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Alerjik
hastalıklarda
kullanılan

BAZI DOĞAL
KAYNAKLAR
Preklinik ve klinik çalışmalarla
desteklenerek, alerjik hastalıklarda
kullanılan doğal kaynaklar arasında
başta propolis olmak üzere, duvar
sarmaşığı, çörekotu, meyan ve hünnap
örnek verilebilir.

Alerjik hastalıklar günümüzde
oldukça sık görülmekte ve
ülkelerin sosyoekonomik
düzeylerine bağlı olarak
da oranları değişkenlik
göstermektedir. Alerjik
hastalıklar arasında en
önemlisi astımdır. Astım,
normal akciğer fonksiyonlarını
olumsuz etkileyen kronik
hava yolu enflamasyonu ile
karakterize ve dünya çapında
300 milyonu etkileyen bir
solunum sistemi hastalığıdır.
Son 10 yılda
astımda artış var
Klinik olarak, solunum yolu
iltihabı ve genellikle geri
dönüşümlü olan bronşiyal
aşırı duyarlılığın tetiklediği
hava yolu tıkanıklığı ile ifade
edilir. Son 10 yılda astım,
astım ile ilişkili ölümler ve
hastanede kalış vakalarında
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olağanüstü artışlar
gözlenmektedir. Yaygınlığı
özellikle batı ülkelerinde
%50 artmıştır. En güçlü nonspesifik antienflamatuvar
ajanlar olan kortikosteroidler,
astımlı hastaların akciğer
fonksiyonları ve astım
tedavisi için temel yapı
taşlarıdır. Ancak, mevcut

Prof. Dr.
İffet İrem Çankaya
Hacettepe Üniv. Eczacılık Fak.
Farmasötik Botanik ABD Başkanı

antiastmatik ajanlar sınırlı
bir etkinlik oluşturmakta,
bronşiyal astımın patojenik
sürecinin yalnızca küçük
bir parçası üzerinde etkili
olmakta ve özellikle uzun
süre verildiğinde sistemik yan
etkilere sebep olmaktadır.
Bu nedenle, bu tedavi
yaklaşımları bronşiyal astımın
tüm komplikasyonlarını
önleyemezler. Özellikle
çocuklar tarafından mevcut
bu ilaçların kronik kullanımı
uygun değildir. Steroidler genel
olarak immün sistemi baskılar,
enfeksiyonlara duyarlılığı
artırır.
Alerjik rinit ise, nazal ve
paranazal sinüs mukozasında
antijenlerce tetiklenen bir
enflamasyondur.
Çocukluk ve ergenlik çağındaki
genç nüfusun %10-40’ını
etkileyen yaygın hastalıklardan

biridir. Çocuklarda görülme
sıklığı son 20 yılda önemli
ölçüde artmakta ve astım gibi
komorbidite de paralel bir
artışa eşlik etmektedir.
Son yıllarda tıbbi bitkiler ile
tedaviler gündemde yerini
almış, kanıta dayalı akılcı
fitoterapi uygulamaları ile
olumlu sonuçlar alınmıştır.
Preklinik ve klinik çalışmalar
ile desteklenerek alerjik
hastalıklarda kullanılan
ve ülkemizde yetişen tıbbi
bitkilere duvar sarmaşığı,
hünnap, çörekotu ve meyan
örnek verilebilir.
PROPOLİS
Arı ürünlerinden propolis
ise antiastmatik özelliğe
sahip olup özellikle mevsim
geçişlerinde çocuklarda
bağışıklık sistemi cevabının
düzenlenmesinde
önerilebilecek en doğru
kaynaklardan biridir.
Propolis, flora ve fauna
arasında eşsiz bir sinerjidir.
Bal arılarının farklı bitki
türlerinden topladığı bitki
reçineleri ve eksüdalarından
oluşmaktadır. Propolisin
etkinliği bileşiminin
kaynağına göre farklılık
göstermektedir.
Hipokrat’ın yara
tedavisi ve ülserde,
Plinus’un yangı
giderici, ağrı
kesici, yara
iyileştirici, İnka
yerlilerinin ateş
düşürücü olarak
propolis kullandığı
kayıtlıdır. 17
yy’da yayımlanan
Londra
Farmakopesi’nde
propolise ofisinal
bir ilaç olarak
yer verilmiştir.

Propolis, enfeksiyonlara karşı
bağışıklık yanıtının yeterli
olmadığı durumlarda daha
etkili bir savunmayı vadeden
tamamlayıcı ve alternatif bir
ajandır.
Ebeveynler soğuk algınlığı
ve gripten korunmaları
ve bağışıklık sistemlerini
güçlendirmeleri için
çocuklarını besin takviyesi
olarak propolisi almaya teşvik
etmektedir. Propolis, bugün
ilkokul çocukları arasında
tüketilen ilk beş takviye içinde
beşinci sırada yer almaktadır.
Aynı zamanda, etanollü ve
sulu ekstrelerinin mast
hücrelerinde histamin
salınımını engelleyen antialerjik etkiye sahip olduğu
belirtilmiştir.
Atakların şiddeti ve
sıklığında iyileşme
Gerçekleştirilen klinik
deneylerde, propolisin
astımlı hastalarda pulmoner
fonksiyonlarda, atakların
şiddeti ve sıklığında belirgin
bir iyileşme gösterdiği

tespit edilmiştir. Etkiden
sorumlu tutulan bileşikler,
büyük oranda, serum
IgG, IL-4 ve serum IFN-y
seviyelerini yükselten propolis
polifenolleridir.
Propolisin rengi yeşilden
kırmızıya, kırmızıdan koyu
kahverengiye kadar değişir.
Propolisin kendine has bir
kokusu vardır. Genel olarak
%25 balmumu ve yağ asitleri,
%45 reçine ve bitkisel balsam,
%10 uçucu yağlar, %5 polen
ve %5 diğer maddeler
(mineraller ve vitaminler) ile
polifenollerden (%10, fenolik
asitler, flavonoitler, KAFE)
oluşur. Polifenoller propolis
içeriğinde yer almakta ve
en aktif bileşik grupları
olarak kabul edilmektedir.
Propolis özütü, içeriğindeki
tüm polifenollerini koruyacak
şekilde tescilli teknolojiler
ile (M.E.D.®- Dynamic Multi
Extraction - Multi Dinamik
Ekstraksiyon) yüksek oranda
saflaştırılarak standardize
edilebilir hale getirilmiştir.
M.E.D. gibi yüksek teknolojiler
ile, tekrarlanabilir özelliği
olmayan diğer ekstraksiyon
yöntemlerinin çoğunun
aksine; güvenilir, yoğun
polifenol içerikli, etanol
kalıntısı olmayan
propolis ekstrelerinin
hazırlanmasına olanak
tanınmaktadır.
Biyoaktif moleküller
olan propolis
polifenollerinin
mikroformülasyonları
da özellikle bukkal
mukozadan geçiş ve
lokal veya sistemik
olarak kontrollü
salım için umut
verici bir yaklaşım
olarak görülmektedir.
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Mikroenkapsüle edilmiş
propolis polifenolleri,
uzun süreli yüksek etki,
formülasyondaki diğer
bileşenler ile yüksek
geçimlilik, tat ve kokuda
yüksek uyum nedeniyle fark
yaratmaktadır. Ülkemizde
hammadde olarak kullanılan
Propolis M.E.D bu özellikleri
nedeniyle de özellikle
çocuklar tarafından tercih
sebebi olacaktır.
ÇÖREKOTU
Nigella sativa L.

Ülkemizde başta olmak üzere
Güney Avrupa ve Batı Asya’da
da yetişen bitkinin tohumları
ve sabit yağı kullanılmaktadır.
Ülkemizde yetişen çörekotu
tohumlarından soğuk sıkım
yöntemiyle elde edilen sabit
yağında 0.1-4.2 mg/100 mg
timokinon bulunmaktadır.
Dioscorides ve Plinius
tarafından kaydedilen notlarda,
soğuk algınlığında, kaynatılan
tohumların ılıdıktan sonra
göğüs üstüne sarılması
belirtilmiştir. Tohum yağının
otoimmün rahatsızlıklarda
tedavide kullanılan diğer
bitkilerden çok daha etkili
olduğu bulunmuştur. 152
alerji hastasına (alerjik
rinit, bronşiyal astım, atopik
egzema) günde 40-80 mg/
kg Nigella sativa yağı kapsül
şeklinde verilmiş ve çörekotu
tohum yağının alerjik
hastalıkların tedavisinde
etkili bir yardımcı ajan olarak
kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır.
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DUVAR SARMAŞIĞI
Hedera helix L.
Ülkemizde, Batı, Orta
ve Güney Avrupa’da
yetişmektedir. Yaprakları
kullanılan bitkinin bileşenleri
arasında, hederasaponinler,
flavonoidler ve fitosteroller
yer almaktadır. Avrupa
Farmakopesi’ne göre
en az %3 hederakozit C
içermelidir. Kronik bronşitte,
sekresyonun arttığı iltihabi solunum yolları hastalıklarında ve
öksürük kesici olarak kullanılmaktadır. Bitkinin bronşiyal astımlı
hastalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde, hederakozit
C üzerinden standardize edilmiş ekstreleri kullanılmaktadır.
MEYAN
Glycyrrhiza glabra L.
Ülkemizde Batı, Güney ve
Güneydoğu Bölgelerinde
yetişmektedir. Geleneksel
olarak, meyan kökü ve
köklerden elde edilen
meyan balı üst solunum
yolu hastalıkları, bronşit
ve mide rahatsızlıklarında
kullanılmaktadır. Avrupa

Farmakopesi’ne göre en az %4
18β-glisirizik asit içermelidir.
Toz edilmiş kökleri (1.5 g/
günde 2 kez), meyan balı
(0.5-3 g/gün), yumuşak (DER
3:1) veya kuru ekstresi (DER
3-4:1) şeklinde kullanımı
mevcuttur. Bitkinin köklerinde
bulunan glisirizin, histamin
salınımını inhibe eder,
kortikosterole benzer şekilde
antienflamatuvar ve antialerjik
etki gösterir.

HÜNNAP
Zizyphus jujuba Mill
Güney Avrupa, Batı ve Güney
Anadolu’da kültür bitkisi
olarak yetiştirilmektedir.
Hünnap meyveleri fenolik
asitler ve flavonoitlerce zengin
olup geleneksel olarak, astım,
bronşit, şeker hastalığı,
göz hastalıkları,
iltihaplı deri
hastalıkları,

uyuz,
ülser, yara tedavisinde
kullanılmaktadır. Aksi tavsiye
edilmediği sürece
kurutulmuş
meyveler
günde 6-15 g
tüketilir.

TOPLUM SAĞLIĞI

KOAH
HAKKINDA

merak edilenler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Orhan Dalkılıç, KOAH
hastalığı hakkında aklınıza
gelebilecek tüm sorulara yanıt
verdi ve önemli bilgiler paylaştı.

KOAH bir kış hastalığı mıdır?
Kış hastalığı değildir, ancak
özellikle kış aylarında
alevlenme gösterdiğinden,
kış hastalığı gibi algılanır.
Bu nedenle kış ayına
girmeden koruyucu amaçlı
grip aşısı yaptırmayı öneririz.

Dr. Orhan Dalkılıç
Göğüs Hastalıkları
Uzmanı

KOAH hastalığı nedir?
Nefes borularını tutan, nefes
darlığı, öksürük, balgam
çıkarma ile seyreden kronik
süregen bir akciğer solunum
yolu hastalığıdır. Kronik
bronşit ve amfizemden
oluşur.
Kimlerde görülür?
Özellikle sigara içenlerde
ve astım gibi kronik akciğer
hastalığı olanlarda görülür.
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KOAH hastalığı için hangi
aylar daha fazla risk
oluşturur?
Eylül, ekim gibi mevsim
değişimi yaşanan, kışa geçiş
aylarında KOAH hastaları
kendini korumakta, kışa
adapte olmakta zorlanacağı
için kolay enfekte olup akut
atak geçirebilirler. Ayrıca
bu aylar grip öncesine denk
geldiği için, salgın öncesinde
grip aşısı yaptırmak gerekir.
KOAH hastaları, sadece
mevsim geçişi ya da kış
aylarında değil, her zaman
kendilerini korumaya özen
göstermelidir.

Sürekli nemli olan Akdeniz
iklimi, KOAH hastaları için
daha büyük bir risk midir?
Kısmi risk oluşturur, belli
bir oranda ise zararı olmaz;
ancak aşırı nemli ve rutubetli
ortamlarda nefes darlığı,
balgamda bollaşma, kalp ve
diğer sistem etkilenmelerine
bağlı solunumsal
şikâyetlerde artış yaşanabilir.
Rutubetli evler riski yükseltir
mi? Rutubet emici cihazlar
kullanılmalı mı? Bu tür
cihazların zararı olur mu?
Kişide eğer astmatik KOAH
veya mantar alerjisi varsa
rutubet, belirtilerinde
artışa neden olabilir;
ancak “KOAH’a daha fazla
yakalanırlar” diyemeyiz.
Rutubet emici cihazların
faydası olabilir. Bunlar,
KOAH belirtilerinde artışı
engelleyebilir. Bu cihazların
sağlığa zararı olmaz.

Aşırı kuru ortamlar da
hastalık sebebi midir?
Bu tarz mekânlarda
nemlendirici cihazlar
kullanmalı mıyız?
Aşırı kuru hava, nefes
yollarımızda sekresyonların
atılmasını güçlendirip
tıkanmalara, tahrişe
bağlı aşırı öksürük ve
bronkospazma (bronşlarda
daralma/kasılma) neden
olabilir. Ortama uygun nem
verici cihazların -temizlik
durumlarına dikkat edilmesi
şartıyla- faydası olabilir.
KOAH hastalığının tedavisi
mümkün mü? Nasıl bir
tedavi yöntemi var?
Yüzde 100 tedavisi
mümkün değildir; ancak
KOAH’da en önemli nokta
hastalığın kontrol altında
tutulması ve ilerlemesinin
durdurulmasıdır. Şayet
ilaçlar uzun süreli ve
düzenli kullanılırsa, yıllar
içinde kaybedilmiş solunum
fonksiyonları belli ölçüde geri
dönebilir. Hastaların atak
geçirmemesi çok önemlidir;
çünkü yaşanan her atakta
akciğer hasarının artma riski
vardır.
KOAH’dan korunmak için
nelere dikkat edilmelidir?
l Sigara içmeyin.
l Sigara içilen ortamlardan
uzak durun.
l Meslek seçiminde
inhalasyon riskini gözetin.
l Enfeksiyon ve gribe
yakalanmamak için özel
çaba gösterin. Mutlaka grip
aşınızı yaptırın. Hekiminizin
önerisiyle zatürre aşısı da
yaptırabilirsiniz.
l Bulunduğunuz ortamı
düzenli olarak havalandırın.

l Bulunduğunuz ortam aşırı

kuru havalı ise nemlendirin.
l Klimaları ve merkezi
havalandırmaları ortama
belli oranda nem verecek
şekilde ayarlayın.
l Mümkünse yüzün.
l Kalp ve böbrek
yetmezliğiniz yoksa bol sıvı
tüketin.
l Bol meyve ve sebze tüketin.
KOAH’dan koruyan diyetler
ve beslenme türlerinden
bahseder misiniz? Hangi
sebze ve meyveler faydalı
olacaktır?
KOAH’dan koruyan özel bir
diyet yoktur; ancak sağlıklı
beslenmeyi bir yaşam tarzı
haline getirmeniz gerekir.
Bunun için;
l Meyve ve sebze ağırlıklı
beslenin.
l Düşük kalorili besinler
tercih edin.
l Belli ölçüde enerji
ihtiyacınızı giderin.
l Aşırı kilo almaktan kaçının.

KOAH HASTALIĞININ
BELİRTİLERİ NELERDİR?
l Fiziksel aktiviteler başta olmak

üzere hareket anında görülen
nefes darlığı.
l Göğüs bölgesinde sıkışma.
l Hırıltılı nefes alma.
l Başta tırnak, ağız ve göz
çevresi olmak üzere deri ve
mukozada görülen mavileşme.
l Sık sık görülen solunum yolu
enfeksiyonları.
l Yorgunluk, halsizlik, depresyon.
l Kontrolsüz kilo kaybı.
l Farklı renklerde ve yoğunlukta
olabilen balgam.
l Ayak bilekleri, ayaklar ve
bacaklarda şişmeler.

Sigara, KOAH için önemli
bir hastalık hızlandırıcı mı?
KOAH’nın baş düşmanı ve
ana nedeni sigaradır.
Sporun önemi nedir?
Kontrollü spor ve egzersizin
faydası olacaktır.
Çocuk ve yaşlılar
KOAH’dan daha mı çok
etkileniyor?
KOAH çocuklarda görülmez,
ama “yaşlıların hastalığıdır”
diyebiliriz. Hastalık
fark edildiğinde çoktan
yerleşmiştir. Bu nedenle
risk faktörü taşıyan kişiler
40-45 yaşlarına geldiklerinde
mutlaka solunum testi
yaptırmalıdır.
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Baharı beklerken tedirgin edici soru:

YİNE MİGRENİM Mİ TUTACAK?
Ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanan
migren, ilkbahardaki hava değişimleriyle tetiklenebilir.

Doç. Dr.
M. Emin Özcan
Nöroloji Uzmanı

Migren, bugün toplumun
yaklaşık yüzde 16’sını
etkileyen bir sorun. Kişinin iş
ve sosyal hayatını da yakından
ilgilendiren migren, yarattığı
sosyoekonomik sorunlar
açısından da önem taşıyor.
Atakları tetikleyen birçok
unsur olduğuna dikkat çeken
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. M.
Emin Özcan, bahar öncesinde
migren hastalarına uyarılarda
bulundu.

Hava durumundaki
değişikliklerin, migren için
ortak bir tetikleyici olarak
algılanması 2018’de yapılan
bir araştırmaya dayanıyor.
Ancak elde edilen bulguların
halâ yetersiz kaldığını
belirten Doç. Dr. Özcan, hava
durumundaki değişikliklerinin,
farklı değişkenleri de
tetikleyerek ağrıya neden
olabileceğini söyleyip şu
bilgileri verdi:

Migren ataklarının nedeni tam olarak bilinmiyor

Ataklara neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor; ancak
kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı gıdalar, hormonal
değişiklikler ve stres gibi tetikleyiciler var.

Hava değişimi migren tetikleyicisi olabilir

Migren herkeste farklı seyretse de büyük oranda hava
değişiklikleri migren ataklarını tetikleyebiliyor. Özellikle
lodos, migren ataklarını çok sıklaştırıyor. Aynı şekilde
sıcak ve nemli havalar da migren ataklarını artırıyor.

Etkenler çok farklılaşabiliyor

Bazı hastalarda çok uyumak, bazılarında az uyumak, bazı
hastalarda açlık, bazı kişilerde öğün atlama, bazı kişilerde
hava değişimleri çok fazla şekilde atakları tetikleyebiliyor.

Bahardaki ağrının kaynağı basınç olabilir

Özellikle mevsim geçişlerindeki sıcaklık değişimlerine
bağlı yaşanan basınç farklılıkları, migreni tetikleyebiliyor.
Migrene, atmosferik basıncın etkisiyle kan damarı
genişlemesinden kaynaklanan kan akışı farklılıklarının
neden olabileceği düşünülüyor.

Kadınlar daha şanssız

Migren, kadınlar arasında erkeklere göre daha fazla
görülse de bunun neden kaynaklandığı ne yazık ki
tam olarak bilinmiyor.
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ECZACI GÖZÜYLE

Mutlaka almamız
gereken destek: Omega 3
Ecz.
Arzu Taşdemir

Beyinden kalp-damar sistemine, kas iskelet
sisteminden cilt, göz, akıl ruh sağlığına büyük öneme
sahip Omega 3 hakkında merak edilenler:

Omega 3; hücrelerimizi
çevreleyip, hücre zarımızın
yapısında bulunan yağ asitidir.
Vücudumuzda üretilemeyen,
esansiyal bir yağdır. Mutlaka
dışarıdan takviye almamız
gereklidir. Beyin, kalp-damar
sistemi, kas-iskelet sistemi,
cilt, göz, akıl-ruh sağlığı için
son derece yüksek öneme
sahiptir. Üç ana tip Omega-3
yağı bulunmaktadır.
1-EPA
(Eikosapentaenoik asit):
Yağlı balıklarda, deniz
ürünlerinde ve balık
yağında bulunur. Vücuttaki
enflamasyonu azaltır. Kalp
damar sistemi ve iskeletkas sistemini korumak için
çok faydalıdır. Lipit profilini
düzenler. Kötü kolesterol
olan LDL’yi düşürür, iyi
kolesterol olan HDL’yi arttırır.
2-DHA
(Dekosaheksaenoik asit):
Yağlı balıklarda, deniz
ürünlerinde, balık yağlarında
ve alglerde bulunur. DHA,
özellikle beyin ve gözlerdeki
sinir hücrelerinde yapısal
bileşen olarak görev yapar.
Beynimizdeki çoklu doymamış
yağların yüzde 40’ını
oluşturur. DHA, hamilelik ve
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emzirme döneminde ve sinir
sisteminin gelişiminde çok
önemlidir. Beyin sağlığını
korur, hafızayı güçlendirir,
dikkat ve konsantrasyonu
arttırır, göz sağlığına destek
olur. Anne sütü, annenin
alımına bağlı olarak önemli
miktarda DHA içerir.
3-ALA (Alfa-linoik asit):
Yüksek yağlı bitki gıdalarında,
keten tohumu ve cevizde
bulunan Omega-3 yağ asitidir.

Omega-3’ün tavsiye edildiği
en düşük doz 500 mg.
günlük ideal dozu 1000
mg’dır. Omega-3’ün eksikliği
durumunda günlük 2000 mg.
ve fazlası tüketilmelidir.
l Omega-3, hafızayı ve

zekayı güçlendirir. Balık
yağı kullanan kişilerin

kullanmayanlara göre
beyinlerinin serebral korteks
ve hipokampüs bölümlerinin
daha gelişmiş olduğu için,
hafıza ve düşünme yönünden
daha başarılı olduğu
görülmüştür.
l Omega-3 yönünden eksik
bir beslenme, beynimizin
ve sinir sistemimizin daha
hızlı yaşlanmasına ve
düşünme yetimizi gerileterek
hafızanın bazı bölümlerini
kaybetmemize yol açar.
l Hamilelik ve emzirme
döneminde mutlaka Omega-3
kullanılmalıdır. Omega-3,
düşük doğum ağırlığını arttırır.
Total kolesterolü düşürür.
Postpartumu (doğum sonrası
depresyonu) önler.
l Çocuklarda hiperaktivite ve
besin alerjisine eğilimi azaltır.
l Kalp damar hastaları
Omega-3 kullanmalıdır.
Omega-3, ani kardiyak ölüm
riskini yüzde 52 azaltır.
Trigseridi düşürür.
Omega-3, koroner kalp
hastalığını yüzde 46 azaltır.
Fötal kardiyovasküler hastalık
riskini yüzde 39 düşürür.
l Kan sulandırıcı ilaç
kullananlarda ve cerrahi
operasyon öncesi kullanımına
dikkat edilmeli, mutlaka
doktora danışılmalıdır.

ECZACI GÖZÜYLE

Çinko elementinin
hayatımızdaki yeri
Çinko, vücudumuzda hangi görevleri üstlenir
ve hangi besinlerde yer alır? Önemi nedir?
İşte çinko hakkında bilmemiz gerekenler:

Çinko, insan vücudunun
ihtiyacı olan elementlerden
biridir. İnsan vücudunda
300’den fazla enzim üzerinde
etkili olan çinkonun önemli
görevleri vardır. Çinko, hücre
onarımında büyük rol oynar.
Ciltte meydana gelen akne,
alerji ve yaraların hızlı bir
şekilde iyileşmesini sağlar.
Enflamasyonu azaltır. Saç ve
cilt sağlığının korunması için
gereklidir. Kronik yorgunluğun
önlenmesinde etkili olmakla
birlikte, vücuda enerji ve
zindelik kazandıran çinkonun
gerekli miktarlarda alınması
önemlidir.
Sayısız faydası vardır
Halk arasında sarı nokta
(makula dejenerasyonu)
olarak bilinen ve görme
kaybına neden olan hastalığın
en önemli nedenlerinden
biri çinko eksikliğidir.
Çocuklarda büyüme ve
gelişmeyi destekler. İştah
açıcı özelliği vardır. İshalden
korunmayı sağlar. Hamilelikte
çinko kullanımı önemlidir.
DNA ve RNA’nın işlevi ve
tamiri için çok önemli olan
çinko, hücrelerin gelişimini
olumlu etkiler. Uykunun
düzenlenmesinde önemli bir
rol oynar.

Soğuk algınlığına karşı
koruyucudur. Bakteri ve
virüslere karşı savaşmamızda
bize yardımcı olur. Grip,
nezle ve soğuk algınlığı
geçirenlerin çinko takviye
almaları durumunda hastalık
şiddeti ve süresinin azaldığı
kanıtlanmıştır. Bu nedenle
birçok vitamin, pastil ve
takviye edici gıdalarda
kullanılmaktadır. Diş
macunu ve solüsyonlarında
kullanılarak dişlerdeki plak
oluşumunu engeller.
Çinko, temel bir besin
maddesidir.
Vücudumuz çinkoyu üretemez
ve depolayamaz. Bu nedenle
ihtiyaç duyulan miktarın
düzenli olarak alınması
önemlidir.
Çinko seviyesinin korunması
için yetişkinlerde günlük
ortalama 10 mg. çinko
alınması önerilmektedir.

Ecz.
Bahar Deniz

Çinko eksikliğinin
belirtileri nelerdir?
Çinko eksikliği temelde
yetersiz ve dengesiz beslenme
ile ilişkili bir durumdur.
Bağışıklık sistemi
güçsüzlüğünden dolayı
çabuk hasta olma, saçlarda
incelme ve dökülme, kronik
yorgunluk, ciltte iyileşmeyen
yaralar, görme sorunları, iştah
azalması, çocuklarda büyüme
ve gelişme geriliği, koku ve tat
alma duyularında azalma gibi
belirtileri vardır.
Çinko eksikliği
nasıl tespit edilir?
Basit bir kan ya da idrar
tahliliyle çinko eksikliği
tespit edilebilir. Çinkoyu
beslenmemize dahil ederek
sağlığımız için önemli bir adım
atmış oluruz.
Çinko; kırmızı et, kabuklu
deniz ürünleri, tavuk ve
hindi eti, yumurta, süt ve süt
ürünleri, bakliyatlar, lahana,
brokoli, bezelye, yulaf, kuru
yemişler ve buğdayda bulunur.
Kandaki çinko seviyesi
düşükse mutlaka çinko
takviyesi almak gereklidir.
Ayrıca çinkodan zengin
gıdaları diyete dahil etmek
de faydalı olacaktır.
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Koenzim Q10’a
niçin ihtiyacımız var?
Ecz.
Naşit Engin

Hücrelerimiz tarafından üretilen; ancak yaş ilerledikçe
üretimi azalan Koenzim Q10’un ana görevlerinden biri
hücrelerimizdeki enerji üretimine yardımcı olmaktır.
Özellikle ilerleyen yaşlarda takviye olarak alınmalıdır.

İnsan vücudunda bulunan
ve vücudun kendi kendine
hücreleri tarafından ürettiği
bir bileşendir; fakat yaş
ilerledikçe Koenzim Q10
üretimi azalmaktadır. İnsan
vücudu yaklaşık 30 trilyon
hücreden oluşmakla birlikte
bu hücrelerin içinde çok
sayıda mitokondri organeli
bulunmaktadır. Koenzim Q10,
hücrelerin yakıtı olan ATP
(adenosin trifosfat) üretimi
için gereklidir ve hücrelerde
enerji üretim sürecinden
sorumludur.
Kritik öneme sahiptir
Koenzimler, hücrenin oksijen
ve besinle enerji üretmesi gibi
önemli biyolojik dönüşümlere
yardımcı olan kompleks
organik moleküllerdir.
Koenzim Q10 ise lipit yapıdaki
elektron transport zinciri
bileşenidir. İç mitokondri
zarında bulunur. Besinlerin
enerjiye çevrilmesinde kritik
öneme sahiptir.
Hücreler; büyümek,
sağlıklı kalabilmek,
gerekli enerjiyi sağlamak,
zararlı kimyasallara kaşı
korunmak için Koenzim Q10
kullanmaktadır.
Hücre içerisinde Koenzim
Q10 azalırsa mitokondri
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yeterince ATP üretemez ve
mitokondrinin bu şekilde
enerji üretememesi de
beraberinde, hücrelerin
erken ölmesine, damarların
yeterince oksijen
taşıyamamasına, kasların
kasılamamasına, iletinin
sağlıksız olmasına ve
yaygın inflamasyona neden
olmaktadır.
Kas hücrelerindeki hücrelerin,
mitokondrinin ATP enerji
azalması; yaşlanmanın temel
nedenlerinden biri olarak
kabul edilmeye başlanmıştır.
Kas hücrelerinde ATP sentezi
38-68 yaşları arasında yüzde
50 oranında azalmaktadır.
Koenzim Q10; hücresel
enerjinin (ATP seviyeleri)
sağlıklı çalışması için en
temel bileşendir. Elektron
zincirinin kibritidir. Yaşla
birlikte olduğu gibi, oksidatif
stres yaratan hastalıklar,
bilinçsiz ilaç kullanımları
Koenzim Q10’un hücre
tarafından üretimini oldukça
azaltmaktadır.
Oksidatif strese en çok
beyin hücreleri duyarlıdır ve
beyin hücrelerinde oksidatif
hasara neden olur. Bu
hasarda unutkanlık, dikkatkonsantrasyon eksikliği,
hiperaktivite, yorgunluk,

odaklanamama gibi olumsuz
semptomlara neden
olmaktadır.
Üreme hücreleri de serbest
radikalllerden en çok
etkilenen hücrelerdir. Bu
durum, kısırlıkla (infertilite)
sonuçlanmaktadır. Koenzim
Q10 molekülü kadınlarda
yumurta hücrelerini DNA
hasarından korur, erkeklerde
sperm sayısı ve yapısının
istenilen düzeylere gelmesini
sağlar. Bu bağlamda hem
kadınlarda hem de erkeklerde
(infertilite) kısırlık tedavisinde
tercih edilen bir moleküldür.
Hücrelerimizdeki
mitokondrilerin sağlıklı bir
şekilde enerji üretebilmesi
için mutlaka Koenzim Q10
takviyesi almalıyız.

ECZACI GÖZÜYLE

Kolajen seçerken
nelere dikkat edilmeli?
İnsan hayatında önemli rol oynayan bir protein
olmakla birlikte en kıymetli besin maddesi olan
kolajenin tipleri ve kullanım yerleri nelerdir?
Kolajeni hangi besinlerden temin edebiliriz?

Kolajen, vücudun her yerinde
bulunan bir protein türüdür.
İnsan organizmasında yer
alan proteinlerin yaklaşık
üçte birini oluşturan kolajen,
yapısal ve işlevsel birçok
fonksiyona destek olma
özelliği ile önemli bir görev
üstlenmektedir. Vücutta
bulunduğu her noktayı
tutkal gibi bir arada tutan
etkiye sahiptir. Kimyasal
yapısında üçlü sarmal
zincirlerden oluşan birçok
amino asit vardır. İnsan
metabolizmasında en az
16 çeşit kolajen olduğu
düşünülmektedir.
En bilinenleri
Kolajen 1, 2 ve 3 tipleridir:
Kolajen tip 1:
Vücudumuzda bulunan tüm
kolajenlerin yaklaşık yüzde
90’ını oluşturur. Vücutta
doğal olarak üretilmektedir.
Birbirleriyle sıkı sıkıya
paketlenmiş liflerden
meydana gelir. En çok deri,
kemik, kıkırdak, tendon,
bağ dokusu ve dişlerde
bulunur. Gıdalar yoluyla
alınabilecek en önemli
kaynağı balık olmasına
karşın bu tipi elde etmede
küçük miktarlarda sığır
kolajeni de kullanılmaktadır.

Kolajen tip 2:
Kolajen Tip 1’e kıyasla daha
gevşek bağlarla bağlı olan
liflerin oluşturduğu bu tip,
daha çok eklem yüzeylerinin,
kıkırdak dokularının
yapısında yoğunlaşır. Gözün
retina kısmında da yer
alır. Kıkırdaklarda bulunan
kolajenin yaklaşık yüzde
80’ini, kıkırdak proteinlerinin
ise yaklaşık yarısını
oluşturur. Tavuk veya sığır
kolajeninden elde edilir.
Kolajen tip 3:
Tip 1 kolajen ile birlikte
bulunan, onun yapısına
katılan ve destekleyen bir
kolajen türüdür. Vücutta
kıkırdak, kemik iliği,
bağırsak duvarları ve kas
sisteminde yoğun olarak
bulunur. Birbirlerini
destekleyen özellikteki tip
1 ve 3 kolajenleri, takviye
üretiminde de genellikle
birlikte kullanılır.

Ecz.
Semra Gürcü

işlev gösteren Tip 1 ve 3
kolajen, vücutta en çok deri
yüzeylerinde depolanır. Diğer
seçenek ise kolajen Tip 2
içeren takviyedir. Daha çok
eklemlerde depolanan ve
kıkırdakların yapısına katılan
Tip 2 kolajen ile hazırlanmış
ürünler, özellikle sporcular
tarafından sıkça tercih
edilir. Bunların yanı sıra
hepsini bir arada bulunduran
kolajen takviyeleri de tüm
kolajen kaynaklarından eşit
olarak vücuduna kazanmak
isteyenler için daha doğru bir
alternatif olacaktır.
Seçimde dikkat edilmesi
gereken diğer nokta, hangi
formun en pratik tüketim
sağlayacağıdır. Büyük
oranda toz, sıvı ve tablet/
kapsül formunda üretilen
ürünler; farklı tüketim
alışkanlıklarına cevap verir.

Kolajen seçerken dikkat
edilmesi gerekenler:
Takviye olarak kolajen
seçerken içeriğinde hangi
tip kolajen olduğu ve
hangisine ne oranda ihtiyaç
duyduğunuz önemlidir.
Örneğin vücutta birlikte
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BAĞIŞIKLIĞINIZI

7 SORUDA TEST EDİN
Bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını
nasıl anlayabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Edvin Murrja bu sinyalleri, hazırladığı
yedi sorudan oluşan test ile anlattı:

Dr. Edvin Murrja

İç Hastalıkları Uzmanı

Stres seviyeniz yüksek mi?
Unutmayın; stres, savunma
hücrelerinin işlevini azaltır,
böylece fırsatçı enfeksiyonlara
olanak sağlar.

Çok sık soğuk
algınlığınız mı oluyor?
Sağlıklı bir insan yılda iki üç
kez soğuk algınlığına kapılır
ve üç dört gün sonra tamamen
normale döner. Bundan daha
sık soğuk algınlığı olursa ve
iyileşme süreci daha uzun
sürüyorsa bu, bağışıklık
sisteminin zayıflığının bir
göstergesi olabilir.
Çok fazla bağırsak
problemleriniz mi var?
Gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık
gibi şikâyetlerin fazla olması,
savunma sisteminin zayıflığına
işaret edebilir. Günde en az
iki litre su için, kefir ve yoğurt
gibi probiyotik içeren ve
sindirim sistemini destekleyen
besinler tüketin.

16

dergi

Yaralarınız yavaş mı
iyileşiyor?
Her türlü deri hasarının
iyileşme sürecinde immün
sistem hücreleri önemli bir
rol oynar. Onların zayıflığında
cilt yenilemesi gecikir, yaralar
daha uzun sürede iyileşir.
Kendinizi devamlı yorgun
mu hissediyorsunuz?
Dinlenmenize rağmen
yorgun hissediyorsanız,
savunma sisteminiz enerji
kullanımında zorlanıyor
olabilir. Kronik enfeksiyon
veya inflamasyon
olduğunda, bağışıklık
sistemi enerji miktarını
doğru kullanamayarak
genel enerji tüketimine
neden olabilir.

Enfeksiyonlara sık mı
maruz kalıyorsunuz?
Kulak enfeksiyonu, sinüzit,
bronşit, zatürre gibi
enfeksiyonlarla yılda birkaç
defa karşılaşıyorsanız, bir
yıl içerisinde iki kürden
fazla antibiyotik ihtiyacınız
oluyorsa, savunma sisteminiz
görevini yapmakta zorlanıyor
demektir.
Ek hastalığınız var mı?
Diyabet, emilim bozukluğu,
kanser, bağışıklığı düşüren
belirli ilaç kullanımı gibi
başka bir durumunuz varsa,
bağışıklığınızı düşüren o
durum için de tedavi görmeniz
gerekecektir.

BAĞIŞIKLIK

Alerji için en doğal çözüm:

KUERSETİN (Quercetin)
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz
kuersetin nedir? Dr. Elif Pahsa, Kuersetin
hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Vücudumuzun serbest radikal
hasarıyla savaşmasına
yardımcı olmada önemli
bir rol oynayan Kuersetin,
polifenollerin flavonoid
grubundan bir bitki
flavonoludur. Faydalarını
şöyle sıralayabiliriz:
Anti-inflamatuar /
Anti-alerjik etki:
l Histamin oluşumunu
azaltır.
l İnflamasyona ve alerjiye
sebep olan sitokinleri
azaltarak, astım hastalarında
solunum yollarındaki aşırı
uyarılmayı ve inflamasyonu
azaltır. Biyoyararlanımını
artırmak için, vitamin C ve
bağırsaklardan emilimini
artıran bromelainle birlikte
kullanılmalıdır.
l Takviye olarak dışarıdan
kullanılacaksa standart
kuersetin yerine patentli
teknolojilerle biyoyaralanımı
artırılmış Kuersetin
kullanmak daha faydalıdır.
Fitozom teknolojisiyle
biyoyararlanımı artırılmış
Kuersetin
l Fitozomlar, bitkisel
kaynaklı bileşiklerin bir
fosfolipide bağlanması
ve fosfolipid tarafından
sarılmasıyla oluşan yeni
yapılardır.
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l Fosfolipidden oluşan

küresel yapının içine
hapsedilmiş veya yüzeyine
kimyasal bağ ile bağlanmış
doğal kimyasal yapı daha çok
etkileşerek yüksek oranda
emilim sağlar.

Quercefit® üstünlüğü
l 18-50 yaş arasındaki
her iki cinsiyetten 12
sağlıklı gönüllüye 500
mg Kuersetin ve iki farklı
dozda Quercefit® (250 ve
500 mg) verilen Kuersetin
plazma konsantrasyonun
karşılaştırıldığı çalışmada
Quercefit’in 20 kata kadar
daha fazla biyoyararlanım
sağladığı gözlemlenmiştir.
l 58 orta düzeyde astım
ve rinit hastasıyla yapılan
bir başka çalışmada ise
Quercefit®️ kullanan
hastalar, standart tedavi
alanlarla karşılaştırıldığında;
gece ve gündüz görülen
semptomlarda ve acil
bronkodilatör ihtiyacında
anlamlı derecede azalma;
fiziksel performans
ve solunum fonksiyon
testlerinde ise artış
gözlenmiştir.
Covid-19 enfeksiyonunda
Kuersetin nasıl kullanılmalı?
Kuersetinin Covid-19
enfeksiyonunda hem

Dr. Elif Pahsa
antieflamatuar yolağı
kullanarak hem de
pıhtılaşmayı engelleyerek
hastalığın ciddi boyuta
ulaşmasını engellediği
görülmüştür. Diğer yandan
virüsün vücuda bağlanmasını
engelleyerek, virüsün
hücre içine girmesini
engellemektedir.
Çinko ile birlikte kullanılması
durumunda da çinkonun
hücre içine girişini arttırarak,
vücudumuzun çinkodan
daha fazla faydalanmasını
sağladığı gösterilmiştir.
Herhangi bir hastalık
durumunda, doktor
kontrolünde olmak kaydıyla,
üç ay süreyle günlük 100400 mg aralığında, öğünler
arasında ve yemekten iki saat
sonra alınması önerilir.
Kuersetin kullanımının yan
etkileri var mıdır?
Yan etkileri çok masum ve
geçici olmakla birlikte, üç
aydan daha uzun süreli ve
1000 mg’dan daha yüksek
dozlarda kullanımda kanama
zamanını uzatmaya bağlı
olarak ciltte morluklar
olabileceği rapor edilmiştir.
Bundan dolayı mutlaka
doktor kontrolünde
kullanılması gereklidir.

HİJYEN

EL DEZENFEKTANLARI
ALERJİK MADDELER İÇERİR Mİ?
Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilen
dezenfektan seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Prof. Dr. Füsun Kalpakoğlu, dezenfektan seçimine
dair önemli uyarılarda bulundu.

Covid-19 Omicron varyantının
plastik yüzeylerde daha
uzun süre yaşaması ve hızlı
bulaşması sebebiyle, el
dezenfektanları son dönemde
yeniden gündeme geldi. Diğer
yandan, el dezenfektanlarının
bazı kişilerde alerjik
reaksiyonlara neden
olması hem dezenfektan
seçerken hem de
kullanırken dikkatli
olma konusunu
da tekrar
gündeme
taşıdı.
Bu konuda
ABD’de
yapılan bir
araştırmanın
sonuçlarına
değinen
Türkiye Ulusal
Alerji ve Klinik
İmmünoloji
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Prof. Dr.
Füsun Kalpaklıoğlu
İmmünoloji Uzmanı

Derneği (AİD) İkinci Başkanı
Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu,
bu araştırma kapsamında
160 el dezenfektanının
incelendiğini ve yüzde 71’inde
en az bir alerjen madde tespit
edildiğini aktardı.
Kokusuzlar da riskli mi?
Çalışmada “kokusuz” olarak
etiketlenen dezenfektanların
yaklaşık yüzde 40’ının koku
içerdiği saptanırken “paraben,
sülfat, fitalat veya boya yoktur”
etiketli ürünlerde bile hassas
tüketicilerde cilt reaksiyonuna
neden olabilecek başka

alerjenler saptandığı bildirildi.
Tüm dezenfektanlarda
izopropil veya etil alkol gibi
aktif bileşenler yer alırken,
çoğu dezenfektanın bunların
yanı sıra nemlendirici de
içerdiğini hatırlatan Prof. Dr.
Kalpaklıoğlu “Nemlendiricinin
kokusu alerjen olabileceği
gibi, içerdiği tokoferol veya
E vitamini düşük de olsa
alerjenik potansiyele sahip
olabiliyor” uyarısında bulundu.
Hatta bilinçli tüketicilerin
tercihi doğal ürünlerin bile,
hassas kokuları ve içerdikleri
botanik özler nedeni ile
tahriş edici olabileceği veya
alerjik reaksiyon riskini
arttırabileceğini belirten Prof.
Dr. Kalpaklıoğlu,
alerji riskinden kaçınmak
için kokusuz ürünler tercih
edilmesi gerektiği uyarısında
bulundu.

ASTIM VE ALERJİ

Alerjik astım
hastaları dikkat:

Bahar başlıyor!
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Salih Emri’den, alerjik astım hastalarına
bahar aylarında dikkatli olma çağrısı:
Polen mevsiminin, her yıl
astım tetiklenebiliyor. Bu
mart ayında başlayıp, ağustos
nedenle alerjik sinüzitin uygun
aylarına kadar devam ettiğini
şekilde tedavisi önemli.”
hatırlatan Göğüs Hastalıkları
Kesinlikle sigara
Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri,
buna bağlı olarak polen alerjisi dumanına maruz kalmayın
Bahar mevsiminde polen etkisi
olan insanlarda mevsimsel
ve sigara dumanı birleştiğinde
alerjik rinit, mevsimsel
rinokonjonktivit ve mevsimsel
atakların daha şiddetli ve uzun
astım ataklarının ortaya
olduğunu vurgulayan Emri,
çıktığını söyledi.
“Bu yüzden astım hastaları,
Alerjik astım hastalarında
yılın her döneminde olduğu
göğüste sıkışma, hırıltı,
gibi bahar aylarında da
nefes almada zorluk ve gece
sigaradan ve sigara dumanına
veya sabah öksürüğünün
maruz kalmaktan kaçınmalı”
görüldüğünü ekleyen Prof. Dr
diyerek uyarılarını şöyle
Salih Emri, sözlerine şöyle
sürdürdü:
devam etti:
“Astım ile birlikte saman
“Astımı olanların büyük
nezlesi varsa, bahar
çoğunluğunda ağaç, ot, küf,
mevsiminde ilaçlar dikkatli
hayvan kepeği, toz ve hamam
kullanılmalı. Astım ilaçları
böceği dışkısına karşı alerji
hastaların her zaman yanında
gözleniyor. Bahar mevsimiyle
olmalı. Hasta, hangi durumda
birlikte artan nem, toz
inhaler kullanması gerektiğini
alerjisi olan astım
bilmeli. Hastalar,
hastalarının atak
bahar mevsiminde
geçirmesine
dışarıya çıkmak
yol açabiliyor.
için sabah ve
akşam saatlerini
Bahar
tercih etmemeli
aylarında
alerjik
ve yatarken cam
açık olmamalı.
sinüzit
Çünkü sabah
vakalarında
ve akşam
da artış
saatleri, polen
yaşanıyor.
salınımının en
Bu
Prof. Dr. Salih Emri
yüksek olduğu
tablonun
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
saatlerdir.”
arkasından
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ASTIM HASTALARI
İÇİN NOTLAR
l Rüzgarlı ve fırtınalı

havalarda dışarıda
olmamaya özen gösterin.

l Dışarıya çıkıp eve

döndüğünüzde duş alın
ve giysilerinizi yıkayın.

l Dışarıdan gelince

burnunuzu tuzlu su ile
yıkayın.

l Ayakkabılarınızı evin

dışında çıkartın.

l Çamaşırlarınızı kapalı

ortamda kurutmayın.

l Arabanızda cam

açmak yerine klima ile
serinleyin. Arabanızın
polen filtresini düzenli
olarak değiştirin.

l Bol su için.
l Evinizde polen filtreli

klima kullanın.

l İlaç tedavinizi düzenli

olarak uygulayın.

l Alerjenlerden

kaçınabileceğiniz bir
hayat tarzı oluşturmaya
çalışın.

l Doktor kontrollerinizi

aksatmayın.
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SAĞLIK VE GÜZELLİK

Dr.
Pelin
Taşkıran ile

GÜZELLİĞE GİDEN YOL
Enflamasyon nedir? Kronik enflamasyona bağlı yaşlanma
“inflamm-aging” nedir; sağlığımızı ve güzel yaş almamızı nasıl etkiler?
Dr. Pelin Taşkıran merak edilenleri ve önerileri bu sayımızda sizler için yazdı.
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“Inflamm-aging” cildin
en önemli yaşlanma
nedenlerinden biri olan
Enflamasyon; vücudun
kendini alerjenlere,
mikroorganizmalara , travma
ve enfeksiyona karşı doğal
savunma mekanizmasıdır.
Ancak bu savunma
durumu kronik bir döngüye
girdiğinde, hücreleri strese
sokarak, yaşlanma sürecini
hızlandıran hasar ve yıkıma
neden olabilir. Akutu
karar uzamışı zarar bir
mekanizmadır.
Akut enflamatuar
yanıt vücudu korurken,
kronikleşen süreç;
salınan sitokin,
enflamatuar
mediatörler ve
proteolitik enzimler
ile kolajen,elastin
gibi cildin yapısal
destekleyici
proteinlerini bozar,
sentezini azaltır, cilt
hücrelerinin kendilerini
yenileme ve onarma
yeteneğini engelleyerek cilt
bariyerini zayıflatır.
Türkçe karşılığı “yangı” ya
da kronik iltihap olan bu
döngüyü sonlandırmak,
baskılamak yaşlanma
belirtilerini yavaşlatmak için
öncelikli yaklaşımdır.
Akut enflamatuar yanıt;
kızarıklık dokuda ısı artışı
ödem ve ağrı şeklinde
kendini gösterirken ,
kronik enflamasyonda
cildin nem tutma
kapasitesinden sorumlu
ana bileşen hyaluronik
asit yıkımı artar, sentezi
azalır. Dehidratasyona
bağlı kuruluk, hassasiyet,

VÜCUDUMUZDAKİ YIKIMI
NASIL DURDURABİLİRİZ?

Stres out huzur in

Beslenme
alışkanlıklarımızı
temize çekelim

Kronik stres ve buna bağlı
hipotalamus-hipofizadrenal ekseninin (HPA
ekseni) uzun süreli
aktivasyonu, vücutta ve
bağışıklık sisteminde,
anti-inflamatuar maddeleri
inhibe ederken, proinflamatuar kimyasalların
salınımını artıran
değişiklikleri tetikler.

İşlenmiş şeker, rafine
karbonhidratlar ve
doymamış yağlardan oluşan
beslenme, kızartılmış gıdalar
proinflamatuar bileşiklerin
üretimini tetikleyen COX-2
enziminin ekspresyonunu
arttırırlar. Başka bir deyişle bu
gıdaları tükettiğinizde vücuda
yüklediğiniz bir porsiyon
iltihaplanmadır.

Barsak floramızı, mikrobiyotamızı destekleyelim
Barsak floramızı,
mikrobiyotamızı
destekleyelim. Çünkü
bağışıklık sisteminizin %70’i
barsaklarınızda bulunur
ve buradaki bakteriler,
vücudunuzun enflamasyonu
düzenlemeyi içeren bağışıklık
tepkisini modüle etmeye
yardımcı olur. Bariyeri
sağlam barsaklardan
enflamatuar tetikleyici
ajanlar geçemez.

Antienflamatuar gıdalar
konusunda bilinçlenelim,
liften vitamin ve
minerallerden zengin
antioksidan gücü yüksek
besinler tüketelim.
(Bkz. Zencefil, zerdeçal,
omega 3 zengin yağlar,
balık, zeytinyağı, sarımsak,
lahana, brokoli, pancar,
elma, kiraz, yaban mersini,
badem, ceviz, ...)
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elastisite, tonus kaybı ve
hızla yaşlanma belirtileri
ortaya çıkmaya başlar.
Düşündüğünüzden daha
yaygındır ve bununla nasıl
mücadele edeceğinizi bilmek
genç, sağlıklı bir cilde
ulaşmanın anahtarıdır.

Alkali su tüketimini arttıralım

Kronik enflamasyon;
“glikasyon”u yani
dolaşımdaki şekerin yağ
hücrelerimiz ve proteinlere
musallat olarak AGE
denilen zararlı bileşenlerin
oluşmasını serbest
radikallerin hücresel düzeyde
hasarını tetikler.

Düzenli egzersiz yapmayı ve metropol yaşamında maruz
kaldığımız zararlı çevresel faktörlerden kendimizi korumayı
ihmal etmeyelim.

Cildi genç ve
dinç tutan yağ
hücrelerine
saldıran
glikasyon
hacim
kaybına
sarkma
ve çökük
görünüme
sebep olur.
Genç bir cildin
tipik özelliği olan
dolgun yanaklar
ve dinç ifade, yerini
sarkmış,yağ atrofisine
uğramış yüz ovali kontürü
bozulmuş şekle dönüşür.

Vücudun asit-baz ve elektrolit
dengesi için alkali su
tüketimini arttıralım, asit
yükü fazla sıvı ve mineral
kaybettiren içeceklerden

uzak duralım.
Sodyum ve iyot dengesinin
hücresel faaliyetler
için gerekli olduğunu
unutmayalım.

Düzenli egzersiz yapalım

Cilt detoksu yapalım
Cilt detoksu; zararlı ajanlar
ağır metaller içeren
enflamasyonu tetikleyen
kozmetiklerden cildinizi
arındırarak başlar. Bilinçsiz,
kulaktan dolma bilgilerle
cildinize sürdüğünüz
sağlıksız kozmetikler
cildinizde tahribat yaratarak
yaşlandırır. Atopiler,
dermatitler, egzamatöz
lezyonlar, bariyeri bozulmuş
ciltte tekrarlayan uçuklar,
akneler, koyu enflame lekeler
gelişir.
Hekimliğin birinci basamağı
“koruyucu hekimlik” tir.
Hastalıklar oluşmadan,
sorunlar derinleşmeden
yaşlanma belirtileri cildinize
yerleşmeden hekimlerinize
danışmak sizi yüksek

maliyetli tedavilerden
kurtarır. Cilt kalitenizi artıran,
vücudunuzun kendi doğal
onarım mekanizmalarını
tetikleyerek yıkımı en aza
indirip hücresel düzeyde
yenilenmeyi sağlayan önleyici
uygulamalar sağlıklı güzel
yaş almanızı sağlar.

• Enflamasyon kronik hale geldiğinde ciltte metalloproteinazları (MMP) harekete geçirir. Hücreler
arasındaki alanda bulunan bu enzimler, kolajen ve elastin gibi proteinleri parçalayarak üretimini
engeller. • Bilimsel çalışmalar, çevresel faktörler hava kirliliğiyle sık karşılaşan metropolde yaşayan
bireylerin, C-reaktif protein, IL-6 ve TNF dahil olmak üzere iltihaplanma belirteç düzeylerinin yüksek
olduğunu göstermektedir.

26

dergi

SAĞLIK TAVSİYESİ

Alerji hastalarına uyarı:
Covid-19 riskiniz daha büyük
Alerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk,
alerji hastalarını, hijyene daha çok önem vermeleri konusunda uyardı.
ayırt edilememektedir. Kişiye
daha önceden alerjik hastalık
tanısı konulduysa bu kişilerin
genelde korkmasına gerek
yoktur. Ancak yüksek ateş,
öksürük ve korona virüsü
olan kişiyle teması olan
kişilerin bir an önce korona
testi yaptırması gerekiyor.”
C

Türkiye’de her dört kişiden
birinde alerjik hastalık
olduğunu hatırlatan Alerjik
Hastalıklar ve Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Sami Öztürk, alerji
hastalarına önemli uyarılarda
bulundu.
Alerjik hastalıkların yıl
içinde iki ayrı dönemde
en üst düzeye çıktığını
söyleyen Öztürk; ev tozu
akarı alerjisinin eylül ve
ekim ayında başladığını
söylerken, mart ve nisan
aylarında ise polenlere bağlı
alerjik hastalıkların arttığını
hatırlattı.
Bir yandan yeni varyantlarla
süren pandemi koşulları,
diğer yandan önümüzdeki
günlerde polenlere bağlı
alerjik hastalıkların gündeme
gelecek olması özellikle alerji
hastalarının daha dikkatli
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olması gerektiğini gösteriyor.
“Alerji hastalığı, korona
virüsü için bir risk
faktörüdür” diyen Prof. Dr.
Sami Öztürk, özellikle alerji
hastalarını ilgilendiren şu
bilgileri paylaştı:
Korona ile karıştırmayın
“Korona virüsü hastalığında
yüksek ateş, kuru öksürük,
baş-boyun ağrıları, kırgınlık,
tat ve koku kaybı belirtileri
görülmektedir. İleri düzeyde
alerji nezlesi olanların bir
kısmında burun tıkanıklığına
bağlı enfeksiyon gelişmekte;
bu kişilerde de öksürük,
ateş, baş ve eklem ağrısı
olmaktadır. Korona virüsü ve
alerji hastalığı ileri düzeyde
olanlarda da öksürük, ateş,
nefes darlığı ve kas eklem
ağrıları görülmektedir. Bu iki
hastalık bazen birbirinden

Hijyene özellikle dikkat edin
Normalde kişilerin saatte
yaklaşık 15-23 defa elini
yüzüne götürdüğünü belirten
Öztürk, alerjik nezlesi
olanlarda göz ve burun
kaşıntısı daha fazla olduğu
için bu sayının daha yüksek
olacağı; dolayısıyla virüse
yakalanma risklerinin daha
yüksek olduğu uyarısında
bulunuyor. Yani hepimiz için
geçerli olan hijyen tedbirleri,
alerjik hastalığı olanlar için
çok daha önemli.

Prof. Dr. Sami Öztürk

Alerjik Hastalıklar ve Göğüs
Hastalıkları Uzmanı
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HAMİLELİK
DÖNEMİNDE
ALERJİ VE
ASTIM
Alerji ve astım, gebelik
sürecini nasıl etkiliyor?
Nelere dikkat edilmeli?
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Seha Akduman, merak
edilen soruları yanıtladı.
Alerji ve astımın hamilelik
döneminde en sık görülen
hastalıkların başında
geldiğini kaydeden Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi Seha Akduman, kontrol
altına alınmayan astım
ve alerjinin düşük riskini
artırırken, bebeğin gelişimini
olumsuz yönde etkilediğini
ifade ederek, şu bilgileri
paylaştı:
l Gebeliğin astım ve

alerji üzerine olan etkileri
değişkendir ve önceden
tahmin edilemez. Bazen
astım ve alerjiyi ilk tetikleyen
ve başlatan gebelik olabilir.
Bazı astımlı hastaların,
gebeliği sırasında şikâyetleri
azalır ve gebelik boyunca
çok rahat ederler. Şikâyetler
gebelik sonlandıktan sonra
yeniden ortaya çıkabilir. Kimi
hastaların gebeliği sırasında
şikâyetleri artarken,
kimilerinin de şikâyetleri
değişmez.
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l Normal biriyle hamile bir

insanın karşılaşabileceği
alerjenler arasında fark
yoktur. En sık karşılaşılanları;
ev tozu akarları, polenler,
hayvan epitelleri, küf
mantarları ve besinlerdir.
Kontrol altında olmayan
astımın, gebeliğe olumsuz
etkileri olabilir. Astımın
şiddeti ne kadar büyükse,
bebeğin oksijenlenmesi o
kadar zayıf olur ve bu da
rahim içi büyümeyi olumsuz
etkiler.

l Hamilelikte sigara

kullanımı, meslek, dış ve iç
hava kirliliği, polen dönemi,
evde hayvan besleme, çeşitli
kokular, ilaçlar ve psikolojik
faktörler astımın en önemli
tetikleyicileridir.

l Ailesinde astım veya

alerji olan bir kişide alerji
veya astım gelişme riski
normale göre 4-5 kat daha
fazladır. Dolayısıyla astımlı
bir anneden doğan bir kişide
ileride astım gelişme riski bu
oranda artar.

l Eğer önceden bilinen bir

Dr. Seha Akduman

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

hastalık varsa, kişi hamile
olduğu anlaşıldığı zaman
hemen kontrol edilmesi
gerekir. İlaçlar kesinlikle
kesilmemelidir; ancak alerji
ilaçlarının bazıları hamilelik
döneminde kullanılmaz. Bu
dönemde hangi ilaçların nasıl
kullanılacağına doktorun
karar vermesi ve hastanın da
buna uyması şarttır.

HOBİ

Bahar başlamak üzereyken...

HOBİ BAHÇECİLİĞİNE
HAZIR MISINIZ?

Pek çoğumuz apartman dairelerinde, doğaya hasret yaşıyoruz...
Gelin bu bahar, balkonlarımızı en sevdiğimiz ve -eğer varsa- alerjimizi
tetiklemeyecek çiçeklerle, bitkilerle renklendirelim.
Hobi bahçeciliğiyle ilgilenmek
için gerçekten bir bahçeniz olmasına gerek yok. Bazı büyük
şehirlerde belediyeler bu hobiyle
ilgilenmek isteyen insanlar için
alan sağlıyor; ancak evinizin balkonundaki saksılar ya da apartmanınızın etrafında bulunan
küçük bir alan bile işe koyulmanız için yeterli olacaktır. Buralarda yapacağınız düzenlemelerle
kendi sebze ve meyvelerinizi yetiştirebilir, rengârenk çiçeklerle
haşır neşir olarak şehir hayatının
getirdiği stresin üzerinizden akıp
gitmesini sağlayabilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken birkaç
önemli konuyu hatırlatmak istiyoruz... Öncelikle istediğiniz
bitkilerin, sebzelerin ya da meyvelerin tohumlarını seçerken dikkatli olmakta fayda var; sertifikalı
tohumları tercih edebilirsiniz.
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l Bitkileri seçerken, şartlarınızı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin, çok
güneş almayan bir balkonunuz varsa, gölge seven
bitkileri seçmelisiniz.
l Ekim yapacağınız toprağın yumuşak, havadar ve su
tutma kapasitesinin yüksek
olduğundan emin olun.

l Toprağınızı hazırladıktan sonra üstüne kompost
ve organik gübre ekleyin,
toprakla karıştırın ve tekrar
havalandırın.
l Ekim yapmadan önce toprağı suyla doyurun. Toprağı
elinize alıp sıkıştırdığınızda
parçalanıyorsa kuru, sıkıştırdığınız şekilde kalıyorsa fazla
suludur.
l Hazırsanız, artık ekiminizi
yapabilirsiniz.
l Ekiminizi yaparken, tohumun cinsine göre ekim
aralıklarına dikkat etmeniz
gerektiğini unutmayın.

