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VÜCUDUNUZUN
DOĞAL DETOKS
SİSTEMİNİ
GENÇLEŞTİRİN!
Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr.
Banu Çaycı; toksinin ne anlama
geldiğinden, toksinlerin vücudumuzdan
atılmasını sağlayan detoks sürecine
kadar aklınıza gelebilecek tüm soruların
yanıtlarını bizlerle paylaştı.

Vücudumuzdan atılması
gereken “toksin” nedir?
Denge halindeki bir biyolojik
sisteme hasar veren fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyal
ajanlara toksin denir. Toksinler
vücutta metabolizma sonucu
oluşabildikleri gibi çevre
kirliliği ile dışarıdan da vücuda
girebilirler.
Vücuttan kaynaklanan
endojen toksinler nelerdir?
l Fizyolojik metabolizma
sonucu oluşan amonyak,
bilirubin, kreatinin, laktik asit,
ürik asit ve CO2 gibi maddeler,
l Hormonlar ve
nörotransmitterlerin artan
yapım ve yıkım ürünleri,
l Serbest radikal oluşumunun
artışı,
l Bazı dokulardan salgılanan
toksinler,
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l Dental material ve tıbbi

implantlardır.

Toksinler vücudu
nasıl etkiler?
l Vücudumuz, her gün binlerce
toksine maruz kalır. Sindirim
sistemi bu toksinlerle baş
edebilir.

Prof. Dr.
Banu Çaycı
Tıbbi Biyokimya

l Toksinlerin atılım alanı kolon

olarak nitelendirilse de esasen
karaciğer, toksinleri elimine
ederek bağırsağa yollar.
l Lenfatik sistem ise
dokularda oluşan toksinleri
eliminasyon organlarına taşır
ve T hücrelerini oluşturur.

Toksinlerin atılmasını
sağlayan detoks süreci
nasıl gerçekleşir?
Detoksifikasyonun üç
basamağı vardır:
1.Basamak: Karaciğerde
sitokrom P450 enzimlerinin
aktivitesi ile ara metabolitlerin
oluştuğu basamaktır. Toksinler
daha çok suda çözünür ve
daha az toksik ürünlere
çevrilmektedir.
2.Basamak: Glutatyon
transferaz enzimince,
glutatyon molekülü toksine

transfer edilir. Bu da Faz 1’deki
gibi toksini daha çok suda
çözünen ve daha az toksik
bir moleküle dönüştürmek
için gerçekleştirilir. Sülfatlar,
aminoasitler, glukronik
asit gibi molekülerde bu
fonksiyonlar gerçekleştirilir.
Vücutta toksin miktarı
artarsa, glutatyon miktarı
azalır. Glutatyonun bir başka
fonksiyonu ise serbest
radikalleri temizlemesidir.
3.Basamak: Hücreden
toksinlerin atıldığı basamaktır.
Faz 1 ve Faz 2’nin oluşturduğu
ürünler hücrelerden sistemik
dolaşımla atılır.
Detoksifikasyon için doğru
beslenme ilkeleri nelerdir?
Vücuttaki detoksifikasyon
sisteminin fonksiyonunu
sürdürebilmesi için
vitaminlerin (B, C, E),
minerallerin (selenyum,
çinko, bakır), Koenzim Q10
ve polifenollerin yeterince
alınması gerekir. Bu
besinlerin detoksifikasyon
basamaklarında fonksiyonu
olduğu gibi antioksidan
özellikleri de vardır.

GSH’ye bağlı membran
taşıyıcılar ve akış pompaları,
toksin eliminasyonunda kilit
rol oynar. Sülfür içeren sistein
aminoasidi, glutatyonun
üretimi için kullanılır. Toksin
miktarı arttıkça, azalan
glutatyon miktarının artması
için, sistein içeren gıdalar
tüketilmelidir. Yumurta,
brokoli ve sarımsak gibi
kükürt bakımından zengin
besinler, vücudumuz
tarafından üretilen ve
detoksifikasyonda
yoğun bir şekilde
yer alan önemli
bir antioksidan
olan glutatyonun
işlevini artırmaya
yardımcı olur.
Şimdi gelelim,
detoksun,
vücudumuzu nasıl
gençleştirdiğine...

Hayati öneme sahip bir
molekül: Glutatyon
(GSH)
Glutatyon,
oksidatif stresi
silerek hücre
içi redoks
dengesini
korur.
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DETOKS, SİSTEMİ
NASIL GENÇLEŞTİRİR?
Vücudumuzda; karaciğeri,
böbrekleri, sindirim sistemini,
cildi ve akciğerleri içeren
toksinleri yok etmenin
doğal bir yolu vardır. Bu
organlar sağlıklı olduklarında
istenmeyen maddeleri etkili bir
şekilde ortadan kaldırabilirler.
Kısa süreli detoks diyetleri
vücudun kendi başına
yapamayacağı bir şey yapmaz;
detoks yapan organları
destekleyebilen besinleri ve
önerileri içerebilirler.
ADIM 1:
Alkolü
sınırlayın
Alkolün yüzde
90’ından fazlası
karaciğerde
metabolize
edilir. Aşırı
tüketildiğinde,
karaciğer
işlevini yeterince
yerine getiremez
ve vücudumuzdaki
atıkları
filtreleyerek, toksinleri
uzaklaştıramaz. Bu nedenle;
alkolü sınırlamak veya
tamamen alkolden uzak
durmak, vücudunuzun
detoksifikasyon sistemini
güçlü tutmanın en iyi
yollarından biridir.
ADIM 2:
Daha fazla su için
Faydalı birçok
rolüne ek olarak
su, vücudumuzun
detoksifikasyon
sisteminin atık
ürünleri
kandan
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uzaklaştırmasını sağlar.
Detoks sürecinde, üre ve
karbondioksit gibi zehirli
atıklar serbest kalmaktadır.
Su, bu atık ürünleri; idrar,
solunum veya terleme yoluyla
verimli bir şekilde uzaklaştırır.
ADIM 3:
Antioksidan açısından
zengin besinler tüketin
Antioksidanlar açısından
zengin bir diyet tüketmek,
vücudunuzun serbest
radikallerin neden olduğu
hasarı azaltmasına yardımcı
olur ve detoksifikasyonu
etkileyebilecek hastalık
riskinizi azaltabilir. Bununla
birlikte; alkol, sigara, kötü
beslenme alışkanlıkları

ve kirleticilere maruz kalma,
aşırı serbest radikal üretimine
sebep olan faktörlerdir.
Antioksidanlar açısından
zengin beslenmek, vücuttaki
serbest radikallerin ve hastalık
riskini artıran diğer toksinlerin
neden olduğu oksidatif stresle
savaşmanıza yardımcı olabilir.
Antioksidan besin örnekleri
arasında; A vitamini, C
vitamini, E vitamini, selenyum,
likopen ve lutein içeren
besinler bulunur. Meyveler,
sebzeler, kuruyemişler,
baharatlar ve yeşil çay gibi
gıdalar yüksek miktarda
antioksidan içerir.
ADIM 4:
Prebiyotik içeriği yüksek
besinler tüketin
Prebiyotikler açısından
zengin bir diyet, uygun
detoksifikasyon ve bağışıklık
sağlığı için önemli olan
sindirim sisteminizi
sağlıklı tutar.
Bağırsaklardaki yararlı
bakteri popülasyonu;
antibiyotik kullanımı
ve kötü beslenme
alışkanlıkları nedeniyle
zararlı bakterilerle
dengesiz hale gelebilir.
Sonuç olarak;
mikrobiyotadaki bu
sağlıksız değişim,
bağışıklık ve detoksifikasyon
sistemlerini zayıflatabilir
ve hastalıklara yakalanma
riskini artırabilir.
Prebiyotiklerin en iyi
besin kaynakları arasında
hindibağ, enginar, muz,
kuşkonmaz, soğan ve
sarımsak bulunur.
(www.drbanucayci.com)

TOPLUM SAĞLIĞI

DEHB
Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite
Bozukluğu

Prof. Dr. Seher Akbaş
Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi

Dikkatinin dağınık olması,
dikkatini sürdürmekte zorluk,
aşırı hareketli olma, çok
konuşma, sabırsız olma ve bu
belirtiler nedeniyle okul, aile
ve arkadaş ilişkilerinde sorun
yaşama olarak tanımlanan
dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB),
norogelişimsel bir bozukluk
olarak tanımlanıyor. Çocuk
ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
Prof. Dr. Seher Akbaş, DEHB
hakkında merak edilen
soruları yanıtladı.
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Dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) tanısı
nasıl konulur?
Bu bozukluğun bir çocukta
bulunup bulunmadığının
anlaşılması için çocuk ve aile
ile psikiyatrik değerlendirme
yapılır. Gerekirse çocukta
okul ortamında karşılaşılan
belirtilerin varlığı ve bu
belirtilerin çocuk ve çevresi
için sorun oluşturup
oluşturmadığı ile ilgili bilgi
toplanır.. Bu bilgiler alınırken
bazı DEHB belirtilerini
sorgulayan ölçekler kullanılır.
DEHB tanısı, yapılan bu
klinik değerlendirme ile
konulur. Sıklıkla medyada
ya da sosyal medya
ortamlarında yazılan
“testlerle tanı konulduğu”
bilgisi gerçeği yansıtmaz.
Yani aile ve çocukla yapılan
psikiyatrik değerlendirme ile

tanı konur. Bu görüşmede
ayrıntılı belirtilerle ilgili bilgi
alınır ve bunların çocuğun
yaşamına etkisi araştırılır.
DEHB tanısının konmasında
laboratuvar ve görüntüleme
yöntemleri kullanılmaz.
Yine DEHB ile ilgili ek
psikiyatrik sorun olmadıktan
sonra, zekâ testleri tanı için
kullanılmaz. Ek sorunlar
olduğunda, ayırıcı tanı
gerektiğinde zekâ ve dikkat
testleri tanıya yardımcı
olmak için istenebilir.
Özellikle çocuk psikiyatristi
olmayanlar tarafından
uygulanan, DEHB tanısı
koymak için sadece dikkat
testleri uygulamak doğru
değildir. Klinik değerlendirme
yapılmadan tanı konulamaz.
Aynı şekilde doğru bir şekilde
tanısı konmayan durumlarla
ilgili tedavi uygulamaları

doğru değildir. Bu bağlamda
aileler çocuklarında
DEHB olduğundan
endişe ediyorlarsa
çocuk psikiyatristlerine
başvurmaları hem yanlış
yaklaşımların, hem de
tedavideki gecikmelerin
önünü kesecektir.
Hastalar ve aileler tedaviden
ne derece fayda görür?
DEHB olan çocuklarda,
mesela dikkat dağınıklığı
nedeniyle okul başarısında
sorun yaşayanlarda,
tedaviden sonra dikkat
düzelir. Dolayısı ile okul
başarıları da düzelir. Yine
DEHB belirtileri nedeniyle
okul, arkadaş ve aile
ilişkilerinde davranış sorunu
yaşayanlarda bu sorunlar da
düzelir ve daha uyumlu olan,
ilişki sorunu azalan ya da
yaşamayan çocuklar olurlar.
Özellikle ergenlik döneminde
okul sorunları çok artmış,
okuldan atılmak istenen
çocuklarda tedavi ve destekle
önce okula devamları
sağlanmaya çalışılır, sonra
da okul başarıları daha iyi
hale gelir. Benim meslek
hayatımda da okuldan
atılan, okula dönmesini
sağladığım ve eğitim hayatını
devam ettirebilen çok
hastam olmuştur. Yine
DEHB nedeniyle okul
becerileri, ilişkileri
düzelen çok hastam vardır.
Bu belirtiler deneniyle
okulda arkadaşlarını
döven, yaralayan
çocuklar bu davranış
sorunlarını bırakmışlar
ve daha uyumlu çocuklar
olmuşlardır. Yine bu
nedenle depresif belirtiler
gösteren, DEHB tedavisi

ile okulla ve ilişkileri ile
ilgili sorunun düzelmesi ile
depresif belirtileri de düzelen
hastalarım olmuştur.
Aileler, çocuklarının DEHB
nedeniyle günlük yaşamda
yaşadıkları güçlükler
karşısında; konuşarak,
uyararak veya ceza vererek
bu belirtilerin düzelmediğini
görür ve kendilerini çaresiz
hissederler. Çocuklarında
ortaya çıkan belirtilerin,
çocuğun yapısal özelliğinden,
DEHB’ndan kaynaklandığını
ve bu durumun tedaviyle
düzelebileceğini
öğrendiklerinde rahatlarlar.
Çocuklarının özelliklerini,
nedenleri ile birlikte
kavradıklarında çocuklarına
daha doğru yaklaşımlar ve
çözüm önerileri geliştirirler.
DEHB tedavisi için ilaç
kullanımı gerekli midir?
DEHB’in en önemli nedeni
anne babadan genetik miras
ve çevresel faktörlerin
etkisidir. DEHB’nda beyinde
dikkat, dürtüsellik ve
hareketlilikle ilgili alanların
yapısal ve işlevsel farklılığı
ortaya konmuştur. Dolayısı
ile DEHB nörobiyolojik
bir bozukluktur. Tedavide
kullandığımız bu ilaçlar

dikkat, hareket ve
dürtüselliği düzenleyen
sistemlerdeki bu farklılıkları
yeniden düzenleyerek normal
haline getirmeye yöneliktir.
Bu nedenle tedavide ilaç
kullanıyoruz ve gerçekten
de bu ilaçlar ortaya çıkan
aşırı hareketlilik, dikkat ve
dürtüsellikle ilgili belirtileri
düzeltiyor.
ABD’de özel kamplar mevcut
Türkiye’de ne tür çalışmalar
yapılıyor?
Türkiye’de DEHB ile ilgili
özel kamplar var mı
bilmiyorum. Ben, başvuran
hastalarda anne baba
ve çocukla görüşerek
çocuğun ilgi alanına göre,
keyif alabileceği bazı spor,
etkinlik gibi faaliyetlere
yönlendirebiliyorum. Spor ya
da etkinlikler aşırı hareketli
çocuğun enerjisini atabileceği
alanlar gibi bakılsa da aynı
zamanda sosyal grup içinde
olması, bu sosyal grubun
kurallarını öğrenmesi,
kendini denetleyebilmesi,
sorumluluk alması, sosyal
becerilerini geliştirmesi,
kendine güvenmesi, olumlu
geri bildirim alması,
kabul görmesi açısından
da çok önemlidir. Çok
hareketli, grup içinde
uyum güçlükleri yaşayan
çocuklar daha çok bireysel
spor ya da etkinliklere
yönlendirilmelidir. Ancak
DEHB olan ve tedavi
görmeyen çocuklar her
şeyden çabuk sıkıldıkları için
bu faaliyetlerden de çabuk
sıkabilir. O nedenle özellikle
tedavi görmeyen çocukların
tedaviye başlaması bu
etkinlere devam sağlamaları
açısından da önemlidir.
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İlaç almamak konusunda
ısrarcı ailelere neler
önerilir?
Bazen gerçekten ilaç
başlanması gerektiği
söylendiğinde aileler şaşırıyor
ve başlamak istemeyebiliyor.
Çünkü onlara göre organik
nedeni olmayan, çok
hareketli çocuğa ilaç vermek
bekledikleri, akıllarına
getirdikleri bir şey değil. Bu
sorunu çözmenin en önemli
yolu, ailelerin kafalarından
geçen tüm soruları ve
endişeleri doktorları ile
konuşmalarıdır. Çocuk
psikiyatrisi görüşmelerinin
en önemli ayağı, bizim
“psikoeğitim” dediğimiz
hastalıkla ilgili aileleri
bilgilendirdiğimiz bölümdür.

Hekimler çocuğun durumu,
tanısı, tedavi seçenekleri,
tedavi olmasa ne gibi şeylerle
karşılaşacakları, tedavi
olursa hastalığın gidişatının
ne olacağı konusunda
hastalarını bilgilendirirler. Bu
bilgilendirme iyi yapıldığında
ailelerin çoğunun endişeleri
ortadan kalkar ve tedaviye
başlama konusunda
rahat bir şekilde karar
verirler. Bilgileri doğru
alan, anlayan aileler ilaç
başlamama konusunda hala
ısrarcı olurlarsa hekimle
beraber çocuğun bir süre
ilaçsız izlenmesi ve bu
arada ailenin yaklaşımı,
çocuğun gidişatı kontrol
edilir. Ancak bazı aileler
ilaçsız tedavi seçeneklerini

internette araştırıp ya da
kulaktan dolma önerilerle
başka uygun olan tedavi
yollarına başvurabilirler. Bu
seçenekler zaman kaybıdır.
Sorunun büyüdüğü zaman
tekrar bize başvurmaları
ile sonuçlanır. Bu arada da
çocuğun pek çok kaybı olur,
ek sorunlar ortaya çıkar.
DEHB için kullanılan
ilaçların bağımlılık yapıcı
etkisi var mıdır?
Tedavide Türkiye’de
kullandığımız iki grup ilaç
var. Bunlardan biri kırmızı
reçeteli, diğeri kırmızı
reçeteli değil. Yani DEHB
tanılı çocukların tedavisinde,
elimizde kırmızı reçeteli
satılmayan ilaçlar da var.

DEBH TANISI KONULAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE
YAZ TATİLİ İÇİN NELER ÖNERİLEBİLİR?
Aileler sıklıkla yaz tatilinde ilaçları
kullanmamaya eğilimli olabiliyorlar.
Bu yanlıştır. Hekimler tedavi
sırasında gerekli görürlerse yazın
ilacı bırakabilir ve DEHB tablosuna
bakmak isteyebilirler. Hekim
önerisi dışında aileler ilaçlarını
kesmemelidir. Bu çocukların DEHB
belirtileri nedeniyle günlük yaşamda
ve ilişkilerinde sorun yaşadığı
unutulmamalı. Yani evde yemek
yerken, oyun oynarken bir yere gidip
zaman geçirirken sorun yaşıyorlar.
Oysa yazın da bu çocukların aileleri
ve yaşıtları ile iyi ve sorunsuz zaman
geçirmesi, oyun oynaması, bazı
faaliyetleri sürdürebilmesi gerekiyor.
Bu çocuklar aynı zamanda kaza
riskleri de yüksek olan çocuklardır.
Düşme ve kırıklar bu çocuklarda
daha sık görülebiliyor. Bu açıdan da
riskli çocuklarda da tedavinin devamı
önemli görünüyor. Tedavi ile beraber
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hareketli enerjik olan çocuklara
uygun tatil ya da etkinlik
seçenekleri sunulmalı.
Çocuğun onayı
ve ilgisine göre
yaz tatili ya da
günlük programlar
yapılabilir.
Bundan yukarıda
bahsedildi. Okul
öncesi çocukların
çabuk sıkıldıkları göz
önüne alınmalı, oyunlar
seçilirken onun dikkatini
çekebilecek; yeni, farklı
oyunlar seçilebilir. Grup
oyunlarında da çabuk
sıkılıp, kurallara
uymayıp sorun
çıkardıklarında yaşıtları
ile oynarken büyüklerin
gözetimine ihtiyaç
duyabilirler.

ECZACI GÖZÜYLE

Dört mevsim güneş
koruyucu kullanmalıyız
Ecz.
Öyküm Aytekin

Güneş ışınlarının birçok faydası olduğu bir gerçek; ama
önlem alınmazsa güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve
cilt kanseri gibi yıkıcı etkiler de meydana getirebilirler.

Güneşin sağlığımız için birçok
yararı olsa da uzun süreli ve
bilinçsiz güneş maruziyeti
cildimizde uzun dönemli
hasarlara neden olabilir. Bu
yüzden yaz ve kış aylarında
güneş koruyucu kullanımı çok
önemlidir ve bilinenin aksine
güneş koruyucu kullanmak, D
vitamini sentezini engellemez.
Güneş ışınlarının riskleri
Güneşten dünyaya ulaşan
ışınlar (UVB, UVA, görünür
ve kızılötesi Işınlar) cildimizi
etkiler. UV ışınları, dünyaya
ulaşan güneş ışınlarının yüzde
5’ini oluşturmakla birlikte çok
da güçlüdür; güneş yanığı,
erken cilt yaşlanması ve cilt
kanseri gibi yıkıcı etkiler
meydana getirebilirler.
UVA ışınlarının yüzde
50’si dermis, yüzde 50’si
epidermis katmanına ulaşır.
UVA ışınları bulutlardan
ve pencerelerden geçer.
Bu ışınlar serbest radikal
üreterek; cilt yaşlanması (foto
yaşlanma), güneş intoleransı,
pigmentasyon bozuklukları
ve cilt kanserine sebebiyet
verebilir.
Epidermis katmanı UVB
ışınlarının yüzde 85’ini
engeller, yüzde 15’lik kısmı
dermise ulaşır. UVB ışınları
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bronzlaşma ve güneş
yanıklarından sorumludur.
Bu ışınlara uzun süreli
maruziyet cilt kanseri riskini
artırmaktadır. Bu yüzden
güneş koruyucu seçerken UVA
ve UVB korumasının güçlü
olmasına dikkat edilmelidir.
UVB koruması SPF (Güneş
koruyucu faktör) adlı bir
sistemle, UVA koruması
PPD (Kalıcı pigment
koyulaşması) adlı bir sistemle
ölçülmektedir. SPF’nin dört
farklı koruma düzeyi vardır:
l SPF 6= Düşük koruma
l SPF 15= Orta koruma
l SPF 30= Yüksek koruma
l SPF 50= Çok yüksek koruma

Koruyucular, maksimum
koruma sağlamak için
genellikle birden fazla
filtre içerir. UV ışınlarını
engellemek için iki çeşit filtre
vardır: Mineral filtreler; cilt
yüzeyinde bariyer oluşturup
güneş ışınlarını ayna gibi
yansıtarak etki ederler. Çinko
oksit ve titanyum dioksit
mineral filtrelerde kullanılan
moleküllerdir. Mineral filtreler
daha güvenilir olduğu ve daha
iyi tolere edildiği için edildiği
için hamile ve bebeklerde,
alerjiye yatkın cilt tiplerinde

daha çok tercih edilir.
Kimyasal filtreler; UV
ışınlarını emen kimyasal
moleküllerdir. Daha akışkan ve
hızla emilebilen yapıya sahip
oldukları için estetik açıdan
daha çok tercih edilirler.
Cildinize uygun seçim yapın
Güneş koruyucu seçiminde
cilt tipinize uygun koruyucuyu
seçmeniz çok önemlidir.
Güneş koruyucuların yapısı
hassas ciltler, akneli ciltler,
leke eğilimli ciltler, kızarıklık
sorunu yaşayan ciltler için
farklı tasarlanmıştır.
İdeal güneş koruyucuyu
seçerken; geniş spektrumlu
koruma, çok yüksek UVA/
UVB koruması, yüksek SPF
ve PPD değeri, maksimum
fotostabilite, cilt tipine
uygunluğu gibi özelliklere
mutlaka dikkat edilmeli
ve dört mevsim güneş
koruyucu kullanmaya özen
gösterilmelidir.

ECZACI GÖZÜYLE

Fiziksel ve ruhsal detoks
niçin bu kadar önemli?
Detoks, en basit tabirle arınma demektir. Sağlıklı
ve uzun yaşam için gereklidir ve asıl amacı, sanıldığı
gibi kilo verme değil, “vücudu yenilemektir”.

Nasıl zehirleniyoruz?
Gıda endüstrisinin de
gelişmesiyle artık hazır
gıdalara ihtiyacımızdan da
fazla ve hızlı bir şekilde
erişebiliyoruz.
Rafine şekerler, GDO’lu
besinler, işlenmiş sıvı
yağlar, gluten içeren gıdalar
enflamasyonu tetikleyen
toksik gıdalar arasında
sayılıyor. Günümüzde
-özellikle metropollerdene kadar fazla kimyasal
maddeye maruz kaldığımız
düşünülürse, “arınma”nın
hayatımızdaki önemi o kadar
iyi anlaşılır.
Kullandığımız şampuanlardan,
makyaj malzemelerine,
tükettiğimiz gıdalardan
soluduğumuz havaya kadar
her şeyde, kimyasallar ve
ağır metallere maruz kalarak
yaşamaktayız. Yoğun iş
hayatı, stresli ve hareketsiz
yaşam ile birlikte dengesiz
beslenme vücudumuzda
metabolik atıkların daha çok
birikmesine neden oluyor
ve tüm bu toksik maddeler
bağırsak floramızı bozarak
bağırsaklarımızın normal
görevini yapamaz hale
gelmesine neden oluyor.
Çevremizin ve bedenimizin

Ecz.
Nilay Hammutoğlu

ürettiği toksinlere karşı
detoks sistemlerimizin
yetersiz kalması halinde ise
toksin yükümüz artıyor ve
beraberinde birçok sağlık
sorununu ortaya çıkartıyor.
Nasıl arınacağız?
Aslında vücudumuz detoks
işlemini her gün kendi
kendine yapar: Toksinleri
karaciğer ve böbrekler, safra
oluşumu, idrar, dışkı, solunum
yolu ve terle deriden atarak
temizler. Bu şekilde kendisini
arındırır. Bu doğal sistemin
dışında ve destek olarak
detoksifikasyon yöntemleri ise
çeşitli şekillerde olabilir:
l Doktor ve diyetisyen

eşliğinde sağlıklı beslenme
programları
l Ozon uygulaması
l Şelasyon tedavisi
l Homeopatik tedaviler

l Anti-oksidan besin

takviyeleri vs.
Ruhsal detoks nedir?
Bedenimizin olduğu kadar,
ruhumuzun da detoksa
ihtiyacı vardır. Peki bunu nasıl
yapabilirsiniz?
l Kötü haberlerden ve

düşüncelerden sıyrılın

l Nefes egzersizleri ve

meditasyon yapın

l Doğada vakit geçirin
l Çıplak ayakla toprağa basın
l Düzenli uyuyun
l Bol su için, sağlıklı beslenin

Bir psikoterapist olan Bert
Hellinger’ın şu sözü her şeyi
özetliyor. “Hastalandığında
iyileştirilecek bir beden
yoktur; affedilecek bir hatıra,
teşekkür edilecek bir geçmiş,
temizlenecek bir zihin vardır.”
O nedenle ‘’Vücudunuza
iyi bakın; çünkü yaşamak
zorunda olduğunuz tek yer
orası.” Sağlıkla kalın.

dergi 13

ECZACI GÖZÜYLE

Kozmetik ve
dermokozmetik
arasındaki farklar nelerdir?
Ecz.
Serap Çıtak

Sadece eczanelerde satılan dermokozmetik ürünler,
kozmetik ürünlere göre niçin daha güvenilirdir?

Kozmetikler en genel haliyle
“temizlemek, korumak,
görünümü güzelleştirmek ve
koku vermek amacıyla,
insan vücudunda başta cilt
olmak üzere, saçlara, kıllara,
dişlere, tırnaklara ve mukoz
membranlara uygulanan ve
tedavi edici etkisi olmayan
ürünler” olarak tanımlanabilir.
Kozmetik ürünler ve içindeki
maddelerin güvenliğinin
onaylanması, sanılanın
aksine, halka arz edilmeden
önce yapılamamaktadır.
Kozmetik ürünlerin kontrolü
Dolayısıyla kozmetik ürünlerin
pazara sürülmesi çok daha
kolay ve ucuzdur. Kozmetik
ürünlerin güvenliğinin
sorumluluğu üreticiye
bırakılmış durumdadır.
Bu durum, sektörün
büyüklüğüne rağmen
kozmetik ürünler konusunda
bilimsel verilere dayanan
kontrollü araştırmaların
yetersiz olmasına da neden
olmaktadır. Bu nedenle
kozmetik ürünlerin de aynı
ilaçlar gibi kontrol edilmesi,
sıkı testlerden geçirilmesi
ve yasal düzenlemelerinin
yapılması toplum sağlığının
korunması açısından büyük
önem arz etmektedir.
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Dermokozmetik ise cilt, saç
ve vücut bakımı için kullanılan,
ilaç teknikleri kullanılarak
geliştirilmiş, üretilmiş ve
dermatolojik klinik testlerden
geçirilmiş cilt ürünleridir.
Dermokozmetik ürünler,
sadece eczanelerde satılır
ve dermatoloji veya plastik
cerrahi uzmanları tarafından
çeşitli cilt problemlerinin
çözümü için ya doğrudan
ya da ilaç tedavisine destek
olarak reçete edilirler. Çoğu
zaman da ilaç tedavisinin yan
etkilerini azaltmak veya
gidermek için destekleyici
amaçla kullanımları söz
konusu olabilir (Örneğin akne
ve sedef tedavisi). Ancak
dermokozmetik ürünlerin
sadece eczanelerde satılıyor
olması, eczanelerde satılan
her cilt bakım ürününün

dermokozmetik olduğu
anlamına da gelmez.
Bazı cilt bakım ürünleri
eczanede satılıyor olmasına
rağmen “eczane kozmetiği”
olarak tanımlanmalı ve
sınıflandırılmalıdır. Kozmetik
ürünlerdeki katkıların insan
sağlığı açısından en önemlisi,
endokrin bozucu kimyasal
maddelerdir (EBK).
Yaşamın değişik dönemlerinde
endokrin bozucu kimyasal
maddelere maruziyet,
organizmada santral sinir
sistemi dahil olmak üzere
pek çok sistem üzerinde
istenmeyen etkilere yol
açabilir. EBK’ların en
sıkıntılı olanları, ftalatlar ve
bisfenol-A türevi gruptur.
Bu etken maddeler koku,
köpürme, temizleme özelliğini
artırmak ve plastik kapları
kolay şekillendirmek için
kullanılırlar.
EBK riskine dikkat edin
Gebelikten başlayarak
maruziyet sonucu öğrenme
güçlüğü, otizm, dikkat
eksikliği, hiperaktivite,
nörodejeneratif hastalıklar
gibi erken ergenlik, kısırlık
hatta eşey organlarında ve
troid dokusunda kansere
sebebiyet vermektedir..

ECZACI GÖZÜYLE

Alerji ile başa çıkmak için
beslenmenize dikkat edin
Uzman Eczacı ve Alphega İş Geliştirme Müdürü
Meryem Altın Bilen, beslenmenin alerjik
hastalıklar üzerindeki etkisini anlattı.

Son 10 yılda, beslenmenin
alerjik hastalıklar üzerindeki
etkisini anlamamızda önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir.
Birçok çalışma; emzirme,
probiyotik, prebiyotik ve
sinbiyotikler, vitaminler
ve mineraller, lif, meyve
ve sebzeler, inek sütü ve
Omega-3 yağ asitlerinin
alerji gelişimi üzerindeki
etkisini ele almıştır. Ayrıca
beslenmenin alerjik
duyarlılık üzerinde dolaylı
etkileri de olabilir. Bunlar,
anne sütü bileşiminin yanı
sıra intrauterin gelişimi
etkileyen, hamile ve emziren
kadınların diyetini, gıdaların
alerjenitesini artırabilecek
gıda işleme etkilerini ve
bağırsak mikrobiyotasının
/ metabolitlerinin
modülasyonu yoluyla
etkilerini içerir.
Alerji toplumda çok yaygın
Alerjik ebeveyni veya
kardeşi olmayan çocukların
yaklaşık yüzde 10’u ve
birinci derece akrabalarında
alerjisi olanların yüzde 2030’u bebeklik döneminde
alerjik hastalıklar yaşar.
Astım, rinokonjonktivit ve
egzama, alerjinin neden
olduğu bulaşıcı olmayan üç

yaygın hastalıktır. İltihap
önleyici gıdalara odaklanan
bir diyet, mevsimsel alerji
semptomlarını hafifletmede
ve hatta önlemede oldukça
faydalıdır. Alerjik reaksiyon
sırasında üretilen histamin,
bağışıklık sisteminin
inflamatuar yanıtını uyararak
alerji semptomlarına neden
olur. Anti-inflamatuar
bir diyetle, bu yanıt ve
semptomların şiddeti
azaltılabilir.
Bir anti-inflamatuar diyetin
temel taşları şunlardır:
l İşlenmiş ve rafine gıdaların
tüketimini en aza indirin.
l Özellikle meyveler,
sebzeler ve kepekli tahıllar
olmak üzere daha taze ve
doğal gıdaları tüketin.
l Balık hariç hayvansal
protein (sığır eti, domuz
eti, tavuk, süt ürünleri)
tüketimini en aza indirin.
Hayvancılıkta kullanılan
kimyasallar, antibiyotik
kullanımları ve süt
ürünlerinde bulunan
kazeinin inflamatuar olması
nedeniyle, anti-inflamatuar
diyetlerde bu ürünlere yer
verilmez.
l Trans yağ ve rafine bitkisel
yağlardan kaçının. Bunun

Uzm. Ecz.
Meryem Altın Bilen

yerine ülkemizde de üretimi
oldukça yaygın olan soğuk
sıkım sızma zeytinyağı tercih
edebilirsiniz.
l Yağların fazla ısınmasıyla
(kızartma işlemlerinde) trans
yağa dönüşebildiğini, bu
sebeple pişirme yönteminin
de önemini unutmayın.
Ek olarak, anti-inflamatuar
olduğu bilinen birkaç
spesifik besin vardır:
Quercetin; elma,
turunçgiller, biber, kırmızı
meyveler, ıspanak, brokoli
gibi meyve / sebzelerde
bulunan bir antioksidandır.
Turunçgiller, çilek, domates
ve kırmızı biberde bulunan
C vitamini, antihistaminik
etkiye sahiptir. Omega-3 yağ
asitleri, iltihap önleyicidir
ve somon gibi soğuk suda
yaşayan yağlı balıklarda,
ceviz ve keten tohumunda
bulunur.
Diyetinizi ayarlayın
Bu yiyeceklerden bazılarını
ekleyerek iltihap önleyici
bir diyete doğru küçük
değişiklikler yaptığınızda,
mevsim değişiklik
dönemlerinden korkmak
yerine tadını çıkarmaya
başlayabilirsiniz.
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GÜNCEL

METAVERSE’E

girmeye hazır mısınız?
Metaverse’ün yeni bir ekosistem ve ötesinde
evren olacağını biliyoruz artık. İnsanlığın
teknolojiye adaptasyonu adına da geçmişe
dair çok net verilere sahibiz. Bu da gelecek
için bize net bir trend çizgisi veriyor.
İnsan oradaysa, tüketici
oradaysa markalar niçin
orada olmasınlar? Markaların
her trende kendi kitlelerini
yakalamak için en çevik
şekilde ayak uydurduğunu,
hatta o alanın liderliği
için kıyasıya yarışlara
girdiklerini hep tecrübe ettik.
Metaverse tarafında da aynı
şekilde markaların kendi
pazarlama aktivitelerini,
etkileşim fırsatlarını sonuna
kadar değerlendireceği,
hatta değerlendirmeye
başladığı bir dönem başladı.
Pazarlama zekası olarak ilk
akla gelenle ve medyada en
çok konuşulanla başlama
alışkanlığı, öncelikle kitlelerin
en kolay anlayacağı eski
ekonomi davranışlarıyla
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paralel hareketleri hayata
geçiyor tabii ki. Örneğin
Samsung, Decentraland’de
mağaza açtı veya Nike,
NFT ürünler yaratıyor.
Bunlar Brands in Metaverse
V1.0 aktiviteleri. Bir süre
markaların zamanı bu
giriş seviyesi etkinlikler
ile fikirleri tüketmek ve
tabii bunun için üretmekle
geçecek. Bu sürede bizler
gibi uzmanlar onlara Web 3.0,
Blockchain, Merkeziyetsiz
Otonom Organizasyonlar,
Akılllı Kontratlar gibi onların
hedef kitleleri ile iletişim
için ihtiyaçları olan ve çok iyi
çalışacak yeni dünya düzeni
altyapılarını anlatacak.
Sonrasında çok daha zeki
ve Metaverse’ün doğasına

Emrah Kaya

Teknoloji Düşünürü
Fütürist - Yatırımcı

uygun işler yapmaya adım
atacak ve daha yüksek etkiler
elde edecekler. Bu sırada
tabii ki genç hedef kitleleri
olan markaların ve bu
süreci daha erken algılayıp
cesur hareketler yapan
markaların bu liderlikte yer
değiştirme fırsatı olacak.
Yepyeni Metaverse şirketleri
ve markaları çıkacak. Eski
dünya düzeninde Web2.0’da
kalan, hala Instagram, Tiktok
reklamlarını en önemli
mecra zanneden markalar
kendilerini modası geçmiş
bir düzlemde bulacaklar.
Özetle; hepimizi yepyeni bir
literatür, okuma, dinleme,
öğrenme, algılama ve yeniden
yepyeni bir alanda cesur olma
challange’ı bekliyor diyelim.
Başaranlarımız web3.0 ya
da popüler deyimi ile MetaBrands olacak. Diğerleri
Nokia’lar, Walkman’ler,
Motorola’lar gibi tarihe
karışacak. Sağlık
alanının kaybolup
gidenlerinden olmak
istemiyorsak, yenilikçi
teknolojileri yakından
takip etmek ve ne
yapılması gerektiğini
uzmanlarla çalışarak,
öngörüp hazırlanmak
kıymetli olacaktır.

4 doğal
bileşenden
oluşan,

PM-TR-22-00011

Eşsiz
Formül1

BAĞIŞIKLIK

İrritabl (huzursuz)
bağırsak sendromu (IBS) ve
Disbiyozis’e humik asitler
Dr. Ercan Petekkaya, gastrointestinal sistem hastalıklarından olan İBS
ve Disbiyozis hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Ercan Petekkaya
En sık görülen fonksiyonel
gastrointestinal sistem
hastalıklarından olan İBS
için kesin bir tedavi yöntemi
belirlenemediği gibi;
uygulanan tüm ilaçların,
tolere edilebilirlik ve
güvenlik endişeleri tedaviyi
zorlaştırmaktadır.
S. Haufe ve arkadaşları
Almanya’da yaptıkları
çalışmalarda ishalin baskın
olduğu IBS-D hastalarında,
humik asitlerin etkisini
incelemişler.
İBS şiddeti, puanlama sistemi
ile ölçülmüş, ölçümlemede
birincil hedef olarak
semptomların iyileşmesi,
ikincil hedef olarak da yaşam
kalitesindeki iyileşmeler
dikkate alınmıştır. 46 hastada
yapılan çalışmada, humik asit
kullanan grubun yüzde 57,9’u
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tedaviye çok iyi yanıt vermiş
ve herhangi bir advers etki
görülmemiştir. (Detaylara
“Biomedical Journal of
Scientific & Amp; Technical
Research, 2021, Vol. 33, Issue
1”de yayınlanan makaleden
ulaşılabilir.)
Humik asitlerin hem
bağırsakları koruyucu etkisi
hem de prebiyotik etkisi ile
kommensal bakterilerin
kolaylıkla çoğalmasını
sağladığı da tespit edilmiştir.
IBS, disbiyozisle birlikte
seyreder ve son yıllarda
genel eğilim disbiyozisin
probiyotiklerle sağaltılması
yönündedir. Ancak
probiyotikler için uygun
ortam sağlanmadığı takdirde
onların ortama tutunup
çoğalmaları ve normal
mikrobiyotaya doğru bir
gelişim sağlamaları çok
zordur. Bu nedenle IBS
ve disbiyoziste öncelik,
bağırsak milkrobiyotasının
gelişimi için uygun ortamın
hazırlanmasıdır. Aksi takdirde
bağırsak mikrobiyotasının
patojenlere doğru kayması
sonucu, şiddeti artan bir
hastalık tablosu ile karşı
karşıya kalınabilir. Yıpranmış
bir bağırsak aksına,
probiyotiklerin tutunması
neredeyse imkânsızdır.

Humik asitler, kolloidal
molekülleri sayesinde
bağırsaklardan emilmeksizin
mukoza üzerinde
oluşturdukları film tabaka
ile mukozayı dış etkenlere
karşı korur, mukozanın
rejenerasyonu için fırsat
verirler.
Humik asitlerin önemi
Disbiyozisin gelişmiş olduğu
bir bağırsak aksı, patojenlere
karşı predispozedir. Humik
asitler patojenlerin bağırsak
hücrelerine tutunmalarını
engelleyerek olası
hastalıklara karşı koruyucu
rol de oynarlar.
Probiyotikler faydalıdır;
ancak disbiyozisin gelişmiş
olduğu bir bağırsak aksında
tutunabilmeleri çok güç
olacağından; öncelikle
tutunup, gelişebilecekleri
bir ortamın oluşturulması
gereklidir. Humik asitler bu
ortamı oluşturabilmektedir.
Bu nedenle IBS VE
DİSBİYOZİS durumlarında
öncelikle humik asitlerin
kullanımı tedavide önemli
bir katkı sunacaktır.
Ayrıca humik asitlerin,
probiyotiklerle birlikte
kullanımı mikrobiyotanın
olumlu gelişmesini
hızlandırır.

HİJYEN

Hava ısındıkça

ENFEKSİYON
RİSKİ ARTIYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Nurcan Dalan, yaz aylarında artan
enfeksiyon riskine dair uyarılarda bulundu.

su deviniminin iyi olmaması
sonucu enfeksiyon için
uygun zemin oluşuyor.
Bu nedenle temizliğinden
emin olmadığınız havuzları
kullanmamanız önemli.

Op. Dr.
Nurcan Dalan

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Hava sıcaklıklarının artması,
enfeksiyon için de uygun
bir zemin hazırlıyor. Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Nurcan Dalan yaz
aylarında enfeksiyon riski ve
genital hijyene dair önemli
bilgiler paylaştı:
Girdiğiniz havuz hijyenik mi?
Sıcaklıklarda ve nem oranında
yaşanan artış, havuz ve
denize girerken ihlal edilen
hijyen kuralları, vajinal
enfeksiyon riskini artırıyor.
Özellikle havuzlarda yeterli
hijyenin sağlanamaması,

Aşırı terliyorsanız…
Bu aylarda artış gösteren
terleme ve genital bölgenin
daha az havalanması da
enfeksiyonu oluşumunu
tetikliyor. Enfeksiyonlara
bağlı olarak da vajinal akıntı,
mantar gibi şikayetler
yaşanabiliyor. Akıntıların
en büyük sebeplerden biri,
vajinal floranın bozulmasıdır.
Vajende doğal olarak bulunan
zararsız mikroplar ile vajenin
asidik olmasını sağlayan
laktobasiller arasında bir
denge vardır. Bu denge
bozulursa laktobasiller azalır,
vajen pH’ı değişir, vajende
az miktarda doğal olarak
bulunan zararsız mikroplar
fazlalaşıp vajinal enfeksiyon
zeminini oluştururlar.

Vajinal flora dengesini olumsuz etkileyebilecek etkenler
l Hormonal değişiklikler l Genital bölgenin nemli ve havasız
olması l Adet kanaması l Islak mayo l Susuzluk l Uykusuzluk
l Antibiyotik kullanımı l Doğum kontrol ilaçları l Diyabet
l Anemi l Tiroid problemleri l Sık cinsel ilişki l Alkol ve sigara
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Bu belirtiler varsa,
jinekolojik muayene şart
l Vajinal akıntı; kanlı, kokulu,
yeşil, kahverengi, sarı veya
pembe kırmızı, koyu-peynir
kıvamında veya pıhtı türü
akıntılardan biri ya da birkaçı
l Karın ağrısı ve ateş
l Akıntı ile birlikte dış cinsel
organlarda acı, kızarıklık,
yanma ve kaşıntı.

Hijyen önerileri
l Vajinal duştan uzak durun
l Pamuklu iç çamaşırı
kullanın ve iç çamaşırınızı sık
sık değiştirin
l Bol ve rahat kıyafetler giyin
l Çamaşırları parfümsüz
deterjanla yıkayın
l Genel hijyene dikkat edin
l Enfeksiyonlara karşı
prezervatif kullanın
l Temiz olmayan havuza
girmeyin, sık mayo değiştirin,
l Jinekolojik kontrollerinizi
aksatmayın.

BAĞIŞIKLIK

Bağışıklığı güçlendiren

beslenme önerileri

Hastalıklara karşı vücut savunmasında,
yediğimiz yiyecekler çok önemli. Uzm.
Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz, sağlıklı
beslenmenin önemli noktalarına dikkat çekti.
İşte bağışıklığımızı güçlü tutacak öneriler:
Meyve ve sebze tüketimi
Günde iki porsiyon meyve ve
üç porsiyon sebze tüketimi
bağışıklık sistemini güçlü
tutmanın ilk ve en önemli
maddesidir. Her meyvenin
ve sebzenin vücuda yararı
farklıdır. Bu nedenle çeşitli
beslenmek önemlidir:
Domates, pembe greyfurt
ve karpuzda güçlü bir
antioksidan olan likopen
bulunur. Havuç, brokoli,
kabak, lahana, karnabahar,
maydanoz gibi sebzelerin ve
elma, armut, nar, portakal,
kivi, mandalina, greyfurt gibi
meyvelerin içeriğinde A ve
C vitamini; sarımsak, turp,
pırasa, soğan ve kerevizde
ise güçlü bir antioksidan
olan allisin vardır. Kiraz ise
A, C, K vitaminleri ve demir,
fosfor, kalsiyum mineralleri
bakımından zengindir.

Fındık, ceviz, badem
Sıvı yağlar, yeşil yapraklı
sebzeler, ay çekirdeği, kuru
baklagiller ve fındık, ceviz,
badem gibi yağlı tohumlar,
E vitamini zenginidir. E vitamini
güçlü bir antioksidan olup, vücut
bağışıklığını artırmaktadır.
C

M

Y

Baharat
Zerdeçal, zencefil, kekik,
karabiber, tarçın, pulbiber
bağışıklık artırıcı baharatlar
arasında sayılmaktadır.
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CM

MY

CY

CMY

K

Bitki çayları
Beyaz ve yeşil çay,
antioksidan zengini
kateşin maddesi
bulundurduklarından iyi birer
bağışıklık düzenleyicidir. Yeşil
çay ve beyaz çay bazı ilaçlarla
etkileşime girebileceğinden
dikkatli kullanılmalıdır.
Deniz ürünleri ve
Omega 3 yüksek besinler
Özellikle soğuk deniz
balıkları, ceviz, keten tohumu,
avokado ve semizotunda
bolca bulunan Omega-3
yağ asitlerinin; bağışıklık
sistemini güçlendirdiği
söylenmektedir. Haftada
iki üç gün balık tüketimi
önerilmektedir.
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Merve Öz

Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Diyetisyen

KİŞİSEL BAKIM

Dr. Fulya Tezel

Dermatoloji ve
Dermatokozmetoloji Uzmanı

YAZLARI
CİLT BAKIMI
NASIL YAPILMALI?
Yaz mevsimi,
hatta tüm mevsim
geçişleri cildin
özel ilgiye ihtiyaç
duyduğu zamanlar
arasında sayılır.
Güneşin etkilerinin
arttığı bu dönemde
cilt bakımını düzenli
olarak yapmanız
gerekir.
Dermatoloji ve
Dermatokozmetoloji
Uzmanı Dr.
Fulya Tezel,
10 maddede
yapmanız
gerekenleri
anlattı:
24
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Yüzünüzü yıkama
şeklinizi değiştirin.
Kıştan yaza geçerken
yüz yıkama tekniğinizin
değişmesi gerekir. Kışları
cildinizi besleyen bir temizlik
yapmanız gerekirken,
yaz aylarında cildinizdeki
fazla yağı alabilen bir yüz
yıkama tekniği gerekir. Kuru
cildiniz varsa köpürmeyen
bir temizleyici kullanmayı
deneyebilirsiniz. Aynısı karma
ciltler için de geçerlidir.
Yüz cilt bakımınıza
antioksidanları ekleyin
Antioksidan içeren ürünler
kullanmanız, cildinizi
nemlendirir ve çevresel
zararlardan da korur.
Karma cilt ve yağlı ciltler
yaz aylarında antioksidan

bulunan serumlarla cilt
sağlığını koruyabilir.
Antioksidanları beslenmenize
de ekleyebilirsiniz. Daha genç
bir cilt için narenciye, yeşil ve
yapraklı sebzeler, yeşil çay,
fındık ve kepekli tahıllara
yoğunlaşmış bir diyet tercih
edebilirsiniz.
Cildinizden suyu
eksik etmeyin
Unutmayın ki yaz, cildinizin
neme olduğu
kadar suya da
ihtiyaç duyduğu
zamandır.
Nem
önemlidir;
ama bunun
yanı sıra
cildinizi bol
bol yıkamayı
unutmayın.

Bolca su için
Sağlıklı cilt dokusunda
su, en önemli bileşendir,
cildinizi yumuşak ve parlak
tutar. Ayrıca, su toksinleri
deriden, ter ve idrar
yoluyla temizlemek için çok
önemlidir. Gittiğiniz her yere
su taşımayı ve günde en az
2-3 litre su içmeyi unutmayın.
Makyajı azaltın
Nem ve sıcaklık cildin nefes
alma yeteneğini bastırır.
Cildinizin daha rahat nefes
almasını sağlamak için
makyajı azaltmanız
ve daha minimal bir
yüz makyajı tercih
etmeniz faydalı
olabilir.
Sık sık peeling yapın
Peeling, cildin daha
parlak ve pürüzsüz
olmasının anahtarıdır.
Donuk ciltten ve
ölü hücrelerden
kurtulmak için yapılan
peeling, cildinizin
nefes almasını ve
tıkanmış gözeneklerin
açılmasını sağlar.
Burada unutmamanız
gereken bir
nokta, sadece
yüzünüzün değil, tüm
vücudunuzun peelinge
ihtiyaç duyduğu gerçeğidir.
Peeling yaparken dikkat
etmeniz gereken bir diğer
nokta ise peeling yaparken
nazik olmanız, hassas bir
cilde sahipseniz cildinizi
uzman birine emanet
etmeniz gerektiğidir.

Nemlendiricinizi
değiştirin.
Yaz aylarında havanın nemli
olduğunu söylememiz,
cildinizin neme ihtiyaç
duymadığı anlamına gelmez.
Cildinizi senenin her
zamanında nemlendirmeniz
gerekir; ancak yaz
mevsimi, nemlendiricinizi
hafifletmeniz gereken bir
zamandır. Yaz aylarında ağır
nemlendiricileriniz bir kenara
koyup, daha hafif ve daha
az yağlı kremlere geçmeniz
önerilmektedir.
Güneş kremi sürün
Güneş kremi, yaz aylarında
en yakın arkadaşınız olmalı.
Seçiminizi yaparken geniş
bir spektrumu olan (30-50
SPF) kremleri tercih etmeniz
yararlı olacaktır. Tüm günü
güneşte geçiriyorsanız her üç
saatte bir uygulama yapmalı;
ellerinize, ayaklarınıza,
omuzlarınıza ve boynunuza
uygulamayı unutmamalısınız.

Ayak bakımını
unutmayın
Çoğumuzun odağı
yüzümüzde oluyor ancak tüm
gün bizi taşıyan ayaklarımızın
da bakıma ihtiyaç duyduğunu
unutmamak gerekir. Düzenli
olarak ayaklarınıza peeling
yapmayı ve açık ayakkabı
giyiyorsanız, nemlendirici
ve güneş kremi kullanmayı
unutmayın.
Gözlere uygun
ürünler seçin.
Nemlendirici ve temizleyici
seçerken, gözlerinizin
etrafındaki cildin, daha ince
ve daha narin olduğunu
unutmayın. Göz bakımı için
uygun ürünler seçtiğinizden
emin olun ve göz çevresini
nemli tutarken, kırışıklıkları
önlemesine önem gösterin.
Sağlıklı bir cilde sahip olmak
için önerilerimizi sıraladık
ancak her cilt tipinin farklı bir
tedaviye ihtiyaç duyduğunu
lütfen unutmayın.
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SAĞLIK VE GÜZELLİK

YAZ AYLARINDA
BURUN ESTETİĞİ
YAPILIR MI?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz, yaz
aylarında yapılan burun estetiği
(rinoplasti) operasyonlarına dair
önemli bilgiler paylaştı.
Yazın ödem ve şişmenin
daha çok olabileceği,
kanama riskinin daha yüksek
olduğu düşünülebiliyor. Bu
tamamen yanlış bilgidir. Yaz,
kış veya bahar aylarındaki
komplikasyon riski aynıdır.
Yazın burun estetiği ameliyatı
olmanın riski artırdığına
dair hiçbir bilimsel veri
bulunmamaktadır.
Yaz mevsiminde yaptırmanın
avantajları var mı?
l Özellikle ameliyat sonrası
denize girme imkanı olanlar
için iyileşme süreci hızlanır.
Rinoplasti sonrası hastalara
bir ay boyunca uygulamaları
için deniz suyu veririz. Bunun
nedeni burun içinde oluşan
ödemin, kabuklanmanın
giderilmesine yardımcı
olmaktır. Denize girmek de
bunu doğal yollardan sağlar.
l Kışın rinoplasti yaptıran
hastalar özellikle ayaz olan
günlerde dışarı çıktıklarında
burunlarında sızlama ve ağrı
hissedebilir. Yazın böyle bir
sıkıntı yaşanmaz.
l Kış aylarında viral
enfeksiyonlara yakalanma
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riski yüksektir. Baharda ise
özellikle alerjik bünyeli kişiler
için alerji sorunu sıkıntı verici
seviyelere ulaşabilir. Oysa ki
yazın ne viral enfeksiyon ne de
alerji riski oluşur.
Yaz rinoplastisinde
nelere dikkat edilmelidir?
Yazın rinoplasti yaptığım
hastalarıma da söylediğim
gibi diğer mevsimlerden
farklı olarak dikkat etmeleri
gereken tek şey; güneşten
olabildiğince korunmalarıdır.
Aslında herkes için yaptığımız
yaz uyarları, rinoplasti
hastaları için de geçerlidir:

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Oğuz
Burun estetiği - Rinoplasti
Uzmanı

l Ultraviyole ışınların yoğun

olduğu saatlerde (12.00-16.00)
dışarıda olmayın.
l Gündüz saatlerinde,
yüzünüzü gölgede bırakacak
genişçe şapkalar kullanın.
l Denize girecekseniz,
sabah erken veya akşamüstü
saatlerini tercih edin.
l Mutlaka güneş kremi
kullanın..
l İlk altı hafta güneş gözlüğü
kullanılmamalı. (Ancak
şapka kullanımı, bu anlamda
gözlüğün eksikliğini de
kapatacaktır.)
Özetle; yazın rinoplasti
yaptıranların dikkat etmesi
gerekenler, hepimizin bu
mevsimde dikkat etmemiz
gerekenlerle hemen hemen
aynı. Cildimizi güneşin zararlı
etkilerinden korumak ve aşırı
sıcağa maruz kalmamak
için bu uyarılara her zaman
uymamız önemli.
Öte yandan yaz ayları
hastalar için birçok avantajı
da beraberinde getirerek
iyileşme sürecinin daha
konforlu geçmesine katkı
sunabilir.

SAĞLIK TAVSİYESİ

Güneş hasarını
tersine çevirmek
mümkün mü?
Deri hastalıkları uzmanı Doç. Dr.
Alev Eken, güneş ışınlarının neden
olduğu cilt hasarlarından kurtulma
yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Güneş ışınlarının cilde
olumsuz etkileri nelerdir?
Ciltte ince çizgilerin, kırmızı
kılcal damarların, koyu
lekelerin oluşmasına ve
ton eşitsizliğine neden
olabilir. Bu cilt hasarları
“foto yaşlanma”, “erken
yaşlanma” veya “güneşten
zarar görmüş cilt” olarak
tanımlanmaktadır.
Güneşin neden olduğu cilt
hasarları kalıcı mıdır?
Çoğu kalıcı olsa da belirtileri
azaltılabilir ve cildin doğal
onarım mekanizmaları
desteklenebilir. Ayrıca cilt
kalitesinin artırılmasıyla,
ileride gelişecek hasarlar
önlenebilir.

Doç. Dr. Alev Eken

Deri Hastalıkları Uzmanı
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Cilt hasarını belirlemek ve
cilt sağlığını korumak için
bir uzmana başvurulmalıdır.
Kalıcı, kanayan veya değişen
lezyonlar ise acil dermatolog
muayenesi gerektirmektedir.
Güneş hasarları
nasıl tedavi edilir?
Güneşten koruyucu
uygulamalara başlanmalıdır.
Günlük kullanılan cilt bakım
ürünleri, topikal krem ve
jeller, ameliyatsız medikal
kolajen uyarıcı peeling,
mikro iğneleme, enerji bazlı
cihazlar ve en önemlisi de
cilt aşıları cilt kalitesinin
artırılmasında oldukça
etkilidir. Bu yöntemler,
kişiye özel programlanır.
Çünkü herkesin cilt tipi,
yaşı, güneşte korunmasız
kaldığı süre, alışkanlıkları
gibi parametreler farklılık
göstermektedir. Ayrıca
hiçbir tedavi tek başına etkili
değildir. Tamamlayıcı ve
bütünsel yaklaşım, tedavinin
etkisini ve sürekliliğinin
artırılmasını sağlar.
Takvim yaşına bağlı yaş
almanın ve foto yaşlanmanın
devam eden bir süreç
olduğu unutulmamalıdır.

Bu süreçte kolajenleri
uyaran lazer, ultrason ve
radyofrekans yöntemlerinden
faydalanılabilir.
Güneşin zararlı etkilerinden
nasıl korunuruz?
Güneşten kaçınılmalı ve
koruyucu kullanılmalıdır.
Cilt bakım rutinine özen
gösterilmeli, cilt iyi
temizlenmeli ve mutlaka
nemlendirilmelidir.
Ayrıca su içeriği fazla
yoğun nemlendiriciler
kullanılmalıdır.
Genetik ve çevresel
riskler göz önünde
bulundurulmalıdır. Riskleri
en az seviyeye indirecek
yaşam biçimi seçilmelidir.
Cilt güçlendirici beslenme
planı uygulanmalıdır.
Antioksidan, mineral ve
kolajen desteklerinden
yararlanılmalıdır.
Cildin nemini desteklemek
için bol su içilmelidir.
Ayrıca şekerli içecekler
“şekerlenme” adı verilen
sürece yol açarak
kolajenlere zarar verir.
Bu nedenle gazlı
içeceklerden ve alkol
tüketiminden kaçınılmalıdır.

PSİKOLOJİ

Bol gün ışığına rağmen
başınıza gelebilir:

YAZ DEPRESYONU
Pek çoğumuz için “depresyon” denildiğinde
akla kış mevsimi gelse de “yaz tipi
mevsimsel depresyon” olduğu da biliniyor.
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir
uyku döngüsü, gün ışığı ve depresyon
arasındaki ilişki hakkında bilgi verdi.
Mevsimler ve adet döngüsü
gibi döngüsel ritimlerle
depresyon arasındaki
ilişkiye dikkat çeken Prof. Dr.
Sermin Kesebir; döngüsel
ritimlerin başında gündüz
gece döngüsünün geldiğini
söyleyerek “Bu noktada
uyku, sağlıklı olmanın ve
depresyonun en güçlü
belirtilerinden biridir” dedi.
Uyku sorununuz
varsa dikkatli olun
Ne tip depresyon yaşandığına
bağlı olarak uyku düzeninde
farklılıklar olabileceğini
belirten Prof. Dr. Sermin
Kesebir şu bilgileri paylaştı:
“Uykuya dalmak güçleşebilir,
uyku bölünebilir, sabaha
karşı uyanıp bir daha
uyunamayabilir. Bunların
haricinde erken uyuyup
erken kalkmak, geç uyuyup
geç kalkmak gibi uykunun
zamanı kayabilir. İkinci
durum, depresyon, hatta
bipolar bozukluk için bir
risk etkeni olduğu kadar, bir
hastalık belirtisidir de.
Ruh sağlığını korumanın
başlıca gerekliliklerinden biri

30

dergi

düzenli ve fazına uygun olan
uyku.”
Prof. Dr. Kesebir; özellikle
yaz aylarında güneş ışığının,
hava sıcaklığının, gündüz
gece arasındaki ısı farkının
enerji ve iyilik hissi ile ilişkisi
olduğunu vurguluyor.
Yaz tipi depresyona dikkat
Mevsimlere göre
depresyonlar olduğunu
belirten Prof. Dr. Sermin
Kesebir; daha çok bilineni
kış depresyonları olsa da yaz
tipi mevsimsel depresyonlar
olduğuna da dikkat çekerek

Prof. Dr. Sermin Kesebir
Psikiyatri Uzmanı

“Kış tipi depresyonlar
daha çok melankoli ile
seyrederken yaz tipinde
irritabilite yani hafif uyarılara
karşı aşırı tepki verme daha
hakimdir” diyor. Her iki tipin
de alkol ve madde kullanım
bozuklukları yönünden risk
taşıdığı uyarısını da özellikle
ekliyor.
En az yarım saat gün ışığı
Yaz aylarında gün ışığına
erişimde sıkıntı yaşamıyoruz;
ancak kış aylarında yaşanan
mevsimsel depresyonlarda
bu eksikliği gidermek için
fototerapi önemli bir tedavi
seçeneği olarak ortaya
çıkıyor. Prof. Dr. Sermin
Kesebir fototerapiye dair
de şu bilgileri paylaşıyor:
“Bunun için geliştirilmiş bir
alette ışık kaynağına belirli
aralıklarla ve belirli sürelerle
hastanın bakması istenir. Bu
süreler ve uygulamanın hangi
zaman aralığında yapılacağı
hastanın durumuna göre
belirlenir. Koruyucu olarak
her bireyin günlük en az
yarım saat gün ışığına maruz
kalmasını öneririm.”

GEZİ

Vize derdi olmadan...

KARADAĞ’DA
YAZ TATİLİ

Bu yaz tatilinde Karadağ’a gitmeye ne dersiniz? Adriyatik kıyısındaki
Karadağ, hem bölgedeki ülkelere göre daha ekonomik fırsatlar sunuyor
hem de 90 günlük ziyaretlere kadar vize istemiyor.
Tarihi yerleri, birbirinden
güzel kumsalları ve müthiş
doğasıyla Balkan ülkeleri
arasında en güzellerinden
biri olan Karadağ’ın, yakında
Şengen bölgesine
dahil olma ihtimali
var. Bu yüzden
vizesiz erişim
şansını bir an
önce kullanmakta
fayda olduğunu
düşünüyoruz.
Her beklentiye
yanıt var
Gezilip görülecek
o kadar çok yer
var ki Karadağ’da;
bu kısıtlı alana liste halinde
sıralasak bile sığdıramayız.
Sessiz, sakin, huzurlu bir tatil
düşleyenler rotasını Kotor
Körfezi kıyısındaki Kotor ve
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Perast şehirlerine çevirmeli.
Önceliği eğlence, dans, müzik
olanların rotası ise Adriyatik
kıyısındaki Tivat ve Budva
şehirleri olmalı.
Planınızı yapın
Karadağ’da
en sık ziyaret
edilen şehirler
arasında Kotor,
Tivat, Budva,
Zabljak, Cetinje
ve Podgorica var.
En uğrak plajları
ise Sveti Stefan,
Budva, Jaz,
Mogren, Velika,
Lucice ve Queens
plajları. Tatile çıkmadan önce
iyi bir araştırma yapmanızı ve
gezi bloglarını okuyarak size
en uygun rotayı bulmanızı
öneriyoruz.

VİZESİZ TATİL
SEÇENEKLERİ
Vizesiz gidebileceğiniz tek
ülke tabii ki Karadağ değil.
Avrupa’da Arnavutluk, Sırbistan, Moldova, Makedonya,
Kosova, Andorra vizesiz gidebileceğiniz ülkeler arasında ilk
akla gelenler. Daha uzaklara
gitmek isteyenler içinse
Arjantin, Bahamalar, Barbados, Ekvator, Singapur, Sri
Lanka, Tayland seçeneklerden
birkaçı. Aşağıdaki QR kodu
telefonunuza okutarak, T.C.
Dışişleri Bakanlığı’nın internet
sitesinde yer
alan “tüm
ülkelerin vize
uygulamaları
listesi”ne
erişebilirsiniz.

BOĞAZA İYİ GELİR.
Eşsiz
Formül*

TheraNatur pastil, takviye edici gıdadır. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
*IQVIA 31/01/2021 - 31/01/2022 tarihleri arasında 01B4C CAPS/TABS ve R02A0 PHARYNGEAL PREPARATIONS pazarları altında yer alan tüm diğer markaların formül içeriği baz alınmıştır.
Referanslar: 1. TheraNatur Pastil KT. 2. GSK Consumer Healthcare. Formulation statement 2020. 3. EWA Krotoszyn S.A. Statement. 2019.
4. EWA Spotka Akcyjna. Halal Declaration 2020.
İlaç içermez.
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