
2021   SAYI:32

ÜNİVERSİTEMİZ 2021-2022  
EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA  
“MERHABA” DEDİ

INFLAM-IST PLATFORMU  
LANSMAN TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KANTİTATİF FAZ 
MİKROSKOPİSİ

ÖZGÜRLÜĞÜN ADI: 
EV DİYALİZİ



2   /   Bezmiâlem Aktüel 2021

 



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   3

Çok Kıymetli Aktüel Dergi Okuyucularımız,

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile yeniden öğrencilerimizle 

bir araya gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Pandemi sürecinde hibrit 

olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizi yeni dönemde yüz yüze 

gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle aramıza yeni katılan öğrencilerimize 

‘Hoş Geldiniz’ diyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl 

diliyorum.

Her dergi sayımızda olduğu gibi, yeni sayımızda da dopdolu bir içerikle 

sizlerleyiz. Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun 2021-

2022 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili yazısında akademisyen ve öğrenci 

başarılarımıza, ulusal ve uluslararası iş birliklerimize, akreditasyon 

süreçlerimize, TUS başarılarımıza, kısacası Üniversitemiz ve Üniversite 

Hastanemizle ilgili pek çok konuya dair detayı bulabileceksiniz. 

Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzün Uzman 

Araştırmacılarından Osman Akçakır’ın “Kantitatif Faz Mikroskopisi”, 

Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in “Hipertansiyon”, Tıp Fakültesi Dekan 

Yardımcımız ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 

Özlem Su Küçük’ün “Deri Kanseri”, Radyasyon Onkolojisi Anabilim 

Dalı Başkanımız Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı’nın “Onkolojide Aşının 

Önemi”, Nefroloji Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Meltem Gürsu’nun 

“Ev Hemodiyalizi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Özden Türel’in “MISC Hastalığı”, Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Aziz 

Hatipoğlu’nun “Beyin Tümörlerinde Kişiselleştirilmiş Tedavi” yazısının 

yanı sıra pek çok akademisyenimizin uzmanlık alanlarına yönelik 

kaleme aldıkları içerikleri bu sayımızda sizler için derledik.

Mezuniyet, Ben İntörn Oldum, 1. Bezmialem Kardiyoloji Günleri, 1. 

Bezmialem Kadın Doğum Günleri, INFLAM-IST Platformu Lansman 

Töreni etkinliklerinin yanı sıra EAHIL Çalıştayı, Stronger Together 

Webinar serisi, BILSAB Seminer Serisi etkinlikleri ile ilgili detayları da 

yeni sayımızda bulabileceksiniz.

Keyifle okuyacağınız bir sayı olması dileğiyle…
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ÜNİVERSİTEMİZ 2021-2022 
EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 
“MERHABA” DEDİ
Kurucumuz Bezmiâlem Valide Sultan tarafından temelleri 1845 yılında atılan 
ve 2010 yılında üniversiteye dönüşen Bezmiâlem Vakıf Üniversitemiz, her yıl 
büyümeye ve emin adımlarla gelişmeye devam ediyor. Üniversitemiz, modern 
eğitim ile teknolojiyi harmanlayıp öğrencilerini bu anlayışla geleceğe hazırlıyor. 
‘Önce sağlık’ prensibiyle çalışan her bir ferdi ile Bezmiâlem, geleceğin sağlık 
çalışanlarını yetiştirmeye ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU / BVU REKTÖRÜ

Dünya COVID-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçti, geçiyor. Bizler 
de Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak pandemi sürecinde zor ve yorucu bir 
mücadele verdik. Bu süreçte fiziksel ve ruhsal açıdan oldukça zorlandık. Ama 
karanlığın sonunun aydınlığın olacağına da hep inandık. Pandeminin başından 
bu yana toplum sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarından maalesef 
kayıplarımız da oldu. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum.

İnsanların hayata tutunmalarını sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak hatta 
afet ya da salgın durumlarında da ön saflarda yer alarak sağlık hizmeti sunmak 
gibi kutsal gayeleri olan bir alan ve bir meslek tercihi yaptınız. Elbette sağlık 
alanında çalışmanın sorumlulukları ve zorlukları çok fazla. Fakat insanların 
yaşamına dokunmanın hazzı her türlü takdirin üzerindedir. Bunu hissettiğiniz 
an, yorgunluklarınızı unutacak, toplumumuzun refahı için çalışacak ve 
ülkemizin sağlık alanında gelişmesine katkıda bulunmak için daha fazla çaba 
göstereceksiniz.

Üniversitemizin yeni üyeleri için biraz kendimizden bahsetmek istiyorum.
Pandemi süresince hibrit olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimize, aşılanma 
sürecinin başlaması ve büyük oranda aşılanmanın gerçekleşmesi ile yeni 
dönemde yüz yüze devam ediyoruz. Bu dönemde mevcut eğitim sistemimizde 
de birtakım revizyonlar gerçekleştirdik ve müfredatımızı daha yenilikçi ve pratik 
ağırlıklı hale getirdik. Temel amacımız; sağlığın hangi alanında olursa olsun, tüm 
öğrencilerimizi en üst seviyede bilgiyle donatarak mezun etmektir.

Alanında uzman 700’ün üzerinde akademisyenle hizmet veren Üniversitemiz; 
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu’nun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Bilimleri 
ve Biyoteknoloji Ensitütüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü’nde öğrencilerine eğitim 
veriyor.

Yeni dönemde 
mevcut eğitim 
sistemimizde 
birtakım revizyonlar 
gerçekleştirdik. 
Müfredatımızı 
daha yenilikçi ve 
pratik ağırlıklı 
hale getirdik. 
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Sağlık alanına odaklanan Bezmialem; uzman 
eğitimci kadrosu ve sunduğu eğitim olanakları ile 
bu alanda, kaliteli insan kaynağı sağlıyor. Özellikle 
İstanbul’un merkezi lokasyonlarında yer alan hastane 
ve polikliniklerindeki hasta yoğunluğu sayesinde, 
öğrencilerine çok sayıda uygulama yaptırabiliyor. 
Sadece Vatan Caddesi’nde yer alan hastanemizde 
günlük yaklaşık 6.000 poliklinik muayenesi 100 
ameliyat gerçekleştiriliyor.

Üniversitemiz, başta ABD’nin sağlık alanında önde 
gelen üniversitelerinden Johns Hopkins olmak üzere, 
dünyanın sağlık alanında saygın kuruluşlarının yer 
aldığı 42 ülkeden 82 üniversite ile iş birliğine sahiptir.

Tıp Fakültemiz, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 
tarafından yapılan değerlendirme ile 2019 yılında 
akredite edildi.

Eczacılık Fakültemiz ise 2021 yılında ECZAKDER 
tarafından yapılan değerlendirme neticesinde akredite 
olmaya hak kazandı.

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesi DEPAD’a (Diş 
Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği) 
iletilen ve incelenen rapor sonrasında Nisan ayı 
içerisinde DEPAD tarafından ek rapor istendi. Talep 
edilen ek rapor 6 Mayıs 2021 tarihinde hazırlanarak 
DEPAD’a iletildi. Fakültemize, 2021 Eylül ayı itibariyle 
DEPAD ekibi tarafından saha ziyareti yapılacak.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Hemşirelik Bölümü’müzün 
akreditasyon çalışmaları da yoğun bir biçimde 
devam ediyor. Akreditasyon gerekliliklerini sağlamak 
adına komisyonlar kuruldu. Öz Değerlendirme 
Raporu kuruma gönderildi, Ağustos 2021’de istenen 
düzeltmeler yapıldı ve 3 Eylül 2021 tarihinde sunulan 
rapora HEPDAK tarafından olumlu cevap geldi. 2021 
Kasım ayında uzaktan, Aralık ayında ise yüz yüze 
değerlendirme yapılacak. 
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Sağlık Bilimleri Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’müzün akreditasyon hazırlık çalışmaları da 
hızla sürüyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Öz Değerlendirme Raporumuzun hazırlanarak 
SABAK’a başvuru yapılmasını ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde de değerlendirmelerin 
tamamlanmasını hedefliyoruz.

Üniversitemiz yüksek TUS başarı ile de ön plana çıkıyor.
2021 Şubat’ta yapılan (TUS) Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı sağlayan 20 öğrenci ile toplamda 248 öğrenci çeşitli 
üniversite hastanelerine yerleşti. Şimdiye kadar 34 mezunumuz kendi kurumlarını seçerek Tıp Fakültemizin 
çeşitli anabilim dallarında uzmanlık öğrencisi olarak eğitim alıyor.

Nitelikli ve başarı odaklı öğrencilerimiz, dürüst ve ilkeli yönetim anlayışımız sayesinde başarılarımız her zaman 
daim oldu, olmaya devam edecek.

    

Üniversitemiz, Times Higher Education (THE) 2021 Young Türkiye sıralaması "Öğretim" 

kategorisinde 43 üniversite arasında 1. sırada yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından üniversitelerin 'Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’  (Sustainable Development Goals) sıralamasında 'İyi Sağlık ve Refah' başlığı 

altında Türkiye’deki Üniversiteler arasında 1. sırada yer aldı.

THE (TIMES HIGHER EDUCATION)

    

TÜMA (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması) Üniversitemiz, Türkiye’de 2020 Yılı Üniversitelerin  

Genel Memnuniyet Sıralamalarında yükselişini sürdürürken, A Plus kategorisinde yer alma başarısını 

yineledi.

TÜMA 2021 sonuçlarına göre tüm kategorilerde gelişim kaydeden Üniversitemiz;

  Genel memnuniyet sıralamasında 15. sıradan 6. sıraya,

  Vakıf Üniversiteleri Genel memnuniyet sıralamasında  

9. sıradan 5. sıraya,

  Üniversitelerin "Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı" sıralamasında 7. sıradan 6. sıraya,

  Üniversitelerin "Akademik Destek ve İlgi" sıralamasında 13. sıradan 7. sıraya,

  Üniversitelerin "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 13. sıradan 7. sıraya,

  Üniversitelerin "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" sıralamasında 26. sıradan 7. sıraya,

  Üniversitelerin "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" sıralamasında 10. sıradan 5. sıraya,

  Vakıf Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre sıralamalarında 9. sıradan 5. sıraya yükseldi.

  İlk kez yapılan üniversitelerin “Uzaktan Eğitim Alt Yapısı” Sıralamasında 9. sırada yer aldı.

TÜMA
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Bu zamana kadar sizlerle bazı zaman uzaktan 
eğitimle devam etmek zorunda kaldık, geçen 
sene pratik derslerimizin uygulama alanlarında 
yapılması kararıyla pratik uygulamalarımızı yerinde 
gerçekleştirdik. Şimdi ise özlenen zamanlarımıza geri 
dönüyoruz. Yüz yüze eğitim sürecini sürdürülebilir hale 
getirmek için henüz aşısını olmayan arkadaşlarımızı 
aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca maske, mesafe 

ve hijyen kuralları konusundaki hassasiyetimizi de 
sürdürmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 
 
Tekrar hepinize hoş geldiniz diyerek 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerime hayırlı 
olmasını diliyorum.

    

    

TÜBİTAK 2020 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks 

Sonuçlarına göre;

 185 üniversitenin yer aldığı endekste Bezmiâlem Vakıf 

Üniversitemiz 44. sırada,

 Bilimsel Yayın ve Atıf Sıralamasında vakıf üniversiteleri 

arasında 5. sırada, 

 Ulusal Faydalı Model Belge Sayısı, Ulusal ve Uluslararası 

Patent Belge Sayısı ile Sanayi İşbirliğiyle Yapılan 

Projelerden Elde Edilen Fon Tutarı sıralamalarında ilk 10’da 

yer aldı.

YÖK tarafından hazırlanan vakıf üniversiteleri raporuna göre;

 Bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan Vakıf Üniversitelerinin Araştırma 

Görevlisi Sayısı 1. sırada (2021)

 YKS başarılarına göre Diş Hekimliği Fakültesi bulunan vakıf 

üniversiteleri arasında 1. sırada (2020-2021)

 YKS başarılarına göre Eczacılık Fakültesi bulunan vakıf 

üniversiteleri arasında 1. sırada (2020-2021)

 Doluluk Oranına göre Vakıf Üniversiteleri arasında 1. sırada (2021)

 Tıp Fakültesi olup kendi hastanesi bulunan vakıf üniversitelerinin yatak kapasiteleri 1. sırada (2021) yer aldık.

TÜBİTAK GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ

YÖK VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU 2021

    

Üniversitelerin akademik başarılarını analiz eden URAP (University Ranking 

by Academic Performance)’a 2020 sonuçlarına göre Üniversitemiz;

  2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2.sırada

  6.000’den az öğrencisi olan üniversiteler arasında 2.sırada

  Vakıf Üniversiteleri genel sıralamasında 4.sırada,

  Tıp Fakülteleri olan üniversiteler arasında 14.sırada

  Genel Üniversiteler sıralamasında 21.sırada yer alma başarısı gösterdi.

URAP
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AHİ EVREN VE  

ANADOLU KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
Anadolu Türk kültürünün mayalanmasında bir takım isimler ön plana 
çıkmışlardır. Bunlardan birisi de Ahi Evren’dir. Ahi Evren, 13. asırda yaşamış 
önemli şahsiyetlerden birisidir. Bilindiği gibi bu asır, Doğu ve Batı tarihlerinde 
de parlak kişilerin yaşadığı bir çağdır. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET EMİN AGAR / BVU ÖĞRETİM ÜYESİ

Bizde Mevlâna, Yunus Emre, Tapduk Emre, Muhyiddin İbn Arabî, Sadreddin 
Konevî, Hacı Bektaş Veli, Nasreddin Hoca, Müeyyedüddin Cendî gibi şahsiyetler 
yaşamışken Batı’da da Dante gibi kişilikler hayat sürmüşler ve eser vermişlerdir.
Anadolu Türk kültüründe debbağların piri, âlim, hekim, sufî olarak kabul edilen 
bu zatın asıl ismi Nasîrüddin Mahmud b. Ahmed el-Hoyî’dir. Hoy, bugün 
Azerbaycan topraklarında bulunan bir şehirdir. Bu nisbetten anlaşıldığına göre 
kendisi veya ailesi buradan Anadolu’ya gelmiş olmalıdır.

1204/5 senesinde Bağdat’tan Halife Nâsır li-dinillah’ın fütüvvet teşkilatına 
davet etmek maksadıyla Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev’e gönderdiği 
Mecdüddin İshak ile birlikte Konya’ya geldikleri anlaşılmaktadır. Onunla beraber 

gelen âlimler ve sufîler arasında Ahi Evren’in şeyhi ve kayınpederi meşhur mutasavvıf Evhadüddin-i Kirmanî 
de vardı. 120 senesinde sultan Keyhüsrev’in saltanatına muhalif gördüğü ve hapsettiği ahiler arasında o 
da olmalıdır. 

Anadolu’da Moğol – İlhanlı hakimiyeti altındaki Ahiler, Moğollara ve onların müttefiki olan Selçuklu 
ileri gelenlerine mukavemet gösteren Türkmenlerin yanında yer aldılar. 1247’de Ahi Evren’i Kırşehir’de 
debbağlar şeyhi olarak görüyoruz. Debbağlar, Anadolu şehirlerinde en aşağı amele tabakasını teşkil 
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etmekte olup diğer İslam beldelerindeki “ayyârun” 
gibi serkeş kalabalık bir güruh oluşturmaktaydı. 
Selçuklu sultanları 4. Rüknüddin Kılıçarslan ile 2. 
İzzüddin Keykavus arasındaki mücadelede Ahiler, 
Keykavus’un tarafını tuttular. Keykavus Moğollara 
direnince Türkmenlerden destek görmekteydi. 
Mücadeleyi kaybeden bu zat, önce batı uçlarına, 
oradan da Bizans’a kaçtı. Bugünkü Gagauzlar 
bu zat ile kaçan ve sonradan da tanassur ederek 
bugün oturdukları topraklara yerleştiler. 

Mevlana’nın hocası Şems’in katledilmesinden 
Ahiler ile başlarındaki Ahi Evren sorumlu tutuldu ve 
hapse atıldı. Hapisten çıkınca Kırşehir’e yerleşen 
Ahi Evren'in Vali Nureddin Caca tarafından meşru 
idareye asi olan Türkmenlerle birlikte öldürüldüğü 
tahmin edilmektedir. (1261)
Ahi Evren'in hakkında aktarılan bazı anlatılar 
şunlardır: 
1. Menkıbeye 
göre Ahi Evren Hz. 
Peygamber’in amcası 
Abbas’ın oğludur. 
Asıl adı Mahmud’dur. 
Bedir savaşında gösterdiği 
yiğitlikten ötürü “Sultan Ahi Evren” 
adı verilmiştir. Amcaoğlu Hz. Ali’nin 
kızıyla evlenen Ahi Evren, bu tarihten 
sonra pek çok yer dolaşmış, nihayet 
bugünkü Kırşehir’e yerleşmiştir. Şeyh 
Mahmud, o zamanki ismi Gülşehri olan 
Kırşehir’e yerleşince bir iş yeri inşa 
etti. Birçok vilayette kerametleri zahir 
oldu. Bu kente yerleşince, şehrin 

ileri gelenleri ona “Ey devletlü, bizim bir korkumuz 
vardır. Bir ejderha peyda oldu. Onun şerrinden 
bizi kurtar” diye niyazda bulundular ve ejderhayı 
gösterdiler. O da dua ederek ejderhanın yüzüne 
gözüne sürerek, onu kendine bağladı. Evren 
sensin, diyerek Aziz’e kendini teslim etti. Aziz (Ahi 
Evren) o ejderhanın boğazına zincir takıp iş yerinin 
altına bağladı. İnsanlar bu durumu görünce hepsi 
Hazret’e itaat ettiler. 93 yaşında beka âlemine 
göçtü.

2. Ahi Evren Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın on 
üçüncü batından torunu olarak gösterilmektedir. 
Ahi Evren hicri 830 senesinde Kırşehir’e yerleşmiş 
ve Orhan Gazi zamanında 93 yaşındayken ölmüştür.
3. Hacı Bektaş Velayetnamesinde de Ahi Evren’den 
bahsedilmektedir. “Hünkâr Hacı Bektaş Veli ile Ahi 
Evren padişah ikisi birlikteydi ki Ahi Evren sohbet 
esnasında bizi kim şeyh edindiyse Hacı Bektaş 

Hünkâr’a gitsin, demişti.

4. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ahi 
Evren hakkında bazı bilgilere ve ejderha 

hikâyesinin bir başka versiyonuna 
rastlamaktayız.

“Ahi Baba, Selçuklular asrında 
Kayseri’de otururken sultana, 
vergi vermiyor diye fitnelemişler. 
Sultan da bağlayarak getirin diye 
ferman etmiş; Hacılar gidip, Ahi 
Baba’yı dükkânında bağlarken 
dükkânın içinden bir evren/yılan 
çıkar. Hacıların birkaçını parçalar, 
diğerleri de kaçarlar. 
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Ahi Evren ile Sultanın önüne gelince, sultan hayret 
eder. Ahi Baba, korkma beyim, bu dünya ve ahiret 
kardeşimdir der. Bunun üzerine bu kıymetli zata Ahi 
Evren derler. Denizli tarafında medfundur.

Dağınık bilgilerden şöyle bir sonuç elde edebiliriz. Ahi 
Evren, Alaüddin Keykubad’ın çağdaşıdır ve 13. asrın 

ilk yarısı ile 14. asrın ilk yarısı 
arasında yaşamıştır.

Osmanlı devri Anadolu’sunda 
debbağların piri kabul edilen 
Ahi Evren’in kişiliği hakkında 
-Ahi geleneğine göre- en 
sağlam bilgiyi, elli yıl her an 
yanında olduğunu söyleyen 
ahi şairi Gülşehrî’nin onun 
için yazdığı mesnevisinde 
bulmaktayız. Bu eserde 
şair, daha çok Ahi 
Evren’in şahsiyetinin 
mistik tarafı üzerinde 
durmakla beraber, bu 
şahsiyetteki ilmini amele 
dönüştürdüğü âlim, 

âmil, muhsin tarafları 
da yer yer belirtmeden 

geçememiştir. Onun istikamet 
sahibi, keramet sahibi olduğunu, 

helal – haram konusunda çok 
dikkatli olduğunu, zinadan uzak, 

cömert, misafirperver olduğunu 
ifade etmiştir. Ahi Evren hakkında 
müstakil biyografik çalışma 
yapan Prof. Dr. Mikail Bayram’dır. 

Müstakil biyografisinin dışında, “Ahi Evren- Mevlâna 
Mücadelesi”, “Evhadüddin Kirmanî”, “Bacıyan-ı 
Rum” isimli kitapları da yayınlamıştır.

Yine senarist yazar Selman Kayabaşı’nın kurguladığı 
Ahi Evren tipi de bu zatın malul olduğu derin devlet-
istihbarat oyunları kahramanıdır. Onun hayalinde 
Karatay’ın yanında istihbarat şefi olarak tasvir 
edilmiş. Eşinin de Bacıyan-ı Rum’un başı olarak 
belirlenmiş olması da sinematografik olarak önemli 
bir detay olmalı… 

Tabip, hekim olduğunu bildiğimiz bu tarihî şahsiyetin 
kendi devrinde de çeşitli şekilde eleştirildiği ve 
hicvedildiğini de görüyoruz. Bu durum aynı çağda 
yaşayanların arasındaki rekabetten ötürü, beşeri 
duygular gereği ortaya çıkmıştır diye düşünüyoruz. 
Mesela Mevlana’nın Mesnevi’sinde “Kötü Huylu 
Debbağ” hikâyesinde ona tarizde bulunduğunu 
görüyoruz. Bu hikâyede huy kelimesi ile Ahi Evren’in 
memleketi olan Hoy kelimesini tevriyeli olarak 
kullanmış, böylece onun kötü huylu olduğuna işaret 
etmiştir. Ayrıca yılancı hikâyesinde de yine Ahi Evren’i 
hicvetmiş ve işinin ehli olmadığını ima etmiştir. 

Hayatının her safhasını kesin olarak bilemediğimiz 
ama, eserleri ve tesirleriyle sekiz asırdan beri 
hayatımızda önemli yeri olan Ahi Evren’i kültürümüzü 
mayalayanlardan biri olarak rahmet ve minnetle 
yad ediyoruz.

  



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   15



16   /   Bezmiâlem Aktüel 2021

KANTİTATİF FAZ 
MİKROSKOPİSİ
Hücre ile doku bileşenlerinin boyasız bir şekilde içsel fiziksel özelliklerini 
ölçmek için ışığın dalga özelliklerini kullanmayı içeren Kantitatif Faz 
Görüntüleme, nispeten yeni bir tekniktir ancak birçok hastalığın teşhisi 
için kullanılabileceği beklenmektedir.

UZM. ARAŞTIRMACI OSMAN AKÇAKIR / BVU BEYKOZ YAŞAM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Işık, numuneleri görüntülemek için kullanılabilir. Gözlerimiz, her gün çevremizdeki 
nesneleri görüntülediğimiz bir kamera örneğidir. Ayrıca kan ve doku gibi biyolojik 
dokuları yüksek çözünürlükte görüntülemek için ışık kullanabiliriz. Bunun için 
mikroskoba ihtiyacımız vardır. Optik yardımı ile doku ve hücreler içerisindeki 
detayları görebilmek için biyolojik numune görüntülerini büyütebiliriz. Ancak bu 
tür numuneleri görüntüleyebilmek için çok ince olmaları gerekir. Bunun nedeni 
biyolojik materyalden geçen ışığın saçılması ve yön değiştirmesidir. Numune çok 
kalınsa, ışık bir görüntü oluşturamayacak kadar bozulacaktır. Işığın bu saçılma 
özelliği, derimizin ve vücudumuzun içini göremememizin nedenidir. Vücudumuz 
yeterince ince olsaydı ancak içlerini görebilirdik. 

Örneğin tek bir hücre, ışığa karşı büyük ölçüde 
saydam bir nesnedir. O kadar saydam ki, içindeki 
ayrıntıları görebilmek için ışık mikroskobun bu konuda 
yardıma ihtiyacı vardır. İhtiyaç olan şey, numunedeki 
kontrasttır, yani görüntünün içindeki yapıların 
birbirinden ayırt edebilme özelliği. Geleneksel olarak 
kontrast, ince biyolojik numuneler üzerinde kimyasal 
boyalar kullanılarak sağlanır. Bu kimyasallar biyolojik 
numunedeki çeşitli yapılara seçici olarak bağlanabilir, 
böylece farklı yapılar mikroskobun kamerasında farklı 
renkler olarak görüntülenebilir. Örneğin; popüler 
doku boyası olan hemotoksilen ve eozin ile hücre 
çekirdekleri mavi renge, sitoplazma (hücre sıvısı) 
ve hücre dışı materyal pembe renge boyanır. Ancak 
dışarıdan uygulanan kontrast maddelerinin yardımı 
olmadan kontrast oluşturmak mümkün müdür? 
Cevap; evet. 

Hücre ile doku bileşenlerinin boyasız bir şekilde 
içsel fiziksel özelliklerini ölçmek için ışığın dalga 
özelliklerini kullanmayı içerir. Işık dalga gibi hareket 
eder, bu da kullanışlı bir özelliktir.  Dalgaların 
özellikleri ölçülebilir. Dalgaların tanımı gereği, bir 
tepe noktasından diğerine olan mesafeye dalga boyu 
denir. Işık için bu dalga boyları son derece küçüktür, 

400-700 nanometre mertebesindedir. Bir nanometre, 
bir metrenin milyarda biridir. Yani başka bir deyişle 
ışığın dalga boyu bir metrenin milyonda birinden daha 
azdır. Bu mesafe çıplak gözle görülemeyecek kadar 
küçüktür ve dalga özelliklerini bu ölçekte ölçmek için 
özel aletlere ihtiyacımız vardır. 

Işığın hücre ve dokuların boyanmadan ölçebildiği 
fiziksel özelliği nedir? 
Hücre ve doku yapılarının kütle yoğunluklarında 
farklılık gösteriyor. Neyse ki, farklı yoğunluktaki 
saydam kütleler, dalga gibi olan ışıkla ölçülebilen optik 
bir özelliğe sahiptir. Bu optik özellik kırılma indisidir. 
Bir nesne ne kadar yoğun olursa, kırılma indisi o 
kadar yüksek olur. Bir malzemenin kırılma indisi, 
ışığın içinde ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. 
Bir malzemenin kırılma indisi ne kadar yüksek olursa, 
ışık o malzemede o kadar yavaş hareket eder. Başka 
bir deyişle, ışık daha yoğun maddelerden daha yavaş 
geçer. Bu özelliği mikroskop altında numunelerin 
kütle yoğunluğunu ölçmek için kullanabiliriz.

Fakat ışığın dalga benzeri özellikleri kullanılarak bir 
malzemenin kırılma indisi nasıl ölçülebilir? 
Bu, ışık dalgasının fazını ölçerek yapılabilir. Bir 
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dalganın fazı, dalganın bir tam dalga boyu birimiyle 
ne kadar ilerlediği ile ilgilidir. Daha yoğun bir 
malzemeden geçen ışığı karşılaştırırsak, daha az 
yoğun bir malzemeden geçtiğinden daha büyük 
bir faza sahip olacaktır (yani fazı daha fazla 
ilerlemiş olacaktır). Işığın fazını bu şekilde ölçebilen 
mikroskop, kantitatif faz mikroskobu (quantitative 
phase microscope) olarak bilinir. Kantitatif faz 
mikroskobu altında daha az yoğun yapılar daha 
düşük bir faz değerine, daha yoğun yapılar daha 
yüksek bir faz değerine sahip olacaktır. Ölçülen faz 
değeri, numunedeki içsel kontrastın temelidir. Artık 
saydam biyolojik numuneleri boyama yapmadan 
görüntüleme ve içlerindeki yapıların kütle yoğunluğu 
hakkında bilgi edinme yöntemimiz mevcut.

Laboratuvarımızda üzerinde çalıştığımız 
projelerden biri, sıtma hastalığını teşhis etmek için 
nicel (kantitatif) fazlı mikroskopi kullanmaktır (Dr. 
Ahmed Aly ile iş birliği içinde). Sıtma, Afrika'daki 
kaynak açısından fakir bölgelerde dahil olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde endemiktir. Hastalık 
ağrılı semptomlara sahiptir ve yılda yüz binlerce 
insanın ölümüne sebep olmaktadır. Hastalığı 
teşhis etmek için daha iyi ve daha uygun maliyetli 
yöntemlere acilen ihtiyaç vardır. Mevcut altın 
standart tanı, boyanmış kan örneğinin (Giemsa 
boyama) standart ışık mikroskobu altında uzman 
bir mikroskopistin enfekte kan hücrelerini manuel 
olarak değerlendirmesi ve saymasıdır. Bunu iki 
şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz:

1. Kantitatif faz mikroskobu kullanarak boyama 
yapmadan tanı için enfekte kan hücrelerinin içsel 
özelliklerini ölçmek; bu, daha basit ve daha ucuz bir 
numune hazırlama protokolü sağlayacaktır. 

2. Makine öğrenimi gibi yapay zeka tekniklerini 
kullanarak ölçümü otomatikleştirmek; bu, tecrübeli 
bir mikroskop uzmanının gerekliliğini ortadan 
kaldıracaktır. 

Bu iki ilerleme, kimyasallar ve yetenekli 
mikroskopistler için fonların ve kaynakların yetersiz 
olduğu ortamlarda tekniği daha erişilebilir hale 
getirebilir.

Laboratuvarımızdan elde edilen veriler, boyanmamış 
kan örneklerinin kantitatif faz mikroskopisinin 
gerçekten de enfekte kırmızı kan hücrelerini tespit 
etmek için kullanılabileceğini göstermektedir. 

Şekil 1, enfekte olmamış kırmızı kan hücrelerin 
kantitatif faz görüntüleridir. Şekil 2 ise sıtmaya 
neden olan plazmodium adı verilen parazit ile 
enfekte olan kırmızı kan hücrelerin kantitatif faz 
görüntüleridir. Enfekte olmayan kırmızı kan hücresi 
dairesel ve simetrik görünümlü iken, enfekte olan 
çok daha düzensiz ve asimetrik bir yapıya sahiptir. 
Daha açık renkteki bölgeler (yani daha yüksek faz), 
kütle yoğunluğunun daha yüksek olduğu yerleri 
gösterir. Herhangi bir boyama yapmadan ve uzman 
olmadan hücrelerin enfeksiyon durumunu tahmin 
edebilmek için yapay zeka modellerimizde faz bazlı 
özellikler kullanabiliriz.  

Otomatik bir şekilde ve boyamaya gerek kalmadan 
bir teşhis yöntemi mevcut. Kantitatif faz görüntüleme 
nispeten yeni bir tekniktir ancak birçok hastalığın 
teşhisi için kullanılabileceği beklenmektedir. Hücre 
ve dokuların içsel fiziksel özelliklerinin hastalıkla 
ilişkisi nispetten az araştırılmıştır ve bu alanda çok 
fazla fırsat bulunmaktadır. 
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SESSİZ KATİL 
HİPERTANSİYON
Kan basıncının normal değerlerden yüksek olması olarak bilinen 
Hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre en önemli önlenebilir 
ölüm nedeni. Hastalığın başlangıç aşamasında hiçbir spesifik bulgu olmaması 
nedeniyle uzmanlarca ‘sessiz katil’ olarak adlandırılan bu hastalık, dünya 
genelinde de oldukça yaygın. 

PROF. DR. RAMAZAN ÖZDEMİR / BVU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Hastalığın Farkında Değiliz!
Özellikle başlangıç aşamasında hipertansiyon 
olduğunuzu gösterir spesifik bir bulgu yok. Bu 
nedenle bu hastalık ‘sesiz katil’ olarak adlandırılıyor.  
Ancak yine de bazı bulgular size uyarabilir; sabahları 
olan künt tarzda baş ağrısı, görme bulanıklığı, kulak 
çınlaması, halsizlik, bulantı, çarpıntı, kanlı idrar, 
göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi. Hipertansiyon, 
bazen hiç bulgu vermeden kalp krizi, inme, 
böbrek yetmezliği, görme kaybı, demans gibi 
komplikasyonlarla ortaya çıkabiliyor. 

Her yıl 10,5 milyon insanın ölümüne neden olan hipertansiyon hastalığının 
görülme sıklığı gelişmiş toplumlarda azalırken (349 milyon), düşük gelirli 
gelişmemiş toplumlarda (1 milyar üstü) ise daha fazla oluyor. Yapılan ulusal 
ölçekli büyük çalışmalarda 18 yaş üzeri erişkinlerde her üç kişiden birinde, 
50’li yaşlardan itibaren her iki kişiden birinde hipertansiyon gözlemleniyor. Bu 
rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde kalp-damar hastalıkları, inme, böbrek 
yetmezliği ve demans için ana risk faktörü oluyor. Ülkemizde kentlerde yaşayan 
erkeklerde 50 yaşından sonra ortalama kan basıncı, kırsal kesime göre daha 
yüksek.  Kadınlarda ise böyle bir fark yok. Tüm yaş gruplarında kan basıncı 
kadınlarda daha yüksek. Türk kadınında kan basıncının erkeğe göre daha yüksek 

oluşunda daha yüksek bir beden kitle indeksi (obezite) önemli sayılabiliyor.  Hipertansiyon tüm dünyada 
yaşla birlikte artıyor. 
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Ülkemizde Durum Nasıl?
Türkiye’de hipertansiyon farkındalığı TURDEP-
II verilerine göre yüzde 58,1 olurken, bu oran 
kadınlarda yüzde 63,2, erkeklerde ise yüzde 48,5 
olarak şekilleniyor. Diğer bir ifade ile hipertansiyon 
olanların ortalama yüzde 42’si durumunun farkında 
değil. EURIKA çalışması sonuçlarına göre, 
hastalığın farkında olanlar kişilerin yüzde 32,1’i 
kontrol altında. Hipertansiyon farkındalığı, 
ilaç kullanma sıklığı, tedavi-kontrol 
oranlarının artmış olması kayda 
değer olsa da yeteri düzeyde 
değil. Bu oranların Avrupa 
ülkelerine göre geride olması 
ve yaşlanan nüfus dikkate 
alındığında kaygı verici 
olmayı sürdürüyor. Özellikle 
artan obezite, hareketsizlik 
ve diyabet sıklığı da hesaba 
katılınca ülke çapında ciddi 
adımlara ihtiyaç duyuluyor. 

Hipertansiyon Neden Tehlikelidir? 
Kalp krizlerinin ve inmelerin yüzde 50’den fazlası 
hipertansiyon nedeniyle oluyor.  Bundan dolayı 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hipertansiyonu 
en büyük sağlık problemlerinden biri olarak 
adlandırıyor. Dinlenme sırasında kan basıncı ölçümü 
140/90 mmHg üzerinde ise hipertansiyon olarak 
kabul görüyor ve bu değer sürekli hale gelirse, 

kalp-damar (kalp krizi, kalp yetmezliği, aort 
yırtılması), beyin (inme, demans) böbrek 

(böbrek yetmezliği), göz (görme 
kaybı) gibi organları etkileyerek 

komplikasyonlara neden oluyor.

Risk Nasıl Azaltılır? 
Aile hikayesi ve yaş gibi 
hipertansiyona yol açan 
risk faktörlerini ortadan 

kaldıramayız. Ancak bazı 
kontrol edebildiğimiz faktörleri 

etkileyerek, kısaca sağlıklı 
yaşamla hastalığı önleyebilir veya 
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kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliriz. Bunların başında tuz kısıtlaması geliyor. Diğer önemli hususlar 
ise kilo verilmesi ve alkol alımının azaltılması. Düzenli egzersiz de hipertansiyonu önleyici tedbirlerden biri 
olurken, sigarayı bırakmak ve sebze meyve ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak da ciddi yarar sağlıyor.

Hipertansiyon uzun bir süre belirti vermeden sessizce ilerleyebilen kronik bir hastalıktır. Bu süreçte 
belirti vermeden kalp ve damar sistemi, böbrek ve beyin gibi hayati organlara hasar verebildiği için 
“sessiz katil" olarak da adlandırılmaktadır. Bu yüzden kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi 
için belli aralıklarla ölçüm yaptırılması gereklidir.

En sık görülen belirtiler;
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Nefes darlığı
• Çarpıntı
• Göğüs ağrısı
• Görme bozuklukları
• Kulaklarda çınlama
• Burun kanamaları
• Sık idrara çıkma
• Gece uykudan uyanıp idrar yapma
•Vücutta ödem  
şeklinde sıralanabilir.

Kişide kan basıncı yüksekliği, birincil (esansiyel) ve ikincil (sekonder) hipertansiyon olmak üzere iki 
grupta incelenir.
Esansiyel hipertansiyon tanımlaması kişideki yüksek kan basıncının oluşmasına neden olabilecek 
durumun tespit edilememesi halinde kullanılan bir terimdir. Tek bir sağlık problemi sonucunda ortaya 
çıkmamış, klinik olarak zaman içerisinde yavaş yavaş gelişme eğilimindedir. Tüm hipertansiyon 
hastalarının %95'i bu gruptadır.

İkincil (sekonder) hipertansiyon kavramı 
ise kişideki yüksek kan basıncının belirli bir 
sağlık probleminin bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını ifade eder. Birincil hipertansiyondan 
farklı olarak, bir neden sonucunda sekonder 
olarak gelişen yüksek kan basıncı, ani olarak 
yükselir. Böbrek hastalıkları, böbrek üstü 
bezi tümörleri, kan damarlarında doğuştan 
gelen kusurlar, tiroid hastalıkları, obstruktif 
uyku apnesi ile doğum kontrol hapları, soğuk 
algınlığı ilaçları, dekonjenstanlar, reçetesiz 
satılan ağrı kesiciler, bazı reçeteli ilaçlar ya da 
kokain amfetamin gibi yasadışı uyuşturucular 
sekonder hipertansiyon nedenleri olarak 
sayılabilir. Tüm hipertansiyon hastaları 
arasında sadece %5'i bu grup içinde yer alır.

Hipertansiyon belirtileri nelerdir?

Hipertansiyon nedenleri nelerdir?
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Hipertansiyon tedavisi nasıl olur?

Tedavide iki önemli öge vardır:
• İlaç tedavisi
• Yaşam tarzı değişiklikleri
Doktorunuzun size uygun gördüğü ilaçları kullanmak yüksek tansiyon hastası olarak yaşamak ve kan 
basıncını kontrol altında tutmak çok önemlidir. Kişiye en doğru ve uygun kombinasyonu bulmak için 
ilaçlar arasında çeşitli değişiklikler yapılabilir. 65 yaşından küçük sağlıklı kişiler, 10 sene içerisinde 
kardiyovasküler hastalık geliştirme ihtimali %10'un üzerinde olan bireyler ve kronik böbrek, koroner 
arter veya şeker hastalığı olan kişilerde kan basıncı hedefi 130/ 80 mm hg'nin altında tutmaktır. 65 yaş 
üstü kişilerde ise kan basıncı hedefimiz ise 140/ 80 mm hg'nin altıdır.
İlaçlar kadar önemli olan diğer öge, tuz tüketiminin azaltılması, kilo kontrolünün sağlanması, düzenli 
egzersiz, aktif ya da pasif olarak tütün dumanına maruz kalınmasının sonlandırılması, başarılı stres 
yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleridir.
Yaşam tarzında değişikliğe gitmek, ilaçlara olan ihtiyacı azaltabilmektedir. Doktor önerisi olmadıkça 
ilaçların kesilmesi ve dozajlarının değiştirilmesi uygun değildir. Halk arasında kabul gören, ilaçların 
bağımlılık yaptığı veya böbrekler ve diğer organlara zarar verdiği inanışı doğru değildir. Organlara en 
büyük hasarı tedavi edilmeyen ve kontrolsüz hipertansiyonun verdiği unutulmamalıdır. İlaç uyumuna 
dikkat eden ve yaşam tarzı değişikliklerini uygulayan kişilerde hipertansiyon kontrol altına alınmaktadır. 
Hipertansiyon tedavisinde başarı büyük oranda hastaya bağlıdır, bu başarıda hekim kontrolü ve hasta 
uyumu kilit roldedir.
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EN SIK GÖRÜLEN KANSER 
DERİ KANSERİ
Deri kanseri dünyada en sık görülen kanser türüdür. Amerikan Kanser Derneği 
(AKD) her 5 Amerikalıdan 1'inin 70 yaşına gelene kadar deri kanserine 
yakalanacağını ve Amerika’da her 1 saat içinde 2'den fazla insanın deri 
kanserinden hayatını kaybetmekte olduğunu bildirmiştir.

PROF. DR. ÖZLEM SU KÜÇÜK / BVU TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
ÖĞRETİM ÜYESİ

Deri kanserleri, melanom ve melanom dışı deri kanserleri olmak üzere sınıflanır. 
Melanom, deriye rengini veren melanosit denilen hücrelerden köken alan, en 
agresif seyirli ve ölümcül olabilen deri kanseri türüdür. Melanomlar genellikle 
koyu kahverengi ya da siyah renkli bir leke veya kabartı olarak başlar ve zamanla 
büyüyebilirler ya da vücutta var olan bir benin (nevüsün) zaman içinde değişiklik 
göstermesiyle gelişebilirler. Bazen deri renginde, bazen de kırmızı ya da pembe 
renkli (amelanotik) olabilirler. Melanomlar deri tümörleri ile ilişkili ölümlerin 
%90'ından sorumludur. Yine AKD’nin açıkladığı verilere göre ABD’de 2021'de yeni 
tanı konulan melanom olgularının yüzde 5,8 artması, melanomdan ölümlerinin 
yüzde 4,8 artması, toplam 207.390 kişinin melanom tanısı alması ve 2021 yılı içinde 

melanomadan ölecek insan sayısının tahminen 7.180 olacak olması, durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. 
Son yıllarda Avrupa'nın bazı bölgelerinde 60 yaş üstünde ve özellikle erkeklerde görülme sıklığında çarpıcı bir 
artış olmuştur. Güneş yanığı ve solaryum öyküsü, çok sayıda ben (nevüs) / atipik ben (nevüs) sayısı, kişisel veya 
ailesel deri kanseri öyküsü, açık renk deri, mavi-yeşil göz, sarı-kızıl saç, güneşte kolayca yanan deriye sahip 
olma ve immünyetmezlik durumları risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ultraviyole radyasyon, en önemli 
ekzojen risk faktörleri arasındadır. Özellikle aralıklı güneş teması önemlidir. Beş ve üzerinde güneş yanığı 
geçirmek melanom riskini 2 kat artırmaktadır. 

Melanom erkek ve kadınlarda farklı bölgelerde görülür. Kadınlarda en sık bacaklarda görülürken bunu kollar 
izler. Erkeklerde ise en sık sırt bölgesinde daha sonra da baş ve boyun bölgesinde görülür. 

Melanomlar sadece vücudun güneş gören bölgelerinde görülmez. Ayak tabanı, parmak 
ucu, tırnak altı, ağız içi, genital bölge gibi kapalı alanlarda da ortaya çıkabilir. 

Hatta gözde ve meninks dediğimiz beyin zarlarında da görülebilir. Çünkü 
göz, mukozalarda hatta beyin zarlarında melanosit dediğimiz hücreler 

bulunmaktadır. 

Çocuklarda ve ergenlikte de melanom görülebilmektedir. Bazen primer 
bir melanomdan kaynaklanan sekonder tümör olarak tanımlanan 
metastatik melanomlar da görülür. Primeri bilinmeyen metastatik 

melanomlar, melanomların yaklaşık %3'ünde görülür. Melanoma erken 
tanı konursa 5 yıllık sağkalım %99’dur. Eğer bir lezyonda melanom 
şüphesi varsa mutlaka bu tanının doğrulanması için lezyon cerrahi 
olarak çıkarılmalı ve tanı histopatolojik olarak doğrulanmalıdır. 
Dermatoskopi koyu renkli (pigmente) ve pigmente olmayan 
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lezyonların değerlendirilmesinde kullanılan deri yüzey 
mikroskopisidir, tanıya yardımcı bir metottur. Lezyonun 
değerlendirilmesinde aşağıdaki tipik bulgular önemlidir.

n Asimetri (A)
n Sınırlarda düzensizlik (B)
n Renk çeşitliği (C)
n Lezyonun 5-6 mm çap ve üzerinde olması (D)
n Nodül gelişimi ve gerileme alanları olması

Deneyimli dermatologlar için klinik teşhisin duyarlılığı 
%70 iken, dermatoskopi kullanımıyla bu oran %89’a 
ulaşmıştır. Ancak hiçbir zaman patolojik tanının yerine 
geçemez. Melanom erken dönemde tanınmaz ise ileri 
evreye ilerler. Önce bölgesel lenf nodlarına daha sonra 
iç organlara yayılır. On yıllık sağkalım klinik olarak 
belirgin bölgesel lenf nodu metastazı için %40-60 
oranındadır. Esas tedavi cerrahidir. İleri evrede sistemik 
tedavi verilir. Tedavi edilmeyen hastalarda, uzak 
metastazı olanlar kötü bir prognoza sahiptir. Ortalama 
sağkalım sadece 6-9 aydır. Melanom için erken tanı 
çok önemlidir. Özellikle risk faktörleri taşıyan kişilerin 
ayda bir ayna karşısında kendilerini muayene etmeleri 
ve yılda bir dermatolog muayenesinden geçmeleri 
gerekir. Melanom tanısı almış hastaların da tümörün 
evresine göre düzenli takip muayenelerini ve gerekli 
tetkikleri yaptırmaları hayati önem taşır. Melanom dışı 
deri kanserleri ise skuamöz hücreli (epidermoid) kanser 
ve bazal hücreli kanserdir. Melanom dışı kanserlerinin 
de %90’ı ultraviyole maruziyeti ile ilişkilidir.

Derinin en dış tabakasındaki skuamöz hücrelerde 
anormal değişikliklere (mutasyonlara) yol açan 
DNA hasarından kaynaklanır. İkinci en sık görülen 
deri kanseridir. Tümör veya kırmızı, pürüzlü, 
pullu ve kabuklu yamalar şeklinde görülür, 
%95’i erken tanı alıp tedavi edilebilmektedir.  
Aktinik keratoz dediğimiz kanser öncüsü lezyonlardan 
%10-15 oranında skuamöz hücreli kanser gelişir. 
Aktinik keratoz lezyonları; kızarık, pürüzlü, ince pullu 
lezyonlar şeklinde görülür. Bazen ancak dokunmakla 
farkedilebilen lezyonlardır. Bu tip deri kanserleri 
erken yakalanmazsa metastaz yapabilir. Her yıl 
ABD’de 1,8 milyon kişi tanı almakta ve her yıl 2500 
kişi ölmektedir. Tipik yerleşimi kulak, yüz, dudak 
ve ağızdır. Güneşten veya solaryumdan kaynaklı 
ultraviyole (UV) radyasyonuna korunmasız maruz 
kalma, immünsupresyon, deri kanseri öyküsü, yaşın 
50’nin üzerinde olması, açık renk ten, erkek cinsiyet, 
kseroderma pigmentozum gibi güneş duyarlılığına 
yol açan genetik hastalıklar, yanık alanları , skarlar, 
aktinik keratoz gibi kanser öncüsü durumlar, insan 
papilloma virüs öyküsü risk faktörleri arasında sayılır. 
Temel tedavisi cerrahidir.Bazal hücreli karsinom 
yavaş büyüyen, lokal invaziv malin epidermal deri 
tümörüdür. En sık görülen deri kanseridir, hastalığın 
seyri açısından en iyi olanıdır. Yalnız ABD'de, her yıl 
tahmini 3,6 milyon vakaya tanı konulmaktadır. Her 
3 yeni kanserden birden fazlası deri kanseridir ve 
büyük çoğunluğu bazal hücreli karsinomdur. Bazal 
hücreli ve skuamöz hücreli dahil olmak üzere melanom 
dışı deri kanserlerinin tanı ve tedavisi 1994 ile 2014 
arasında yüzde 77 kadar artış göstermiştir. Tedavi 
asıl orak cerrahi olmakla birlikte lezyon büyüklüğü 
ve tipine göre kriyoterapi, elektrocerrahi ve imikimod 
gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. Görüldüğü üzere 
deri kanserinden korunmak için derinin güneşten 
korunması son derece önemlidir. Güneş koruyucu 
ürünler 2 saate bir tekrarlanmalıdır, 10:00-14:00 arası 
güneşe çıkılmamalıdır.Ayrıca geniş kenarlı şapka ve 
güneş gözlüğü kullanmak gereklidir.

Bazal hücreli kanser
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ONKOLOJİDE 
AŞININ ÖNEMİ
Küresel COVID-19 pandemisi sürecinde kanser hastalarını korumak ve 
enfeksiyonun bu hasta grubu içerisinde yayılımını azaltmak için birtakım 
önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz. Acil durum planlamalarımız 
kapsamında ilk olarak hastalarımızın tedavilerinin aksamamasına odaklandık; 
riskleri bertaraf etmek amacıyla Onkoloji kliniklerimizde hastalarımızın 
kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini kesintisiz olarak sürdürdük.

PROF. DR. ALPASLAN MAYADAĞLI / BVU TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM 
DALI BAŞKANI

Onkoloji hastaları açısından salgın dönemleri de dahil olmak üzere radyoterapi 
ve kemoterapi tedavilerinin aksamadan devam etmesi çok önemlidir. Mevcut 
veriler; solunum, kardiyovasküler, böbrek hastalığı, diyabet, aktif kanser 
gibi ciddi kronik hastalıkların yaşlı insanları daha savunmasız bıraktığını 
göstermektedir. Bu nedenle, COVID-19 pandemisinde kanser tedavisinin 
fayda/risk oranının gözden geçirilmesi gerekebilmektedir.

Pandemi sırasında sağ kalımı iyileştirmeyen tedaviler daha az önceliğe 
sahip olabilir ve bir süre ertelenmesi uygun olabilir. Bu kararlar COVID-19   
ve kanser ile ilişkili potansiyel risklerin karşılaştırılması sonucu verilebilir.  

Bir kanser tedavi modelinin tümör kontrolü için sağlayabileceği fayda, deneyimlerden ve tıbbi literatürden 
bilinmektedir. Ancak COVID-19 ile ilişkili riskleri ölçmek için henüz kanıta dayalı bir veri bulunmamaktadır. Bu 
süreçte çoğu merkez, tedavi yan etkisi sonucu gelişen nötropeni ve lenfopeni oluşmaması için kemoterapi 
uygulamalarını azaltmış veya düşük yanıtlı olan palyatif tedavilerin bazılarından kaçınmışlardır. Aslında 
nötropeni (Nötrofil sayısının düşmesi) ve lenfopeni (Lenfosit düşüklüğü) gibi kan değerlerindeki düşüklüğün 
COVID-19 seyrinde olumsuz bir sonuca sebep olup olmadığını ve ne ölçüde olduğunu gösterecek değerli 
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bir kanıt yoktur. Kemoterapi alan kanserli hastalarda 
ciddi grip komplikasyonları olabileceğini gösteren 
veriler olmasına rağmen, bunun COVID-19'a nasıl 
genellenebileceği henüz belli değildir. Kanserli 
hastalarda COVID-19'un daha fazla görülebileceği 
ve COVID-19 ilişkili nispeten yüksek ölüm oranları 
olabileceği bildirilmiştir. 

Kanser hastalarında bazı özel risk durumları 
vardır:
• Son 3 ay içinde kemoterapi alan hastalar,
• Kapsamlı radyoterapi alan hastalar,
• Son 6 ay içinde kemik iliği veya kök hücre nakli 
yapılmış veya halen bağışıklık sistemini baskılayıcı 
ilaç kullanan kişiler,
• Tedaviye ihtiyaç duymasalar dahi kronik lösemi, 
lenfoma veya miyelom gibi bağışıklık sistemine 
zarar veren kan veya lenf sistemi kanseri olan kişiler,
• Bağışıklık sistemi bozulmuş kanser hastaları 
(Düşük antikor seviyeleri olanlar ve uzun süreli 
bağışıklık yanıtını baskılayan ilaç kullananlar)

Bu gibi durumlarda yakın zamanda, ateş, öksürme, 
boğaz ağrısı, nefes almada zorluk, kas ağrısı, 
yorgunluk, koku bozukluğu, tat alma bozukluğu 
gibi yeni semptomların ortaya çıkması durumunda 
özel dikkat gösterilmelidir.

COVID-19 genelde damlacıklar yoluyla yayılmakta 
olup 1 ila 14 günlük bir kuluçka süresine sahiptir.  
Ateş, öksürük ve nefes darlığı sık görülen 
belirtilerdir. Bununla birlikte bazı vakalarda hafif 
şikayetler olduğu halde beklenenden daha yüksek 
bulaş oranlarına yol açabildiği de görülmüştür. 
Personelimizi ve hastalarımızı COVID-19'dan 
korumanın en etkili yolu ise enfeksiyon oranlarını 
azaltmaktır. 

Kapsamlı bulaş azaltma önlemleri 
ile COVID-19 sıklığının artmaması 
hedeflenirken, aşılama çalışmalarıyla 
popülasyon bağışıklığını oluşturmak 
hedeflenmektedir. Aşılama tedavinin 
başında ya da gerekirse tedavi 
süresi içerisinde yapılabilir. Aşı 
zamanlaması ideal olarak sistemik 
tedavi başlamadan öncedir; ancak 
hasta sistemik tedaviye başlamış 
ise tedavi sırasında (örneğin; tedavi 
kürleri arasında, kemoterapiden 14 
gün sonra) aşı yapılması tavsiye edilir.

Kanserli hastalarda aşılamaya ilişkin bilgiler sınırlı 
olsa da immünosupresif tedavi gören hastalarda 
bile anti-enfektif aşılamayı desteklemek için yeterli 
kanıt vardır. Diğer aşılardan elde edilen bilgilere 
dayanarak, COVID-19'a karşı aşılamanın etkinlik ve 
güvenliğinin, normal populasyona benzer olduğu 
söylenebilir. Ancak Hematopoetik kök hücre 
transplantasyonu gibi yoğun immünosupresyona 
sahip belirli kanser hasta popülasyonlarında, aşının 
etkinlik düzeyinin azalması beklenebilir. Aşılamayı 
takiben koruyucu bağışıklık oluşturmak için, 
özellikle  B- ve T-hücresi aktivasyonu ve bozulmamış 
konak bağışıklığına ihtiyaç vardır. Bu açıdan yoğun 
kemoterapi alan hastalarda aşılama daha az etkili 
olabilir. Çünkü T hücresi bağışıklığının potansiyel 
koruyucu etkisi kapsamlı bir şekilde bilinmemekte 
olup B hücresi azalması nedeniyle antikor yanıtı da 
düşük olabilir.

COVID-19'lu asemptomatik insan sayısı hala büyük 
bir bilinmez olduğundan dolayı COVID-19'un gerçek 
insidansı hala bilinmemektedir ve sürü bağışıklığının 
ne kadar hızlı geliştiği konusu da belirsizliğini 
korumaktadır. Birçok antikanser tedavisinin yarar 
düzeyi bilinmesine rağmen, hasta enfekte olursa 
ciddi komplikasyonlar için ek riskler oluşabilir ve bu 
ek risklerin ne olduğuna ilişkin bilimsel veriler yeterli 
değildir. Mevcut krizin çözümü uzun bir süreç haline 
gelebileceğinden onkologlar, COVID-19 pandemisi 
sürecinde antikanser tedavi planlarını risk/fayda 
önceliğini değerlendirerek yapmak durumundadır. 

Sonuç olarak, onkoloji hastaları COVID-19’dan 
olumsuz etkilenmekte olup; zayıf ve yaşlılar, 
kemoterapi, immünoterapi, hormonal veya hedefe 
yönelik tedavi görenler dahil COVID-19'a karşı 
aşılanmalıdır.



26   /   Bezmiâlem Aktüel 2021

ÖZGÜRLÜĞÜN ADI: 
EV DİYALİZİ
Kronik böbrek hastalığı bir halk sağlığı sorunu olarak hem ülkemizde hem 
de dünyada giderek artan sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeğin altında 
pek çok neden yatmakta olup; diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, 
kanser gibi böbrek hastalıklarının oluşmasına neden olabilecek hastalıkların 
sıklığının artması, ilaç kullanım miktarlarının ve beklenen yaşam süresinin 
artması bu nedenlerden sadece birkaçıdır. 

PROF. DR. MELTEM GÜRSU / BVU TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Böbreğin görevleri nelerdir?
Vücutta, metabolizma ürünü olarak veya dışarıdan alınan maddeler ile çok çeşitli 
toksin ve metabolik azotlu ürün oluşur. Bu atıkların atılımından sorumlu başlıca 
organlarımızdan biri de böbreklerdir. Bunun dışında böbreklerin, vücudun su 
dengesini sağlamak, asit-baz dengesini korumak, kan elektrolitlerini (sodyum, 
potasyum, klor) düzenlemek, D vitaminini aktifleştirmek, kemik iliğini kan 
üretmek üzere uyaran eritropoetin hormonunu üretmek, kan şeker düzeyinin 
korunmasına yardımcı olmak gibi pek çok görevi vardır. Böbrek fonksiyonu, 
serum kreatinin değerini temel alan bir takım formüller (glomerül filtrasyon hızı) 
ile veya hastanın 24 saat boyunca biriktirdiği idrardan alınan örnek ile serum 
örneğinde yapılan kreatinin ölçümü (kreatinin klirensi) ile hesaplanır.
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HEMODİYALİZ

HEMODİYALİZ
MAKİNESİ
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Kronik böbrek hastalığı nedir?
En az üç ay süre ile böbreklerde yapısal veya 
fonksiyonel bozukluklar meydana gelmesi kronik 
böbrek hastalığı olarak tanımlanır ve beş evrede 
takip edilir. Kronik böbrek hastalığının ilk iki 
evresinde glomerül filtrasyon hızı (bir dakikada 
glomerüllerden süzülen kan miktarı) 60 ml/dk’nın 
üzerinde olup böbrek yetersizliği gelişmemiştir. 
Hastanın belirgin şikayetleri olmayabileceğinden 
fark edilmeyebilir. Evre-3, evre-4 ve evre-5 
kronik böbrek hastalarında ise derecesi giderek 
artacak şekilde glomerül filtrasyon hızında azalma 
gerçekleşir. Böbrek yetersizliği gelişen hastalarda 
yukarıda tanımlanan böbrek fonksiyonları yeterli 
şekilde yerine getirilemeyecek ve artık hastada 
hem klinik hem biyokimyasal problemler ortaya 
çıkacaktır. Hastalarda kan basıncı yüksekliği, ödem, 
iştahsızlık, bulantı, halsizlik, kilo kaybı, kaşıntı gibi 
şikayetler ortaya çıkıp biyokimyasal olarak üre, 
kreatinin, fosfor, potasyum gibi ölçütlerin düzeyinde 
yükselme, kanda asit birikimi, kansızlık meydana 
gelecektir. 

Kronik böbrek hastalığının tedavisi nedir?
Kronik böbrek hastalığında tedavi, asıl olarak 
altta yatan ve eşlik eden hastalıkların tedavisidir. 
Hastanın kan basıncının, kan şekerinin, vücut 
ağırlığının hedef düzeylerde olması, hastalık 
evresine göre uygulanan protein kısıtlaması, 
yeterli ve dengeli sıvı tüketimi, sigara kullanımının 
bırakılması böbrek fonksiyonlarının ilerleyici 
kaybını yavaşlatacaktır. Kalp fonksiyonlarının 
yeterli olması ve sıvı dengesinin düzenlenmesi aynı 

zamanda böbrek fonksiyonlarının da korunmasını 
sağlayacaktır. Diğer yandan kronik böbrek hastalığı 
ilerlemesini yavaşlatma etkileri nedeniyle renin-
angiotensin-aldosteron sistemini (kan basıncını ve 
sıvı dengesini düzenleyen hormonal sistem) bloke 
eden hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar 
ile SGLT-2 inhibitörleri gibi diyabet tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan yararlanmaktayız. Tüm 
bunların yanında hastalığın hızlı ilerlemesine neden 
olabilecek, böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz 
etki gösterebilecek ilaçlardan kaçınmak elzemdir. 
Her kronik böbrek hastası, hekimi tarafından 
kontrolsüz kullanmaması gereken ilaç grupları ile 
ilgili bilgilendirilmelidir.

Böbrek yerine koyma tedavileri nelerdir?
Tüm bu önlemlere rağmen kronik böbrek hastalığı 
hızı her hastada farklı olmakla beraber ilerleyici bir 
hastalıktır. Evre-5 kronik böbrek hastalığında artık 
glomerül filtrasyon hızı 15 m/dk’nin altındadır. Bu 
hasta grubunda böbrek yerine koyma tedavilerine 
ihtiyaç duyulacaktır ki bu tedavi yöntemleri böbrek 
nakli, hemodiyaliz ve periton diyalizidir. Hastalar 
her üç tedavi modeli konusunda bilgilendirildikten 
sonra hekim-hasta işbirliği ile seçim yapılmalı, bu 
seçimde hastanın klinik gereksinimleri dışında 
sosyoekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. 
Böbrek nakli ideal tedavi yöntemi olup canlı 
vericiden veya kadavradan yapılabilmektedir. Verici 
adayı olmayan bireyler için hemodiyaliz ve periton 
diyalizi yöntemlerinden birine karar verilip bu karara 
göre hazırlık sürecine başlanmalıdır. 
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Hemodiyaliz nedir?
Hemodiyaliz yarı geçirgen bir zar aracılığı ile hastanın kanının diyalizat denen ve içeriği hekimler tarafından 
belirlenen sıvı ile karşılaştırılması; böylece bu iki sıvı arasında su ve maddelerin geçişinin sağlanmasıdır. 

Bu sayede hastanın vücudunda biriken atık ürünler temizlenir, eğer var ise vücuttaki fazla su atılmış olur. 
Bu işlem için hemodiyaliz cihazı, diyalizatın hazırlanması için şebeke suyundan saf su üreten su sistemi, 
diyalizör denen yarı geçirgen zar ve hasta kanının cihaza taşınıp geri getirilmesini sağlayan tüp sistemleri 

Kirli kan Diyaliz Sıvısı Kandaki atık maddeler zardan geçer

gerekmektedir. Bu sistem ile dakikada yaklaşık 300-
400 ml kan diyalizöre taşınıp su ve madde alışverişi 
sağlandıktan sonra hastanın vücuduna geri verilir. 
Bu yüksek akım hızına ulaşabilmek için hastanın 
kolundaki bir atardamarı ile toplardamarı arasında 
küçük bir operasyon ile bağlantı yapılmalıdır ki 
bu yapı arteriyovenöz fistül olarak adlandırılır. Bu 
yapının hastanın henüz diyaliz ihtiyacı başlamadan 
oluşturulması gerekir, zira olgunlaşması ve kullanıma 
hazır hale gelmesi için ideal olarak üç ay beklenmesi 
gerekir. Bazı hastaların damar yapısı fistül için 
uygun olmayıp bu durumda boyun damarlarına 
takılan kateterler, diyaliz amaçlı kullanılır. 

Hemodiyaliz, merkezde veya evde yapılabilir. 
Merkez hemodiyalizi özel durumlarda farklılık 
gösterebilmekle beraber haftada üç gün 4’er saatlik 
seanslar şeklinde uygulanır. Bu tedavi şeklinde 
hastanın aktif rolü olmamaktadır. Diğer hemodiyaliz 
seçeneği ise ev hemodiyalizi olup tedaviyi bizzat 
hasta veya hasta yakını yürütür. 

Ev hemodiyalizinin avantajları nelerdir? 
Böbreklerimiz haftanın yedi günü ve günde 24 saat 
vücudumuza hizmet vermektedir. Dolayısıyla böbrek 
yerine koyma tedavileri için ideal yöntemin de sürekli 
olması gerekir. Merkezde hemodiyaliz yöntemi ile 
hastaya haftada 12 saat diyaliz yapılmaktadır. Bu 
da seanslar sırasında hızlı bir tedavi gerektirir. İki 
diyaliz arası dönemde biriken toksinlerin ve fazla 
sıvının hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması; 
seans sırasında tansiyon düşmesi, halsizlik, kramp 

gibi semptomlara yol açabilecektir. Ev hemodiyalizi 
yönteminde hastadan hastaya değişmekle beraber 
genel anlamda uygulanan yöntem haftada üç 
gün sekiz saat süren uygulamalardır. Bu daha 
uzun ve yavaş tedavi, hastada akut değişiklikler 
yaratmadığından dolayı şikayet sıklığında belirgin 
azalma sağlayacak ve daha fazla miktarda toksin 
vücuttan uzaklaştırılacaktır. Bu sayede hastanın 
iştahı artacak, böbrek yetersizliğine bağlı şikayetleri 
ve kullanması gereken ilaç sayısı azalacaktır. Diğer 
yandan hastanın evden çıkmasını da gerektirmeyen 
bu yöntem, özellikle içerisinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde büyük avantaj sağlamaktadır. 
Kişiye özel hemodiyaliz cihazı olması nedeniyle 
infeksiyon bulaş riski de ortadan kalkmış olacaktır. 
Diğer yandan hastanın kendi tedavi planını sosyal 
yaşamına göre düzenleme fırsatı özgürlüğünü arttırıp 
daha aktif bir ev, iş ve sosyal yaşam sağlayacak, 
yaşam kalitesini ve belki de en önemlisi süresini 
arttıracaktır. Bir diğer avantajı kadın hastalarda 
sağlıklı doğum yapma ihtimalini arttırmasıdır.

Ev hemodiyalizi nasıl yapılır?
Ev hemodiyalizi eğitimi alıp bu tedavi yöntemini 
tercih eden ve Nefroloji uzmanı tarafından klinik 
değerlendirmesi yapılıp uygun görülen hastaların 
evlerinin fiziki koşulları (mekan, su ve elektrik 
tesisatı, vs.) değerlendirilir. Engel bir durum yok 
ise hasta veya diyaliz işlemini uygulayacak hasta 
yakını en az iki ay süre ile diyaliz merkezindeki 
seanslar sırasında hemşire ve hekimler tarafından 
gerçekleştirilen temel eğitimlerini alırlar. Eğitim 

Yarı geçirgen zar
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devam ederken hastanın evinde yapılması gereken fiziki ayarlamalar 
yapılıp diyaliz cihazının ve su sisteminin teknik servis tarafından kurulumu 
gerçekleşir. Bu ekipmanların yerleştirilmesi için özel bir odaya ihtiyaç 
yoktur. Hemodiyaliz cihazı hastanın tercihine göre diyaliz işlemini gece 
uygulayacak ise yatak odasına, gün içerisinde yapacak ise oturma odasına 
yerleştirilebilir. Su sistemi ise banyo veya mutfak gibi su tesisatı açısından 
uygun olan bir mekana kurulur 

Ev hemodiyalizi eğitimi neler içerir?
En az iki ay süren eğitim boyunca hasta ve yakınına kronik böbrek yetersizliği 
ve tedavi seçenekleri, ev hemodiyalizinin tanımı, amacı ve faydaları 
konusunda bilgi verilir. Hemodiyaliz cihazı ve diğer ekipmanlar tanıtılır ve 
kullanımları anlatılır. Hemodiyaliz işlemine başlamadan önce hastanın vücut 
ağırlığının, kan basıncının, nabzının ve ateşinin nasıl ölçülüp kaydedileceği, 
kuru ağırlık kavramı, seans için gerekli malzemeleri nasıl hazırlayacağı, 
hemodiyaliz cihazını nasıl açıp ayarlayacağı, damar yolunu nasıl kullanacağı, 
diyalizi nasıl başlatacağı, işlem başladıktan sonra takip etmesi gereken 
parametreleri ve bu takip bulgularını nasıl kaydedeceği, cihazın alarm 
sistemlerini ve bu alarm durumlarında ne yapması gerektiği, uygulaması 
gereken ilaçları uygulama yöntemlerini, periyodik olarak yapılması gereken 
tetkikler için nasıl kan alacağını, diyalizin nasıl sonlandırılacağını içeren bir 
eğitim programı uygulanır. Aynı zamanda diyaliz sırasında gelişebilecek 
komplikasyonlar ve bunlar ile başa çıkma yöntemleri, elektrik veya su 
kesintisi durumunda yapılması gerekenler öğretilir. Diyalizin en önemli 
komponenti olan damar yolunu nasıl koruyacağı, bakımını nasıl yapacağı, 
hijyen önlemleri, olası komplikasyonlar ve bu durumlarda yapması 
gerekenler hastaya veya yakınlarına öğretilir. Ev hemodiyalizi hastalarında 
kısıtlamalar daha az olsa da beslenme konusunda dikkat etmesi gereken 
hususlar açısından da bilgilendirme yapılır. 

Ev hemodiyalizinin başlatılması
Eğitim için minimum süre iki ay olmakla beraber bu süre gereken hastalarda 
uzatılabilir. Eğitimin tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
onay alınıp ev hemodiyalizine başlanabilir. İlk seanslarda diyaliz hemşiresi/
teknikeri hastaya evinde eşlik eder ve sürecin sorunsuz geçtiği konusunda 
emin olunduktan sonra hasta tedavisine devam edebilir. Tüm bu işlemler 
için hasta herhangi bir ödeme yapmaz. 

Ev hemodiyalizi hastasının takibi
Hasta ve yakınlarına günün her saatinde ulaşabilecek şekilde sorumlu 
hekim ve hemşiresinin iletişim numaraları verilir. Herhangi bir sorun olmasa 
bile ayda bir kez hasta, hekim ve hemşiresi tarafından değerlendirilir ve 
muayenesi yapılır. Düzenli olarak yapılması gereken laboratuvar tetkikleri 
değerlendirilip diyaliz tedavi reçetesi, kullanması gereken ilaçlar ve dozları 
belirlenip hastaya bilgi verilir. Üç ayda bir hekim ve hemşire/tekniker 
tarafından ev ziyareti yapılarak süreç denetlenir.

Ev hemodiyalizi tıbbi anlamda olduğu kadar sosyal anlamda da hastaya 
büyük avantajlar sağlayan bir tedavi modelidir. Ülkemizde bu yöntemi 
uygulayan merkez sayısının giderek artması ve daha çok hastanın ev 
hemodiyalizini tercih ederek uygulaması, memnuniyet vericidir. 

Ev hemodiyalizi  
hastanın kendi 

tedavi planını sosyal 
yaşamına göre 

düzenleme  
fırsatı sunarak  

özgürlüğünü arttırır. 
Bu sayede hasta 
daha aktif ev, iş 

ve sosyal yaşam 
imkanına kavuşur.
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ÇOCUKLARDA COVID-19 
İLİŞKİLİ MIS-C
MIS-C, pediatrik inflamatuar multisistem sendromu (PMIS), SARS-COV-2 
ilişkili pediatrik inflamatuar multisistem sendromu (PMIS-TS), pediatrik 
hiperinflamatuar sendrom veya pediatrik hiperinflamatur şok olarak da 
tanımlanmaktadır. 

PROF. DR. ÖZDEN TÜREL / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
ÖĞRETİM ÜYESİ

COVID-19 İlişkili MIS-C, çocuklarda nadir görülen bir tablodur. İnsidans 
(risk altındaki kişilerin belirli sürede belirli bir hastalığa yakalanma olasılığı) 
Amerika’da 100 binde 2 şeklinde rapor edilmiştir. Patofizyolojisi (bir hastalık 
nedeniyle normal mekanik, fiziksel ve biyokimyasal işlevlerde ortaya çıkan 
bozukluklar) tam anlaşılamamakla birlikte virüse karşı gelişen anormal immün 
cevap şeklinde açıklanmaktadır. 

Hastalığın Tarihçesi
Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır. 2-15 Nisan 2020 
arasında 125 hastanede tedavi gören vakaların yalnızca %2’sini 18 yaş altı 
çocukların oluşturduğu bildirilmiştir. Hastalığın çocuklarda daha hafif seyrettiği 
ve bu nedenle bildirilen vaka sayısının düşük olduğu öne sürülmüştür. Ancak 
Nisan ayı ortalarında İngiltere’de 10 gün içinde 8 çocukta beklenmedik bir 
şekilde gelişen şok benzeri tablo korku uyandırmıştır. Bu çocukların Atipik 
Kawasaki Hastalığı (KD) veya toksik şok sendromuna benzer bulgular gösterdiği 
gözlenmiştir. Takipte birçok ülkeden benzer klinik bulgularla tanı alan MIS-C 
vakaları bildirilmiştir. Ülkemizde çocuklarda COVID-19’a bağlı ölüm çok nadir 
görülmekle birlikte ölümlerin yaklaşık %10’u MIS-C ilişkilidir.   

Ülkemizde 
çocuklarda 
COVID-19’a  
bağlı ölüm  
çok nadir 
görülmekle birlikte  
ölümlerin yaklaşık  
%10’u MIS-C 
ilişkilidir.   
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PROF. DR. ÖZDEN TÜREL / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
ÖĞRETİM ÜYESİ

Klinik Bulgular
MIS-C çoğunlukla önceden sağlıklı çocuk ve 
ergenlerde görülmektedir.  Obezite ve astım altta 
yatan hastalıklar arasındadır. Hastalar genellikle 
3-5 gündür devam eden ateş sonrası gelişen çoklu 
organ tutulumu veya şok ile karşımıza çıkar.  Viral, 
paraziter veya bakteriyel enfeksiyonların kalbi 
etkilemesi sonucu sol ventrikül fonksiyonlarında 
bozulma, koroner arter anevrizmaları (ilgili damar 
çapının, normal koroner arter çapının 1.5 katına 
çıkması) ve aritmiler görülebilir.

Laboratuar Bulguları
MIS-C’li hastalarda inflamasyon cevabı olarak 
C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon 
hızı, fibrinojen, prokalsitonin, D-dimer, ferritin, LDH, 
IL-6 değerlerinde yükselme; nötrofili, lenfositopeni, 
hipoalbuminemi, troponin gibi kardiyak enzimlerde 
ise artış saptanabilir.

Tanı
Tanı kriterleri arasında ateş, iltihabi göstergelerde 
artış, çoklu organ tutulumu ve COVID-19 enfeksiyonu 
ya da temas öyküsü yer almaktadır. Hastalığın kalp 
yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi ağır formlarının 
yanı sıra persistan ateş, baş ağrısı ve halsizlikle 
kendini gösteren hafif şekli de tanımlanmıştır. 570 
MIS-C tanılı çocuğun incelendiği bir çalışmada 
belirti ve bulgular 3 gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki 
vakaların hemen hepsi kardiyovasküler (şok vb.) ve 
gastrointestinal belirtiler göstermiştir. İkinci grup 
hastalar ise yaşça daha küçük olup döküntü ve 
mukozal tutulum ön plandadır.  3. grupta ise ağır 
COVID-19’da olduğu gibi öksürük, nefes darlığı, 
zatürre ve solunum sıkıntısı gözlenmiştir.  

Ayırıcı tanı
MIS-C’de, kızamık benzeri döküntü, gözlerde 
kızarıklık, el ve ayaklarda şişlik gibi Kawasaki 
Hastalığında (KD) görülen bazı bulgular saptanabilir. 
Ancak KD ile karşılaştırıldığında MIS-C’li hastalar 
yaş olarak daha büyüktür;  hipotansiyon, periferik 
dolaşım bozukluğu eşlik edebilir; Lenfosit ve 
trombosit sayısında azalma tespit edilebilir. MIS-C’li’ 
hastalar ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle 
başvurabildiklerinden akut apandisit ile karışabilir. 

Tedavi
MIS-C tedavisi, infeksiyon hastalıkları, römatoloji ve 
kardiyoloji gibi dalları içeren multidisipliner yaklaşım 
gerektirir. Orta ve ağır şiddetteki MIS-C’li çocuklara 

intravenöz immün globülin (IVIG) ve glukokortikoid 
tedavisi uygulanmaktadır. Sıvı-elektrolit dengesinin 
sağlanması çok önemlidir. Septik şok ve toksik şok 
sendromu gibi tablolardan ayırımı zor olduğundan, 
çoklu organ tutulumu gösteren ağır vakalara, 
başlangıçta geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi 
başlanmaktadır. Aktif enfeksiyondan ziyade 
postenfeksiyöz bir hadise olduğundan favipravir gibi 
antiviral tedavilerin yeri kısıtlıdır. MIS-C’li hastalarda 
tromboz riski arttığından tüm hastalara düşük doz 
(3-5 mg/kg/gün) aspirin tedavisi verilmektedir. 
Venöz tromboembolizm açısından yüksek riskli 
olanlara ek tedavi gerekebilir.  

Prognoz
Kardiyak tutulum olan çocukların çoğunda 
bulgularda gerileme olmakla birlikte %20 kadarında 
hafif bozukluklar devam edebilir. Bu nedenle 
takipte ekokardiyografik inceleme tekrarlanmalıdır. 
Miyokardit geçirenlerde kardiyak fonksiyonlar 
düzelene kadar (3-6 ay süreyle) fiziksel aktivitenin 
kısıtlanması önerilir.
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BEYİN TÜMÖRLERİNDE
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ 
Beyin tümörleri hem hasta ve ailelerini hem de ülkelerin sosyal ve ekonomik 
durumlarını olumsuz yönde etkileyen hastalıklardandır. Özellikle habis 
(kötü huylu) beyin tümörleri, agresif ve yayılmaya eğilimi olmaktadır. 

PROF. DR. MUSTAFA AZİZ HATİPOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  
ANABİLİM DALI BAŞKANI

Bu yazıda, özel olarak birincil beyin tümörleri arasında en sık görülen ve 
kötü seyirli olan Glioblastoma (Evre 4 Gliyal tümör) tümörleri üzerinden 
“kişiselleştirilmiş tedavi” ile ilgili bilgi vereceğim. Bu şekilde, bu konu ile ilgili 
genel bir fikir elde edilmiş ve diğer bazı beyin tümörü tedavilerine de ışık 
tutulmuş olacaktır.  

Beyin tümörlerinde tedaviye cevabın yetersiz olmasındaki en önemli 
nedenler: 
1) Tümör dokusu içerisinde farklı hücreler barındırması. Yani, aynı tümör 
içerisinde tedaviye daha dirençli hücrelerin bulunması
2) Tümörün standart kemoterapilere dirençli olması 
3) Kemoterapi ve radyasyon tedavisine dirençli olan kanser kök hücrelerinin 
mevcut tedavilerle yok edilemeyip, belirli bir zaman sonra tekrar çoğalmaya 
başlaması 
4) Mevcut kemoterapilerin çoğunun kandan beyin dokusuna geçemeyip tümör 
dokusuna ulaşamaması şeklinde sıralanabilir. 

Tüm bu nedenler, özellikle glioblastoma (en sık rastlanan ve tedavisi en 
zor tümör) hastalarında etkin tedaviyi uygulayabilmekte zorluklara neden 
olmaktadır. Ayrıca, hastaların tümör yapısı farklı moleküler ve genetik özellikler 
gösterdiğinden, her bir hastanın tedaviye vereceği yanıt da farklılıklar 
göstermektedir. Bundan dolayı, kimi hastalar standart tedavi alması gerekirken, 
daha agresif davranacağı ön görülen hastalar daha yoğun bir tedavi veya kendi 
tümör yapısına özgü bir tedavi alması gerekecektir. Bu nedenle, daha yüksek 
etkili ve aynı zamanda az risk oluşturacak her bir bireye göre belirlenecek olan 
“kişiselleştirilmiş tedavi” ler büyük önem arz etmektedir. 

“Kişiselleştirilmiş tedavi” kavramı, her bir hastanın kendisi için en çok 
etkili olacak ve tümörünün gelişmesinden sorumlu gen veya molekülleri 
hedefleyecek tedavinin uygulanması anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu yaklaşım 
ile hastalara erken tanı, risk analizlerinin yapılması, en uygun tedavinin 
verilmesi sağlanırken daha iyi sağlık hizmeti verilmesine ve daha düşük 
tedavi maliyetlerine de kapı açmaktadır. Tüm dünyada çok yüksek bütçelerle 
yapılmış ve halen de yapılmakta olan çok fazla sayıda araştırmaya rağmen 
yıllardır glioblastoma hastalığı için kesin bir tedavi bulunamamıştır. 2005 
yılında yayınlanmış olan bir çalışma ile glioblastoma hastaları, etken maddesi 

Beyin tümörleri 
hızlı yayılma ve 
nüks etme
(tekrarlama)
özelliğiyle 
hastaların kısa 
yaşam sürelerine 
neden olmaktadır.
Bu hastalarda 
“yüksek etki” 
ve “düşük risk” 
prensibi ile etkili bir 
tedavi yöntemini 
belirlemek
önemlidir.
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Temozolomide olan bir kemoterapinin etkili olacağı 
gösterilmiş ve bu tarihten itibaren bu hasta grubu 
için standart tedavi haline gelmiştir. Ancak, etkinliği 
kanıtlanmış olmasına rağmen ortalama yaşam 
süresine katkısı yalnızca dört ay ile sınırlı kalmıştır. 
Ayrıca, tamamen aynı tedaviyi alan bir hastanın 
tedaviye yanıtı çok az olurken, başka bir hastanın 
tedaviye yanıtı çok iyi olup uzun süre sorunsuz 
yaşayabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi 
hastalığın adı aynı olmasına rağmen hastalar 
arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bunun da 
temel sebebi, her hastanın genetik yapısının, tümör 
dokusunun içerisinde tümör gelişiminden veya 
tedaviye dirençten sorumlu moleküllerin ve tümöre 
karşı savunma yapan bağışıklık sistemlerinin farklı 
olmasıdır. Belirlenmiş olan tedaviler maalesef 
genel hasta grubuna göre ayarlanmış tedavilerdir. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak ve etkin bir tedavi 
sağlayabilmek için özellikle toplumda daha sık 
görülen akciğer ve meme kanseri için kişiye özgü 
tedaviler geliştirilmiştir. Bunun için hastaların doku 
örneklerinde tümörde bulunan genler incelenmekte 
ve hastalıkla ilişkisi belirlenmiş belirli bazı genler 
tespit edildiğinde de bu genlere yönelik geliştirilmiş 
olan tedaviler bu hastalara verilmektedir. Bunlara 
“akıllı ilaç” da denilmekte olup, belirli hasta 
gruplarında oldukça yüz güldürücü sonuçlara 
neden olmaktadır ve gereksiz yere yan etkileri 
olan kemoterapilerin de kullanılmasına gerek 
kalmamaktadır. Ancak, maalesef bu tümörlerde 
başarılı sonuçlar elde edilmiş olmasına rağmen 

glioblastoma başta olmak üzere beyin tümörlerinde 
etkinliği kesinleşmiş ve rutin olarak kullanımda olan 
‘akıllı ilaç’ henüz yoktur. Bunun yanında, çok sayıda 
çalışma devam etmekte ve oldukça yüz güldürücü 
sonuçlar da alınmaktadır. Bu çalışmalardan 
bazılarında, hastalıktan sorumlu tutulan bazı 
genlerin susturulması ile ilgili çalışmalarda hasta 
yaşam sürelerinin ciddi düzeyde arttığı rapor 
edilmiştir. Ayrıca, diğer kanser türlerinde olduğu 
gibi glioblastomada da immünoterapi (bağışıklık 
sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan 
bir tedavi türü) veya aşı çalışmaları yapılmaktadır 
ve yine bu tedavilerden çok olumlu sonuçlar 
alınmaktadır.  Bütün bu tedaviler şu anda klinik 
çalışma aşamasında olup, gelecekte hastalarımız için 
umut vaat etmektedirler. ‘Kişiselleştirilmiş tedaviler’ 
in geleceğini düşündüğümüz nokta ise her hastanın 
tümörünün genetik yapısı incelendikten sonra her 
hasta için tümör gelişiminden sorumlu gen veya 
moleküle karşı tedavilerin uygulanacak olmasıdır. 
Ancak, bu yaklaşım ileri derecede bilgi, gelişmiş 
teknoloji ve yüksek maliyet gerektirmektedir. 

Biz de üniversitemizde glioblastoma ve diğer beyin 
tümörü olan hastalara güncel bilgiler ışığında etkin 
ve güvenli tedaviler sağlamaktayız. Üniversite 
hastanemizde Nöroşirürji birimimiz, Medikal 
Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nöroradyoloji ve 
Nöropatoloji bölümleri ile ortak çalışarak beyin 
tümörlü hastalarımıza etkin ve güvenli tedavi 
sağlamaktadır. Bunun yanında, üniversitemiz 
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bünyesinde Beykoz’da bulunan Yaşam Bilimleri ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki sorumlusu olduğum 
“Beyin Tümörü Araştırma Laboratuvarı”nda 
glioblastoma hastalarında “kişiselleştirilmiş 
tedavi” geliştirilmesi için dünyadaki 
gelişmiş merkezlerdeki çalışmalara 
paralel araştırmalarımızı 
uluslararası ekibimizle 
yürütmekteyiz. Bunun için, 
özellikle glioblastoma 
hastalarında erken tanıda 
ve tedaviye yanıtı takipte 
kullanılacak olan gen veya 
molekülleri “Likit biyopsi (sıvı 
biyopsisi)” ile araştırmaktayız. 
Yine bu hastalardan elde 
ettiğimiz tümör örneklerinden 
tedavilere dirençli olan ‘kanser 
kök hücresi’ elde ederek, bunları 
tedavi edecek yollar araştırmaktayız. Ayrıca, 
standart kemoterapiye dirençli tümör hücreleri 
geliştirerek tedaviye direnç gelişmesine neden olan 
mekanizmaları araştırmakta ve buna yönelik etkin 
ilaçlar geliştirmekteyiz. Bu sayede de hastaların 

tümör özelliklerine göre kişiye özgü tedaviler 
geliştirilebilecektir. 

Sonuç olarak, her bir hasta için geliştirilecek 
olan “kişiselleştirilmiş tedavi” 

tüm kanserlerde olduğu gibi 
glioblastoma ve diğer beyin 

tümörlerinde daha etkin bir 
tedavi sağlarken ilaçlara bağlı 
yan etkileri de azaltacaktır. 
Çalışmalarda umut vaat eden 
sonuçlar olsa da günümüzde 
henüz hastalarda standart 
olarak kullanımı onaylanmış 

bu şekilde bir tedavi yoktur. 
Ancak, yakın gelecekte bu 

ilaçların rutin kullanıma girmesi 
beklenmektedir. Daha uzun vadede 

belki de hastalığa neden olan her bir 
gen veya molekül için ilaç geliştirilecek olup, 

hastalık aynı bile olsa her hastanın tedavisi farklı 
olacaktır.
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TIBBİ ÇAY KULLANIMINDA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Fitoterapinin bir uygulaması olan bitkisel çaylar en eski ve en basit ilaç şekli 
olarak bilinmektedir. 1600'lü yılların başında ilk kez Çin'den Avrupa'ya seyahat 
eden denizcilerin, bildiğimiz siyah çay için kullandıkları "çay" terimi, sonraki 
yıllarda çok yaygınlaşmış ve su kullanılarak bitkilerden hazırlanan preparatlar 
için de bu terim kullanılmaya başlanmıştır.

PROF. DR. MURAT KARTAL / FİTOTERAPİ, EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doğru Bitki Olduğundan Emin Olun
Tıbbi çay olarak kullanılan bitki veya bitkisel ürünler, belirli kalite standartları 
taşımalıdır. Kullanılan bitkisel materyallerin doğru bitki olup olmadığından emin 
olunmalı; doğru zamanda toplanmış, kurutma ve saklanma şartları istenen 
şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu nedenle güvenilir kaynak ve firmalardan 
tıbbi bitkilerin ve çayların kullanılması, sağlığı koruyucu, tedavi edici veya 
tedaviye yardımcı etkinliği açısından son derece önemlidir.

Tıbbi bitkisel çayların artıklar taşımaması, uygun şekilde parçalanmış veya 
ezilmiş olması, doğru yöntem ile hazırlanarak tüketilmesi önemlidir. Tıbbi 
bitkinin yetiştiği toprak şartları, sulama, gübreleme, toplama zamanı ve biçimi 
bitkinin içeriği üzerinde etkilidir.

Çay, infüzyonla mı (demlenerek) hazırlanacak yoksa kaynatmaya ihtiyaç var 
mı? Var ise ne kadar kaynatılacağı, çaydan beklenen etkinin görülebilmesi 
açısından gereklidir. 

Doğru Demleme Bitkiye Göre Değişir
Uçucu yağ (kokulu bileşenler) taşıyan droglar asla kaynatılmamalı, sıcak suda 
infüze edilmelidir. Eğer kaynatılırsa uçucu yağ buharlaşacağından çayın etkisi 
görülmeyecektir. Bu durum çok yaygın kullanılan nane ve papatya çayları için 
de geçerlidir. Çiçek, ince yapraklı veya uçucu yağ taşıyan droglar demlenmeli, 
kabuk, kök, sert tohum ve meyve gibi drogları ise kaynatılabilir. 

Tıbbi bitkisel 
çayların artıklar 
taşımaması, 
uygun şekilde 
parçalanmış veya 
ezilmiş olması, 
doğru yöntem 
ile hazırlanarak 
tüketilmesi 
önemlidir.



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   37

Bitkisel Çay hazırlama ve Kullanma Kuralları
Her bitki için önerilen miktarda kullanmaya dikkat edilmelidir.  
Demlik ve fincanların porselen veya cam olması, özellikle kaliteli 
ve hijyenik olması önemlidir.

Su kullanmadan hemen önce kaynatılmalıdır.
Uçucu yağ taşıyan droglardan (Tıbbi nane, melisa, adaçayı, 
dağçayı, ıhlamur, papatya, lavanta, anason gibi) çaylar 
hazırlanırken kaynatılmış su çok kısa süre bekledikten sonra 
demlenmeli, ağzının kapalı olması, hazırlandıktan hemen sonra 
içilmesi önemlidir.
Tıbbi Çaylar, demlendikten sonra soğumadan ılık ılık ve yudum 
yudum içilmeli, asla diğer güne bırakılmamalıdır.

Tadı hoşa gitmeyen bir çaysa (şeker hastası veya hipoglisemi 
durumu yoksa) şeker veya bal ile tatlandırılabilir. Suni tatlandırıcılar 
sakıncalıdır. 

Tıbbi Bitkisel çay karışımı formülde yazılan miktara göre, 1 tatlı 
kaşığı (yaklaşık 1-2 gram) veya 1 yemek kaşığı (3-5 gram) homojen 
karıştırılarak fincana alınır, üzerine 150-200 ml kaynar su eklenir 
ağzı kapatılarak 5-10 dakika beklenir ve süzülerek kullanılır.

Poşet çaylar; bir poşet 1 fincan sıcak-kaynar su içerisine daldırılır 
ve fincanın ağzı kapatılarak 5-10 dakika beklenir.

Tıbbi Bitkisel Çay hazırlamak için kullanılan droglar sıkı kapalı 
kaplarda, oda sıcaklığında nem içermeyen yerlerde, güneş 
ışınlarından korunarak, tercihen karanlık yerlerde saklanmalıdırlar. 

Sarı Kantaron Herba (Hypericum perforatum L.)
Kullanım Alanları: Orta ve hafif şiddetteki depresyonun 
tedavisinde, bağımlılık yapıcı maddenin kesilmesi ile oluşan 
yoksunluk sendromunun önlenmesinde, yoğun korku, endişe, 
huzursuzluk ve panik atak krizlerinin önlenmesinde etkilidir. 
Menopoz döneminde endişe, sıkıntı ve huzursuzluğun 
giderilmesinde yardımcıdır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa 
bardağına koyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave 
ediniz. Kupanın kapağı hemen kapatılarak 10 dk. demlenmeye 
bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. Günde 3 
kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave 
edilebilir.

SATIŞA SUNULAN FİTOMER MONO ÇAYLAR
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Biberiye Yaprak (Rosmarinus officinalis L.)
Kullanım Alanları: Romatizmal rahatsızlıklarda ve dolaşım problemlerinde kılcal 
damarları güçlendirip dolaşımı uyarır. Hafızayı ve konsantrasyonu artırır. Baş ağrılarını 
hafifletir. Hazımsızlık, mide krampları ve şişkinlikte kullanılır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa bardağına koyunuz. 
Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen 
kapatılarak 15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. 
Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Papatya Çiçek (Matricaria Recutita L.)
Kullanım Alanları: Antispazmodik özellikleri sayesinde papatya, mide, mide 
krampları, bağırsak sendromu ve hazımsızlık sorunlarını rahatlatmaya yardımcı olur. 
Uyku kalitesini arttırmak ve rahatlamayı sağlamak için idealdir. Papatya topikal bir cilt 
tedavisi olarak kullanılabilmektedir. Çayı doğrudan cilde uygulamak, enflamasyonun 
azalmasına yardımcı olabilir, iyileşmeyi destekler ve akne izlerinin görünümünü azaltır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa bardağına koyunuz. 
Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen 
kapatılarak 15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. 
Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Adaçayı Yaprak (Salvia Fruticosa Mill.)
Kullanım Alanları: Antiseptik özelliğinden dolayı diş eti, damak, ağız ve boğaz 
iltihablarında etkilidir. Taşıdığı uçucu bileşiklerden dolayı solunum sistemini 
rahatlatmada destekleyicidir. Adaçayı terlemeyi bastırır bu nedenle gece terlemesi, 
sıcak basması ve menopoz dönemindeki belirtileri hafifletmede yararlıdır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa bardağına koyunuz. 
Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen 
kapatılarak 15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. 
Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave edilebilir.
Gargara şeklinde kullanım: Antiseptik özelliğinden dolayı diş eti, damak, ağız ve 
boğaz iltihablarında 2-3 gram (1 tatlı kaşığı) adaçayı yaprağı yukarda anlatıldığı 
şekilde çay gibi demlendikten ve ılıdıktan sonra günde 3-4 kez gargara yapılır. 
Özellikle boğaz enfeksiyonlarında bu şekilde kullanımı tercih edilir.

Melisa Yaprak (Melissa Officinalis L.)
Kullanım Alanları: Uyku bozukluğunun giderilmesinde ve sinir sistemi rahatsızlıklarında 
(sinirlilik, depresyon), mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarında (gaz ve spazm 
giderici) kullanılır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa bardağına koyunuz. 
Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen 
kapatılarak 15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. 
Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Ihlamur Çiçek (Tilia Sp.)
Kullanım Alanları: İnatçı öksürükte, göğüs yumuşatıcı ve balgam söktürücü olarak 
kullanılır. Uyku bozuklukları, anksiyete ve stresin giderilmesinde yardımcıdır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir kupa bardağına koyunuz. 
Üzerine taze kaynatılmış 200 ml sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen 
kapatılarak 15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek içebilirsiniz. 
Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. Tercihe göre limon ilave edilebilir.
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Tıbbi Nane Yaprak (Menthae Piperita L.)
Kullanım Alanları: Hazımsızlık, şişkinlik, aşırı gaz şikayeti, 
safra kesesi ve safra kanalı spazm şikayetlerinde kullanılır.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir 
kupa bardağına koyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml 
sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen kapatılarak 
15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek 
içebilirsiniz. Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. 
Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Türk Kekiği (Origanum Onites L.)
Kullanım Alanları: Solunum sorunları için hem antibakteriyel 
hem de anti-enflamatuar özelliklere sahip olan kekik çayı, 
balgam sökücü ve öksürüğün giderilmesine yardımcı olur. 
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip 
semptomlarını hızla iyileştirir. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları 
ve hazımsızlıkta kullanılması tavsiye edilir.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir 
kupa bardağına koyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml 
sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen kapatılarak 
15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek 
içebilirsiniz. Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. 
Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Zeytin Yaprak (Olea Europaea L.)
Kullanım Alanları: Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine 
destek olur. Diyabette kan şekerinin dengelenmesine ve kalp 
damar sağlının korunmasına yardımcı olur.
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir 
kupa bardağına koyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml 
sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen kapatılarak 
15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek 
içebilirsiniz. Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. 
Tercihe göre limon ilave edilebilir.

Rezene Meyve (Foeniculim Vulgare L.)
Kullanım Alanları: Emziren annelerde anne sütünün kalitesini 
ve miktarını artırabilirken; mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık ya 
da ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. 
Kullanım Şekli: Yaklaşık 2 gram (yeteri kadar) bitkiyi bir 
kupa bardağına koyunuz. Üzerine taze kaynatılmış 200 ml 
sıcak su ilave ediniz. Kupanın kapağı hemen kapatılarak 
15 dk. demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında süzerek 
içebilirsiniz. Günde 3 kez öğün öncesi içilmesi tavsiye edilir. 
Tercihe göre limon ilave edilebilir.
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OFTALMİK PLASTİK VE 
REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 
Oküloplastik cerrahları Tıp eğitimini bitirdikten sonra Göz Hastalıkları 
Uzmanlığı eğitimi alırlar. Göz hastalıkları uzmanı olan doktorlardan   
Oküloplastik Cerrahi alt biriminin eğitimini alanlar ‘Oküloplastik Cerrahi 
Doktoru’ olarak hizmet verir.

DOÇ. DR. FADİME NUHOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Tıp alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin fazlalığı tıpta uzmanlaşmayı 
gerekli hale getirmiştir. El becerisi ve emeğe dayanan hekimlikte bütün bu bilgileri 
ve teknolojiye her alanda hâkim olmak mümkün değildir. 1700- 1800’lü yıllarda bir 
bilim adamı matematik, tıp, sanat, astroloji, felsefe gibi tüm alanlarla ilgilenirken 
gelişen bilim ve teknolojiyi her alanda takip etmek zor hale gelmiştir. Bu yüzden 
bilim dallarında uzmanlaşma ve hatta yan dallarda uzmanlık yapma gerekliliği 
doğmuştur. Bütünden özele geçtikçe bütünü gözden kaçırmadan uzmanlaşmak 
önem kazanmaktadır. İnsan vücudundaki bölümler tıpkı evren ve doğa gibi bir 
bütünün parçasıdır ve birbirine bağlıdır.

Oküloplastik cerrahi bölümüne giren konularda gözün fonksiyonlarını ve görmesini 
korumak birinci hedeftir. İyi kozmetik ve estetik görünüşü sağlamak da hemen 
arkasından gelir. Oküloplastik cerrahi alanları bazen Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahide bazen de Kulak Burun Boğaz hastalıklarında görebiliyoruz. Ancak 
bu alanlarda yapılan cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlar ve takip, yine 
oküloplastik bölümünce yapılmaktadır. 

Göz kapakları, göz çevresi, kaş, alın, gözyaşı yolları, orbita (göz çevresindeki 
doku) hastalıkları ve kozmetik sorunlar oküloplastik alanın içerisinde yer alır.

Gözün Sosyal Hayatımızdaki Yeri
Kalabalık bir ortamda iki kişinin göz göze gelmesi romantik filmlerde en çok 
kullanılan sahnelerinden biridir. Psikolog ve nörologların bu konuda yıllardır 
sürdürdüğü araştırmalar, bakışlarımızın neleri ele verdiği ve göz teması 
kurduğumuz kişi hakkındaki düşüncelerimizin nasıl değiştiği de dahil olmak üzere, 
göz kontağının gücü ve etkisine dair ilginç bulgular ortaya koyuyor. Araştırmalar 
göz kontağının karşıdaki insanla ilgili algımızı da şekillendirdiğini gösteriyor. 
Kısacası 'gözler ruha açılan penceredir' sözü yersiz değildir. Gözler beynin dış 
dünyaya açılan penceresidir. 

Son zamanlarda sosyal medyada fotoğraf paylaşımı göz ve çevresindeki kozmetik 
görüntüyü daha da ön plana çıkarmıştır. Bu bakımdan bir başkasıyla göz göze 
gelmek o kişinin beynine veya ruhuna dokunmaya en yakın tecrübedir. Uzun 
bakışmaların büyük etki yaratması bundandır. Göz ve çevresindeki kötü görünüm 
ve hastalık, sosyal iletişimde ve insan psikolojisinde derin bozukluk yaratır. 
Gözünde kötü görüntü olan kişiler arasında torununu kucağına alamayan dedeler, 

Oküloplastik 
cerrahi 
bölümüne giren 
konularda gözün 
fonksiyonlarını 
ve görmesini 
korumak birinci 
hedeftir.  
İyi kozmetik ve 
estetik görünüşü 
sağlamak da 
hemen arkasından 
gelir.
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iş bulmada zorluk yaşayan babalar, çocuğunun 
veli toplantısına gidemeyen anneler olduğunu 
düşünürsek oküloplastik cerrahinin önemini daha iyi 
anlamış oluruz.

Göz Kapakları
Göz kapakları görmenin devamı için gerekli ince, 
narin ve karmaşık dokulardır. Temel işlevleri, gözü 
korumak ve gözyaşının gözün yüzeyel tabakasına 
dağılmasını sağlamaktır. Görünüm açısından göz 
kapaklarının şekil ve büyüklükleri, duruşu önem taşır. 
Göz kapaklarının şekil, işlev ve görünüşüyle ilgili 
bozukluklar doğuştan olabilir veya çeşitli nedenlerle 
sonraki yıllarda gelişebilir. Şekil bozukluğunun 
tedavisi, işlevsel veya estetik amaçlı olabilir.

Göz kapak düşüklüğü (Pitoz)
Doğuştan veya sonradan gelişebilir. Kapak düşüklüğü 
görme alanını daraltan bir olaydır. Nörojenik olmayan 
pitoz olguları için cerrahiden yararlanır.

Göz kapağının içe dönmesi (Entropion)
Üst veya alt kapağın içe dönmesi ile kirpiklerde 
gözün içine döner ve korneaya sürtünmeye başlar. 
Hastanın gözünde kanlanma sulanma ve ağrıya 
neden olur. Tedavi edilmez ise görmenin azalması 
veya kaybı ya da korneanın ülserleri sonrasında 
gözün delinmesi ile sonuçlanır. Tedavisi cerrahidir 
ve bekletilmemelidir.

Göz kapağının dışa dönmesi (Ektropion)
Sürekli gözde sulanma, konjonktivit ve kötü 
kozmetik görüntü yaratan bir sorundur. Gözü 
besleyen ve koruyan gözyaşının gözde kalmasına 
engel yaratır. Cerrahi ile tedavi edilebilir.

Göz kapaklarının istemsiz kasılması (Blefarospazm)
Bu sorun kadınlarda daha sık görülür, genellikle 
40 yaşından sonra ortaya çıkar. Nedeni, göz 
kapaklarını kapatan kasların hastanın iradesi 
dışında aşırı biçimde kasılmasıdır. Bu yüzden hasta 
istemese bile göz kapakları kapanır. Hastalar günlük 
hayatlarını sürdürmekte zorluk çeker, başkasının 
yardımına ihtiyaç duyarlar. Tedavi için öncelikle 
botulinum toksini adı verilen ilaçlar kullanılır. Bu ilaç 
göz kapağına ve çevresine belirli noktalara enjekte 
edilir ve göz kapağı kaslarının aşırı kasılmasını önler. 
İlacın etki süresi, genellikle 3-4 aydır. Bu süreden 
sonra tedavinin tekrar edilmesi gerekebilir.

Kaş düşüklüğü (Kaş pitozu)
Yüzün diğer bölümleri gibi kaşlar da yaşla birlikte 
gerginliğini kaybeder ve sarkar. Kaşların düşmesi 
üst göz kapağının açılmasını engelleyecek kadar 
şiddetli olabilir. Kaş pitozu kapak düşüklüğünü 
de artırır. Kaşa yapılacak müdahale ile kapak 
düşüklüğü de düzelir. 

Göz kapaklarının çok açık olması (Kapak 
retraksiyonu)
Normalden geniş kapak aralığı vardır ve göz 
kuruluğuna yol açabilir. Nedeni çoğunlukla tiroid 
(guatr) hastalığıdır. Kapak düşüklüğü ameliyatından 
sonra aşırı düzeltme sonucunda da ortaya çıkabilir. 
Ameliyatla düzeltilebilir.

Göz kapağı yaralanması
Oküloplastik cerrahi, göz kapağı konusunda 

Göz kapak düşüklüğü (Pitoz)
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yetkinleşen bir bilim dalıdır. Oküloplastik cerrahlar 
göz kapağı ve çevresindeki yaralanmaları ve buna 
bağlı şekil bozukluklarını, estetik ve işlevsel açıdan 
en uygun biçimde onarabilir. Sonradan gelişecek 
gözyaşı kanal tıkanıklığına engel olabilir.

Sarkık göz kapakları ve göz altı torbaları 
(Dermatoşalozis)
Genellikle kalıtsal ve/veya yaşlanma sonucunda 
ortaya çıkar. Sigara içme veya alerji, göz 
kapaklarında daha genç yaşta sarkmaya neden 
olabilir. Gözkapağı çevresindeki torbalar, gevşek 
deri, kas, yağ ve bazı durumlarda da sıvı içerir.  
Görüş alanına engel yaratabilir.

Blefaroplasti, bu anormal yapıların düzeltilmesi 
için yapılan cerrahi işlemdir. İşlevsel veya kozmetik 
amaçlı olabilir. Kapak fonksiyonlarının bozmayan ve 
bakışları değiştirmeyen cerrahi amaçlanır.

Göz kapağı kanserleri
Göz kapağı cildinde kanser görülme sıklığı az 
değildir ve giderek artmaktadır. Göz kapaklarında 
yeni oluşan veya büyüyen kitleler, tümör olasılığı 
nedeniyle dikkatlice muayene edilmelidir. Göz ve 
çevresi ultraviyole ışınına maruz kalan bir bölgedir.  
Ultraviyole kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden 
olmaktadır. Oküloplastik ve rekonstrüktif cerrah bu 
tümörlerin çıkartımı ve göz kapağının onarımı için 
çeşitli teknikler kullanır. Tüm tümörlerde olduğu gibi 
erken tanı ve tedavi önemlidir.

Gözyaşı Sistemi
Göz sağlığı için gözün ıslak olması gerekir. Gözyaşı, 
göz çevresindeki gözyaşı bezlerinden salgılanır. 
Bu bezlerden en önemlisi, gözün üst-dış kısmında 
göz kapağının altında bulunan ana gözyaşı 
bezidir. Her göz kırpmada gözyaşı gözün yüzeysel 
tabakalarına yayılır ve aynı zamanda buruna yakın 
alt ve üst kapakta bulunan küçük deliklerden 
gözyaşı kanalına pompalanır. Gözyaşı kanalı buruna 
açılır. Ağlayınca buruna sıvı gelmesinin nedeni bu 
kanaldır. Bu gözyaşı boşaltım sisteminin herhangi 
bir yerindeki tıkanıklık ise gözyaşının burun boşluğu 
yerine, dışarı akmasına sebep olur. Ayrıca gözyaşı 
kesesinde mikroorganizmaların yerleşmesine yani 
iltihaplanmaya hatta apseye sebep olabilir. Göz ve 
çevresindeki enfeksiyonlar beyine yakın anatomik 
yerleşiminden dolayı beyine yayılabilir. Gözdeki 
sulanma sürekli mendil taşımak ve gözyaşının 
gözde göllenmesi ile kırma kusuru yaratarak 
görmeyi de bozabilir. Hastaların sosyal yaşantısını 
zorlaştırır. Tedavisi için çeşitli yöntemlerle akımı 
sağlayacak yeni bir yol oluşturulur. Silikon veya 
cam tüp kullanılır. 
Gözyaşı sistemi hastalıkları oküloplastik cerrahinin 
konusudur. Bir oküloplastik cerrahi uzmanı sizin 
durumunuza en uygun tedaviyi saptayacaktır.

Bebeklerde ve çocuklarda göz sulanması 
(Doğumsal dakriyostenoz)
Gözyaşı bezi yeterli üretim yapıyor ama kanal 
tıkalı ise gözyaşı yüze doğru akar. Yeni doğanlarda 
gözyaşının aktığı kanallar kapalı olabilir. İkinci 
ayda gözyaşı üretilmeye başlar. Kapalı kanalı olan 
çocuklarda gözde sulanma bu yüzden 2. ayda 
başlar. Doğuştan olan göz sulanmalarının en sık 
nedeni gözyaşı kanal tıkanıklığıdır. Bir yaşına kadar 
masaj ile %90’ı açılabilir. Sulanması devam eden 
çocuklar 1 yaşında sondalama ile tedavi edilebilir. 
Sondalama işlemi sedasyon veya genel anestezi 
altında ameliyathanede yapılan bir işlemdir. Bir 
yaşında sondalama başarısı yüksek iken (%90-95) 
daha ileri yaşta başarı oranı düşer. 

Kuru göz
Eğer gözyaşı bezi yeterince gözyaşı yapamıyorsa 
gözlerde kuruluk meydana gelir. Yanma, batma, 
gözde yabancı cisim hissi vardır. Bunun tedavisi 
için yapay gözyaşı damlaları kullanılır. Yeterli 
olmazsa gözyaşı kanalının ağızları kapatılır. Daha 
ileri dönemlerde başka tedavi yöntemleri de 
uygulanabilir.
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Gözün Kaybı
Yaralanma, tümörler veya başka göz 
hastalıkları, göz içi dokuların boşaltılması veya 
gözün tamamen alınmasını gerektirebilir. Bu, 
psikolojik açıdan alışılması zor bir durumdur.  
Diğer gözle eş renk ve büyüklükte uyumlu hareket 
edebilen yapay bir göz (protez) bu durumu 
kolaylaştırabilir. Günümüzde yıllar önce gözü 
alınan hastalara dahi hareketli göz protezleri 
uygulanabilmektedir.

Tiroidle İlişkili Göz Hastalığı
Bu hastalıkta hem tiroid bezi hem de göz çevresindeki 
dokular (orbita) etkilenir. Tipik bir hastada tiroid 
bezi büyür (guatr), kanda tiroid hormonları artar 
ve gözler öne doğru çıkar (proptozis). Gözün öne 
çıkmasının nedeni göz kaslarının kalınlaşması ve 
göz çevresindeki yağ dokusunun artmasıdır. Göz 
hareketleri kısıtlanabilir ve hasta çift görebilir. 
İleri durumlarda göz siniri üstündeki aşırı basınç 
nedeniyle görmede azalma meydana gelebilir. Bu 
hastalık çeşitli ilaçlar ve cerrahi yöntemlerle tedavi 
edilir. Tedavi sonucunda hasta sağlığına ve normal 
görüntüsüne yeniden kavuşabilir.

Gözlerde Enfeksiyona Bağlı  
Gelişen Rahatsızlıklara Dikkat Edin!

Sağ göz kaybı olan hastada 
cerrahi sonrası protez
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DİKKAT EKSİKLİĞİ 
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), biyolojik temelleri çok 
belirgin bir nörogelişimsel bozukluktur aslında… Nörogelişimsel bozukluk, 
küçük yaşlarda başlayan ve ömür boyu devam etme ihtimali olan psikiyatrik 
bozukluklar olarak tanımlanabilir. 

DOÇ. DR. A. GÜVEN KILIÇOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
ANABİLİM DALI BAŞKANI

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) klinik görünümü; aşırı 
hareketlilik, yerinde duramama, mızıkçılık, eşya kaybetme, sıkıcı bir işi yaparken 
sürekli bahane uydurma, başladığı işi bitirmekte zorlanma, ilişki problemleri, 
sakarlık, sırasını beklemekte zorluk, çok konuşma, dürtüsellik, unutkanlık 
olarak sayılabilir. Bu durumlar süreç içinde çeşitli şekillerde değişebilir. Örneğin; 
çocukken çok hareketli bir birey, ergenlikle hareketsiz ancak dürtüsel ve dikkat 
problemleri ile boğuşur hale gelebilir. DEHB için biyolojik temelleri belirgin 
demiştik, buna örnek olarak DEHB’nin kalıtımsallığının (genetik geçiş) %80’e 
yakın olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında biyolojik temelleri destekleyen 
genetik çalışmalar ve görüntüleme çalışmaları bulunmaktadır. Dünyada çocuk 

ve ergenlerde görülen en sık nörogelişimsel bozukluklardan biri olup çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı 
olarak %3-12 arasında değişen rakamlar verilmektedir. Ercan ve arkadaşlarının 2019’da yayınlanan 
çalışmasında Türkiye’de 6-13 yaş arası çocuklarda işlevselliği bozacak şiddette DEHB oranının %12.4 
olduğu saptanmıştır. Erkek/kız oranı ise 2-3 erkeğe 1 kız şeklinde olup bunun polikliniğe yansıması ise 6-9 
erkeğe 1 kız şeklindedir. Bunun en büyük sebebi ile ilgili varsayımlar ise kızlarda davranışsal sorunların daha 
az olup, ailelerin bu durumu atlamaları olduğudur. Peki bu DEHB dediğimiz şey basit bir aşırı hareketlilik 
ya da dikkat eksikliği mi diye soracak olursak; bunun cevabı ‘hayır’dır. Bu durum çocuğun hayatını baştan 
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DOÇ. DR. A. GÜVEN KILIÇOĞLU / BVU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
ANABİLİM DALI BAŞKANI

sona olumsuz etkileme ihtimali olan bir durumdur. 
Bu açıklamadan sonra şöyle bir soru akla gelebilir 
“bu durum çocuğu nasıl etkileyecek?” Öncelikle 
birtakım risklerin belirgin arttığını söylemek gerekir. 
Örneğin; beklenen yaşam süresinde 8 yıl kadar 
kısalma, okulu bırakma ihtimalinde 7 kat artış, erken 
cinsel ilişki ve riskli cinsel ilişkide 5 kat artış, ergen 
gebeliği riskinde 5 kat artış, daha fazla kanunla 
sorun yaşama, gelir kaybı, boşanma ihtimalinde 5 
kat artış, sık iş değiştirme gibi direk hayatı etkileyen 
durumların haricinde depresyon, kaygı bozukluğu, 
özgüven eksikliği gibi psikolojik problem sıklığındaki 
artıştan da bahsedilebilir. Ayrıca tedavi olmamış 
DEHB’de bu bahsedilen risklerin haricinde alkol, 
sigara ve madde bağımlılığı riskinde de artış olduğu 
farklı çalışmalarda vurgulanmıştır. Bahsettiğimiz bu 
olumsuzluklar karşısında ebeveynler ne yapabilir 
diye soracak olursak; mutlaka bir Çocuk ve Genç 
Psikiyatri Hekimine başvurulmalıdır. Burada tedavi 
geciktirildikçe yukarıda saydığımız olumsuzlukların 
gerçekleşme ihtimali artmakta olup, yapılan 
değerlendirmeye göre gerekli tedavi planlamasına 
geçilecektir. 

DEHB tanısı koymak için öncelikle çocuk, aile ve 
çevreden bilgi alınacaktır. Sonrasında buna yönelik 
tedavi planlanacaktır. DEHB tanısı için EEG gibi 
tetkiklere gerek duyulmamaktadır. Tedavi olarak 
ülkemizde iki farklı molekül bulunmaktadır ve 
tedavide başarı oranları yüz güldürücü düzeydedir. 
Ancak ailelere ilaç tedavisinden bahsedildiğinde 
ailelerin bu konuda kafaları oldukça karışabilmekte, 
bazen çevre baskısıyla ilaç kullanmayı ertelemekte 

ya da reddedebilmektedirler. Bu durumda ise 
yukarıda bahsettiğim olumsuzluklarla ilgili riskler 
artmaktadır. Genel olarak ilaç tedavisine başlayan 
çocukların ve ailelerin yaşam kalitesi artmakta, 
çocukların ders başarıları, insanlar arası ilişkileri ise 
daha iyi bir duruma gelmektedir. İlaçlarla ilgili olarak 
ailelerin sıkça dile getirdiği konular; en sık yan 
etkilerinin ne olduğu, bağımlılık yapıp yapmadığı, 
büyümesini engelleyip engellemeyeceği ile ilgili 
endişelerdir. İlaçlarla ilgili en sık gördüğümüz yan 
etkiler ise iştahsızlık, uykusuzluk, sinirlilik, baş ve 
karın ağrısı, çarpıntıdır. Bu yan etkileri azaltmak 
için düşük doz ile başlıyoruz ve ihtiyaca göre doz 
ayarlaması yapıyoruz. Ayrıca bu yan etkilerin büyük 
bir kısmı birkaç hafta içinde gerileyebilmekte 
ve süreç içerisinde ilaç kullanımında belirgin 
bir sorun yaşanmamaktadır. Bazen ailelerin 
ilaçla ilgili en fazla zorlandıkları konu, çocuğun 
hareketliliğinin azalmasıdır ve bunu bize yan etki 
gibi aktarmaktadırlar. Aslında bu ilacın yan etkisi 
değil istenen ve beklenen etkisidir. Tüm bunlara 
ek olarak haftada en az 2-3 gün eğitmen eşliğinde 
spor yapmanın DEHB belirtilerinin düzelmesinde 
faydası olduğunu gözlemlediğimiz için, her çocuğa 
mutlaka spor yapmasını tavsiye ediyoruz. 
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İDRAR KAÇIRMA VE 
PSİKİYATRİK ETKİLERİ
İdrar kaçırma (üriner inkontinans) problemi, medikal olduğu kadar sosyal 
bir problemdir. Yapılan araştırmalar idrar kaçırma sorunu yaşayan hastaların 
bu nedenle sıklıkla depresyon yaşadıklarını bildirmektedir. Şiddetli 
durumlarda ise kadınların kendilerini toplumdan soyutladığı görülmektedir.

DOÇ. DR. AYŞE FİLİZ GÖKMEN KARASU / BVU TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE  
DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

İdrar kaçırma yaşamı tehdit eden bir sorun değildir ancak devamlı ıslak olma 
durumu bireye sıkıntı verir ve yetersizlik duygusu hissettirebilir. Ayrıca idrar 
kaçıran bireyde; sürekli kötü kokma korkusu, kendini kirli hissetme, benlik 
saygısında azalma, damgalanma, umutsuzluk, kızgınlık, gerginlik gibi olumsuz 
psikolojik sonuçlar oluşabilmektedir.

Kadınlar kötü koku veya idrar kaçağının etrafındaki insanlar tarafından 
görülebileceği düşüncesi ile alışveriş, arkadaş ziyareti gibi sosyal aktivitelerinden 
kaçınmaktadırlar. Gidecekleri yerlerdeki tuvalet yerleşimlerini bilmeden sokağa 
çıkmak istememektedirler. Yapılan araştırmalar bu hastaların idrar kaçırma 
nedeniyle sıklıkla depresyon yaşadıklarını bildirmektedir. Şiddetli durumlarda 
ise kadınların kendilerini toplumdan soyutladığı görülmektedir.

İdrar Kaçırma Enfeksiyon ve Kırık Riskini Artırıyor!
Mesanenin idrarı depolama ve boşaltma olan iki ana işlevi vardır. Gün içerisinde 
böbreklerde üretilen idrar, kişi için uygun bir zamanda uygun bir yerde ‘işeme’ 
şeklinde boşaltılır. Her şey yolunda giderken üzerinde fazla düşünmediğimiz 
bu vücut fonksiyonumuz konusunda kontrolü yitirdiğimizde başka bir deyişle 
istemsiz idrar kaçırdığımızda, bu bir sağlık problemi halini alır.

İdrar kaçırmak, insanlar tarafından kabul edilmesi zor bir durum olarak görülüyor 
ve yapılan çalışmalar bu problemin bilinenden daha fazla kişiyi etkilediğini 
gösteriyor. Yaygın utanma hissi, yaşlanmayla beraber normal olduğunun 
düşünülmesi gibi sebepler, özel olarak sorulmadıkça kadınların doktorlarına 
bu şikayetlerinden bahsetmemelerine yol açar. Halbuki idrar kaçırma hayat 
kalitesini etkileyebildiği gibi çeşitli nedenlerle ek yeni hastalıklara sebep olabilir. 
Sık idrara maruz kalan kadınlarda artmış genital enfeksiyonlar ve gece idrara 
kalkarken yaşanan denge kayıplarına bağlı düşme ve kemik kırıkları bunlara 
örnektir.

İdrar Kaçırma Tedavi Edilebilir
İdrar kaçırma çözümsüz bir hastalık değildir ve tedavi seçenekleri vardır. Bu 
sorunla karşı karşıya kalan bireyler, ‘pelvik taban sağlığı’ ve ‘ürojinekoloji’ ile 
ilgilenen bir hekimden destek almalıdır.

Yapılan 
araştırmalar 
kadınların idrar 
kaçırma nedeniyle 
sıklıkla depresyon 
yaşadıklarını 
bildirmektedir. 
Şiddetli 
durumlarda ise 
kişilerin kendilerini 
toplumdan 
soyutladığı 
görülmektedir.
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Bir hekim olarak hasta ile 
ilk karşılaştığımızda üriner 
(idrar ile ilgili olan) şikayetleri 
değerlendiriyoruz. Ne kadar 
süredir devam ettiği ve 
hangi durumlarda idrar kaçağı 
meydana geldiğini saptayarak 
(aşırı sıkışma, gülme, öksürme 
vb.) idrar kaçırma alt tipi için ön tanı 
oluşturmaya çalışıyoruz. İdrar kaçırma hayat 
boyu mevcut muydu yoksa belli bir zaman diliminde 
mi meydana geldi? Hasta doğum yaptı mı? 
Bebeklerin doğum ağırlıkları ne kadardı? Doğumun 
son evresi kaç saat sürdü? Tekrar doğum yapmayı 
düşünüyor mu? Bunlar, hastalara yönelttiğimiz 
sorulardan birkaçıdır. Ayrıca idrar kaçırma 
şikayetiyle gelen hastalarımızdan 3 günlük idrar 
takibi (idrar günlüğü) istiyoruz. İdrar günlüğünde bir 
sütunda gün içerisinde tükettiğimiz sıvılar ve saatleri 
bulunmaktadır. Su, meyve suyu, çay kahve vb. 
Başka bir sütunda normal tuvalete gidilen zamanlar 
yine saati ile beraber not edilmektedir. İdrar kaçırma 
yaşandı ise idrar kaçırma anında ne yapıldığı ile 
birlikte açıklamalı olarak not edilmektedir. Hasta 
ile görüşme seansının ardından fiziki muayene 
aşamasına geçilmektedir. Muayenede pelvik 
tabanı destekleyen bağ dokusu ve kasların 

durumu gözlemlenmektedir. 
Üretra (Mesane çıkışındaki 
yaklaşık 3-4 santimlik 
idrarı dışarı taşıyan boru 
biçiminde organ) hareketliliği 

değerlendirilmektedir. Dış 
genital organlarda herhangi bir 

sarkma veya eşlik eden başka kadın 
hastalığı varsa bunların tedavi sürecini 

de planlamak gerekmektedir. Tedaviye 
başlamadan önce görmek istediğimiz bazı kan, 
idrar tahlilleri ve ek bazı incelemeler olabilmektedir. 
Ardından hasta ve hekim iş birliği ile en uygun 
tedavi planlaması yapılmaktadır.

Bu hastalığın tedavisi ile ilgili fizik tedavi, ilaç 
tedavisi ve ameliyat seçenekleri de bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, utanmadan sıkılmadan, psikolojinizi 
bozmadan doktorunuza başvurabilirsiniz. Kontrolü 
elinize almak adına yapabileceğiniz müdahaleler ve 
beraberindeki hayat tarzı değişiklikleri konusunda 
rehberlik etmek üzere hekimler olarak her zaman 
destek olmaya hazırız. Tıbbi tedavinin düzenlenmesi 
için de gerektiğinde ilaç gerektiğinde ameliyat 
konusunda bilgilendirmeyi de doktorunuzdan talep 
edebilirsiniz.
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MODERN TIBBIN  
PARLAYAN YILDIZI 
“GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ”
Girişimsel radyoloji tanıdan tedaviye uzanan dinamik bir branştır.  
Modern çağın getirdiği tüm yenilikleri içinde barındırmakta ve bu imkânları 
kullanarak geniş kesiler olmadan birçok cerrahi işlemin yerini almaktadır. 
Tüm bunların sonucunda hastanede yatış sürelerinde azalmakta,  
hasta konforunda artış olmaktadır. 

DOÇ. DR. İBRAHİM İLKER ÖZ / BVU TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Girişimsel radyoloji, teknolojideki durmak bilmeyen ilerlemeler ile birlikte her 
geçen gün hızla gelişmekte, önemini ve bilinirliğini arttırmaktır.

1895 yılında bir fizik profesörü olan Wilhelm Conrad Röntgen’nin X-ışınlarını 
bulmasıyla başlayan radyoloji serüveni 1960’lı yıllarda görüntüleme 
yöntemlerinin kılavuzluğunda hastaların tedavilerinde de yer almaya başlamıştır. 
Zamanla bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler ile yapılan tedavilerin ve tedaviye 
yardımcı işlemlerin çeşitliliği, uygulama alanları hızlı bir şekilde artmıştır ve 
artmaya devam etmektedir.

Girişimsel Radyoloji, ciltte iğne deliği gibi küçük bir alandan vücutta ilgili alana 
girerek, kılavuz teller ve araçlar eşliğinde uygulanan tedavi yöntemleridir. 
Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır ve hastanede yatış süresi 
daha kısadır. Çünkü geniş kesiler yoktur, işlemler çok daha az ağrılıdır, birçok 
cerrahi işleme göre riskler daha azdır ve daha kısa iyileşme ile süreç tamamlanır.
Girişimsel radyolojide önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde ve işlem 
sırasında eş zamanlı yapılan görüntülemeler ile gerçekleştirilecek tedavi 
işlemi planlanır. Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik rezonans 
görüntüleme ve anjiyografi gibi tüm görüntüleme yöntemleri tedavinin bir 
parçası olarak kullanılır.

Hem damar ile ilgili hastalıklar hem de damar dışı organlarla ilgili kanser, 
enfeksiyon ve organların iyi huylu büyümelerinin tedavisinde girişimsel 
radyolojinin yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır.

Damarla ilgili girişimsel radyolojik işlemlerin en sık yapılanı; daralmış veya tıkalı 
damarların açılmasını veya hastalıklı damarların kapatılmasını içerir. Toplumda 
sık karşılaşılan ve çoğunlukla göz ardı edilen hastalıklardan biri de vasküler 
anomaliler yani damar bozukluklarıdır. En yaygını genellikle doğumda bulunan 
ancak gençlik veya yetişkinlikte fark edilen ciltte mavi mor görünüme sebep olan 
damar yumaklarıdır. Yavaş büyüdüklerinden fark edilmeleri ya da hastalarda 

Hem damar ile 
ilgili hastalıklar 
hem de damar 
dışı organlarla 
ilgili kanser, 
enfeksiyon 
ve organların 
iyi huylu 
büyümelerinin 
tedavisinde 
girişimsel 
radyolojinin 
yeri ve önemi 
her geçen gün 
artmaktadır.
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şikâyete neden olmaları ilk gençlik hatta yetişkin 
çağını bulabilir. En sık şikayet hareketle birlikte 
artan ağrı ve neden olduğu hareket kısıtlılığıdır. 
Ayrıca gençlik döneminde kozmetik kaygılar da 
buna eklenir. Çoğunun cerrahi olarak tedavisi 
mümkün değildir ve cerrahi sonrası sık tekrarlar. 
Girişimsel radyoloji olarak yapılan tedavilerle 
ciltten bir iğne yardımı ile hastalıklı damarlar tek 
tek kapatılmaktadır. Hastane yatışı gerektirmeyen 
bu yöntem sayesinde ameliyat izi olmadan tedavi 
sağlanabilmektedir. 

Erkeklerde hayat kalitesini düşüren prostat bezinin 
iyi huylu büyümesinin ameliyatsız tedavisi, girişimsel 
radyoloji tarafından yapılmaktadır. Tüm işlem, lokal 
anestezi eşliğinde anjiyografide prostat bezini 
besleyen damarların tıkanmasıyla sağlanmaktadır. 
Tedavi sonrası hastalar birkaç gün içerisinde normal 
hayatlarına dönebilmekte ve çalışabilmektedirler. 
Benzer şekilde kadınlarda hayat konforunu bozan 
rahmin iyi huylu tümörü olan miyomların ameliyatsız 
tedavisi de girişimsel radyoloji tarafından 
yapılmaktadır. Miyom embolizasyonu denilen bu 
tedavi, tümörü besleyen damarların kapatılmasıdır. 
Hastanede uzun yatış ya da tedavi sonrası uzun süre 
dinlenme gerektirmez ve gebeliğe engel değildir.
Bütün bu işlemlerin içerisinde en kritik olanları 
beyin damarlarında yapılan işlemlerdir. Eskiden 

uzun süren beyin ameliyatlarıyla tedavi edilen beyin 
damar hastalıkları, artık kapalı yöntemle damar 
içerisinden özel üretilen malzemelerle girişimsel 
radyoloji hekimlerince tedavi edilmektedir. 
Beyin damarlarında balonlaşma olarak bilinen 
anevrizmalar, cerrahi kesi olmadan, kısa süreli 
hastane yatışı ile başarılı şekilde tedavi edilmekte 
ve sonrasında hastalar günlük yaşamlarına 
dönebilmektedirler. Ayrıca beyin damarlarının 
tıkanması bağlı gelişen inme yani felç durumunda, 
son yıllarda tüm dünyada giderek artan oranda 
yapılmaya başlanan damar içi pıhtının mekanik 
olarak çıkartılma işleminde de girişimsel radyolog 
müdahale ekibinin çok önemli bir yeri vardır.

Girişimsel radyoloji hastalıklara bağlı ölümler 
içerisinde en sık ikinci neden olan kanser hastalığının 
tedavisinde de aktif olarak rol almaktadır.  Tanı 
koyma amaçlı yapılan görüntüleme yöntemleri 
eşliğinde gerçekleştirilen biyopsi uygulamaları, 
girişimsel radyologların günlük pratiğinde önemli 
oranda yer almaktadır. Biyopsiler tümör olduğundan 
şüphelenilen alanlardan ultrason veya bilgisayarlı 
tomografi gibi görüntüleme yöntemleri yardımıyla 
parça alınması işlemidir ve birçok hastalıkta 
kesin tanı ve tedaviyi yönlendirmede büyük önem 
taşımaktadır.
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Girişimsel radyolojinin kanser tedavisindeki yeri, 
girişimsel onkoloji adını alarak değerini ispat 
etmiştir. Tümörlerde radyofrekans veya mikrodalga 
enerjileri bir iğne ile hastalıklı bölgeye, görüntüleme 
eşliğinde iletilerek yüksek ısı oluşturulmakta 
ve tümör yakılarak ortadan kaldırılma ya da 
elektroporez yöntemiyle kanser hücrelerinin duvar 
yapısı bozularak tümör hücrelerini yok etmektedir. 
Bu yöntemler en sık karaciğer ve pankreas 
tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte akciğer kanseri ya da tiroid ve kemiğin iyi 
huylu tümörlerinin tedavisinde kullanılabilecek bir 
yöntemdir.

Kemoembolizasyon, kanserin bulunduğu 
bölgeye damar yolu ile ulaşılıp direkt kanser ilacı 
ve damarı tıkayan madde verilmesi işlemidir. 
Radyoembolizasyon ise, yine kanserin bulunduğu 
bölgeye damar yolu ile ulaşılıp sadece tümör içi 
ışın tedavisi yapmak amaçlı radyasyon yayan 
maddelerin verilmesi işlemidir.

Kemoterapi gibi sürekli veya aralıklı damar yoluyla 
ilaç verilmesi gereken durumlarda ya da diyaliz 
gibi yüksek hacimde kan değişimi yapılması 
gereken hastalarda uygun damar yolu sağlanması 
hayati öneme sahiptir. Kanser hastalarında 
port katater takılması ve diyaliz hastalarında 
hemodiyaliz katateri takılması bu ihtiyaçlar için 
yapılan işlemlerdir. Bu işlemlerin görüntüleme 
cihazları kullanılarak yapılması, uygulama başarısını 

artırmakta ve işlemlere bağlı riskleri azaltmaktadır. 
Diyaliz hastalarında hemodiyaliz katateri takılması 
dışında diyaliz fistüllerinde zaman içinde oluşabilen 
daralmalar, pıhtı oluşumları ve bunlara bağlı 
tıkanmalar gibi sorunlar oluşabilir. Bu sorunların 
büyük bir kısmı girişimsel radyolojik müdahalelerle 
çözülebilmektedir. 

Toplar damarlarda görülebilen hastalıklarda 
girişimsel radyolojinin ilgi alanıdır ve bunlara 
yönelik olarak etkin tedaviler yapılmaktadır. 
Bağırsaklardan gelen kanı karaciğere taşıyan 
toplayıcı damarın tıkanması, hayatı tehdit eden bir 
durumdur ve zamanında yapılacak müdahale ile 
ciltten girilerek yerleştirilen bir kateter yardımıyla 
etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Benzer şekilde 
bacak toplar damarlarındaki pıhtının uygun 
zamanda yapılan girişimsel radyolojik müdahale ile 
tamamen temizlenmesi mümkündür. Bacak toplar 
damarlarının bir diğer sık karşılaşılan hastalığı 
varis yani damar genişlemesi de hastanede yatış 
gerektirmeden, lokal anestezi eşliğinde etkili bir 
şekilde tedavi edilebilmektedir.

Tüm bu işlem çeşitliliği içerisinde yediden yetmişe 
tüm hastalara uygulanabilen, tepeden tırnağa 
tüm tanı ve tedavi sürecinde yer alan girişimsel 
radyolojinin popülaritesi her geçen gün artmaktadır. 
Aynı zamanda teknolojideki durmak bilmeyen 
ilerleme sayesinde her geçen gün hızla gelişmekte 
ve önemini artırmaktadır.
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Ciltte iğne deliği gibi küçük bir alandan vücutta ilgili 
alana girerek, kılavuz teller ve araçlar eşliğinde uygulanan 
tedavi yöntemleridir. Genellikle bu işlemler hastalar için 
daha kolaydır ve hastanede yatış süresi daha kısadır.  
Çünkü geniş kesiler yoktur, işlemler çok daha az ağrılıdır,  
birçok cerrahi işleme göre riskler daha azdır ve daha kısa 
iyileşme ile süreç tamamlanır. Ultrasonografi, Bilgisayarlı  
Tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyografi
gibi tüm görüntüleme yöntemleri tedavinin bir parçası 
olarak kullanılır.

Girişimsel Radyoloji

Sağlıkta İki Asırlık Tecrübe
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ALZHEİMER HASTALIĞINA 
GERİATRİK BİR BAKIŞ
Modernleşmenin çocuğu olan yaşlılık; unutkanlık, depresyon, beslenme 
bozuklukları, düşme, çoklu ilaç kullanımı, inkontinans (idrar kaçırma), 
tremor(titreme) gibi birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu 
problemlere çözüm üretme felsefesiyle çalışan, yaşlılığı birçok boyutuyla ele 
alan, yaşlılığa bütüncül bakan bir bilim dalı doğmuştur. Geriatri! 
Kimliğimize saldıran görünmez (!) bir el...

DOÇ. DR. PINAR SOYSAL / BVU TIP FAKÜLTESİ GERİATRİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Geriatri-Yaşlılık-Yaşlı üçgeninde son yıllarda en çok mücadele edilen konulardan 
biri unutkanlık olmuştur. Bu unutkanlıklar günlük hayatımızı çok da etkilemeyen 
basit unutkanlıklar olabilirken; bazı unutkanlıklar ise kimliğimize saldıran, 
anılarımızı silen, kim olduğumuzu kökten değiştiren, geri dönüşü olmayan 
unutkanlıklar olmuştur. 

Geri döndürülebilir unutkanlıklar bazen vitamin eksiklikleri, depresyon, tiroid 
hastalıkları, çoklu ilaç kullanımının yan etkilerine bağlı olarak gelişebilen 
unutkanlıklar olabilirken; bazen de normal yaşlanmanın bir parçası olmayıp 
beynimizdeki sinir hücrelerinin hasarına ve yıkımına bağlı olarak gelişen demans 
hastalığının semptomları olabilir. 
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Alzheimer Hastalığı ve Demans aynı şeyler midir?
Toplumumuzda Alzheimer hastalığı ve demans 
kavramları birbiriyle karıştırılmakta, aradaki fark 
bilinmemektedir. Halk arasında bunama olarak 
bilinen demansın çoklu nedenleri vardır ve Alzheimer 
hastalığı da demansın en yaygın görülen nedenidir. 
Tüm vakaların %60-70’ini oluşturmaktadır. 

Alzheimer Hastalığı nedir? Ölümcül müdür?
Alzheimer hastalığı, dejeneratif yani zamanla 
kötüleşen bir beyin hastalığıdır.  Hastalığın 
semptomları ortaya çıkmasından 20 yıl veya 
daha uzun süre önce, kişide fark 
edilmeyen değişiklerle başladığı 
düşünülmektedir. Semptomlar; 
beynin düşünme, öğrenme 
ve hafıza ile ilgili 
bölümlerindeki sinir 
hücrelerinin hasar 
görmesi nedeniyle 
ortaya çıkar. Hastalık 
ilerledikçe kişinin 
yürüme, yutma gibi temel 
vücut işlevlerini yerine 
getirmesini sağlayan 
beynin diğer bölümlerindeki 
sinir hücreleri de etkilenir. 
Sonunda bireyler yatağa bağımlı 
hale gelir ve günün her saati bakıma 
ihtiyaç duyarlar. Alzheimer hastalığı, 
nihayetinde ölümcül bir hastalıktır.

Alzheimer hastalığının semptomları nelerdir? 
Alzheimer hastalığına bağlı demans, kişinin günlük 
yaşamda sadece hafıza, düşünme ve öğrenme gibi 
yeteneklerini etkilemesinden ziyade davranışsal 
semptomlarla da karakterizedir. Hastalıkla beraber 
depresyon, halüsinasyonlar, ajitasyon(saldırganlık), 
iştah bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel 
dishinbisyonlar, wandering (amaçsızca gezinme), 
hırsızlık ve kıskançlık hezeyanları gibi demansa 
bağlı davranış bozuklukları da ortaya çıkmaktadır. 
Alzheimer demansı olan bireyler, yıllar içinde 

değişen birden fazla semptom yaşarlar. 
Bu semptomlar beyindeki hasar 

derecesini yansıtır ve hafiften 
orta dereceye, orta dereceden 

şiddetliye doğru ilerleme hızı 
kişiden kişiye değişir. 

Alzheimer hastalığına 
bağlı bunamanın 
kesin tanısını koymak 
için kullanılan tek bir 
test yoktur. Geriatri 

polikliniğinde hastaya 
bütüncül bakılarak tanı 

koymaya yardımcı olmak 
için geriatrik ve gerontolojik 

yaklaşımlar ve araçlar kullanılır. 
Öncelikle hastanın psikiyatrik 

geçmişi ve bilişsel ve davranışsal 
değişikliklerin geçmişi de dahil olmak üzere 
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bireyden tıbbi ve aile öyküsü alınır. Problem çözme, 
hafıza ve diğer bilişsel testler ile fiziksel ve nörolojik 
muayeneleri yapılır. Bir tümör veya belirli vitamin 
eksiklikleri gibi demans semptomlarının diğer 
potansiyel nedenlerini ekarte etmek için kişinin 
kan testleri ve radyolojik beyin görüntülemesi 
istenir. Bazen doktorlar için hangi demans nedeni 
olduğuna karar verebilmek zor olmaktadır. Bakım 
verenler bu süreçte kilit noktada olmakta ve bilişsel 
yetersizliği yüzünden uygun cevaplar vermeyen 
hastanın düşünme becerileri ve davranışlarındaki 
değişiklikler hakkında bilgi vermesi, hasta 
yakınlarına düşmektedir. 

Bugün itibariyle Alzheimer demansı için farmakolojik 
tedavilerin hiçbiri Alzheimer hastalığı semptomlarına 
neden olan ve hastalığı ölümcül yapan nöronların 
hasarını ve yıkımını yavaşlatmaz veya durdurmaz. 
Ancak, ilaçlar sayesinde bilişsel semptomlarda 
geçici olarak iyileşme görülebilir. Bazı araştırmalarda 
Alzheimer demansına bağlı ajitasyon, depresyon 
ve uyku bozukluklarını azaltmak için yapılan 
farmakolojik olmayan müdahalelerin ilaçlardan daha 
etkili olduğu gösterilmiştir. Farmakolojik olmayan 
tedavilerin örnekleri arasında bilgisayarlı hafıza 
eğitimi, hatırlamayı harekete geçirmenin bir yolu 
olarak favori müziği dinleme ve uyku bozukluklarını 
azaltmak için özel aydınlatma kullanma, pet terapi 
(evcil hayvan terapisi) sayılabilir.

Bakım veren tükenmişliği
Tedavilerin diğer bir amacı da hastaya bakım 
verenin yükünü/ tükenmişliğini azaltmaktır. Bu 
nedenle erken ve doğru tanı çok önemlidir. Tanı, 
teşhis, tedavi sürecinin yanı sıra hastalığın sosyal 
boyutları da en az hastalığın kendisi kadar büyük bir 
önem taşımakta ve bakım sürecinin birebir içinde 
yer almaktadır. 

Bu hastalığa yakalanmamak için yaşam tarzımız 
ne derece önemli?
Alzheimer hastalığı geliştiren kişilerin büyük 
çoğunluğu 65 yaş ve üzerindedir. Buna geç 
başlangıçlı Alzheimer hastalığı denir. İleri yaş, 
ailede Alzheimer hastalığı öyküsü olması ve genetik 
faktörler, geç başlangıçlı Alzheimer hastalığının en 
büyük risk faktörlerindendir. Alzheimer hastalığı 
yaşlanmanın normal bir parçası olmamakla birlikte 
ileri yaş da tek başına bir risk faktörü olmak için 
yeterli değildir. 

Yaşımız, genetiğimiz ve aile öykümüz bizim 
elimizde olmayan, değiştirilemeyen faktörlerken; 
yaşam tarzımızı değiştirerek Alzheimer hastalığına 
yakalanma riskini azaltabileceğimiz faktörler 
de vardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı 
bildirilere göre; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı diyet, 
sigarayı bırakmak, tansiyon ve diyabetin kontrol 
altında tutulması, yaşam boyu öğrenme, bilişsel 
eğitimler ile Alzheimer hastalığı riskinin azalması 
arasında güçlü bir ilişki var. Şunu da belirtmek 
gerekir ki bu faktörler Alzheimer hastalığı ile ilişkili 
beyin değişikliklerini doğrudan etkileyerek bunu 
yapmaz. Örneğin, sigara içmenin serebrovasküler 
hastalığa katkıda bulunması mümkündür. Bu da 
Alzheimer hastalığı riskini artırır. Ancak Alzheimer 
hastalığını karakterize eden amiloid plaklarının 
ve tau yumaklarının gelişimine doğrudan katkıda 
bulunmayabilir.

Bilişsel değişiklikler yaşayan kişiler, yaşadığı 
değişikliklerin Alzheimer demansı veya başka bir 
demans nedenine bağlı olup olmadığını belirlemek 
için mutlaka yardım almalıdır. Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı polikliniğinde hastanın 
bilişsel değişikliklere neden olabilecek depresyon, 
uyku bozuklukları, çoklu ilaç kullanımı, beslenme 
bozuklukları gibi faktörler “Ayrıntılı Geriatrik 
Değerlendirme” yapılarak belirlenebilmektedir. 
Ayrıca her hastaya nörokognitif değerlendirme 
yapılarak yaşlıların bellek fonksiyonları 
değerlendirilmektedir. Tüm değerlendirme yaklaşık 
45 dakika kadar sürmektedir; bir geriatrist, bir 
gerontolog, bir iç hastalıkları uzmanı ve bir psikolog 
değerlendirmede rol almaktadır. Aynı zamanda 
bakım verenlere de bu süreçte danışmanlık hizmeti 
verilmektedir. Böylece, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Geriatri Bilim Dalı hem hastalarımızın hem de bakım 
verenlerinin bu zor süreçte son ana kadar yanında 
olabilmektedir.
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Yaşlılık Dönemindeki  
Unutkanlıklar “Alzheimer”  
Habercisi Olabilir

Sağlıkta İki Asırlık Tecrübe
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DİŞ TEDAVİLERİ VE  
KAN SULANDIRICI  
İLAÇ KULLANIMI
Kan sulandırıcılar, pıhtı oluşumunun önlenmesi ya da tedavisi amacıyla 
genellikle damar tıkanıklığı/ felç öyküsü olan ya da kalp kapağı değişimi 
yapılan hastalarda kullanılan ilaçlardır. 

DOÇ. DR. ÖZGE DOĞANAY / BVU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Kan sulandırıcılar, pıhtı oluşumunun önlenmesi ya da tedavisi amacıyla 
genellikle damar tıkanıklığı/ felç öyküsü olan ya da kalp kapağı değişimi yapılan 
hastalarda kullanılan ilaçlardır. 

2020 yılındaki verilere göre tüm dünyada 1 milyar 181 milyon 958 bin  kutu kan 
sulandırıcı ilaç tüketimi kayıtlara geçmiştir. Türkiye’deki veriler net olmamakla 
birlikte Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde 
yürüttüğümüz bir anket çalışmasında, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların 
haftada en az bir kez diş tedavisi için kliniklere başvurduğu tespit edilmiştir.
Kan sulandırıcı ilaç kullanan hasta sayısının giderek artması ve bilinçsiz olarak 
ara verilmesi durumunda gelişebilecek hayati komplikasyonlar nedeniyle 
dental tedavilerdeki yaklaşımlar da önem kazanmıştır. 

Günümüzde artan sayıda hasta, koroner stent girişimi sonrasında pıhtı 
oluşumunu engelleyen ilaçlar kullanmaktadır. Operasyon sonrasında stentin iç 
yüzeyi pıhtı oluşumu için elverişli bir ortam teşkil etmektedir. Erken dönemde 
ilaç tedavisine ara verilen olgularda koroner stent tıkanması sonrasında kalp 
krizi ve ilişkili ölüm oranı yüksek bulunmuştur. Hayati 
önem arz eden komplikasyonlar açısından riskin 
zamanla azaldığı bilinse de özellikle girişimden 
sonra en az 12 ay süreyle ilaçlara ara verilmemesi 
önem taşır. 

Operasyon döneminde ilaca ara verilmesi ile riskin 
arttığı, özellikle koroner stentli hastalarda riskli dönem 
geçtikten sonra dahi aspirinin kesilmesi sonucunda 
çeşitli komplikasyonların görüldüğü bildirilmiştir. O 
nedenle, koroner stent yerleştirilen hastalarda aspirinin 
yaşam boyu kullanımı da önerilmektedir.

Genellikle kanama komplikasyonu endişesiyle 
pek çok hekim tarafından, dental tedavilerde kan 

Kan sulandırıcı 
ilaç kullanan 
hasta sayısının 
giderek artması 
ve bilinçsiz olarak 
ara verilmesi 
durumunda 
gelişebilecek 
hayati 
komplikasyonlar 
nedeniyle dental 
tedavilerdeki 
yaklaşımlar da 
önem kazanmıştır. 
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sulandırıcı ilaçlara ara verme fikri benimsenmektedir. 
Oysaki, güncel kılavuzlar ve çalışmalar, çoğu dental 
girişimlerin ilaç tedavisi altında yapılabileceğini 
söylemektedir. O nedenle ilaca devam ya da 
ara verme kararı alırken hastanın daha ölümcül 
seyreden tromboz riski ile kanama komplikasyonları 
arasında iyi bir denge kurmak gerekmektedir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi girişimleri genellikle düşük 
ve orta kanama riskli olarak değerlendirilmekte 
ve işlemlerin kan sulandırıcı ilaçlara devam 
edilerek yapılması tavsiye edilmektedir. 2018 
yılında yaptığımız bir çalışmada, pıhtı oluşumunu 
engelleyen ilaçlara ara vermeden yapılan diş 
çekimi ya da cerrahi girişimler sonrasında gelişen 
kanamaların hafif ve orta düzeyde olduğu, hayati 
önem arz etmediği ve basit kanama durdurucu 
yöntemler ile kontrol altına alınabildiği rapor 
edilmiştir.

Güncel kılavuzlar, Coumadin kullanan hastalarda 
operasyon öncesinde alınan kan testinin (INR) 4’ün 
altında olduğu durumlarda çoğu dental girişimlerin 
ilaca ara vermeden yapılabileceğini söylemektedir.

Coumadin kullanan hastalarda, yüksek kanama riski 
durumunda, kardiyolojinin görüşü alınarak ilacın 
değiştirilmesi düşünülebilir, ancak hayatı tehdit 

eden komplikasyonlar sebebiyle ilaca ara verilmesi 
bir seçenek olarak görülmemektedir. Ayrıca, 
uygun bir protokole göre ve doğru endikasyonda 
kullanılmadığı taktirde, Coumadinin başka bir ilaçla 
değiştirilmesi de herhangi bir koruma sağlamazken 
kanama riskini de arttırabilmektedir.

Coumadin, yüksek riskli hasta gruplarında çok 
etkili bir ilaç olarak görülmesine rağmen, ilacın 
kısıtlamaları nedeniyle alternatif ajanlar piyasaya 
çıkmıştır. Son yıllarda; hızlı etkili, hızlı vücuttan 
atılabilen, daha az ilaç ve gıda etkileşimi olan ve 
etkisinin laboratuvar testleri ile takip edilmesine 
gerek olmayan yeni nesil ilaçlar, kullanımda 
hız kazanmıştır. Cerrahi sonrasında uzayan bir 
kanama durumunda ilaca ara verildikten sonra 
yeni nesil ilaçların etkisinin 12-24 saat civarında 
kaybolduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde bu 
ajanlar genellikle düşük risk grubundaki hastalarda 
kullanıldıkları için dental cerrahiler öncesinde güncel 
yaklaşım, kanama riskine göre ilaca devam edilmesi 
ya da ilaca ara verilmesi yönünde olmaktadır. 

Sonuç olarak, diş tedavisi öncesinde, kan sulandırıcı 
ilaç kullanan hasta gruplarında ilaca ara verme ya da 
devam etme kararı, hastanın menfaatleri gözetilerek 
tıp ve diş hekimleri ile birlikte alınmalı, tedaviler bu 
çerçevede şekillendirilmelidir.
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COVID-19 AŞILAMASI VE   
AŞI TEREDDÜTÜ 
Aşılama, koruyucu hekimlik uygulamalarından biridir ve bulaşıcı hastalıklarının 
önlenmesinde önemli role sahiptir. Dünya çapında uygulanan aşılama 
programları sayesinde her yıl 2-3 milyon bulaşıcı hastalıklara bağlı muhtemel 
ölüm engellenmektedir. 

DOÇ. DR. GÜLAY OKAY / BVU TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
ÖĞRETİM ÜYESİ

Aşılama programları sayesinde çiçek hastalığı tüm dünyada eradike edilmiş, 
çocuk felci hastalığı ise sadece birkaç ülke ile sınırlı görülmektedir ve 
eradikasyon aşamasına yaklaşılmıştır. Çocuklarda kızamığa bağlı mortalite ve 
morbidite oranları ciddi oranda düşmüştür. 

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını ile mücadelede de en önemli silahımız 
aşıdır. Pandeminin daha kısa sürede sona erebilmesi için toplumun önemli bir 
kısmının aşılanması gerekir. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde de aşı ile ilgili 
tereddütlerin olduğu görülmekte ve aşılanma hızı aşıların tedarikinden sonra 
da istenilen düzeye ulaşmamıştır. Aşı tereddütü veya aşı kararsızlığı, DSÖ 
tarafından ‘yeterli aşılama hizmeti olmasına rağmen aşılanmanın gecikmesi 
veya reddedilmesi’ olarak tanımlamıştır. Aşı karşıtlığı söylemlerine sahip kişiler, 
aşıların birçok zararı olduğunu, hastalığı geçirerek de bağışıklık oluşabileceği 
gibi görüşleri dile getirmektedirler. Aşı ile ilgili tereddütleri olan kişiler de bu 
söylemlerden etkilenmektedir. 

Ülkemizde COVID-19 aşılarının yaygın bir şekilde uygulanması sonrasında 
hastanelerde izlenen COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğunun aşısız 
bireylerden oluştuğu görülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde aşılanmayanların 
oranı çok daha yüksektir. Bu gözlemler aşılanmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Halihazırda COVID-19 aşısını yaptırmamış tüm vatandaşların bir 
an önce aşılanması hem kendilerini ve çevresini korumak hem de pandeminin 
sona ermesi için çok önemlidir.  

Aşı tereddütü 
veya aşı 
kararsızlığı, DSÖ 
tarafından ‘yeterli 
aşılama hizmeti 
olmasına rağmen 
aşılanmanın 
gecikmesi veya 
reddedilmesi’ 
olarak 
tanımlamıştır. 
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PANDEMİ ÇOCUKLARIN 
VARİS ŞİKAYETLERİNİ ARTIRDI
Pandemi döneminde yaşanan fiziksel aktivite azlığı ve kilo almanın kalp 
damar sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisi sanıldığından daha büyüktür. Yapılan 
çalışmalarda, COVID-19’un damar duvarları üzerinde güçlü bir enflamatuar 
(iltihap yapıcı) etkiye sahip olduğu görülmüştür. Diğer risk faktörleriyle 
bir araya geldiğinde de COVID-19’un derin toplardamarlarda pıhtılaşmayı 
artırıcı etkisi olduğu ve bunun sonucunda oluşan pıhtıların akciğere giderek 
ölüme yol açtığı görülmüştür.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEKİR İNAN / BVU TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
ÖĞRETİM ÜYESİ

Yaklaşık bir yıldır yapılan pek çok sayıdaki çalışmada, varisi veya venöz 
yetmezliği olan hastaların şikayetlerinde artış meydana geldiği görülmüştür. Bu 
süreçte evde kalma, durağan bir yaşam sürme, fiziksel hareketlerin kısıtlanması, 
kilo alma gibi faktörlerin de etkisi ile varisleri az düzeyde olan hastalarda 
ilerleme, ağrı, kramp, sızlama gibi belirtilerin ortaya çıktığı saptanmıştır.

Çocuklarda Varis Görüntüsü Farklı Olur!
Çocuklarda varis oluşumunu standart varis görüntüsü ile karıştırmamak gerekir. 
Bu noktada ebeveynlerin şu detaylara dikkat etmelidir:
1. Tek bir bacakta şişlik, boyutsal farklılık ve damar belirginleşmesi
2. Her iki bacak ve ayak bileklerinde oluşan kalınlaşma 
3. Damar belirginleşmesi olmaksızın meydana gelen bacak kalınlaşması
4. Hemanjiom (damar beni) ile birlikte oluşabilecek renk değişikliği  
5. Harita gibi damar anomalileri ya da varis görüntüsü (Bu durumda da 
erişkinlerde görülen varis görüntüsünde olurlar).
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Çocukluk çağında genelde damar anomalileri akla 
gelir ve varis olasılığı ekarte edilir. Damar anomalisi 
değilse, varis olasılığı üzerinde durulur. Bunun 
nedeni de varisin genellikle genetik yatkınlıktan 
kaynaklanıyor olmasıdır. Varis, çocuklarda ileriki 
dönemde kronik venöz (toplardamar) yetmezliğine 
neden olabilir. Bir hastalığın kronikleşmesi, tedavi 
sürecinin de zorlaşması anlamına gelir. O nedenle 
çocukluk çağında yaşanabilecek olası varis 
problemlerinin önlenmesi için erken tanı oldukça 
önemlidir. Fakat şuna dikkat etmek gerekir çünkü, 
varisin tedavisi her zaman ameliyat değildir.

Çocuklara Standart Varis Tedavisi Uygulanmamalı
Varis tedavisi çocuklarda ve yetişkinlerde aynı 
değildir. Çocuk hastalarda doğuştan derin 
toplardamarların olmama ihtimalini her zaman 
göz önünde bulundurmalıyız. Çocuklar bize 
kocaman varislerle geliyor ama onlar normal varis 
değil! Çocuklardaki varislere herhangi bir şekilde 
müdahale edersek onların dolaşımını bozabiliriz. 
Çünkü kirli kanı vücuda götürecek tek damar varis 
damarlarıdır. Varis hastalarında biz varisleri alıyoruz. 
Fakat çocuklarda böyle bir müdahalede bulunma 
şansımız yok. Her varis hastası ameliyat edilemez 

ya da varis damarını yok etme gibi bir yaklaşımda 
bulunulamaz. Hal böyle iken çocuklarda daha 
dikkatli davranmak ve mutlaka altta yatan genetik 
bir rahatsızlık ya da bir damar anomalisi (yeni doğan 
veya çocukluk döneminde farkedilen deriden 
kabarık veya olmayan mavi, kırmızı veya mor 
renkli lezyonlar) olup olmadığını araştırmak gerekir. 
Çünkü bir damar anomalisinin sonucu da varis 
olabilir. Bunu asla unutmamak gerekir. Dolayısıyla 
varis teşhisi konulan çocuklara da standart varis 
tedavisi asla uygulanmamalıdır. Altta yatan ciddi bir 
patoloji var ise ve bu gözden kaçırılır ya da göz ardı 
edilirse istenmeyen sonuçlar doğurabilir. O yüzden 
çocukluk çağındaki varislerle ilgili mutlaka tecrübeli 
bir kalp damar cerrahisi kliniğine başvurmaları 
gerekir.

Pandemi döneminde varis tedavileri ihmal 
edilmemeli
Sonuç olarak hastalarımız, pandemi dönemlerinde 
de varis ve venöz yetmezlik sorunlarına önem 
vermeli ve tedavilerini aksatmamalıdır. Çünkü 
yapılan kısa dönemli çalışmalar, varis ve venöz 
yetmezliğin erken dönemde teşhis ve tedavisinin 
yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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BEN İNTÖRN OLDUM 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ 
“Ben İntörn Oldum" programı 23-24 Ağustos tarihlerinde İntörnlüğe merhaba 
diyen tıp fakültesi öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti. Erich Frank 
Konferans Salonunda gerçekleşen program, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. Ramazan Özdemir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Özlem Su 
Küçük, Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörümüz Prof. Dr. Erkan Çakır'ın açılış 
konuşmaları ve akademisyenlerimizin ders sunumları ile devam etti. 

Etkinliğe katılan intörnlerimiz, gerçekleşen program sayesinde; 
hekimliğe başladıklarında sahada en çok karşılaşacakları konularla 
ilgili bilgilerini pekiştirme ve bu konularla ilgili her biri kendi alanında 
duayen olan akademisyenlerimize soru sorma fırsatı buldular.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Ramazan Özdemir, “Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun. Hastanede 
olduğunuz sürece hastalara odaklanmanızı istiyoruz sizden. 
Derslerinizi de saha uygulamalarından arta kalan vakitlerde yapmak 
üzere planlamanızı yapmalısınız. Biz en iyi şekilde yetişmeniz için 
üzerimize düşeni yapacağız. Her şeyi sorun, aklınıza takılan konuların 
peşine düşün, tekrar edin, tekrar tekrar sorup sorgulayın. Amacımız; 
hastaya dokunmadan mezun olan öğrenciler değil, klinik deneyimleri 
olan iyi hekimler yetiştirmek" dedi.

Bir diğer açılış konuşmacımız Prof. Dr. Özlem Su Küçük, 
konuşmasında “Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen 6.sınıf 
Koordinatörümüz Doç. Dr. Ayşegül Doğan Demir ve Koordinatör 
Yardımcımız Doç. Dr. Ertan Sönmez'e teşekkür ediyorum. Ayrıca 
destekleri için Eğitim Koordinatörümüz Prof. Dr. Erkan Çakır'a 
da teşekkür ediyorum. Önemli bir konu başlığımız var ki o da 
aşılanma konusu… Yüz yüze eğitim süreci ve sahadaki mesainizin 
artması nedeniyle aşı konusunda her birinizin gereken hassasiyeti 
göstereceğine inanıyorum. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, 
acil gibi COVID-19 açısından risk düzeyi yüksek bölümlerde hastalarla 
temasınız daha da yoğunlaşacak. Dolayısıyla maske, mesafe, 
hijyen kurallarının yanı sıra aşı dozlarının tamamlanması da önem 
arz etmektedir" uyarılarında bulundu ve sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bugünkü program oldukça kapsamlı bir program ve sizlere temel 
oluşturabilecek şekilde hazırlandı. Özellikle Acil Tıp, Nöroloji, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları alanları sizleri biraz zorlayacak. Hepinizin bu 2 
günlük programdan maksimum seviyede faydalanmasını diliyorum."

Açılış konuşmacılarımızdan Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörümüz 
Prof. Dr. Erkan Çakır, “İntörnlüğünüzün hayırlı olmasını diliyorum. 
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Hekimlikte artık küçük hastane ya da büyük hastane, 
küçük ilçe ya da büyük ilçe fark etmiyor. Bizden mezun 
bazı arkadaşlar da İstanbul'un en yoğun hastanelerine 
tayin oldu. Dolayısıyla göreve başlamanız çok hızlı 
olabiliyor. Bir de geçmişte önemli vakalar, büyük 
hastanelere başvuruyordu fakat bugün durum 
tamamen bambaşka. Küçücük ilçe hastanelerine dahi 
önemli vaka başvuruları olabiliyor. Hekimlik güzel 
bir şey ve bu mesleği yaptığınız sürece öğrenmeye 
devam etmeniz gerekiyor. Öğrenme eşittir tekrar. 
Özellikle eğitim yaşamınız boyunca yani 1'inci sınıftan 
6'ncı sınıfa kadar sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. 1 
ve 2'nci sınıfta birtakım şeylerin temelleri atılıyor. Biz 
yeni başlayan tıp öğrencilerimiz için müfredata 'Klinik 
Yansımalar' dersi koyduk. Hastalıkların kliniklerde 
nasıl karşılarına çıkabileceğine tüm yönleriyle vakıf 
olmalarını sağlayacak kritik bir ders bu. İlave olarak 
1 ve 2'nci sınıflarda karne uygulamasına başlıyoruz. 
Bu uygulama kapsamında; örneğin, öğrenci fizyoloji 
laboratuvarında EKG çekmeyi öğrenecekse o sınıfı 
geçebilmek için en az 15 hastanın EKG'sini çekmesi 
gerekecek. Yani dikey ve yatay entegrasyonlarla 
eğitimi harmanladık, 1 ve 2'nci sınıftan itibaren 
kliniğe giriş uygulamalarıyla birlikte hekimlik sürecinin 
başlamasına odaklandık" dedi.

Ben İntörn Oldum' programının ilk ders sunumunu 
Tıp Fakültesi Dekanımız ve Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ramazan Özdemir yaptı ve 
“Kalp" konusunu anlattı.

Programın birinci gününde ilk oturum “Çocuk 
Acilleri" başlığıyla Prof. Dr. Erkan Çakır başkanlığında 
gerçekleşti. “Nörolojik Aciller" başlığıyla gerçekleşen 
ikinci oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Ertan 

Sönmez yaptı. “Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları" 
başlıklı üçüncü oturumu Prof. Dr. Meliha Meriç Koç 
modere etti. “Dahili Aciller 1" oturumunu Prof. Dr. 
Cumali Karatoprak, “Dahili Aciller 2" oturumunu ise 
Prof. Dr. Hacı Mehmet Türk yönetti. Dahili Aciller 
2 oturumunda Rektörümüz ve Nefroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu 
“Sıvı Elektrolit tedavisinde Temel Prensipler" başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Birinci günün son oturumu 
“Psikiyatri" başlığıyla gerçekleşti ve moderatörlüğü 
Prof. Dr. İsmet Kırpınar gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününün ilk oturumunda “Kardiyoloji 
ve Göğüs Hastalıkları Acilleri" başlığıyla gerçekleşti 
ve oturum moderatörlüğünü Prof. Dr. Nusret Açıkgöz 
yaptı. “Cerrahi Aciller 1" başlığıyla gerçekleşen 
oturuma Doç. Dr. Enver Kunduz, “Cerrahi Aciller 2" 
başlığıyla gerçekleşen oturuma ise Prof. Dr. Ömer 
Soysal başkanlık etti. Cerrahi Aciller 2 oturumunda 
sunumunu gerçekleştiren Rektör Yardımcımız ve 
Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
İbrahim Tuncay “Açık ve Kapalı Kırıklarda Acil 
Tedaviler" konusunu ele aldı. “Acilde Sık Karşılaşılan 
Durumlar" başlıklı oturumu Prof. Dr. Kazım Karaaslan 
modere ederken, “Temel Radyolojik Değerlendirmeler" 
başlıklı beşinci oturumu ise Prof. Dr. Mehmet Bilgin 
yönetti.

Programın son gününün son oturumunda, mezun olan 
öğrencilerimiz tarafından deneyim paylaşımı yapıldı. 
Her oturumda konuşmaların ardından intörnlerimiz 
akademisyenlerimize sorularını yöneltti. Program, 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Özlem Su 
Küçük' ün kapanış konuşmasıyla tamamlandı.
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BİLSAB SEMİNER 
SERİSİ
Üniversitemiz, BILSAB Seminer Serisi kapsamında alanında uzman yerli 
ve yabancı akademisyenleri ağırlıyor. Üniversitemizin Yaşam Bilimleri ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından organize edilen seminer programları 
hem online ve hem de yüz yüze gerçekleşiyor.

BILSAB Seminer Serisinin ilki 25 Şubat’ta gerçekleşti. 
1.BILSAB Seminer Serisinin konuşmacı konuğu 
Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Umut İnci Onat oldu. 
Dr. Öğr. Üyesi Umut İnci Onat, seminer kapsamında 
gerçekleştirdiği sunumunda “Kardiyometabolik 
sendromda lipid kaynaklı endoplazmik retikulum 
stresi: Yeni mekanizmalar ve terapötik hedefler” 
konusunu ele aldı.

BILSAB Seminer Serisinin ikincisi 5 Mart’ta gerçekleşti. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden Dr. 
Mehmet Somel, “Anadolu'da insanlık tarihi ve 
evrimi üzerine antik DNA İçgörüleri” konu başlığı 
kapsamında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

BILSAB Seminer Serisinin üçüncüsü 9 Nisan’da 
gerçekleşti. Programın konuk konuşmacısı Cambridge 
Üniversitesi Botanik Bölümünden Gitanjali Yadav 
oldu. Gitanjali Yadav, program kapsamında “Gıda 
güvenliği için yeşil karbon: Genomdan Fenomene” 
başlığıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

BILSAB Seminer Serisinin dördüncüsü 28 Nisan 
tarihinde gerçekleşti. Programın konuşmacı konuğu 

NIH ve Montana Üniversitesi’nden Dr. Amitava 
Roy, “COVID-19'a karşı bilgisayarlı ilaç geliştirme 
çalışmalarımızdan öğrenilen dersler” konusunda 
kapsamlı bir sunum yaptı. 

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik 
ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Fikrettin Şahin, 
2 Temmuz tarihinde gerçekleşen BILSAB Seminer 
Serisinin 5’incisinde konuk konuşmacı olarak yer aldı. 
Dr. Fikrettin Şahin “Bor içeren jel formülasyonu, akut 
ve kronik yara iyileşmesini destekler” konu başlığıyla 
ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı.

BILSAB Seminer Serisinin altıncısı 27 Ağustos’ta 
gerçekleşti. Seminerin konuşmacı konuğu Johns 
Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Emine Ertekin oldu. 
“Ekstrem  ortamlardan kayada yaşayan mikrobiyal 
topluluklarda çeşitliliğin itici güçleri” konulu spesifik 
ve detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Her bir seminer programının ardından konuşmacılar, 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı ve soru-cevap 
bölümünün ardından programlar sona erdi.
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EAHIL ÇALIŞTAYI’NDA 

YER ALDIK
European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 
tarafından her sene düzenlenen ve tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecilerini bir 
araya getiren EAHIL Çalıştayı, 2021 yılında 5-8 Temmuz tarihleri arasında 
"Crossing the Bridge: New Challenges, New Opportunities" temasıyla Marmara 
Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Üniversitemizin desteğiyle düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, etkinliğe 
ana konuşmacı olarak davet edilerek, “Medical Education 
During COVID-19 and Its Future Implication" başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Rektörümüzün sunumuna 
tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz 'Learn 
Bezmialem Uzaktan Öğretim Portalı' üzerinden erişim 
sağlamıştır.

Çalıştayda tıp ve sağlık bilimleri alanında uzmanlaşan Türk 
kütüphanecilerinin bir araya geldiği oturumda, EAHIL 2021 
Sanal Çalıştayı Bilim Komitesi'nde yer alan Kütüphane 
Direktörümüz Öğr. Gör. Özlem Yalçınkaya “Professional 
Practices of Medical and Health Sciences Librarianship in 
Bezmialem Vakif University Library" başlıklı sunum yaptı.

Aynı oturumda EAHIL2021 Yerel Komitesi Eş Başkanlığını 
yürüten Kütüphane Sorumlumuz Öğr. Gör. Kübra Zayim 
Gedik “Professional Organization Between Medicine 
and Health Sciences Librarian in Turkey: University and 
Research Librarians' Association Medical and Health 
Sciences Platform" başlıklı sunumla tıp ve sağlık bilimleri 
kütüphaneciliği alanında mesleki tecrübelerini yurt içi 
ve yurt dışındaki meslektaşları ile paylaştı.  Ayrıca Öğr. 
Gör. Kübra Zayim Gedik, EAHIL Derneğinde 2021-2024 
döneminde Türkiye Temsilcisi olarak görev yapan, 2020 
yılında Türkiye'de tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği 
alanında yapılan çalışmaları EAHIL Derneği Konsey 
Toplantısında diğer ülkelerin temsilcilerine sundu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü 
personelimizden Elif Kayı ve Öğr. Gör. Kübra Zayim Gedik, 
çalıştaya “The Impact of 'Sleeping Beauty' on Science: 
The Awakening of Coronavirus Publications" konulu 
poster çalışması ile katılım sağladı.
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STRONGER TOGETHER 
WEBINAR SERİSİ  
DEVAM EDİYOR
İlki 11 Mart’ta gerçekleştirilen Stronger Together Webinar Serisi tüm 
hızıyla devam ediyor. Alanında uzman uluslararası pek çok konuşmacıyı 
ağırladığımız programın 9 ve 10’ununcusu geçtiğimiz günlerde 
tamamlandı.

8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen “Stronger 
Together  IX” webinarının konuşmacısı olan 
Al-Zaytoonah Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Suhair Sunoqrot, “Terapötik 
ajanlar ve nanoparçacık yapı taşları olarak bitki 
polifenollerinin çok yönlülüğü” konu başlığında 
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

14 Temmuz’da gerçekleştirilen “Stronger 
Together X” webinarının konuşmacısı ise 
Romanya Oradea Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simona 
Cavalu, “COVID-19 krizi sırasında klinik öncesi 
araştırma yürütmenin zorlukları” konu başlığıyla 
hazırladığı sunumu gerçekleştirdi.

Her bir programın ardından konuşmacılar, 
dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak webinarı 
sonlandırdı.
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BEZMİÂLEM 
KARDİYOLOJİ GÜNLERİ  
GERÇEKLEŞTİ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Günleri alanında uzman 
akademisyen ve hekimlerin katılımıyla 31 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Kardiyoloji Günleri etkinliği Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in koordinesinde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Prof. Dr. Ramazan Özdemir, 
“Mitraclip ve AFR” ile ilgili sunumunu da örnek 
vakalar üzerinden yaptı.

İlk oturumun konuşmacıları arasında yer alan 
akademisyenlerimizden Doç. Dr. Mahmut Uluganyan 
“Kronik Total Oklüzyon” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Oturumda Doç. Dr. Mahmut 
Uluganyan’dan sonra söz alan bir diğer konuşmacı 
Uzm. Dr. Aydın Nadir oldu. “TAVI” başlıklı sunumunu 
gerçekleştiren Uzm. Dr. Aydın Nadir, örnek vakalar 
üzerinden konuyu detaylandırdı.
  
Etkinliğin ikinci oturumunda ise Kardiyoloji 
Anabilim Dalı akademisyenlerimizden; Doç. Dr. 
Nuray Kahramanay “Infektif Endokardit”, Dr. Öğr. 
Üyesi Asım Enhoş “Kalp Yetmezliği Tedavisinde 
Yenikler”, Dr. Öğr. Üyesi Nijad Bakhsaliyev “Pulmoner 
Hipertansiyon” ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Karaçöp 
“Hiperlipidemi” sunumlarını yaptılar. Akademisyen 
ve hekimlerimiz oturumların sonunda katılımcıların 
merak ettiği soruları yanıtladılar. 

Etkinliğin ikinci gününün açılışını Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerinden 
Uzm. Dr. Meltem Altınsoy “Antikoagüla Tedavi” 
sunumuyla yaptı. Uzm. Dr. Meltem Altınsoy’un 
ardından konuşmasını gerçekleştiren Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Nusret Açıkgöz 
“Ritim Kontrol Tedavisi” konulu sunumunu 
tamamladıktan sonra katılımcılardan gelen soruları 
yanıtladı.

Etkinliğin son oturumunda ise İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyolojik Temel 
Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız 
“Ivus” işlemi ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 
Liv Hospital hekimlerinden Prof. Dr. Gökhan Kahveci 
ise “Periprosedural Ekokardiyografi” konusunu örnek 
vakalar üzerinden detaylı şekilde aktardı.

Webinarda sunumlarını gerçekleştiren 
akademisyenlerimiz, kardiyak hastalıkların 
teşhis, tanı ve girişimsel tedavi süreçlerindeki 
deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca girişimsel 
tedavi yöntemlerinin hastalar için büyük konfor 
oluşturduğunun da altını çizdiler.
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı tarafından ilk kez gerçekleştirilen “1.Bezmialem 
Kadın Doğum Günleri” alanında uzman yerli ve yabancı pek 
çok akademisyeni ağırladı. Toplantının açılış konuşmasını 
Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadlullah Aksoy 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, ''Bugün ilkini 
gerçekleştireceğimiz 1. Bezmialem Kadın Doğum Günleri’nde 
‘Jinekolojik Onkoloji, Perinatoloji ve Üreme Endokrinolojisi ve 
İnfertilite’ ana başlıklarında yapılacak oturumlarda yurt içi ve 
yurt dışından davetli konuşmacılarımızdan dinleyeceğiz. Böylesi 
değerli bir programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi 
kutluyor, tüm katılımcılara faydalı bir toplantı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Toplantıya başkanlık eden Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanımız Prof. Dr. Gürkan Kıran, tüm konuşmacı 
ve dinleyicilere hoş geldiniz diyerek toplantının kapsamına 
ve amacına dair kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
“Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite” başlıklı ilk oturumun 
moderatörlüğünü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Engin Oral ve Doç. Dr. Pınar Özcan 
yaptı. 

İlk oturumun ardından gerçekleşen Uydu Sempozyumda Prof. 
Dr. Engin Oral “Oasit Sayısı ve Kümülatif Canlı Doğum Oranı” ile 
ilgili önemli bilgiler aktardı.

İkinci oturum ise akademisyenlerimizden Prof. Dr. Gürkan 
Kıran ve Doç. Dr. Ayşe Filiz Gökmen Karasu moderatörlüğünde 
düzenlendi. Oturumda “Jinekolojik Onkoloji” konusu 
tüm yönleriyle ele alındı. Programın son oturumunu 
akademisyenlerimizden Prof. Dr. Osman Şevket ve Doç. Dr. 
Mehmet Serdar Kütük modere etti. “Obstetrik-Perinatoloji” konu 
başlığıyla ilgili detaylı sunumların yer aldığı oturumun sonunda 
soru-cevap sürecini de kapsayan tartışmalar gerçekleşti.

BEZMİÂLEM  
KADIN DOĞUM GÜNLERİ  
GERÇEKLEŞTİ
Bezmialem Kadın Doğum Günleri 19 Eylül tarihinde Prof. Dr. Gürkan Kıran ve 
Prof. Dr. Engin Oral başkanlığında Erich Frank Konferans Salonunda hibrit olarak  
gerçekleşti.



Bezmiâlem Aktüel 2021  /   69

TÜRKİYE’NİN  
İLK FİTOFARMASİ  
UZMANLIK ALANI MEZUNU
İlklerin Üniversitesinden bir ilk daha! Fitofarmasi Uzmanlık alanının 
Türkiye’deki ilk mezunu, Eczacılık Fakültesi Fitofarmasi Uzmanlık Öğrencimiz 
Ecz. Melike Nur Akbaş oldu.

Fitofarmasi alanı, tıbbi bitkilerden elde 
edilen ve Farmakope normlarında 
standardize edilerek etkililik, güvenlik ve 
kalite analizleri yapılmış ve uygun şekilde 
doze edilmiş bitkisel tıbbi ürünlerin, 
tedavi protokolüne uygun bir şekilde 
düzenlenmesinde, hasta sağlığının 
korunmasında ve iyileşmesinde hekimlerle 
işbirliği içerisinde danışmanlık görevini 
yapan; tedavide kullanılan bitkisel tıbbi 
ürünlerin hastaya ulaşması ve kullanılması 
sürecinin her basamağında görev alan 
eczacılara özgü bir uzmanlık alanıdır. Bu 
alanda Türkiye’deki ilk mezun Eczacılık 
Fakültesi Öğrencimiz Ecz. Melike Nur 
Akbaş oldu.

Uzmanımızın tez savunma ve uzmanlık 
bitirme sınavlarına Eczacılık Fakültesi 
Dekanımız ve Farmakognozi Anabilim 
Dalı Başkanımız Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, 
Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi ve Fitoterapi 
Merkez Müdürümüz Prof. Dr Murat Kartal, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanımız 
ve Fitoterapi Derneği Başkanımız Prof. 
Dr. Adem Akçakaya, İstanbul Üniversitesi 
Öğr. Üyesi Farmasötik Botanik Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr.  Emine Akalın 
Uruşak, Eczacılık Fakültemiz Farmakoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Üyesi Vecdi 
Melih Altan, Eczacılık Fakültemiz Analitik 
Kimya Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şerife Evrim 
Tekkeli hocalarımız katıldı.
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ROMATOİT ARTRİT 
TEDAVİSİNE GÜNCEL 
YAKLAŞIMLAR  
SEMPOZYUMU
Sürekli Eğitim Merkezimiz ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
işbirliği ile Romatoit Artrit Tedavisine Güncel Yaklaşımlar sempozyumu 
alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Sürekli Eğitim ve Araştırma 
Merkezi Müdürümüz, aynı zamanda da Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Merkezi Anabilim Dalı Başkanımız 
Prof. Dr. Teoman Aydın gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Teoman Aydın, programda Romatoit Artrit konusuna 
non-farmakolojik ve farmokolojik yaklaşımların ele 
alınacağını belirterek sözü Dr. Mert Kara’ya bıraktı. 

Romatoit Artrit Tedavisinde Non-Farmakolojik 
Tedaviler konusunu ele alan Dr. Mert Kara, Romatoit 
Artrit tedavisinde farmakolojik tedavilerin çok önemli 
olduğunun, özellikle de semptomların hafifletilmesi 
ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde 
multidisipliner yaklaşımların öne çıkmakta olduğunun 
altını çizdi.

Programın bir diğer konuşmacısı olan Doç. Dr. 
Ozan Volkan Yurdakul, Romatoit Artrit Tedavisinde 
Farmakolojik Tedaviler başlıklı sunumunu yapmak 
üzere sözü aldı. Doç. Dr. Ozan Volkan Yurdakul, 
“Romatoit Artrit, nedeni bilinmeyen simetrik, 
sistemik ve inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın 
erken dönemde tanınması ve ilaç tedavisine erken 
başlanması, hastalık aktivitesinin kontrolü ve eklem 
hasarının önlenmesi için elzemdir” dedi. Tanı koyma 
ve tedavi evresine yönelik bilgiler veren Doç. Dr. Ozan 
Volkan Yurdakul, sunumunu tamamladıktan sonra 
online ortamdan gelen mesajları yanıtladı.

İzleyicilerin vaka odaklı sorularının yanıtlanmasının 
ardından konuşmacılara 'Teşekkür Belgesi' takdim 
edilerek program sonlandırıldı.
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DRAGOS HASTANEMİZİN 
5. YILINI KUTLADIK
2016 yılında hizmete açılan Dragos Hastanemizin 5. yılını yöneticilerimiz, 
hekimlerimiz ve idari personelimizle bir arada kutladık.

Dragos Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Sedat Ziyade, açılış 
konuşması yaparak hastanemizin kurulduğu günden itibaren yapılan 
çalışmaları ve hastalarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini her geçen 
gün büyüyen kadromuzla birlikte daha iyiye nasıl taşıdıklarını 
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Kurucu Başhekimimiz 
Prof. Dr. Nurzat Elmalı’ya teşekkür plaketini, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. İbrahim Tuncay ise kuruluş döneminde İşletme 
Direktörlüğü görevini gerçekleştiren Av. Muhlis Eren’e teşekkür 
belgesini takdim etti.
 
Başhekimimiz Prof. Dr. Sedat Ziyade, desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet Akça, Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Genel Sekreterimiz Dr. Zeynep 
Görmezoğlu’na teşekkürlerini çiçek sunarak iletti. Ardından tüm 
yöneticilerimizin katılımıyla 5. yıl pastamız kesildi. 



72   /   Bezmiâlem Aktüel 2021

INFLAM-IST PLATFORMU  
LANSMAN TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji 
Platformları kapsamında İstanbul Üniversitesi yöneticiliğinde, Üniversitemiz, 
Koç Üniversitesi, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Onko-Koçsel 
İlaçları ortaklığıyla oluşturulan INFLAM-IST platformunun geliştirdiği 
İnflamazom Aracılı Otoenflamatuvar Hastalıkların Takip ve Tedavisine 
Yönelik Biyogösterge ve İleri Teknoloji Ürünü İlaçların Geliştirilmesi’ 
projesinin lansman töreni gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük 
Binası’nda gerçekleşen lansman töreninde TÜBİTAK 
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektörümüz 
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Mahmut Ak, Proje Yöneticisi Prof. Dr. 
Ahmet Gül, Prof. Dr. Burak Erman, Koçak Farma 
İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Onko-Koçsel İlaçları 
temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları 
yer aldı. Lansmanda Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
Rektörümüz “INFLAM-IST Platformu aracılığıyla 

gerçekleşecek bu kıymetli projeler ile ülkemize özgü 
sağlık sorunları üzerinden ilerleyerek, toplumda 
sık görülen hastalıklarda da kullanılabilecek 
yenilikçi ilaçların sağlık camiasına kazandırılması 
amaçlamaktadır. Bu projenin akademi ve sanayi iş 
birliğinin önemli örneklerinden birisini oluşturacağına 
inancım ve güvenim sonsuzdur” dedi. Rektörümüz, 
“Misyonu nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek 
olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, her zaman 
ülkemize ve dünyaya değer katacak bilimsel 
projelerin içinde yer almaktan onur duymaktadır. 
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TÜBİTAK tarafından ilk kez başlatılan 1004 programı 
tarafından desteklenen INFLAM-IST platformu 
aracılığıyla gerçekleştireceğimiz projelerin şimdiden 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin 
hayata geçmesinde emeği olan herkesi yürekten 
kutluyor, tüm paydaşlarımıza saygılarımı sunuyorum” 
şeklinde konuştu. 

INFLAM-IST platformunun programı rekombinant 
DNA teknolojileri kullanarak, ülkemiz koşullarında 
üretilebilecek yenilikçi biyolojik ilaçlar geliştirmeyi 
hedefleyen 11 alt projeden oluşmaktadır. İstenen 
hedefe bağlanacak küçük antikor parçalarının (nanokor 
ve Fab parçaları) üretilmesi ile, biyolojik ilaçların etki 
süresini uzatacak pegilasyon teknolojilerinin ilaç 
sanayiimize kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 
ülkemizde yetişen Colchicum bitkilerinden kolşisin 
elde edilmesi ve farmasötik biyoteknoloji imkanları ile 
biyoyararlanımı yüksek kolşisin ilaçlarının üretilmesi 
de projenin hedefleri arasındadır.

INFLAM-IST Platformu öncelikle ülkemizi ilgilendiren 
Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına yönelik ilaçların 
geliştirilmesini hedeflemişse de aynı tedavi 
yöntemlerinin benzer iltihap mekanizmaları ile 
gelişen ama toplumda çok daha sık görülen kalp ve 
damar hastalıkları, obesite, diyabet, Alzheimer gibi 
hastalıklarda da kullanılabilme olasılığı bulunmaktadır. 
Ayrıca, kazanılacak nanokor ve Fab parçası üretimi 
ve pegilasyon teknolojileri sayesinde, pek çok 
farklı hedefe yönelik yenilikçi biyolojik ilaçların da 
geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

1004 Programı kapsamında dört yıl süre ile 
desteklenen projenin en önemli çıktılarından birisi 
de yenilikçi biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi 
alanında yetişmiş insan gücünün arttırılması olacaktır. 
Akademi ve sanayi iş birliği sayesinde, birlikte 
geliştirmenin en güzel örneklerinden birisinin ortaya 
konması ve ülkemize özgü sağlık sorunları üzerinden 
ilerleyerek, toplumda sık görülen hastalıklarda 
da kullanılabilecek yenilikçi ilaçların tüm dünyaya 
kazandırılması mümkün olabilecektir.
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BEZMİÂLEM  
MEZUNLARINI UĞURLADI
Bezmiâlem Vakıf Üniversitemiz 2020-2021 akademik yılı mezunlarını uğurladı. 
10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Mezuniyet Törenlerimize Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcılarımız Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan 
Yavuz, Mütevelli Heyeti Başkanımız Ahmet Akça, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Dekanlarımız, Yöneticilerimiz, Akademisyenlerimiz, Velilerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak 
gerçekleştirilen Mezuniyet Törenleri bu yıl aşılamanın 
büyük oranda  gerçekleşmesi ile yüz yüze yapıldı.

Mezuniyet törenlerinde konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, “Hepiniz iyi biliyorsunuz ki sağlık; insanın 
yaşamı boyunca en değerli ve en kıymetli hazinesidir. 
Siz mezunlarımın hep aklınızda bulundurmanızı 
istediğim en önemli şey şudur ki; bir sağlık neferi 
olmak, hayat kurtarmak, insanların yaşamına dokunarak 
onların mutluluğuna katkı sağlamak her türlü takdirin 
üzerindedir. Bunun asla maddi bir karşılığı yoktur. Onun 
için hangi koşulda bulunursanız bulunun, hangi maddi 
imkân veya imkânsızlıklar içinde olursanız olun; meslek 
bilinci ile hareket edin ve bu kutsal görevin ne denli önemli 

olduğunu unutmadan her zaman motivasyonunuzu diri 
tutun. Sizler bu bilinç ve inançla görevinizi yaptığınızda, 
emin olun ki bunun karşılığı her zaman fazlasıyla size 
dönecektir" dedi.

Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde konuşan Fakülte 
Dekanımız Prof. Dr. Ramazan Özdemir, mezun olan 
öğrencilere şu sözlerle seslendi: “Öğrencilerimizin 
eğitiminde emeği geçen tüm üniversite yönetici ve 
akademisyenlerine, hastane başhekimliği başta olmak 
üzere tüm hekimlerimize teşekkür ederiz. Hekimlik bir 
insanlık sanatıdır. Hekim olmak; sevmek, hissetmek, 
dokunmak, sabretmek, şefkat göstermek, merhametli ve 
adil olmaktır. Hekim olmak, kamil olmaktır ve nihayetinde 
hekim olmak, Allah'ın gizli sırlarına erişebilmektir. Biz 
sizleri iyi bir hekim olmanızın yanı sıra topluma ışık 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitemiz 2020-2021 akademik yılı mezunlarını uğurladı. 
10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Mezuniyet Törenlerimize Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcılarımız Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan 
Yavuz, Mütevelli Heyeti Başkanımız Ahmet Akça, Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza 
Kazancıoğlu, Dekanlarımız, Yöneticilerimiz, Akademisyenlerimiz, Velilerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.

tutacak, toplumun refah seviyesini yükseltecek 
çağdaş, aydın, entelektüel ve hoşgörülü insanlar olarak 
yetiştirmeyi amaçladık. Sizlerin iyi bir insan ve iyi bir 
hekim olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Hayallerinizi 
geniş tutun ve bunun için çalışmaya devam edin."

Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreninde konuşan 
Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, 
akademik kadro ve öğrenci velileri başta olmak 
üzere emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti. 
Diş Hekimliği Fakültemizin mezuniyet coşkusuna 
ortak olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın 
Özgül Özkan Yavuz da konuşmasını gerçekleştirmek 
üzere kürsüye davet edildi. Üniversitemizin tarihine 
değinen Yavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin 
köklü bir geçmişe sahip olduğunu, iyi bir akademisyen 
kadrosuna sahip olduğunu ifade ederek mezun olan 
öğrencilere bundan sonraki süreçte başarılı bir iş 
yaşamı diledi.

Eczacılık Fakültemizin mezuniyet töreninde konuşan 
Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, “Bugün, 
2010 yılında kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Eczacılık Fakültemizin kurucu dekanı olarak 6'ncı 
dönem mezunlarımızı vermenin onurunu yaşıyoruz. 
Bu yıl 39 öğrencimizi mezun ettik, geçtiğimiz yıl 
ise 45 öğrencimiz mezun olmuştu. Geçtiğimiz yıl 
pandemi nedeniyle online ortamda mezuniyet 
törenimizi gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla bugünkü 
törenimizde, geçtiğimiz yılın mezunları da aramızda 
olacak ve sahnede yerini alacak. Öğrenciliği 
tamamlayıp eczacılığa adım attığınız güzel ve anlamlı 
bir gün, bugün. Bu süreçte gösterdiğiniz emek ve 
çabalarınızdan sizleri ve saygıdeğer velilerimizi tebrik 
ediyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarına seslenen 
Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Erdal Tekarslan, ''Zor ve 
sabır isteyen bu sürecin sonunda bugün mezuniyet 
heyecanını yaşıyoruz. 230 sağlıkçımız bugün mezun 
oluyor ve meslek yaşamında yerini almaya hazırlanıyor. 
Sizlerle gurur duyuyor ve bu gurur tablosuna katkıda 
bulunan akademisyenlerimiz ve velilerimize de 
teşekkür ediyoruz" dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun mezuniyet 
coşkusuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın 
Ahmet Misbah Demircan da ortak oldu. 

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen 
SHMYO Müdürümüz Prof. Dr. Akçahan Gepdiremen 
mezunlarımıza şöyle seslendi:

“Sevgili öğrencilerimiz, pandemi nedeniyle uzaktan 
teorik ve yüz yüze pratik uygulamalarımızın son 
derece disiplinli bir şekilde yürütülmüş olması, 
eğitiminiz süresince hastane ve polikliniklerimizde 
çok sayıda hasta ile karşılaşmış olmanız nedeniyle 
sizleri iş yaşamına donanımlı şekilde hazırladığımıza 
inanıyoruz. Bu konuda emeğini esirgemeyen çok 
değerli yönetimimize, idari personellerimize teşekkür 
ediyorum." 

Açılış konuşmalarının ardından, geçtiğimiz yıl 
COVID-19 Pandemisi nedeniyle online olarak 
gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle uğurladığımız 
2020 mezunlarımıza diploma takdimi yapıldı. Ardından 
2021 yılı mezunlarımız akademisyenlerimizden 
diplomalarını aldı.

Tüm öğrencilere diplomaları takdim edildikten sonra 
coşkulu bir kep atma seramonisiyle törenler sona erdi.
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BASIN
DA BVU

Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanımız  

Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Sosyal Medya 

Dismorfofobisi” ile ilgili TRT 1 Ana Haber’e 

özel açıklamalarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 

Üyemiz Uzm. Dr. Hamza Ogun,  

“3. doz aşılama” ile ilgili kafalardaki 

karışıklığı gidermek amacıyla 24 TV’ye  

özel açıklamalarda bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 

Sait Gürsoy’un sunduğu Bloomberg HT’de 

yayınlanan Başarıya Doğru programına 

konuk oldu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın  

“3 santimden Kalp Tamiri” haberi  

Hürriyet Gazetesi’nde yer aldı.

Dermatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz 

Prof. Dr. Özlem Su Küçük ve Göğüs 

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz 

Uzm. Dr. Hamza Ogun, “Aşırı hijyen ve 

bağışıklık üzerindeki etkisi” konulu haber 

çalışması kapsamında TRT 1 Ana Haber’e 

önemli açıklamalarda bulundu.
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Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 

Habertürk TV’de yayınlanan Yolun 

Başındayken programına konuk oldu.

Sağlık çalışanlarımız, Haber Global’e verdikleri 

röportaj aracılığıyla “Aşı Olun” çağrısında 

bulundu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnan, 
“Çocuklarda Varis Artışı” konusuyla ilgili  
TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. 

Ertan Sönmez, “Güneş Çarpması ve korunma 

yolları” ile ilgili Show TV Ana Haber’e özel 

açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Filiz 

Gökmen Karasu, “Kadınlarda İdrar 

Kaçırma” konusu ile ilgili Mothers Life 

Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Psikiyatri Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz 

Dr. Öğr. Üyesi Özge Kılıç, “Antidepresan 

Kullanımında Artış” konusuyla ilgili 

Habertürk TV’ye özel açıklamalarda 

bulundu.
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Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Dr. Orkhan Aliyev in' 

Periprostetik Eklem Enfeksiyonunun 

Tanı ve Tedavisinde Sonikasyonun Yeri 

ve Sonuçlara Etkisi' isimli tez çalışması, 

SICOT Uluslararası Ortopedi ve 

Travmatoloji Kongresi’nde ‘En İyi Klinik 

Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Üniversitemiz, dünyanın en itibarlı derecelendirme 

kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) 

tarafından açıklanan listenin “Öğretim” kategorisinde 

4. Sırada yer alma başarısı gösterdi.

Üniversitemiz, ABD’nin en saygın 

üniversitelerinden Johns Hopkins 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden sonra 

şimdi de Hemşirelik Bölümü ile iş birliği 

anlaşması imzalamıştır.
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Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği 

(ESSSE) tarafından Üniversitemiz 2021-

2025 yılları arasında Avrupa Omuz ve 

Dirsek Cerrahisi Eğitim Merkezi seçildi.

TEKNOFEST kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslararası 

Buluşçular Birliği Federasyonu, WIPO ve TÜRKPATENT iş birliğinde 

düzenlenen 6.İstanbul UluslararasıBuluş Fuarı ISIF’21’de 20 farklı 

ülkeden 72’si yabancı toplam 254 buluş tanıtıldı. Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi olarak 10 buluşumuz ile katıldığımız fuarda 1 altın, 2 

gümüş ve 1 bronz madalya kazandık.




