hem
bebekleri için aşı olması
gerektiğini ifade eden Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Prof. Dr. Faruk
Buyru, hamilelik döneminde

geçirilen korona virüsün
hem anne hem de bebek
açısından ciddi sonuçlar
doğurabildiğini hatırlatarak
önemli uyarılarda bulundu.
Gebelerin aşı yaptırmaktan
kaçındıkları takdirde
hastalığın daha ağır, daha
ölümcül seyredeceğini;
anne ve bebek ölümlerine
yol açabileceğini vurgulayan
Prof. Dr. Faruk Buyru’ya
kulak verilim:
“Yüz binlerce gebeyi
kapsayan çalışmalarda,
gebelik döneminde yapılan
korona virüs aşılarının anne

ve bebek sağlığı açısından
olumsuz etkisinin olmadığı,
koruyuculuğunun epeyce
yüksek oranda olduğu ortaya
çıktı. Aşılı olanlarda hastalık
ortaya çıktığı takdirde
de oldukça hafif geçtiği
ve ölümcül seyretmediği
kanıtlanmış durumda.
Bütün bunlara rağmen bazı
önyargılarla, yanlış bilgilerle
gebeler aşı yaptırmaktan
kaçınabiliyorlar.”
Aşısız gebelerde hastalığın
annede tansiyon yüksekliğine
ve erken doğuma da neden
olabildiğini söyleyen Prof.
Dr. Faruk Buyru, “Anneyi
erken doğuma almak
zorunda kalabiliyoruz” deyip,
ekliyor: “Bu durumdan,
doğacak bebek de olumsuz
etkileniyor.”
“Kadın doğum hekimlerinin
çoğu aşı yapılmasını öneriyor
ama bir kısmı aşıyı hamilenin
kendi inisiyatifine bırakmak
durumunda kalıyor” tespitini
yapan Prof. Dr. Buyru,
tam da bu noktada Sağlık
Bakanlığı’ndan yapılan bir
açıklamaya atıfta bulunarak
şunları söylüyor:
“Sağlık Bakanlığı’nın
verdiği güvence ile tüm
hekimler artık gebelere aşıyı
önerecektir. Gebelere çok
daha kolaylıkla ‘aşı yaptırın,
bunun olumsuz etkisi yok
hem kendinizi hem bebeğinizi
hem de çevrenizi korumak
için aşı yaptırmalısınız’
şeklinde bir vurgulama içine
girebileceklerdir.”
Biz de tüm anne adaylarını,
uzmanların uyarılarını ciddiye
almaya davet ediyoruz.

GEBELİĞİN HER DÖNEMİNDE
AŞI YAPTIRABİLİRSİNİZ!
Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay,
“Aşı, gebe kalmayı
planlayanları, gebeleri ve
emziren anneleri Covid-19
risklerine karşı korumanın
en iyi yolu” diyerek, dünyada
gebelik dönemlerinde yapılan
aşılama çalışmalarını örnek
gösterdi:
“Gebelikte aşılama bazı
ülkelerde 12 hafta sonrasında
yapılmaktadır. ABD’de
yayınlanan bir araştırma
raporunda 20 haftadan
küçük 2 bin 500 gebenin
aşılandığı, ama düşük
oranın artmadığı
bildirilmiştir. Bunun
üzerine ABD’de aşı,
gebeliğin herhangi
bir döneminde de
yapılmaya başlanmıştır.
İngiltere’de
aşılanma sonrası
gebelik planlarının
ertelenmesine gerek
olmadığı bildirilmiştir.
Bir gebede oluşan
antikorların,
plasentayı
geçerek bebeğin
bağışıklığına da
yardımcı olması
muhtemeldir.”
Op. Dr. Yıldız
Ayhan Tunçay’ın
anne adaylarına
verdiği mesaj son
derece net:
“Hamileliğin her
döneminde aşı
yaptırabilirsiniz.”
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Annelerin içi rahat olsun

AŞIYA TEREDDÜTLE
YAKLAŞMAYIN!
Bebeğini emziren yeni anneler, gebelik
planlayanlar ve gebeler için uzmanların
mesajı: “İçiniz rahat olsun, aşınızı olun.”
Covid-19 aşısı olmamış
hamilelerde Delta varyantı
sıklığının arttığını belirten
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu,
aşı olmamış enfekte
hamilelerde hastalığın
daha ağır seyrettiğini,
yoğun bakıma yatış ve
ölüm sıklığının da arttığını
vurguluyor. Bu gelişmeler,
bebekler açısından da erken
doğum ve dolayısıyla bebeğin
yeni doğan ünitesine yatışı gibi
sonuçlara yol açabiliyor.
Hamilelikte Covid-19
riskinden korunmanın
en iyi yolunun aşı
olmak olduğunu
söyleyen Prof. Dr.
Leblebicioğlu
ekliyor:
“Covid-19 aşısını
hamile olan,
emziren, gelecekte
hamilelik düşünen
anne adayları da
dâhil olmak üzere
12 yaş ve üzerindeki
tüm kişilere kesinlikle
öneriyorum.”
Gebelerin ve bebeğini
emziren annelerin bir
kısmında aşıya karşı tereddüt
oluştuğunun hatırlatılması
üzerine “Hamilelik sırasında
Covid-19 aşısının güvenliği
ve etkinliği hakkında kanıtlar
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Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
Enfeksiyon Hastalıkları
ve Mikrobiyoloji Uzmanı

artmaktadır” diye söze
başlayan Leblebicioğlu, “Aşı,
hem kadınlar hem de bebekler
için hamilelikte Covid-19
riskine karşı korunmanın en
iyi yoludur” diyor.
Covid-19 aşıları da dâhil
olmak üzere herhangi bir
aşının kadınlarda veya
erkeklerde doğurganlık
sorunlarına neden olduğuna
dair bir kanıt olmadığının altını
çizen Prof. Dr. Leblebicioğlu,
şu bilgileri sıralıyor:
l Hamilelik planlayan

kadınların aşılamadan sonra
hamilelikten kaçınmalarına
gerek yoktur.
l Hamile ve yakın zamanda
hamile olan kişilerin, hamile
olmayan kişilere kıyasla
Covid-19 ile ciddi şekilde
hastalanma ihtimali daha
yüksektir.
l Covid-19 aşısı olmak,
hamileleri Covid-19’dan
kaynaklanan ciddi
hastalıklardan koruyabilir.
l Covid-19 aşısı olanlar
emzirmeye devam edebilirler.
l Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı’nın aşı uygulanacak
kişiler listesinde hamileler
ve emziren kadınlar da yer
almaktadır.

ECZACI GÖZÜYLE

Hiperpigmentasyon
dünyasında bileşenler
Uzm. Ecz.
Sema Uysal Zeybek

Leke tedavisi ürünlerinde en fazla kullanılan
aktif bileşenler ve bu bileşenler hakkındaki
son bilimsel çalışmalar.

Dermokozmetik Okulu

Leke tedavisinde kullanılan
-hiperpigmentasyon
dünyasına dair- ürünlerde
en fazla kullanılan aktif
bileşenler şunlardır:
Hidrokinon
Hiperpigmentasyon
bozuklukları için altın
standart tedavi olarak kabul
edilir. Hidrokinon yüzde
dört kullanımı melazma
dispigmentasyonunda
istatistiksel olarak anlamlı bir
iyileşmeye yol açmıştır.
(Bazı kişilerde irritan
dermatite neden olabilir ve
kronik kullanımı ekzojen
okronoza yol açabilir.)
Retinoidler/RETİNOL
A vitamini ve türevleri
(retinoidler), yaşlanmayı
geciktirmede topikal
formülasyonlar olarak
kullanılır. Reçetesiz, kozmetik
retinoidler, retinol, retinilpalmitat, retinilasetat ve
retinaldehitgibi doğal veya
sentetik ürünlerdir.
Azelaik asit
Azelaik asit, Pityrosporum
ovale’den türetilen doğal
olarak metabolize edilmiş
bir dikarboksilik asittir. Antienfektif, anti-inflamatuvar,
anti-keratinize edici ve
anti-melanojenik özellikleriyle
çeşitli tedavilerde rol oynar.
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Kojik asit
Kojik asit bazı Acetobacter,
Aspergillus ve Penicillium
türlerinin doğal bir organik
asit ve mantar yan ürünüdür.
Bir ROS süpürücü görevi
görür, antimikrobiyal,
yaşlanma karşıtı ve
antioksidan özellikler sergiler
ve tirozinazı inhibe eder.
C vitamini
C vitamini çeşitli
formülasyonlarda mevcuttur.
L-askorbik asit en biyolojik
aktif formdur ve birçok
kozmetik üründe kullanılır.
Arbutin
Arbutin Alfa ve β-arbutin,
yaban mersini bitki
yapraklarından ekstrakte
edilen hidrokinon türevleridir.
Arbutin, toksisite yokluğunda
melanosit olgunlaşmasının
inhibisyonuna ek olarak
tirozinaz aktivitesini azaltan
doğal bir glukonopiranozittir.

Nikotinamid
Niasinamid olarak da
adlandırılan nikotinamid, B3
vitamininin suda çözünür bir
amididir. Melanositlerden
epidermal keratinositlere
melanozom transferini inhibe
edebilir.
Ferulik asit
Ferulik asit (FA) bitkilerde
bulunan fenolik asit grubunun
bir parçasıdır ve bir sinnamik
asit türevidir. Genellikle
kepekli tahıllar, üzüm, elma,
ıspanak, maydanoz, ravent,
yulaf, çavdar ve arpada
bulunur. FA, düşük tahriş edici
antioksidan özelliktedir.
Oryza sativa
Pirinç özleri (Oryza
sativa), cilt bozukluklarını
tedavi etmek için yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Hiperpigmentasyon için
kozmetik ilaçlara yüksek
oranda esansiyel yağ asitleri
içeren pirinç kepeği yağı
eklenebilir. Pirinç kepeği
yağının temel bileşeni olan
γ-Oryzanol, B16F1 melanom
hücrelerinde hücresel
melanin üretimini 3 ve 30
μM’de sırasıyla yüzde 13 ve
yüzde 28 oranında önemli
ölçüde inhibe eder.
(Yazıda kullanılan kaynaklar için
lütfen bize başvurunuz.)

ECZACI GÖZÜYLE

B12 vitamini
B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin normal
işlevi için çok önemlidir. Ayrıca kırmızı kan
hücrelerinin oluşumunda yer alır ve DNA’nın
oluşturulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur.

B12 vitamini, beynin ve sinir
sisteminin normal işlevi
için çok önemlidir. Ayrıca
kırmızı kan hücrelerinin
oluşumunda yer alır ve
DNA’nın oluşturulmasına ve
düzenlenmesine yardımcı
olur. Vücuttaki her hücrenin
metabolizması, yağ asitlerinin
sentezinde ve enerji
üretiminde rol oynadığı için
B-12 vitaminine bağlıdır.

ve halsizlik şikâyetlerinden
anlayabilirsiniz. Yine el
ve ayaklarda uyuşma
ya da karıncalanma,
kas güçsüzlüğü; hafıza,
kavrama ve muhakeme ile
ilgili sorunlar; iştahsızlık,
kilo kaybı ve konstipasyon
da gözlemlenebilir. B12
eksikliği kadınlarda ise adet
düzensizliklerine sebep
olabilir.

B12 vitamini eksikliği en
çok yaşlılarda ve veganlar
gibi hiçbir şekilde hayvansal
gıdayla beslenmeyenlerde
görülebilir. Metformin
kullanan diyabet hastalarında,
uzun süre proton pompa
inhibitörleri kullanan
kişilerde de B12 vitamini
eksikliği gözlenebilir. C
vitamini takviyelerinin
B12 vitaminiyle
birlikte alınması
da vücudunuzdaki
mevcut B12 miktarını
azaltabileceğinden,
takviye iki ya da
üç saat aralıklarla
alınmalıdır.

Bazı insanlar besin
kaynaklarından B-12
vitamini almakta güçlük
çekerler ve takviye almaları
gerekebilir. Özellikle vegan
beslenen kadınlar, haplarını
takviye olarak hayat boyu

Danışanlarınızda B12
vitamini eksikliğini
soluk ya da sararmış
ciltlerinden, aşırı yorgunluk

Uzm. Ecz.
Müge Koparan

kullanmalıdır. Takviyelere
ilaveten, B12’den zengin
ürünleri içeren bir beslenme
programı önerilebilir.
Besin desteklerinde kullanılan
B12 vitamini, siyanokobalamin
ve metilkobalamin gibi
farklı formlarda olabilir.
Siyanokobalamin en yaygın
kullanıma sahip olan sentetik
formudur ve yapısında
bulunan siyanür oranı her
ne kadar düşük olsa ve bu
değerler FDA tarafından
güvenli kabul edilse de uzun
süreli kullanımda birikim
etkisi ile hücresel toksin
yükünde artış olabilmektedir.
Metilkobalamin gibi bir
alternatif varken özellikle
gebelik dönemi gibi narin bir
dönemde siyanokobalamin
kullanımından kaçınmak
yerinde olacaktır.
B12 vitamin takviyeleri
uygun dozlarda
alındığında genellikle
güvenli kabul edilir.
Aşırı yüksek doz B12
alımı, çoğunlukla toksik
veya zararlı nitelikler
göstermez. Çünkü
vücudumuz sadece ihtiyaç
duyduğu kadar B12 vitamini
emer ve fazlalık idrarla atılır.
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D vitamini insanlar için
neden önemli?
D vitamininin gereğinden az olması hangi sağlık
sorunlarına neden olur? D vitamini eksikliğinin
Ecz. Kübra Tuncel nedenleri nelerdir?

D vitamini önemli görevleri
olan, yağda çözünen bir
vitamindir. Kalsiyum ve
fosforun bağırsaktan
emilmesini sağlar. Kemik
erimesine yol açan
hormon olan paratiroid
hormonunun salgılanmasını
önler, kemikleri korur.
Hipertansiyon, kalp
hastalıkları, bazı kanser
ve otoimmün hastalıklara
karşı koruyucudur. Sistemde
D vitamininin gereğinden
az olması aşağıdaki sağlık
sorunlarına neden olur.
• Kanda kalsiyum düzeyinin
düşüklüğü (Hipokalsemi )
• Kanda fosfor düzeyinin
düşüklüğü (Hipofosfatemi)
• Çocukluklarda kemiklerin
yumuşaması ve eğrilmesi
(Raşitizm)
• Erişkinlerde kemiklerin
yumuşaması ve kas
güçsüzlüğü (Osteomalazi)
• Kemik kütlesinin azalması
ve kemik kırılganlığının artışı
(Osteoporoz)
Doğal kaynakları
Günlük D vitamini; kollar,
bacaklar ve yüzün ortalama
40 dakika gün ışığına maruz
kalmasıyla deride oluşur
ve bunun geri emilebilmesi
için ortalama 40 dakika
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gereklidir. Bu süreçte cilde
güneş koruyucu sürmemek
ve kesinlikle deriyle temas
etmemek gerekir. D vitamini
oluşumu ve emilmesi maruz
kalınan güneş ışığı miktarı,
yaş, deri rengi, temas süresi
ve diğer tıbbi sorunlara
göre kişiden kişiye değişir.
D vitaminin deride yapımı ve
geri emilmesi yaş ilerledikçe
azalır.
D vitaminin diğer önemli
kaynağı gıdalardır. Tereyağ,
süt, yulaf, tatlı patates,
yumurta sarısı, sıvı yağlar,
karaciğer, somon balığı,
sardunya ve ton balığı gibi
bazı gıdalarda ve bitkilerden
maydanoz ile ısırgan otunda
doğal olarak bulunur.
Bazı ülkelerde süt ve
süt ürünleri, ekmek,
tahıllar D vitamini ile
zenginleştirilmektedir.

D vitamini
eksikliğinin nedenleri
D vitamini eksikliği üç ana
nedenden kaynaklanır:
• Yetersiz güneş ışığı ile
birlikte gıdalarla yetersiz D
vitamini alımı
• D vitamininin bağırsaktan
yetersiz emilimi.
• Karaciğer veya böbrek
hastalığı olanlarda, D
vitamininin etkin formuna
dönüşememesi.
• Bazı ilaçların D vitamini
emilimini önlemesi.
Anne sütünde D vitamini
yok denilecek kadar azdır,
bunun için hazır mamaların
bir kısmı D vitamini ile
zenginleştirilmiştir. Yaşlılarda
gıda alımı normal olsa bile
emilim bozukluğundan
dolayı D vitamini emilimi
az seviyededir. Bebekler ve
yaşlılar günlük 400 IU
D vitamini almalıdır. Bebek
ve çocukların uzun süreli
güneş altında kalması, deri
kanseri riskini artırdığından
doktorlar tarafından
önerilmez. Şişmanlar,
esmerler ve yetersiz güneş
ışığı alan erişkinlerde, D
vitamini eksikliği riski vardır.
Yaşlandıkça vücutta D vitamini
oluşumu ve depoları azalır.

ECZACI GÖZÜYLE

Kış aylarında
cilt nemlendirme
Anne ve bebekler için cilt bakımının yaza göre
daha çok önem kazandığı kış yaklaştı.
Uzm. Ecz.
Esin Pırnal Kaya

Öncelikle kendimi kısa
olarak tanıtmak isterim .
Ege Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi mezunuyum.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde farmakoloji
yüksek lisansı yaptım.
Ardından doğal kozmetik
markamı kurdum ve ürün
geliştirmek ve sektörde
bilgilenmek isteyenlere
eğitim ve danışmanlık
vermeye başladım. Bu
yazıda sizlerle tecrübe ve
bilgilerimi paylaşmaktan
onur duyuyorum.
Kış yaklaştı. Cilt bakımı yaz
aylarından daha önemli
hale geldi. Tabii ki anne ve

bebekler için daha hassas
olmamız gereken bir dönem.
Cilt bakımında en önemli
olan konulardan biri olan
nemlenme bu aylarda
ön plana geçti. Anne ve
bebek ürünlerini seçerken
öncelikle nemlenme
özelliğine bakmamız lâzım.
Nemlendirici ürünlerinde
olmazsa olmaz üç özellik
vardır:
1. Okluzif özellik:
Kapatıcılık anlamına gelen
okluzif özellik; bir bir film
şeridi gibi eli sarmakta,
eldiven görevi görmektedir.
Bu eldivene benzeyen etki
ile deriden buharlaşan
su tutulur ve buharlaşma
engellenir. Deri nemini
kaybetmez ve kuruması
engellenir.
2. Hümektanlar:
Su çekiciler
anlamına gelen
hümektanlar,
nemlendirici
ürünlerde olmak
zorundadır.
Bunlara; gliserin,
propilen glikol,
sodyum pca, sodyum
laktat, sorbitol,
hyaluronik asit örnek

olarak gösterilebilir.
Hümektanlar atmosferde ve
deri altında bulunan suyu
derinin en üst tabakasına
çekmekle görevlidir.
Ayrıca suyun hızlı
buharlaşmasını engeller..
3. Emoliyanlar:
Stratum korneumun tuğlaya
benzeyen yapılarının arasını
doldurarak bariyer onarımı
yapar. Ayrıca dokuların
yumuşamasını sağlayarak
esneklik kazandırır.
Emoliyan olarak kolajenler,
yağlar örnek verilebilir.
Bunların yanı sıra su
içermesi, direkt olarak
stratum corneumun hızlıca
nemlenmesini sağlayacaktır.
Sadece yağdan oluşan
karışımlar, yukarıda
bahsettiğim içerikleri
içermediğinden tam bir
nemlenme sağlamaz;
ama destek ürün olarak
kullanılabilir.
Bu yazımda anne ve
bebekte cilt nemlenmesi
için majör ve destek
unsurlardan bahsettim.
Özet olarak: Mutlaka bir
nemlendirici kullanmanız
gerekir. Herkese yeni yılda
mutluluklar dilerim.
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Çok önemli uyarı:

SİGARAYI HEMEN
BIRAKMALISINIZ!
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan
Sayar, son yıllarda kadınlar arasında sigara
kullanımının ve dolayısıyla akciğer kanseri
görülme sıklığının arttığını söylüyor.
Akciğer kanseri günümüzde
en çok endişe edilen kanser
türleri arasında yer alıyor.
Akciğer kanserinin en
önemli sebebi ise tütün ve
tütün mamulleri. Yapılan
araştırmalara göre sigara
kullanımının azalmaya
başladığı erkeklerde akciğer
kanseri görülme sıklığı ve
bu hastalığa bağlı yaşam
kaybı azalırken, sigara
kullanımının arttığı kadınlarda
ise bu durumun tam tersinin
yaşandığı görülüyor.
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Adnan Sayar, sigara
kullananların yanı sıra sigara
içilen ortamlarda uzun süre

bulunmak zorunda kalan
insanlarda da akciğer kanseri
riskinin, içmeyenlere göre
bir buçuk kat arttığı bilgisini
paylaşarak önemli bir uyarıda
bulundu:
Sigara birinci derecede etkili
“Sigara ile akciğer kanseri
arasında alınan doz ile ilgili de
bir paralellik bulunmaktadır.
Günde iki paket ve üzerinde
sigara kullanan her yedi
kişiden biri akciğer kanseri
nedeniyle hayatını kaybediyor.”
Akciğer kanserinin sinsi bir
şekilde ilerliyor olabileceğini
belirten Prof. Dr. Adnan Sayar,
akciğer kanserinin en

SİGARAYI BIRAKTIKTAN HEMEN SONRA...
Kan
basıncı
normale
döner

20

dakika

Kan
oksijen
düzeyi,
normale
döner

8

saat

12-36 ay
sonra,
kanser riski
yüzde 50
azalır

24
saat
12-36
ay
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Vücutta
karbon
monoksit
azalır, oksijen
artar

Prof. Dr. Adnan Sayar
Göğüs Cerrahisi Uzmanı

önemli ve en sık karşılaşılan
belirtilerini; halsizlik,
iştahsızlık ve kilo kaybı olarak
sıralıyor. Ancak akciğer
kanserlerinin bir kısmının
ise yerleşimi sebebiyle
ileri evreye kadar hiç bulgu
vermeden sinsi bir şekilde
ilerleyebildiği uyarısını da
ekliyor. Böyle durumlarda
kanser, ancak hastanın başka
bir rahatsızlık nedeniyle
doktora başvurmasıyla ortaya
çıkabiliyor.
Akciğer kanserinin belirtileri
Aşağıdaki belirtilerin bir ya da
birkaçını aynı anda yaşamak
tabii ki akciğer kanseri
olduğunuzu göstermez; ancak
akciğer kanseri belirtileri
olarak sıralanan semptomlar
arasında olduğunu da
unutmamalısınız:
• Kilo kaybı
• İştahsızlık
• Halsizlik
• Öksürük
• Nefes darığı
• Kanlı balgam
• Öksürükle birlikte
kan gelmesi
• Ses kısıklığı
• Yutkunmakta zorlanma
• Boyunda şişlik
• Omuz veya kol ağrısı

BAĞIŞIKLIK

Apiterapi ile iyi yaşam
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez,
apiterapi için seçilecek arı ürünlerinde
dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Klinik Beslenme Uzmanı
olarak Apiterapiyi; bal ve arı
ürünlerinin besin yönünden
zenginliği, içerdiği doğal ve
etkin besin bileşenleri ile
sağladığı olumlu etkilerinden
dolayı iyi yaşamın bir parçası
olarak tanımlıyorum.
Sağlık profesyoneli olarak
apiterapi için seçilecek
arı ürünlerinde üzerinde
durmak istediğim noktalar;
pratik kullanım kolaylığı
sağlaması, formülasyonunun
bilimsel alt yapıya sahip
olarak hazırlanması,
güvenilir tüketim miktarının
belirtilmesi, tek kullanımlık
ambalajlarda gıda güvenliği
ve hijyen kurallarına
uygun üretilerek tüketime
sunulmasıdır. Arı ürününün
içindeki etken maddelerin,
standardize olarak belirlenen
miktarlarda olması
fonksiyonel özellikleri
açısından oldukça önemlidir.
Hamilerin, emziren
annelerin, arı ürünleri
başta olmak üzere herhangi
bir alerji şüphesi olan
bireylerin gelişigüzel arı
ürünü kullanımını uygun
görmemekteyim.
Soğuk algınlığı ve bağışıklık
desteklemek için: Bal ve
propolis yanında limon,
zencefil, tarçın, karanfil ve
karabiber gibi apiterapi ve
fitoterapinin sinerjik etkisini
taşıyan özel formülasyonlarla
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üretilmiş ürünler tercih
edilebilir. Limonda
limonenler, zencefilde
gingerol, tarçında sinnamik
asit, karanfilde eugenol ve
gallik asit, karabiberdeki
piperin vücut sisteminin
normal işleyişini ve anti
inflamatuvar etkileriyle
bağışıklığı destekleme
etkisini sağlar.
Gün boyu zinde olmak için:
Bal ve propolis yanında muz
püresi, kırmızı ginseng,
guarana, zencefil gibi
özel formülasyonlarla
hazırlanmış apiterapi ve
fitoterapi karışımları tercih
edilebilir. Muz püresinden
inülin, kırmızı ginsengdeki
ginsenosidler, guaranadaki
kafein ve zencefilden
gingerollar sayesinde sinir
sistemini uyarıcı, enerji
arttırıcı, bağışıklık sisteminde
destekleyici ve kan
damarlarını gevşetici etkiyle
zindelik sağlayacaktır.
Dikkat ve iyi hafıza için:
Bal ve propolise ek olarak
nar suyu konsantresi, yaban
mersini, zerdeçal, tarçın
ve biberiye ile standardize
ginkgo biloba ekstraktı içeren
özel tekniklerle üretilmiş
bilişsel fonksiyonlarınızı
olumlu etkileyen ürünleri
tercih edebilirsiniz. Nardaki
ellagitannin ve punicalagin,
yaban mersininden

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez
Klinik Beslenme Uzmanı

resveratrol, ginkgo bilobadan
terpen laktanlar, zerdeçaldan
kurkumin, tarçından
sinnamik asit ve biberiyeden
rosmarinik asit hafızanın
güçlenmesini destekleyen
etkiyi sağlamaya yardımcı
fitoterapik ürünlerdir.
Detoks etki sağlamak için:
Bal ve propolise ek olarak
maydanoz tohumu, tarçın
ile birlikte standardize
enginar, barut ağacı kabuğu
ve altınotu ekstraktı
içeren özel formüllü
karışımlar toksinlerin
vücuttan uzaklaştırılmasını
desteklemektedir.
Maydanozda bulunan apiol
ve miristisin, enginardaki
sinarin, tarçındaki sinnamik
asit, barut ağacı kabuğu
ve altınotundaki tanenler
detoksifikasyona destek olur.
Sindirimi rahatlatmak
için: Bal ve propolise ek
olarak baharatlardan
kakule, zencefil ile birlikte
standardize kekik, tıbbi nane
ve rezene ekstraktından
oluşan özel formülasyonlu
karışımlar; gaz, şişkinlik
ve hazımsızlık sorununun
giderilmesine destek
olabilirler.

SAĞLIKLI
BÜYÜMELERİ
İÇİN HASSAS
CİLTLERİNİ
GÜÇLENDİRİN

Foaming Gel
Yüz, vücut ve saçlar için
göz yakmayan hassas
temizleme jeli
BEBEK VE ÇOCUK CİLDİ

www.bioderma.com.tr
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Okul çağı çocuklarına

DOĞRU EL YIKAMA
TAVSİYELERİ

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, yüz yüze
eğitim süreciyle birlikte daha da önem
kazanan hijyen üzerine önerilerde bulundu.
El hijyeninin çok önemli
olduğunu, hijyene özellikle
Covid-19 döneminde daha
fazla dikkat edilmesi
gerektiğini vurgulayan
Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Aslınur Özkaya Parlakay,
“Çocuklarımıza ellerini ne
zaman ve nasıl yıkamaları
gerektiğini hatırlatmakta
fayda var” diyerek şunları
söyledi:
“Okuldan eve döndüklerinde,
yemekten önce ve sonra,
lavaboya girerken ve
sonrasında, sokak
hayvanlarını sevdilerse hemen

Prof. Dr.
Aslınur Özkaya Parlakay

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

akabinde, özellikle de öksürük
ve hapşırıktan sonra mutlaka
ellerini yıkamaya dikkat
etmeleri gerekiyor.”
Yüz yüze eğitim süreci
ile birlikte çocuklarda el
hijyeninin çok daha ön
plana çıktığını belirten Prof.
Dr. Parlakay, çocuklara el
yıkamayla ilgili öğretilmesi
gerekenleri şöyle sıraladı:
Köpüğü elimize damlattıktan
sonraki sürenin en az
20 saniye sürdüğünü
hatırlatmalıyız. (İki sefer ‘iyi
ki doğdun’ şarkısını söylemek
olarak anlatabilirsiniz.)

Eğer akan suyu bulabiliyorsak
ve sabunumuz da varsa
önceliğimiz her zaman el
yıkama yönünde olmalı.
Eğer su bulamıyorsak, o
zaman el dezenfektanları da
yeterli ve etkili.
Kullanılacak temizlik
malzemelerinin Sağlık
Bakanlığınca onaylanmış
ürünler olması çok önemli.
Sıvı sabun hayatımızı
kolaylaştıran bir faktör; ancak
sıvı sabun yoksa katı sabun
ile elerini 20 saniye boyunca
yıkamaları da yeterli .

Çocuklara hijyen
eğitiminde üç altın kural!
1. Kurallara niçin uyulması
gerektiği onun anlayabileceği
bir dille, tane tane anlatılmalı.
2. Erken dönem (2-3
yaş) çocuklarda, temizlik
alışkanlıkları oyun ile eğlenceye
dönüştürerek öğretilebilir.
3. Anne baba başta
olmak üzere, evdeki
yaşça büyük kişiler
doğru birer rol model
olmaya dikkat etmeli;
öğrettiklerini bizzat
kendileri de uygulamalıdır.
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Arıların sırrı propolisi
Apitera ile
keşfedin

BAĞIŞIKLIK

Çocuklarda bağışıklığı

destekleyici 5 besin
Pandemi, mevsim değişikliği ve kalabalık
okul ortamı nedeniyle çocuklarda bağışıklık
çok önemli. Uzman Diyetisyen Zülal
Yalçın, çocukların bağışıklık sistemlerini
güçlendirmek için neler yapılması
gerektiğini anlattı, öneriler sundu.
Özellikle okul çağındaki
çocuklarda enfeksiyon
hastalıklarına karşı
yatkınlığın çok olması
nedeniyle bağışıklık
sistemlerinin güçlü olması
çok önemli. Bunu sağlamak
için düzenli uykunun
yanı sıra çocukların gün
içinde açık havada hareket
etmeleri ve yeterli su
tüketmeleri de gerekiyor.
Tabii en önemlisi ise sağlıklı
ve dengeli beslenmek.
Uzman Diyetisyen Zülal
Yalçın, çocukların bağışıklık
sistemlerini güçlendirecek
besinleri şöyle sıralıyor:
1. Balık
İçerdiği Omega-3 sayesinde
çocukların bağışıklıklarını
güçlü tutmaya yardımcı olur.
Çocukların beslenmesine
haftada iki üç kez ızgara, fırın
ya da buğulama olarak balık
eklemelisiniz.
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2. Yumurta
Vücudumuzun üretemediği,
dışarıdan almamız
gereken aminoasitlerin
tamamını içerir. Özellikle
çocukluk döneminde
büyüme ve gelişmenin
tamamlanabilmesi için
yumurta tüketimi önemlidir.
Bu nedenle çocukların
günlük kahvaltı öğünlerine,
çocuğun seveceği pişirme
yöntemi ile bir adet
ekleyebilirsiniz.

3. Kefir
İçinde bulunan B12, B1, B6
ve K vitaminleri sayesinde
bağışıklığı güçlendirir
ve yüksek kalsiyum,
magnezyum içeriği ile
kemik sağlığını
koruyarak, kemik
kaybını önlemeye
yardımcı olur.
Çocukların
günlük
beslenmesine
bir bardak
sade kefir
eklemek
iyi olur.

Uzm. Dyt. Zülal Yalçın
Beslenme ve Diyet Uzmanı

4. Propolis
Propolis, virüs ve bakterileri
yok ederek vücudun
hastalıklarla savaşmasına
yardımcı olur. Düzenli
tüketildiğinde
bağışıklığı
güçlendirerek
hastalanma
sıklığının
azalmasına
yardımcı olur.
Buna bağlı olarak
antibiyotik kullanımını da
azaltır.
5. Sebze ve meyveler
Özellikle C vitamini içeriği
yüksek olan yeşil yapraklı
sebzeler ve turunçgiller
vücudumuz için tam bir
antioksidan deposudur.
Bu sebze ve meyvelerin
başında ıspanak, brokoli,
lahana, kereviz, kivi, limon,
kuşkonmaz,
portakal,
nar, yaban
mersini
vardır.

KİŞİSEL BAKIM

A’DAN Z’YE...
BOTOKS HAKKINDA
XXXXXXXXXX
MERAK
EDİLENLER
Farklı yaşlarda, kadın erkek pek çok kişinin botoks ile ilgili soruları var...
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, botoks ile ilgili aklınıza gelebilecek
soruları yanıtladı, önemli bilgiler paylaştı, uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr.
Hande Ulusal

Dermatoloji Uzmanı
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Botoks, Clostridium
botulinum bakterisinden elde
edilen bir toksin ve özellikle
yüzdeki kırışıklıkların geçici
olarak yok edilmesi için
kullanılan bir yöntemdir.
Botoks FDA onayı almıştır
ve kırışıklıkların tedavisinde
ciddi şekilde etki ettiği
görülmüştür. Botoks
uygulamasının en fazla
tercih edildiği bölgeler

kazayağı, kaş arası, alın
ve boyun bölgeleridir. Aynı
zamanda kaş kaldırma,
terlemeyi önleme ve kızgınlık
çizgileri için de sıklıkla
kullanılmaktadır.
Botoks uygulaması uygun
şartlar altında doktor
tarafından enjeksiyon
şeklinde uygulanan bir
işlemdir. Ağrılı bir işlem

olmamakla birlikte enjeksiyon
uygulaması sırasında
hafif bir şekilde yanma
hissedilebilir. Eğer mimik
ve kasların hareketlerinde
bir azalma istenirse, mimik
kaslarının içerisine; terleme
şikâyetinin azalması istenirse,
deri içerisine enjeksiyon
uygulanmaktadır.
Uygulama süresi 10 15 dakika civarındadır
ve hastalar uygulama
sonrasında hemen normal
hayatına dönebilir. Botoks’un
etkisi üç dört gün itibariyle
ortaya çıkmaktadır. İlk iki üç
gün herhangi bir değişiklik
fark edilmezse bu çok normal
bir durumdur. Etki günler
geçtikçe artar ve genellikle
iki haftada maksimum
düzeye ulaşır.
Botoks işlemi dört, altı
ay kadar etkisini devam
ettirmekle beraber etki
süresi kişiden kişiye göre
farklılık gösterebilmektedir.
Botoks etkisini kaybettiğinde
uygulama tekrar yapılabilir.
Botoks sonrası nelere
dikkat edilmelidir?
İşlemin yapıldığı gün
istenmeyen kaslara dağılım
olmaması için hasta öne
doğru eğilmemelidir. İşlemin
yapıldığı ilk iki üç saat
içerisinde hasta sırt üstü
bile olsa, yatar pozisyona
gelmemeli; uygulamanın
yapıldığı bölgeye su
değdirilmemelidir. Alkollü
içecek içilmemesi tavsiye
edilmektedir.
Botoks uygulamasının
yapıldığı gün kuaföre, spora
ve saunaya gidilmemesi
önerilir ve aynı zamanda üç
gün havuza girilmemelidir.

Botoks işleminin yapıldığı
gün uyku pozisyonuna
da dikkat edilmesi ve yüz
üstü yatılmaması da dikkat
edilmesi gereken noktalar
arasında yer almaktadır.
Botoks zararlı mıdır?
Yüz ifadesini değiştirir mi?
Botoks uygulamasında yanlış
bölgeye uygulama yapılması
veya gereken dozdan fazla
miktarda doz uygulanması
sonrasında bir takım yan
etkiler ortaya çıkabilir.
Doğru bir işlem sonrasında
ise uygulanan bölgede bazen
geçici morluklar oluşabilir.
Yarım-bir saat içerisinde
kendiliğinden geçen kızarıklık
ve hafif şişlik ortaya çıkabilir.
Bunların hiç birinde kalıcı bir
reaksiyon gözlenmemekte
ve deri tamamıyla normal
görüntüsüne kavuşmaktadır.
Botoks uygulaması doğru
bir şekilde uygulanırsa
dışarıdan bakıldığında
bir uygulama yapıldığı
anlaşılmayacak şekilde doğal
bir görünüm elde edilebilir.
Ama normalden çok fazla
dozlarda uygulama yapılırsa
hareketler tamamıyla
sıfırlanacağı için daha yapay
bir görüntü ortaya çıkabilir.

SIK SORULAN
SORULAR:
Botoks kaç yaşında
yapılmalı?
Botoks uygulamaları daha
iyi bir görünüme sahip
olmak isteyen yetişkinler
için uygun olmakla birlikte
her yaş grubuna farklı
avantajlar sağlamaktadır.
Genç yaşta başlanan botoks,
kırışıklık tedavisinde büyük
bir avantaj sağlar. 20’li
yaşlarda başlanan önleyici
botoks tedavisi sayesinde
kırışıklıklar henüz oluşmaya
başlamadan ve yüzde
bir deforme söz konusu
olmadan önlem alınmış
olunmaktadır.
Botoks işlemi
kimler için uygulanabilir?
Hamilelik ve emzirme
döneminde olanlar ile kas
sistemine ait hastalığı olan
kişiler haricinde herkes
botoks uygulamasından
faydalanabilir.
Kırışıklıkları azaltır mı?
Ortalama 10-15 dakika
süren botoks uygulamaları
ile yüzde bulunan
kırışıklıklar büyük ölçüde
giderilir.
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Botoks aşırı terlemeye
çözüm olabilir mi?
Aşırı terleme tedavisinde
ter bezlerine uyarı gönderen
sinirlerin olduğu alanlara
botoks uygulaması
yapıldıktan sonra, o
bölgelerde geçici süreyle
terlemede bir azalma
meydana gelmektedir. Aşırı
terleme üzerinde botoksun
ortalama dört ay ile dokuz
ay arasında süren bir etkisi
bulunmaktadır.
Koltuk altı bölgesi, avuç içi,
ayak tabanı gibi alanlarda
da etkileri yüzde 80-90
oranında olan, oldukça
etkili bir tedavi yöntemidir.
Genellikle yaz öncesi,
nisan ve mayıs ayları
itibariyle uygulamanın
yapılması durumunda
hastalar yaz dönemlerini
çok rahat geçirmektedir.
Kış döneminde terleme
problemi yaz dönemi kadar
olmadığı için çok fazla
ihtiyaç duyulmamaktadır.
Yani yaz öncesi dönem,
senede bir defa olmak üzere
aşırı terleme tedavisinde
uygulanması önerilir.
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Botoks uygulamalarında
botoks öncesi ve sonrası
arasındaki farklar göz
önünde bulundurulduğunda
kişilerin istedikleri
görünüme ulaşmalarında
etkili bir yöntem olduğu
görülmektedir.
Botoks uygulaması sonrası
kişiler istedikleri görünüme
kavuşurken dikkat etmesi
gereken bazı durumlar
bulunmaktadır. Aşağıda
belirtilen durumlara hasta
dikkat etmelidir.
İşlemin yapıldığı gün,
hasta çok fazla öne doğru
eğilmemelidir.
l Hasta işlemin yapıldığı
gün, yüz üstü yatmamalıdır.
l İşlemin yapıldığı ilk iki
üç saat içerisinde sırt üstü
bile olsa yatar pozisyona
gelinmemesi tavsiye edilir.
l Uygulamanın yapıldığı gün
bölgeye su değdirilmemesi,
alkollü içecek içilmemesi,
sportif bir aktivite
yapılmaması önerilir.
l İşlemden sonra hamam,
sauna, solaryum gibi çok
yoğun sıcak ortamlara
girilmemesi tavsiye edilir.
l

SIK SORULAN
SORULAR:
Botoks markaları nelerdir?
Dünyada farklı botoks
markaları bulunmakla
birlikte ülkemizde Botox®
ve Dysport® olmak üzere iki
çeşit botoks markası vardır.
İkisi de FDA onaylıdır.
Botoks hammadesi nedir?
Botoks, yılan zehri midir?
Botulinum toksini yani botoks,
Clostridium botulinum isimli
bakteriden elde edilen bir
toksindir ve kırışıklıkların
tedavisi, yüz şekillendirme,
aşırı terleme tedavisi ve
migren tedavisi gibi birçok
alanda kullanılmaktadır. Yani
yılan zehri değildir.
Botoks ne kadar kalıcıdır?
4-6 ay kadar etkisini devam
ettirmekle beraber bu süre
kişiden kişiye değişebilir
Etkisini kaybettiğinde
uygulama tekrar yapılabilir.
Uzm. Dr. Hande Ulusal’ın
web sitesinde daha detaylı
bilgilere ulaşabilirsiniz:
www.handeulusal.com

SAĞLIK TAVSİYESİ

PROPOLİSMED ve NAR MEYVESİ KABUĞU
EKSTRESİ İLE DOĞANIN GÜCÜNÜ YANINA AL

Propolisin faydaları
Prof. Dr. İffet İrem Çankaya, propolisin
yapısı, işlevleri ve düzenli kullanımındaki
faydalar üzerine önemli bilgiler paylaştı.
Bal arılarının farklı bitki
türlerinden topladığı bitki
reçineleri ve eksüdalarından
oluşan propolis, flora
ve fauna arasında eşsiz
bir sinerjidir. Propolisin
içeriğinde bulunan ana
kimyasal bileşik grupları
polifenoller (fenolik asitler,
flavonoitler, KAFE)’dir ve
propolis içeriğinde yer alan
en aktif bileşik grupları
olarak kabul edilmektedir.
Propolis özütü, içeriğindeki
tüm polifenollerini koruyacak
şekilde tescilli bir teknoloji
olan M.E.D.® - Dynamic
Multi Extraction (Multi
Dinamik Ekstraksiyon)
tekniği ile yüksek oranda
saflaştırılarak ve standardize
edilerek elde edilmiştir.
“Granati fructus cortex”
olarak bilinen nar meyvesinin
kabukları da fenolik asitler
ve polifenolik bileşikler
bakımından zengindir.
Punikalagin adı verilen
elajitanen bileşiğinin virüs
RNA replikasyonunu bloke
ettiği, eritrositlerin virüs
tarafından aglütinasyonunu
inhibe ederek virusit
etki gösterdiği, bununla
birlikte oseltamivir
ile kombinasyonunda
sinerjistik olarak etki
ederek oseltamivirin
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etkisini kuvvetlendirdiği
gözlemlenmiştir.
Nar meyvesi kabuğundaki
polifenol fraksiyonu, viral
polimerazı, viral RNA
replikasyonunu ve viral
protein ekspresyonunu
inhibe ederken hemaglutinin
inhibisyonunu sağlamadığı
bildirilmektedir. Bu
bakımdan polifenol
fraksiyonunun virüsün
adsorpsiyonundan önceki
fazlarda koruyucu etkili
olarak kullanılmasının önemi
vurgulanmıştır. Bu amaçla
propolis ve nar meyvesi
kabuğu ekstresinin uygun
formülasyonla hazırlanarak
bukkal uygulama yolu ile
sunulması planlanmıştır.
Bukkal uygulamalarda,
genelde basit difüzyonla
ağız-boğaz mukoz
membranına nüfuz eden
karışımlar, tükürük bezlerini
ve kanallarını besleyen kan
damarları yoluyla sistemik
dolaşıma
taşınarak
etki eder.

Prof. Dr.
İffet İrem Çankaya

Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi,
Dekan Yrd. Farmasötik ve
Botanik Anabilim Dalı Başkanı

Emilimin yeterli derecede
gerçekleşebilmesi için yeni
yaklaşımlar olarak sıklıkla
kullanılan formülasyon
tipleri arasında spreyler
oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Spreylerin
kullanımında yaşanabilecek
takviyenin ağızda kötü
tat gibi istenmeyen bir
etkiye sahip olması da
nar kabuğu ekstresi ile
önlenmektedir. Hazırlanan
formülasyonlar çözünmüş
halde emildiğinden bu tip
dozaj formlarının etkinliği de
yüksek oranda olmaktadır.
Sistemik dolaşıma geçmesi
nedeniyle yapılan klinik
çalışma ise standardize
polifenol kompleksinin üst
solunum yolu enfeksiyonu
(ÜSYE) semptomlarında
etkinliğini göstermiş, üçüncü
günün sonunda hastaların
yüzde 83’ünde belirtiler
tamamen iyileşmiştir.
PropolisM.E.D.® ve nar
meyvesi kabuğu ekstresi
virüs ve bakteri kaynaklı
ÜSYE semptomlarında
ilaç tedavisine gerek
kalmadan büyük çoğunlukla
belirtileri yok eder ve tedavi
süresini kısaltır.

PSİKOLOJİ

Anne babaların korkulu rüyası:

“Eyvah iki yaş sendromu başlıyor!”
Uzman Klinik Psikolog Büşra Obuz Tamtabak; çocuklarda inat,
bağırma, ağlama gibi birçok olumsuz davranışın aynı anda görüldüğü
“iki yaş sendromu” olarak bilinen döneme dair bilgiler verdi.
İki yaş sendromu bebeklikten
çocukluğa geçiş sürecidir.
Çocuk, bireyselleşme çabası
içinde, anne babasından
uzaklaşmak isterken,
annenin yardımına muhtaç
olduğunun da farkındadır.
Bundan dolayı başkaldırma,
isyan ile boyun eğme
arasında bocalar durur.
Kontrollü davranın
Çocuk gün içinde enerjisini
boşaltamıyorsa, kardeş
kıskançlığı söz konusuysa,
beslenme, temizlik ve tuvalet
eğitimi konusunda baskı
uygulanıyorsa, anne baba
aşırı koruyucu ve engelleyici
tutum sergiliyorsa, aile içi
huzursuzluk ve şiddet varsa,
anne baba çocuğa karşı
ilgisiz ise iki üç yaş dönemi
oldukça sıkıntılı geçer.
Anne- babalar iki yaş
sendromunun normal bir
2 YAŞ
DÖNEMİNDE
NELER
OLABİLİR?

Uzm. Büşra Obuz Tamtabak
Uzman Klinik Psikolog

gelişim evresi olduğunu
unutmamalı ve kontrollü
davranmalıdır. Örneğin çocuk
istediği şeyleri elde edemeyip
ağlamaya başladığında
yanından uzaklaşıp,
ağlamasının bitmesini
beklemelidir.
Anne babaların yaptığı
hatalardan biri çocuk
ağlarken onu ikna etmeye
çalışmaktır. Unutmamalısınız
ki 0-6 yaş dönemi arasındaki
Birçok olumsuz davranışın
bir arada görüldüğü bu
süreç 18-36 ay arası dönemi
kapsamaktadır. Çocuktan
çocuğa farklılıklar olmakla
birlikte şu davranışlarla
karşılaşmanız olasıdır:
• Aşırı inatçılık
• Ağlama, isteklerini
ağlayarak, tepinerek
yaptırmaya çalışma,
öfke nöbetleri
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hiçbir çocuk ikna edilemez.
Ağlaması bittikten sonra
ise her şeyi ağlayarak elde
edemeyeceğini, gerekirse
tekrar tekrar anlatmak
gerekebilir. Neden hayır
denildiğini anlatmak da
oldukça faydalı olacaktır.
Çocuğun istediği makul
bir şey değilse seçenekler
sunulmalı, çocuğun
ihtiyacı farklı bir şekilde
karşılanmalıdır.
Çocuğunuzla inatlaşmayın
İki yaş sendorumunu hafif
atlamak anne-babaların
elindedir. Bu süreci
hafif atlatmanın yolları
çocuğunuzu anlamak, onun
benlik sürecinin oluşmasına
saygı duymak ve en önemlisi
onunla inatlaşmamaktan
geçer. Unutmayın bu geçici
bir süreçtir ve anahtar
kelimesi de ‘sabır’dır.
• İştah azalması, uyku
düzeninde değişme
• Huysuzluk
• Elindeki oyuncak veya
eşyaları yere atma, fırlatma
• Hayır kelimesini sıklıkla
kullanma
• Anne babaya ya da
çevresindeki kişilere vurma,
saldırma
• Kendi saçını çekme, yüzünü
tırmalama gibi kendine zarar
verici davranışlar
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Tahmin edebilme
ve öngörebilme
Fırat Çapkın

Eğitmen / Yazar / Konuşmacı

Sizce, ben bu yazıyı yazarken
...
• Nerede yazıyorum ?
• Ne ile yazıyorum ?
• Bu yazıyı yazarken
cüzdanımda kaç para var ?
Tahmin edebilir misiniz?
Zor değil mi? İçinizden
söylediklerinizi duyuyorum.
Bunu, şunun için yaptım :
Bilmediğiniz bir şeyi tahmin
etmek çok zordur. Bunun
tam tersi olduğunda yani,
konuyla ilgili bilgi ve tecrübe
sahibiyseniz, tahmin etmek
biraz daha kolaylaşır. Bizim
ülkemizde tahmin etmek
birçok kişiye büyük keyif
verir. Hatta “Ben demiştim”
demek, özellikle yaşanan
tatsız olayların sonunda bize
büyük keyif verir.
Çünkü “Ben, 40 yıldır bu işi
yapıyorum ve biliyorum!”
demek, bizi duygusal yönden
de besler. O tahminlerin
gerçekleşmesiyle birlikte,
kısa süre sonra özgüven,
yerini şuursuz bir özgüvene
bırakır ve kişi bazen farkında
olmasına rağmen bu
durumla baş edemez; çünkü,
artık durum kontrol altında
değildir.
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Bir de öngörüsüzlük var:
Pazara zamanında çok güçlü
bir şekilde girmiş; ama
gelişen ve değişen müşteri
taleplerini takip edememiş
Kodak ve Nokia gibi bir
sürü marka vardı. Şimdi
neredeyse yoklar. Neden?
Pazarı öngöremedikleri için!
Dijital fotoğraf makinelerinin
çıkması ile beraber, gerekli
değişiklikleri zamanında
yapamayıp pazarı kaybettiler.
Çocuklarınızla hiç araba
yarışı veya benzeri bir oyun
oynadınız mı? Oynayanlar
bilirler. Özellikle ilk üç
beş seansta çocuklarınıza
açık ara yenilmişsinizdir.
Gerçek araba kullanmayı
bilmemelerine rağmen
sizi yendiler; çünkü onlar
bu konuda sizden daha
tecrübeliler. Siz, ne yapmanız
gerektiğini kestirene
kadar, onlar süratle tüm
kavşakları geçtiler. Neyin,
ne zaman olacağını sizden
iyi biliyorlardı. Tecrübeleri
sayesinde pro-aktif davranıp,
sizi yendiler. Düşündüğümde
şaşırmıştım. Bir de onlardaki
özgüven patlamasını düşünün
lütfen. Sizi yendikten sonra,
size ne demişlerdi acaba?
Aslında diyorum ki; 2022
yılının sıkıntılı olacağı aşikar.
Politik, ekonomik, sosyolojik
ve teknolojik tüm kaynaklar
bunu doğruluyor. Bu nedenle
yapacağınız işleri tahmin

etmek için vakit ayırıp
analiz yapın. Sadece analiz
yetmez. Tez-antitez-sentez
de gerekli. Aile bütçeniz,
iş hayatınız ne durumda?
Düşünün!
Eskilerin bir lafı vardır:
“Perşembenin geleceği
çarşambadan belli!” diye.
Sizler de geleceğinizi
şekillendirmek için olayların
bütününe bakmalı, veri
toplamalı ve bu verilere göre
hareket etmelisiniz.
Kanaatim bu yılın biraz zor
geçeceği yönünde. Tüm
göstergeler bunu gösteriyor.
Yaşayacağınız problemleri
tahmin edin, öngörün. Buna
göre önlem alın. A-B-C ve
kriz planlarınızı oluşturun
veya yenileyin. Şahsi ve şirket
için yapacağınız harcamaları
ve yatırımları gözden geçirin.
Karar almadan önce durun,
ara verin. Sakin kafa ile
tekrar düşünün. Sonra kararı
uygulayın.
Sevdiklerinize
vakit
ayıracağınız,
sağlıklı ve
bol kazançlı
günlere.

