


TA N I  V E  T E DAV İ  B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Oral İmplantoloji
Ortodonti

Pedadonti
Periodontoloji

Protez
ANESTEZİ, ALGOLOJİ VE AĞRI MERKEZİ

Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi

BESLENME VE DİYET
Sağlıklı Beslenme Programı

Hastalıklarda Beslenme Programı
Kişiye Özel Kilo Verme ve Alma Programları

Bölgesel Zayıflama
-Andülasyon
-Lenf Drenaj

-Soğuk Lipoliz 
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Bel ve Boyun Fıtığı Mikrocerrahi
Disk Cerrahisi Kranial Cerrahi

CHECK-UP PROGRAMLARI
Ayrıntılı Check-up

Çocuk Sağlığı Check-up 
Erkek Sağlığı Check-up 

Genel Check-up
Göz Sağlığı Check-up 

Kadın Sağlığı Check-up 
Kanser Tarama Check-up 

VIP Kadın/Erkek Check-up
ÇOCUK CERRAHİSİ 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Fetal Ekokardiografi
ÇOCUK NÖROLOJİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Alerji Testleri

Sağlıklı Çocuk Takibi
DERMATOLOJİ

Derma Lazer 
Ciltte PRP Tedavisi

Jinekolojik Lazer 
Dermatoskopi

Lazer Epilasyon
ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 

Botoks ve Dolgu Uygulamaları
Meme Rekonstrüksiyon-Jinekomasti

Dış Kulak Estetiği
Yüz ve Boyun Germe

Liposuction
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne

Klinik Pilates
GASTROENTEROLOJİ

Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi

Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi 

Meme Cerrahisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI

Allerji ve Aşı
Solunum Fonksiyon Testleri

GÖZ HASTALIKLARI
Glokom

Katarakt ve Refraktif Cerrahi 
Kornea ve Kontakt Lens 

Laser Cerrahi
Okulaplastik Cerrahi

Retina ve Diyabet
Şaşılık
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Gebelik ve Doğum
Jinekolojik Cerrahi/Myom ve Over Kisti 
Laparoskopik/Histeroskopik Müdahale 
Menopoz Takibi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları 
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri 
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması 
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Efor-Treadmill 
Holter (24 saat EKG) 
EKG
Ekokardiyografi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler 
Biyokimya 
Endokrinoloji 
Hematoloji 
Mikrobiyoloji 
Moleküler Biyoloji 
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
Cerrahi Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
Medikal Yöntemlerle Yapılan Obezite Tedavisi
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi 
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi 
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
Bilgisayarlı Tomografi 
Direkt Röntgen 
Kemik Dansitometri 
Mamografi
MR (Manyetik Rezonans) 
Renkli Doppler Ultrason 
Ultrasonografi
Perküten Radyoloji (Biopsi İşlemleri)
SAÇ EKİM KLİNİĞİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Prostat Cerrahisi 
Mikrocerrahi
Varikosel Cerrahi
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı, Dahiliye, Kadın Doğum, Ortopedi, Genel Cerrahi 
alanlarındaki Uzman Hekimlerimizle 7/24 Hizmetinizdeyiz
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Merhabalar

Gecikmeli bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayının üç ay önce elinize ulaşması gerekiyordu. O zamanki sunuş 
yazısında bahardan, çiçeklerin açmaya başladığından, bütün mevsimlerin çok güzel yaşandığı  ülkemizden 

söz etmiştik. Arada neler olduğunu hepimiz biliyoruz. 11 Mart itibarı ile resmi olarak ülkemizde de görülmeye 
başlayan Covid-19 vakaları ile birlikte salgının tüm safhaları yaşandı ve yaşanmakta.

Bu sayımızı ‘Jinekoloji Özel Sayısı’ olarak hazırladık. Konusunda uzman arkadaşlarımız merak edilebilecek 
hemen her mevzuda yazılar yazarak katkıda bulundular. Aklınıza takılacak sorularınıza mutlaka cevap bulacağınızı 

düşünüyoruz.

Pandemi süreci’nde Uluslararası hareketliliğin azalması ile birlikte Yurtdışı hastaların sayısında azalma oldu. Süreç 
sonrasında aktif  çalışabilmek için hastanemizde bu konuda yapılanma oluşturuldu ve yabancı hasta takip ve 

tedavisi için sistem hazır olarak beklemekte.

Salgının bize öğrettiği sosyal mesafelenme ve hijyen tedbirlerine uyulması devam eden sürecin en az hasarla  
atlatılması için çok önemli. Bundan böyle kişisel alanımızı daha iyi belirleyerek ve özellikle  de el yıkama ve 

dokunmaktan kaçınma alışkanlıklarımızı unutmadan hayatımıza devam edeceğiz. Bahsedilen ikinci salgın dalgası 
bu şekilde kolayca atlatılacaktır diye düşünüyorum.

Bitirmeden önce hastanemizin pandemi sürecindeki çalışmalarını yürüten “Salgın Komitesi” ndeki dostlarımızın 
adını zikrederek ve ismi geçmeyen tüm personelimize de teşekkür ederek bitirmek istiyorum.

Genel Müdür: Hayati Odabaşı
Medikal Direktör: Dr. Salih Mercan

Salgın komitesi adına koordinatör: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Alıcı
İç Hastalıkları Uzmanları: Doç. Dr. Sabahattin Gül, Dr. Ahmet Faruk Yağcı, Dr. Necip Çetiner, Dr. Nursal Filorinalı 

Konduk ve Dr. Yasin Keskin
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları: Dr. Levent Meriç, Dr. Yusuf Ziya Yener ve Dr. Hüseyin Uzunağaç

Kardiyoloji Uzmanı: Prof. Dr. Eralp Ulusoy
Acil Servis Sorumlusu: Dr. Rahmet Mustapayev

Eczacı: Muhammed Emin Arvas
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Ayşe Nur Katırcı

Resmi İşlemler Sorumlusu: Sinem Demirbaş

Bu çalışma ortamının oluşmasına yardım eden ve tıbbi gereklilikler söz konusu olduğunda her türlü kolaylığı 
sağlayan Mali ve İdari işler Direktörü İsmail Mert, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam ve Hasta Hizmetleri 

Müdürü Halil Öztürk de sürecin ortada görünmeyen önemli isimleri.

Ayrıca yüksek riske rağmen itirazsız, tüm önlemleri alarak çalışan hemşirelerimiz her noktada bizlerin en büyük 
yardımcısı oldular. 24 saat çalışan acil personelimiz, susmayan telefonları biteviye cevaplayan çağrı merkezimiz,  

temizlik ve güvenlik personelimiz de bu sınavı güzellikle geçtiler...

Bu derginin oluşmasında emeği geçen tüm dostlarla birlikte iyi günlerde görüşmek üzere...

DR. AHMET FARUK YAĞCI
G e n e l  Y a y ı n  Y ö n e t m e n i
İ ç  H a s t a l ı k l a r ı  U z m a n ı
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İ ç indek i le r

BİZDEN HABERLER

RÖPORTAJ
AYNI BAHÇEDE 20 YIL

POLİKİSTİK OVER SENDORMU 
OP. DR. ÖZGÜR ÇETİNER

KISIRLIĞA YOL AÇAN PROBLEM
ENDOMETRİOZİS
OP. DR. TÜLAY KOLDAŞ

MİYOM HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
OP. DR. AYŞE SOLAROĞLU

PELVİK RELAKSASYON
(GEVŞEME) TEDAVİ EDİLEBİLİR
OP. DR. MEHMET AYGÜN

İDRAR KAÇIRMA VE TEDAVİSİ
OP. DR. ZİLAL HOCAGİL

HPV ve GENİTAL SİĞİL
OP. DR. NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

KANSERİN HABERCİSİ
VIN TANI VE TEDAVİSİ
OP. DR. MEHTAP KARAASLAN

ADET ÖNCESİ GERGİNLİK SENDROMU
(PREMENSTRUEL SENDROM)
OP. DR. AYŞE SOLAROĞLU

LAZER EPİLASYON YAPTIRMADAN 
ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

ANTİ-D 
KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİ
ECZ. MUHAMMED EMİN ARVAS

SİNEMA KUŞAĞI
DR. AHMET FARUK YAĞCI

HAYALET ŞEHİRDE BİR GÜN:
ÇERNOBİL VE PRİPYAT
DR. NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

ANLAŞMALI KURUMLAR
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59
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34

32
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40

48
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KISIRLIK ( İNFERTİLİTE)
OP. DR. NİHAL ÇAKIR

KAPALI RAHİM ALINMASI AMELİYATI
(LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ)

OP. DR. ZİLAL HOCAGİL

KADIN SAĞLIĞI VE BESLENME 
DYT. ESRA KURT MUTLU

22

YUMURTALIK KİSTLERİ
OP. DR. AYŞE MERYEM USLU

VULVODİNİ-AÇIKLANAMAYAN
BİR AĞRI DURUMU
OP. DR. MEHTAP KARAASLAN

ANORMAL RAHİM KANAMALARI
OP. DR. AYŞE MERYEM USLU
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TÜRKİYE HASTANESİ
ADINA İMTİYAZ 
SAHİBİ  VE BAŞHEKİM 
Faruk KOCA

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Uzm.  Dr.  Ahmet  Faruk YAĞCI

YAYIN KURULU
Op. Dr.  Nevra TOPALİSMAİLOĞLU 
Semra KAYA
Hal i l  ÖZTÜRK

E D İ T Ö R
B e r i l  B A K İ

G R A F İ K  TA S A R I M C I
E r g i n  YAVA Ş

YÖNETİM YERİ
TÜRKİYE HASTANESİ
MERKEZ MAH.  DARÜLACAZE CAD. 
NO:  14/1  34381  Ş İŞL İ  /  İSTANBUL
TEL:  0212 314 14  14 
FAKS:  0212 314 14  15 
www.turk iyehastanes i .com

A c i l  S e r v i s
D r.  Me h m et  SA R G I N
D r.  Ra h m et  M U S TA PAY E V

Ağ ı z  ve  D i ş  S a ğ l ı ğ ı
D t .  H i l a l  Yı l d ı z  Y Ü KS E L
D t .  A n ı l  TAŞ K I N

A n e s t e z i y o l o j i  ve  Re a n i m a s y o n
Uz m .  D r.  Leve nt  M E R İ Ç
Uz m .  D r.  Yu s u f  Z i ya  Y E N E R
Uz m .  D r.  H ü s ey i n  U Z U N AĞAÇ
Uz m .  D r.  Fa h r i ye  Ç İ Ç E K

B e s l e n m e  ve  D i y e t
D y t .  E s ra  Ku r t  M U T LU 
D y t .  B a h a t t i n  A R S L A N

B e y i n  ve  S i n i r  C e r r a h i s i
O p .  D r.  Leve nt  A K D U YG U

B i y o k i my a
Uz m .  D r.  E m i n e  A K I N

Ç o c u k  C e r r a h i s i
P rof .  D r.  Yu n u s  S ÖY L E T
O p .  D r.  Ce m  K A R A

Ç o c u k  Ka r d i y o l o j i
D o ç .  D r.  Yı l m a z  M U T LU

Ç o c u k  N ö r o l o j i
D o ç .  D r.  G ü l t e n  H A M D İ Y E VA

Ç o c u k  Ro m a t o l o j i s i
D o ç .  D r.  Ke n a n  BA R U T

Ç o c u k  S a ğ l ı ğ ı  ve  H a s t a l ı k l a r ı
D o ç .  D r.  Ö z n u r  K Ü Ç Ü K
Uz m .  D r.  E s ra  Ç E T İ N K AYA
Uz m .  D r.  S a l i m  E R D O ĞA N
Uz m .  D r.  Ş ü k r ü  Ç İ D O
Uz m .  D r.  İ l ka y TO P R A K L I
Uz m .  D r.  E ş re f  Z I N  L AT T

D e r m a t o l o j i
Uz m .  D r.  Met i n  O Ğ U Z
Uz m .  D r.  Me ht a p  K A R A AS L A N

F i z i k  Te d a v i  ve  Re h a b i l i t a s y o n
D o ç .  D r.  Ay l a  A K BA L
Uz m .  D r.  Fa t m a  İ n c i  AY D İ L E K

G a s t r o e n t e r o l o j i
Uz m .  D r.  Re f i k  O KÇ U

G e n e l  C e r r a h i
P rof .  D r.  Ha s a n  TAŞ Ç I
O p .  D r.  Ca v i t  H A M Z AO Ğ LU
O p .  D r.  Ece  KO Ç U M

G ö ğ ü s  H a s t a l ı k l a r ı - A l e r j i
P rof .  D r.  Re ce p  AY D İ L E K

E s t e t i k ,  P l a s t i k  ve 
Re ko n s t r ü k t i f  C e r r a h i
O p .  D r.  M u ra t  G Ü R E L
O p .  D r.  Te k i n  G Ü M Ü Ş O Ğ LU

G ö z  H a s t a l ı k l a r ı
P rof .  D r.  Me h m et  ÇA K I R
P rof .  D r.  Tu n ç  OVA L I
D o ç .  D r.  Ha n e f i  ÇA K I R
O p .  D r.  M .  Ka d i r  EG E M E N O Ğ LU
O p .  D r.  Ço l p a n  OVA L I
O p .  D r.  E rd i n ç  C E Y L A N
O p .  D r.  E m re  G Ü L E R
O p .  D r.  M .  B a h a t t i n  K I R

İ ç  H a s t a l ı k l a r ı
D o ç .  D r.  S a b a h a t t i n  G Ü L
Uz m .  D r.  A h m et  Fa r u k  YAĞ C I
Uz m .  D r.  Me h m et  Ne c i p  Ç E T İ N E R
Uz m .  D r.  Ya s i n  K ES K İ N
Uz m .  D r.  N u r s a l  F İ LO R İ N A L I  KO N D U K

Ka l p  D a m a r C e r r a h i s i
D o ç .  D r.  B i l a l  Ka a n  İ N A N
O p .  D r.  Ca fe r  A B BAS O Ğ LU

Ka r d i y o l o j i
P rof .  D r.  R ı fa t  E ra l p  U LU S OY

Ka d ı n  H a s t a l ı k l a r ı  ve  D o ğ u m
O p .  D r.  N i h a l  ÇA K I R
O p .  D r.  Ö zg ü r  Ç E T İ N E R
O p .  D r.  Tü l a y KO L DAŞ
O p .  D r.  Ayş e  S O L A R O Ğ LU
O p .  D r.  Ayş e  Me r ye m  U S LU
O p .  D r.  Fü reya  Z i l a l  H O CAG İ L
O p .  D r.  Nev ra  TO PA L İ S M A İ LO Ğ LU
O p .  D r.  Me ht a p  K A R A AS L A N
O p .  D r.  Me h m et  AYG Ü N  ( Pe r i n a t o l o j i )

K l i n i k  P s i ko l o j i
Uz m .  P s k .  Ha t i ce  Ç İ Z M EC İ O Ğ LU
Uz m .  P s k .  G ü l ş a h  D U R S U N

Ku l a k- B u r u n - B o ğ a z
P rof .  D r.  İ r fa n  D E V R A N O Ğ LU
P rof .  D r.  İ s m et  E rca n  CA N BAY
O p .  D r.  A h m et  Y I L D I R I M
O p .  D r.  Ceva t  U ÇA R
O p .  D r.  İ l h a n  ÖZ B E K

N ö r o l o j i
D o ç .  D r.  Ad i l e  ÖZ K A N 

O b e z i t e  ve  M e t a b o l i k  C e r r a h i
O p .  D r.  E ro l  V U R A L

O r t o p e d i  ve  Tr a v m a t o l o j i
P rof .  D r.  At i l l a  PA R M A KS I ZO Ğ LU
O p .  D r.  Me h m et  H E LVAC I
O p .  D r.  Ta r ı k  Ş E N E R

P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  Zey n e p  Ş E N K A L

Ra d y o l o j i  ve  G ö r ü n t ü l e m e  Ü n i t e s i
Uz m .  D r.  Ad n a n  A L P T E K İ N
Uz m .  D r.  Fu n d a  A K AÇ L I
Uz m .  D r.  N i l g ü n  E R E N
Uz m .  D r.  Ö m e r Fa r u k  E VC İ L
Uz m .  D r.  Ne ca t i  S Ö N M E Z

Ü r o l o j i
O p .  D r.  A h m et  Ta l h a  B EŞ I Ş I K

D A N I Ş M A  K U R U L U

YA P I M

Reçete Dergisi Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır.

Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

B A S K I 
İ H L A S  G A Z E T E C İ L İ K .  A . Ş .
M E R K E Z  M A H .  2 9  E K İ M  C A D .
İ H L A S  P L A Z A N O :  1 1  A /4 1
Y E N İ B O S N A ,  B A H Ç E L İ E V L E R  /  İ S T .
T E L :  0 2 1 2  4 5 4  3 0  0 0
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Bu Hastanede
Kahramanlar Çalışıyor

B i z d e n  H a b e r l e r

Hastanemiz de Pandemi Hastanesi kavramına dahil olarak salgında aktif  hizmet 
verdi.  Yeni hizmet binamızı 48 saat içinde dönüştürerek Salgın Hastanesi haline 
getirdik ve orada hizmet etmekte olan bölümleri  ana binamıza taşıdık. Böylece 

Covid hastalarını diğer bölümlerden tamamen ayırarak tedavi etme imkanı 
bulduk.  Bu şekilde diğer  bölümlerin acil ve beklemeye tahammülü olmayan 

vakalar için çalışmaya devam etmesi mümkün oldu.

6
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Covid-19 salgını boyunca beş dahiliye uzmanı, 
enfeksiyon hastalıkları uzmanının koordinasyonunda 
aktif olarak çalıştı. Yine üç anestesiyoloji ve reanimasyon 
uzmanı da yoğun bakım gerektiren vakaların takibini 
yaptı. Hemşirelik, temizlik ve laboratuvar hizmetleri de 
kurallara uygun olarak 7 gün, günde 24 saat esasına 
göre devam ettirildi. Hastanemizin geniş bir bahçe 
içinde olması, izole bir binanın pandemi döneminde 
kullanılabilmesi açısından büyük bir avantaj oluşturdu. 
Ayrıca Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem 
Alıcı ve Medikal Direktör Dr. Salih Mercan koordinasyonu 
ile ve ilgili doktorların ve eczacının katılımı ile yapılan 
günlük toplantılar kararların alınmasında sürat ve 
tedavide aktiflik sağladı. Hasta iyileşme oranımızın 
maksimumda, vefat oranımızın minimumda olmasını 
buna borçluyuz.

Bir başka zikredilmesi gereken konu da pandemi süre-
cinde Sağlık Bakanlığı’nın takip ve ilaç sağlanmasında 
gösterdiği özen. Bütün hastalarımızın ilaçları zamanın-
da temin edildi ve kullanıldı.

Özelikle yoğun bakımlar arasındaki koordinasyon ile 
ağır vakalara daha etkili yaklaşımlar yapılması sağlandı. 
Kurulan çok amaçlı  hastaneler hasta ve yoğun bakım 
yükünü üstlenmiş durumda.

Süreç halen azalarak da olsa devam ediyor ve şu anda 
hastanemizde yatarak tedavi gören Covid-19 hastası 
bulunmamakta ve her ihtimale karşı bir izole servis bu 
iş için hazırda bekletilmekte. Haziran ayı başından bu 
yana hastanemiz tüm servisleri ve tam kadro personeli 
ile hizmete başlamış durumda. 18 dönümlük geniş bir 
alan içerisinde yer  alan hastanemiz özellikle bekleme 
süreçlerinde sosyal mesafenin korunabilmesi için 
bulunmaz bir ortam sağlıyor.
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R ö p o r t a j

Her geleni içine çeken ve orada tutmak için elinden geleni 
yapan bir kuruluş bizimkisi. Çalışanlar buraya öyle alışı-
yor ve bağlanıyorlar ki, gelmedikleri her gün içlerinde bir 
eksiklik hissediyorlar. Bu sayıda da hasta-
nemizde yirmi seneden fazla zamandır 
çalışan Kader Öğke ile konuştum. Sev-
giyle çalışan, kendini işi ile özdeşleştir-
miş birisi Kader. Saygısını asla eksik 
etmeyen ve geçen senelerle beraber 
tavırlarını bozmayan bir şahsiyete 
sahip. Zaman zaman kendini işine 
odaklama ile kendini işine adama 
arasındaki sınırı hatırlatmam gerekse 
de o birlikte problem çözmek için 
gayet iyi bir eşlikçi. İyi bir idareci. 
Bunca senede hastanemizin de-
vamlı hastalarının tamama yakınının 
sesini tanıdığı ve ismi ile hitap ettiği 
birisidir Kader Öğke.

Kader, işini tanımlaman 
gerekirse, nasıl anlatırsın? Bu 
ana tanımın dışında daha neler 
yapıyorsun? 
Öncelikle evim gibi olan hastane-
mize ilk ulaştıkları bölüm olarak 
burası misafirlerimize sesimizi duyurduğumuz birimdir. 
Hastalarımızın talepleri doğrultusunda, istedikleri birimlere 
randevusunu oluşturmak, randevu değişikliği ve iptalini 
gerçekleştirmek, sorularına yanıt vermek, hastane iç ve 
dış iletişimini sağlamak, çağrı merkezi ve santral ekibinin 

koordinasyonunu sağlamak. Aynı zamanda Hasta İlişki-
leri ve Hasta Hizmetleri Müdürü Halil Öztürk’e yardımcı 
olmak.

İnsanların senin sabrını sınadıkları 
zamanlar oluyor mu? Böyle 
zamanlarda çözüm yollarını nasıl 
bulup çıkarıyorsun? Hastane 
idaresi bu konularda sana 
ne kadar destek oluyor (Söz; 
kimseye söylemeyeceğim)?
Elbette ki sabrımı sınayan bazı insanlar 
oluyor bu durumda empati yapıp onun 
anlayabileceği cevaba yakın konuşma-
larla kişiyi ikna etmeye çalışıyorum. İlk 
olarak hastalara bizler dokunuyoruz. 
Çünkü direk şikâyetlerini, dertlerini din-
leyip ona göre yönlendirmeler yapıyo-
ruz. Hastane İdaresi ile konuyu paylaştı-
ğımda bana hep yardımcı oluyorlar. 

İnsanımız ya da halkımız bir 
kuruluşu aradığında derdini anlatma 
konusunda sınıfı geçer mi? Yoksa 
kırk fırın ekmek yemesi gereken 
kişiler çoğunlukta mı?
Hastalarımız bizleri aradıklarında onlara hi-

taben konuştuğumuz için çoğunlukta sıkıntı yaşamıyoruz. 
Ama bazen şikâyetlerini tanımlayamadıkları için yardımcı 
olmakta zorluk çekebiliyoruz. Bu sebeple de danışman 
hekime yönlendirerek sağlıklı bilgi ediniyoruz. 

Röportaj: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI 20 YılAynı Bahçede
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Gündelik işin esnasında en fazla keyif  aldığın 
anlar hangi zamanlar?
Çok güzel bir bahçemiz var. Burada çalışan arkadaşlar 
ve doktorlarla mola esnasında oturmaktan, çay içmek-
ten keyif aldığım doğrudur. 

Çalışma hayatın boyunca seni en fazla etkileyen, 
duygulandıran, daha sonraki zamanlarda bütün 
davranışlarına tesir eden bir hadise oldu mu?
Bizimle paylaşmak ister misin?
İnsanlara yardım etmek bana güç veriyor. Bir gün bir 
amca aradı hasta olduğunu ve 
muayene olması gerektiğini 
söyledi. Ama durumu yoktu. 
Hemen gelin tabi ki yardımcı 
oluruz dedim ve Hüsamettin 
amcayla hikâyemiz başladı. 
Hastanemize getirdiği meyve-
ler, bisküviler ile gönlümüzde 
yer etmiştir. Çok sevdiğimiz, 
çok güler yüzlü bir insandı. 
Hastalandığında hastaneye ya-
tırdık. O gece yanında kaldım. 
Sonrasında vefat etti ve hepimizi 
içten yaralamıştı. Bunları yazar-
ken bile hatırlayıp duygulanıyo-
rum. Bu kadar kısa anlattığıma 
bakmayın hikâyemiz bu kadar 
kısa değil… Hala etkisinde oldu-
ğumun farkındayım. 

Aile senin için ne ifade 
eder? Kendi ailen ve Türkiye 
Hastanesi Ailesi açılarından 
bakarak bizlere anlatır mısın? 
Huzur, mutluluk, sığındığım ve gü-
vendiğim liman, kısacası dünyam. 
Türkiye Hastanesi ve çalışanları 
benim için ikinci ailem gibi. Türkiye 
Hastanesi’ ne ben ilk günkü heye-
can ve mutlulukla, severek, canı gönülden
çalışmaya geliyorum. Buranın sloganı adı 
üstünde Evim Gibi… 

Sabahları, servisten ayağını hastane bahçesine 
attığında aklına en çok ne gelir? Yaşanacak günü 
mü, hayatın zorluklarını mı, yoksa güzel bir yerde 
çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu mu düşünür-
sün?
Güzel ve tempolu bir güne hazır mısın Kader diye önce 
soruyorum kendime. Severek çalıştığım için aklıma ilk ge-
len güzel bir gün ve hastalarımıza yardımcı olabilmek, fay-
dalı olup şifa bulmalarına vesile olabilmeyi düşünüyorum. 

Yazar “Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti” 
diye başlamış bir romanına. Senin de hayatını de-
ğiştiren bir başucu eserin var mı?
Kitap okumayı severim ama her kitabın herkese aynı etkiyi 
bıraktığını düşünmüyorum. Okuduğum William Hoffer adlı 
yazarın eseri: Kızım olmadan asla kitabıdır. (Hikâyesi kal-
bime dokunduğu için etkilenmiştim.) 

Defalarca seyretsen yine de bıkmayacağın bir favori 
filmin var mı?
‘Babam ve Oğlum’ filmini severek izledim ve izlerim…

Benim kendim için bir ha-
yalim var: Hayatı, günün 
birinde, sadece yazarlıkla 
sağlamak, yazılarımı ge-
niş bir araziye bakan bir 
evin üst katından, arada 
bir uzaklarda otlayan 
ineklere bakarak yaz-
mak. Senin de böyle bir 
olgunluk zamanı hayalin 
var mı?
Hep doktor olma hayalim 
vardı ama bazı hayat şart-
larından dolayı olamadım 
yine de bir sağlık kurulu-
şunda çalıştığımdan dolayı 
kendimi bu şekilde teselli 
ediyorum. Bu eksikliği ise 
hastalarımızın memnuniyeti 
ile taçlandırıyorum. 

Bir cümle ile:
Hayat: Tutunduğumuz
bir dal 
Para: İhtiyaçlarımın karşı-
lanması için araçtır. 
Mutluluk: 

Gülümseyebilmek 
Uyku: Ruhen ve bedenen dinlenmek
Sevgi: Duygu ve beden diliyle yansıtılan simge
Güzellik: Ruh ve kalp güzelliğidir.
İstanbul: İçinde kaybolmak

Zahmet edip sorularıma  cevap verdiğin için çok 
teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin ne 
varsa lütfen söyler misin?
Bu hayatta herkesin bir hedefi olmalı. Ben başımı yastığa 
koyduğumda huzurlu uyumak istiyorum. Vicdan rahatlı-
ğım olsun istiyorum. Gülmek bile sadakadır, tebessümü-
müzü kaybetmeyelim.

TÜRKİYE HASTANESİ
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S a ğ l ı k

Fertilite (doğurganlık) gebe kalabilme ve doğurabilme 
kapasitesi olarak tanımlanırken, infertilite (kısırlık) tanımı 
ise korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl 
içinde gebe kalamamaktır. Çocuk sahibi olmak çiftlerin 
en büyük özlemidir. İnfertilite (halk arasında kısırlık) yada 
çocuk sahibi olamama evli çiftlerin yaklaşık %15’ inin 
yaşadığı problemdir. Yani korunmasız bir yılın sonunda 
çiftlerin %85’i gebe kalabilmekte, %15’i ise infertilite ta-
nımı içine girmektedir.

Peki neden infertilite oluyor? Mevcut problem ka-
dından, erkekten veya her ikisinden de kaynaklanabilir. 
Bu nedenle çiftler değerlendirilirken mutlaka erkek ve 
kadın birlikte araştırılmalıdır. Genel olarak infertil çiftlerin 
%30-40’ ında kadına ait faktörler, %20-30 dan erke-
ğe ait faktörler, %20 de hem erkeğe hemde kadına ait 
problemler birlikte bulunmaktadır. %15 çiftte ise mevcut 
tanısal testler normal olup, görünür hiçbir problem tespit 
edilemiyebilir. Bu duruma “nedeni bilinemeyen veya 
açıklanamayan infertilite” denir. 

Günlük pratikte hangi sosyokültürel düzeyde olursa 
olsun, polikliniğimize gelen infertil bir çiftin belki de en 
önemli problemi hala neden bebek sahibi olmadıkları 
konusunda tam bir fikirlerinin olmayışıdır. Eşlerin ilk yap-
ması gereken doğru tanı ve teşhis için doktora birlikte 

başvurmalarıdır. İnfertilite tedavisinde tanı çok önemlidir. 
Doğru tanı hem zaman kazandırır, hem maddi ve manevi 
kaybı azaltır, hem de aynı zamanda yanlış ve gereksiz 
tedaviler önlenir. Bu nedenle çiftlerin herbirine yapılması 
gereken testler planlanır. Gebeliğe engel durum tespit 
edilirse tedavi seçenekleri belirlenir, çifte bilgi verilir ve 
ona göre hareket edilir. Gereksiz yapılan testler ve te-
daviler sürecin uzamasına, beklentinin ertelenmesine ve 
çiftlerdeki stresin ister istemez katlanarak artmasına ne-
den olur.

“Kariyer de yaparım çocuk da” Bu güzel bir söylem 
olmasına rağmen, bazen çocuk sahibi olmakta gecik-
me sebebi olmaktadır. Kadınlarda 35 yaşından sonra 
yumurtalık rezervi azalmaya başlar. Hem yumurta sayısı 
hem de kalitesi azalmakta, yaş ilerledikçe de azalma be-
lirgin olmaktadır. Bu nedenle yaşı genç kadınlarda nor-
mal yolla gebelik için 1 yıl beklenebilir ancak 35-40 yaş 
arası kadınlarda bekleme süresi 6 ay, 40 yaş üstünde ise 
3 aydır. Yumurtalık rezerv testleri 35 yaşın üstündeki ka-
dınlara, düzensiz adet görenlere, yumurtalık operasyonu 
geçirenlere, daha önce kanser tedavisi alanlara, ailede 
menapoz öyküsü olanlara yapılmalıdır. Bunun için kanda 
bazı hormon testleri yapmak ve ultrason ile yumurtalık 
sayısını değerlendirmek oldukça anlamlıdır.

S a ğ l ı k

O P.  D R .  N İ H A L  Ç A K I R
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

KISIRLIK (İNFERTİLİTE)
Hakkında Merak Edilenler
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İnfertil çiftlerin başvurusunda öncelikle yapılması gere-
ken testler vardır. Bunlar;

• Kadına ait degerlendirmede
-  Jinekolojik muayene ve Ultrason
-  Hormonal inceleme
- Histerosalpingografi (HSG) çekilmesi (Uterus ve     
tüplerin değerlendirilmesi)
-  Histeroskopi (Rahim içinin optik bir sistemle direk 
gözle değerlendirilmesi)
- Laparoskopi (Karın içinin optik bir sistemle direk  
gözle değerlendirilmesi)

• Erkeğe ait değerlendirmede
-  Fizik muayene
-  Semen analizi -3-5 günlük cinsel perhiz sonrasın-
da (Spermiyogram)
-  Endokrinolojik değerlendirme (hormonal testler)
-  Testis biopsisi (sperm düşüklüğü olan hastalarda)

Öncelikle sağlıklı beslenme, sigara- alkol gibi zararlı alış-
kanlıkların bırakılması, düzenli egzersiz yapılması, fazla 
kilosu olanların kilo vermesi, önerilen tedavi ve ilaçların 
aksatılmaması ve zamanında kullanılması ve cinsel ilişki 
zamanlamasının doğru olarak yapılması tedavinin başa-
rısını ve sonucunda da gebe kalma şansını arttırır. İnfer-
tilite tedavisi infertilitenin nedenine, infertilitenin süresine, 
çiftlerin yaşına ve isteğine göre değişir.

• Yumurtlama Tedavisi (Ovulasyon Indüksiyonu): Yu-
murtlama problemi olanlarda bazı ilaçlar ve iğneler kullanı-
larak yumurta gelişimi, büyümesi ve çatlaması uyarılabilir.

• Aşılama (Inseminasyon): Erkekden alınan sperm 
örneği bazı işlemlerden geçirilerek daha sağlıklı ve ha-
reketli olanlar seçilir. Daha sonra bu spermler özel bir 
kanül ile rahim içine yerleştirilir.

• Yardımla Üreme Teknikleri (Tüp Bebek): Tüpleri 
tıkalı olan, yumurtalık rezervi düşük olan, sağlıklı sperm 
sayısı çok az olan, cerrahi yolla sperm elde edilen veya 
diğer yöntemlerle gebe kalamayan hastalarda tüp be-
bek tedavisi uygulanır. Bu tedavide yumurta geliştirici 
ilaçlarla yumurtalıklar uyarılarak fazla sayıda yumurta 
geliştirilir. Daha sonra istenen büyüklüğe gelen yumur-
talar anestezi altında toplanır. Toplanan yumurtalar eş-
ten alınan spermle laboratuvar ortamında birleştirilerek 
“embriyo” elde edilir. Bu embriyolar 3-5 gün takip edi-
lerek, sağlıklı olanlar seçilip rahim içine yerleştirilir. Ve 
fazla embriyo kalırsa bunlarda daha sonra kullanılmak 
üzere dondurularak saklanır.

Üreme tıbbındaki gelişmeler baş döndürücü hızda iler-
lemekte, daha önce hiçbir şekilde çocuk olma şansı 
olmayan çiftlere çocuk sahibi olma şansını vermekte-
dir. Ve biz de hastalarımızla birlikte tarifi mümkün ol-
mayan mutluluklar yaşamaktayız.

TÜRKİYE HASTANESİ
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Hakkında Merak Edilenler

Genç yetişkin kadında vücut  tüylerinde artış, tedaviye 
dirençli sivilceler, adet düzensizliği ve obezite ile kendi-
ni gösterir. Görülme sıklığı çalışmalarda %7 civarında 
bildirilmektedir. Hastalığın oluşum mekanizması ile ilgili 
araştırmalar halen devam etmekte olup  hormonal, me-
tabolik, genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. 

Polikistik over sendromu (PKOS) kadınlardaki inferti-
litenin (kısırlığın) en sık karşılaşılan sebebidir. Sıklıkla 
ergenlik döneminde adet düzensizliği ve androjen (er-
keklik hormonu)  yüksekliği nedeniyle gelişen belirtilerle 
kendisini gösterir. Yumurtalıklarda çok sayıda milimet-
rik boyutta kistler ve büyüme mevcuttur. Hormonal 
dengesizlikten ve  yumurtlama işlevinin gerçekleşme-
mesinden  kaynaklanırlar. Normalde yumurtalıklardan 
az miktarda erkeklik hormonları üretilir (androjenler). 
PKOS’ta yumurtalıklar normale göre daha fazla and-
rojen üretir. Bu durum yumurtlama işlevini bozar ve 
çeşitli şikayetlere yol açar. Bu duruma hiperandroje-
nizm denir. Saç dökülmesi, erkek tipi tüylenme artışı, 
akne, alında açıklık gibi bulgulara neden olur.  Metabo-
lik sendrom, diyabet, kalp - damar hastalığı ve  rahim 
kanseri riskini arttıran bir durumdur.

PKOS’un kesin nedeni bilinmemektedir. İnsülin diren-
ci ve obezite en sık şüphelenilen sebepler arasındadır.  
PKOS’lu kadınlarda kan şeker düzeyini düzenleyen sis-

temde sorun mevcuttur. Bu kadınlarda insülin direnci 
ve yükselmiş kan insülin düzeyleri  sık rastlanan bulgu-
dur.  Vücuttaki  hücrelerin insülin  hormonuna  daha az 
duyarlı hale gelmesi ile karakterize  olan bu durumun, 
hastalığın oluş mekanizmasının temeli olduğu ve erkek-
lik hormonlarının normalden fazla salgılanmasının, insü-
lin üretimini artırdığı düşünülmektedir.

Obezite ve kilo alımı, insülin direncini ve erkeklik hor-
monlarının salgılanma miktarını arttırarak, hormonal 
dengesizliği olumsuz etkiler. Hastalığa ait bulguların 
artmasına neden olur. 

Hastalığın tanımlanmasında kulanılan ana 
bulgular:
• Cilt Belirtileri: Tüylenme artışı, erkek tipi saç dökül-
mesi, vorta ileri düzey akne
• Adet Düzensizliği: Adetlerde azalma ve ya hiç göre-
meme, düzensiz kanamalar
• Polikistik yumurtalıklar: Yumurtalıklarda çok sayı-
da milimetrik kistlerin bulunmas)
• Şişmanlık ve insülin direnci
şeklinde özetlenebilir.

PKOS şüphesi olan hastalarda tanı için detaylı bir sor-
gulama, fizik muayene bulguları, ultrasonografi ve kan 
tetkikleri yol göstericidir.

S a ğ l ı k

O P.  D R .  Ö Z G Ü R  Ç E T İ N E R
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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Yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı beslenme ve egzer-
siz  obezitesi olanlarda ilk basamak tedavidir. Metobolik 
riskleri azaltır, yumurtlama düzenini iyileştirir, doğurgan-
lık şansını arttırır. Kilo verimi düşük kalorili diyet ve orta 
dereceli egzersizle olur. Vücut ağırlığının %5’i gibi orta 
dereceli kilo kaybı durumu iyileştirir.  Kilo kaybı dokto-
runuzun verdiği ilaç tedavisinin etkinliğini artırır ve infer-
tilite konusunda yardımcı olur. Meyve, sebze ve kepekli 
tahıllardan önemli miktarda toplam karbonhidrat elde 
edilen diyet yemek dahil olmak üzere yararlı olabilecek 
bir dizi yaşam tarzı değişikliği de vardır. Burada İç Has-
talıkları uzmanı ile koordineli tedavi ve metformin adlı 
maddenin kullanımı işe yarar.

Doğum kontrol ilaçları östrojen ve progestin içerir. 
Androjen yüksekliğini düşürür kıllanmayı ve akneyi dü-
zeltir, adet düzensizliğini düzeltir, rahim kanseri riskini 
azaltır ve doğum kontrolü sağlar. Özellikle doğum kont-
rolü de isteniyorsa seçilebilir. Ancak damarlarda pıhtı 
oluşum riskini arttırdığı için hasta özellikleri göz önünde 
bulundurarak  seçim yapılır.

Progestin içeren ilaçlar her ay veya 2 ayda bir 10-
14 gün kullanılır. Adetleri düzenler, rahim kanseri riskini 
azaltır. Ancak bu ilaçlar gebeliği engellemez ve andro-
jen (erkeklik hormonu) seviyesini düzeltmez. Eğer ge-
belik istenmiyorsa ilaç şeklinde almak yerine, progestin 
içeren rahim içi araçlar şeklinde  kullanılabilir.

Tüylenme artışını azaltmak için;
• Doğum kontrol hapları alınabilir.
• Spironolactone erkeklik hormonunun cilt üzerine olan 
etkilerini engeller, ancak bebeklerde anomalilere yola-
çabileceğinden kullanılan hastalarda etkili bir doğum 
kontrol yöntemi ile birlikte  kullanılmalıdır. Gebelik plan-
layan hastalar için uygun değildir.
• Eflornithine madde içeren kremler yüzdeki tüylenmeyi 
yavaşlatabilir.
• Elektrolizis: Herbir kıl köküne ince iğnelerle elektrik 
uygulayarak hasar oluşturulmasını sağlar, çok seanslı 
uygulama gerektirir.

TÜRKİYE HASTANESİ

PKOS’ta yardımcı olan doğal takviyeler;
D Vitamini: takviyesiinin insülin direnci ve lipit profilini 
iyileştirdiği gösterilmiştir.
B 12 Vitamini: Olması gereken düzeye getirilmesi,
diğer tedavilere yardımcıdır.
İnositol: Tam tahıllı ve turunçgillerde bulunur. Androjen-
leri azaltır. Kan basıncı ve trigileridleri düşürür. Glukoz 
toleransını düzenler, akneyi iyileştirir.
Omega 3: İnsülin duyarlılığını artırır.
Çinko: Kaygı ve depresyon belirtilerini azaltır. 

Hazır aldığımız pek çok gıdada kanser, astım,alerji, sinir 
hastası ve hormonal dengesizlik kaynağı olan onlarca 
kimyasal bulunmaktadır. Bu ürünleri bir kenara bırak-
mak polikistik over sendromu için de oldukça önemlidir. 
Çünkü bu kimyasalların çoğu östrojen benzeri etkiler 
gösterir. Neticesinde hormonal dengesizlik ortaya çık-
ma ihtimali vardır.

Cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri, kişisel temizlik ve 
genel temizlik ürünlerinde bu kimyasallar bol bulunuyor.
Bunlar yerine öz yağlardan ve doğal ürünlerden hazır-
lanmış kendi bakım ürünlerinizi hazırlamanız daha sağ-
lıklı birer seçenek olacaklardır. 

Sağlıklı yumurtlamanın sağlanması için kullanılan 
ilaçlar;
Klomifen: Anti östrojen (östrojen karşıtı) ilaçtır, adetin ilk 
döngüsünde alınır.
Letrozole: Meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç-
tır, yumurtlamayı uyarma potansiyeli vardır.
Metformin: Tip 2 diyabetli hastalarda kullanılan bir ilaç-
tır. İnsülin direncini düzeltir, insülin seviyesini düşürür, kilo 
vermede etkili olur. Gebeliğe katkıda bulunur. Klomifen 
kullanımı ile gebelik sağlanamazsa tedaviye eklenebilir. 
Ayrıca bazı hormon salgılatan maddeler de kullanılabilir.
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Endometrium, rahimin (uterus) en içte yer alan tabakası-
dır. Bu tabaka, gebelik gerçekleştiği anda gebelik kese-
sinin yerleştiği tabakadır. Gebelik gerçekleşmezse de her 
ay adet kanaması ile atılır. Eğer uterusunun kas tabakası 
myometrium içinde yer alırsa Adenomyosis (Endometrio-
zis interna), rahim dışındaki organlarda yer alırsa da En-
dometriazis Externa adını alır. En sık yerleştiği organlar ise 
tuba (fallop tüp), over (yumurtalık), mesane (idrar torbası) 
barsak ve daha nadir olarak da mide, burun, göz ve me-
mededir. 

Halk arasında “Çikolata Kisti’’ olarak da bilinen  over-
lerdeki Endometrioma adı verilen kistlerin her adet 
döneminde içe kanaması ve bekleyen kanın çikolata 
rengini almasından dolayı bu adı alır. Yumurtalıklarda 
yerleşmesi yumurta kalitesi ve tüplerin işleyişini olum-
suz etkiler ve karın boşluğu iç kısımlarında yapışıklığa 
neden olur. Bu hastalık belirtileri hafife alınabildiği için 
kısırlık ortaya çıkana kadar genellikle fark edilmez. 
Burun ve gözde odak bulunduğu zaman da her adet 
döneminde burun kanaması ve gözden kan gelmesi 
şikayetlerine yol açar. Sıklık üreme çağındaki kadınla-
rın %5-10, infertilite (çocuk sahibi olamayan) kadınların  
%25-35’inde rastlanır. Endometrium kanseri riskini 7 
kat arttırırlar. Hastalık aile içinde aktarılma eğilimindedir 
ve bazı etnik gruplar daha sık etkilenir.

NEDENİ
Endometriozisin nedeni konusunda en kabul gören teori, 
karın zarının (periton) yer yer endometrium dokusuna dö-
nüşmesi teorisidir. Kesin neden belli değildir.

ŞİKAYET
En sık rastlanan şikayetler; ağrılı adet (dismenore), 
Cinsel ilişkide ağrı (disparoni) sebepsiz karın ağrıları, 
büyük abdest ve idrar çıkışında ağrı, aşırı kanama ve 
gebe kalamamak (infertilite: kısırlık) olmakla birlikte hiç 
şikayet olmayıp rastlantısal olarak ultrason çekimi ya 
da operasyon esnasında da ön tanı konulabilmektedir. 
Endometriozisde en sık görülen adet döneminde ağrı 
şikayeti her ne kadar çoğu normal kadında bulunsa da 
bu vakalarda çok daha şiddetli bir ağrı söz konusudur. 
Ağrı şiddeti zamanla ve adet boyunca giderek artabilir. 
Yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik bulguları da tabloya 
eklenebilir. Ağrının şiddeti endometriozis tablosunun 
ciddiyeti için güvenli bir gösterge değildir. Vakalar alt 
karın iltihabı ve hassas barsak sendromu ile karışabilir.

TANI
Kesin tanısı operasyon sonrası patolojik inceleme ile 
konur. Şiddetine göre de hafif, orta ve ağır olarak, evre 
1’den 4’e sınıf lanabil ir. Bu evrelemede ölçü hasta-
nın ağrı şikayetinin şiddeti, ultrason ve operasyonda 
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Endometriozis endometriumun normalde bulunması gereken yer olan uterusun en içindeki 
yer dışında da bulunması hastalığıdır. 

KISIRLIĞA YOL AÇAN PROBLEM:
ENDOMETRİOZİS
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odak sayısı, büyüklüğü ve yapışıklıklardır. Hastaya iyi 
bir sorgulama sonrası ayrıntılı muayene, ultrasonografi, 
manyetik rezonans (MR) ve laporoskopik tetkik ile di-
rek görüntüleme yaparak tanı konulabilir. Laparoskopi 
esnasında odaklar çıkarılarak tek bir seansta hem tanı 
hem tedavi yapılması mümkün olabilmektedir.

TEDAVİ
Şu unutulmamalı ki kesin bir tedavisi yoktur. Hastaya gebe 
kalıp isteyip istememesine göre medikal cerrahi veya her 
ikisi birlikte tedavi düzenlenebilir. Çocuk isteği olmayan 
kadınlarda hormonal tedavi ve anti romatizmal tedavi, ağrı 
kesiciler kullanılabilir. Bunlar kesin sonuç değildir.

TIBBİ TEDAVİ
Amaç östrojen bağımlı bir hastalık olduğu için OKS 
(Doğum Kontrol Hapı)  ve hormon benzerleri ile öst-
rojeni baskılamakta. Son yıllarda Dienogest endo-
metriozise yönelik progesteron tedavisi de sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu hastalık gebelikte ve menopoz-
da geriler. Belirtiler östrojen artışının endometrial 
(adet tabakası) dokularda ki kalınlık artışına neden 
olmasıyla şiddetlenir. Bu nedenle yumurtalık kay-
naklı östrojen artışını engelleyen ilaç tedavisi, dü-
zenli egzersiz, kafein ve alkol alımını sınırlandırma, 
vücut yağ dokusunu azaltma tedavide fayda sağ-
lamaktadır.  

CERRAHİ TEDAVİ
Gebelik isteği olan hastalarda cerrahi tedavi ve yar-
dımcı üreme teknikleri genelde tercih edilir. Gebeliğe 
engel olan yada ağrıya neden olan odaklar Laparos-
kopik olarak yumurtalıklara zarar vermeden giderilir. 
Çocuk beklentisi olmayan yada ileri yaşta bu hastalığa 
bağlı ağrısı olan hastalar için en iyi tedavi rahim ve yu-
murtalıkların birlikte alınmasıdır.
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esleğe yeni başladığım yıllardı; Anadolu’da… 
Hastayı çağırdık içeri, yaklaşık 50 yaşlarında bir 

teyze girdi içeri;
 

-Teyze geçmiş olsun buyurun şikayetiniz neydi      
 diye sordum.
-Doktor kızım bende dert varmış dedi.
-Dert mi dedim? Teyzem sıkma canını derdi          
 olmayan mı var? O dert hepimizde var.
-Yok benim ki öyle değil kadınlığımda dert varmış.   
 Ameliyat dediler, eş dostta seni tavsiye etti. Bir               
 de sen bak diye geldim doktor kızım.. 
-İşte o an anladım ki  dert=miyom.
-Allah tedavisi olmayan dert vermesin hanım        
 teyzem hallederiz geç bakalım neymiş derdin.. 

Sonra yıllar içinde defalarca duydum bu cümleyi “dert 
varmış rahmimde.”

Peki nedir bu kadınların derdi olan miyom?
Tanımına bakacak olursak;
Leiomyom, miyom veya halk arasındaki adı ile ur, rahmin 
kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu yani kanser 
olmayan bir oluşum olup kadın üreme organlarında en 
sık görülen tümoral bir patolojidir.

Öyle ki tüm kadınların yaklaşık %25-30’unda görülür. 
Yani bu demek oluyor ki 4 kadından 1’inde küçük veya 
büyük miyoma rastlanması mümkündür.

Rahim kas dokusundan kaynaklanan bu iyi huylu urlar 
yerleşim yerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bazıları kas 
içinde sınırlı kalırken bazıları rahmin iç tabakasına doğru 
büyüyebilir ki bunların bazıları rahim iç tabakasından 

rahim ağzını da geçerek vajinaya doğarak vajinal 
muayenede spekulum muayenesi ile doktor tarafından 
görülebilir. Bazı miyomlar ise yine rahim kasından 
kaynaklanıp karın içine doğru büyüme gösterir ve çevre 
organlara baskı yapabilir.

Peki neden oluşuyor bu iyi huylu urlar peki?
Bazı hormonlar daha çokta halk arasında kadınlık 
hormonu diye bilinen östrojen ve yine gebelik hormonu 
diye bilinen progesteron ve hücre düzeyindeki bazı 
büyüme faktörlerinin miyom oluşumunu tetiklediği 
düşünülmektedir. İşte tam da bu sebeple miyomlar 
kadınlık hormonunun yüksek olduğu üreme çağında 
ortaya çıkmaya başlamakta, adet görülmeyen dönemde 
nadiren görülmekte, hormonların pik yaptığı gebelik 
döneminde büyüme göstermekte ve menopozda 
hormonların vücutta azalması ile birlikte küçülmektedirler. 

Bu iyi huylu kitlelerle ilgili merak edilen başka bir konu da 
AİLESEL YATKINLIK oluyor. Kalıtım muhtemel görülüyor. 
Birinci derece akrabasında yani anne, abla, kardeşte 
olması miyom oluşma riskini iki kat artırıyor.

Yine yüksek doz östrojen tedavisi, polikistik over 
sendromu, erken adet görme, doğum yapmamış olma, 
obezite miyom oluşum ve büyümesini tetikleyebilir.

İlaç kullanımı deyince tabi akla gelen ilk soru doğum 
kontrol haplarının bu iyi huylu ura neden olup olmayacağı 
oluyor.

-Cevap hayır. Yeni kuşak düşük doz doğum kontrol 
hapları miyomların oluşumuna veya büyümesine neden 
olmazlar. 

M
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Ne gibi belirtileri vardır, hangi durumlarda doktora 
başvurmak gerekir?
Maalesef ki miyomların çoğu belirti vermemektedirler ve 
muayene esnasında tespit edilebilmekteler. Bu sebeple 
düzenli jinekolojik muayeneyi ihmal etmemek gerekiyor.

Bazı hastalarda ise kanama düzensizliği ki en çok görülen 
belirti budur, uzun süren kanamalar, ara kanamalar veya 
ilişki sonrası kanamalar şeklinde belirti verebilir.

Bazen geçmeyen karın ve kasık ağrıları veya ani karın 
ağrısı veya adet dönemi ağrıları, bası hissi, komşu 
organlara komşuluk ve yine baskı sonucu 
sık idrara çıkma, idrar tutamama, kabızlık 
gibi şikayetlere yol açabilirken bazen 
de hastalar çocuk sahibi olamama 
veya tekrar eden gebelik kayıpları ile 
geldiklerinde saptanabilir.

Belirtilerin görülme oranı miyom 
büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 
Bazen o kadar büyür ki hasta 
özellikle de zayıf bir hasta ise kendi 
miyomunu karnından hissedebilir veya 
dışarıdan başkaları tarafından bile fark 
edilebilir.

Başka bir merak edilen konu ise kansere 
dönüşür mü veya kanser midir? 
Hayır. Bu başta da söylediğimiz gibi bir kanser değildir 
iyi huylu bir urdur. Sadece sarkamatöz dejenerasyon 
diye adlandırdığımız kötü huylu bir tipi vardır ki bunun 
miyomlu hastalarda görülme olasılığı 1000’de 1’den 
daha azdır.

Leiomyosarkom diye adlandırılan bu ur daha çok dev 
miyom dediğimiz büyük miyomlarda veya hızlı büyüyen 
miyomlarda veya menopoz sonrası küçülmeyen hatta 
büyüyen miyomlarda daha sık görülür

İşte bu sebeple miyomların büyüklüklerine göre 6 ay ile 
bir yıl arasında kontrollerle değerlendirilmesi gerekir.  Ve 
gebelik haricinde hızlı büyüyen miyomlara (gebelikte hızlı 
büyüyebileceklerini söylemiştik) müdahale edilmesi gerekir.

Teşhiste neler yapılıyor peki?
Şikayet ile gittiğinizde veya rutin jinekolojik muayene 

esnasında doktorunuz yapacağı muayene 
ile tespit edebilir. Yine biz jinekologların 

eli ayağı olan karından veya vajinal yolla 
yapılacak ultrasonografi ile saptanabilir.

Nadiren yerleşim yerini veya komşu 
organlarla ilişkisini görmek için 
bilgisayarlı tomografi veya MR 
gerekebilir.

Yine rahim içine özel bir solüsyon 
verilerekten ultrason eşliğinde yapılan 

SİS (Salin İnfüzyon Sonografi) miyomun 
rahim iç duvarı ile ilişkisini göstermekte 

kullanılabilir. Yine histeroskopi yani rahim içine 
kamera ile girilerek bakılması veya laparoskopi yani 
göbek altından küçük bir kesi ile karın içine girilerekten 
bakılması tanı için kullanılan diğer yöntemlerdir ama 
günümüz ultrasonografi cihazlarının rezolüsyonunun 
yüksek olması nedeni ile çoğu miyom diğer teşhis 
yöntemlerine gereksinim duyulmadan kolaylıkla tespit 
edilebilmektedir.
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Tedavi olarak ne yapılmakta? İlaçla tedavisi 
var mıdır?
Belirtilere yol açmayan, hızlı büyüme göstermeyen, 
küçük miyomlar ve hasta eğer menopoza yakınsa 
menopoz döneminde küçüleceği öngörülerek sadece 
takip edilebilir. 6 ay ile 1 yıllık rutin kontroller yeterli 
olacaktır. 

Belirti veren veya hızlı büyüyen veya hamileliğe engel olan 
veya tekrarlayan gebelik kaybına neden olan miyomların 
tedavisi gerekir. 

Evet tedavi denince ilk akla gelen ilaçla tedavisi var mı 
sorusu oluyor. Kullanılan ilaçlar var. GnRH analogları ilaç 
tedavisi olarak kullanılsa da maalesef ki ilaçlar geçici 
bir küçülme göstermekte ama ilaç bırakıldıktan bir süre 
sonra miyom tekrar büyümeye devam etmektedir.

İlaçlar bir nevi yalancı menopoz durumu oluşturarak 
etki göstermektedir. Menopoza yakın ameliyat olması 
riskli olan ve şikayeti olan hastalarda seçenek olarak 
düşünülebilir. Yanlış anlaşılma olmasın, tedavi etmez, 
sadece tedaviye yardımcı olabilir.

Başka bir medikal tedavi ise MİRENA dediğimiz düşük 
doz progesteron salgılayan özel hormonlu spiral yani 
rahim içi araçlardır. Yine bu yöntemde aşırı kanaması 
olan ve rahim büyüklüğü 3 aydan küçük olan hastalara 
önerilir.

Mirena’nın uygulama öncesinde rahim içinden biyopsi 
alınmasında fayda vardır. Rahim içi uygulanan bu sistem 
5 yıl kalabilir. Hastalara bu sistemin amenore yani adet 
görememeye sebep olabileceği muhakkak hatırlatılmalıdır. 
Bu sistemin bazı yayınlarda miyomu küçülttüğü söylense 
de istatiksel olarak anlamlı değildir. 5 yıl süre ile kalabilir. 
Yine düşük doz doğum kontrol hapları miyomun yaptığı 
kanamaları ve ağrıları azaltma amacı ile kullanılabilinir.

Ama bu ilaç tedavilerinin hiçbiri başta da söylediğim gibi 
tedavi edici değil, şikayeti azaltıcı tedavilerdir.

Asıl tedavi CERRAHİ dir ama gerekli hastaya cerrahi. Hiç 
şikayeti olmayan, hızlı büyüme göstermeyen, sarkom 
şüphesi olmayan veya küçük miyomu olan hastaları 
ameliyat etmiyoruz. Her hasta kendine özeldir, her tedavi 
de kendine özel.

Cerrahi Tedavi Seçeneklerine Bakacak Olursak;
Cerrahi tedavi de kullanılan birkaç yöntem var. 
Doktorunuz durumunuza göre bunları size önerebilir. 
Nedir bu yöntemler kısaca bakacak olursak;

• HİSTEREKTOMİ, yani rahmin alınması işlemi 
doğurganlığını tamamlamış, çocuk istemi olmayan 
menopoza yaklaşmış ve belirti veren kadınlarda bir 
seçenektir. Laparoskopik, robotik ki bunlara kapalı 
yöntem denilmekte veya açık operasyon veya 
laparotomi dediğimiz karından bir kesi ile veya 
vajinal yolla yapılabilir. Yumurtalıklarım da alınır mı 
diye soranlar oluyor. Ona cerrahi esnasında karar 
verilmektedir Ama yaşınız ileri ise doktorunuz size 
bunu önerebilir. Yanlış değildir.
• Diğer bir tedavi yöntemi ise MYOMEKTOMİ 
dediğimiz sadece kitlenin çıkarılması işlemidir. 
Bu yöntem ise doğurganlık isteği olan veya 
doğurganlık isteği olmasa bile bazı korkular veya 
çeşitli sebeplerle rahimlerini aldırmak istemeyen 
kadınlarda yapılan bir cerrahi prosedürdür. Yine 
açık kapalı veya robotik cerrahi ile yapılabilir.
Myomektomi  ameliyat planlanan hastalarda 
ameliyat esnasında oluşabilecek aşırı bir kanama 
durumunda rahmin alınabileceği ve bazen 
ameliyat sonrasında birkaç yıl içinde myomların 
tekrarlayabileceği hastaya muhakkak anlatılmalıdır. 
• Rahim iç duvarında olanlar biz bunlara submuköz 
miyom diyoruz vajinal yoldan bir kamera sistemi 
ile girilerek yapılan HİSTEROSKOPİ yöntemi ile 
alınabilir.
• Cerrahiye alternatif diğer bir yöntem ise uterin 
arter embolizasyonu dediğimiz kasık damarından 
kataterle girilip rahim ana damarlarına tıkaç bir 
madde konularaktan miyomun beslenmesini 
bozarak miyomu küçültmeye yönelik bir tedavidir. 
Bu yöntem girişimsel radyoloji bölümünce 
doğurganlık beklentisi olmayan hastalara 
yapılmaktadır.
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Gebelikteki miyomlarda yaklaşım nasıl oluyor peki 
buna değinebilir miyiz?
Gebelikte miyomların hızlı büyüdüğünü belirtmiştik. Bu 
da düşük, erken doğum, basıya bağlı bebeğin fiziksel 
gelişiminin kısıtlanmasına, plasentanın yanlış yere 
yerleşmesine veya plasentada erken ayrılma dediğimiz 
aşırı kanamalı anne ve bebek hayatını tehdit eden 
bir duruma yol açabilir. Miyomu olan gebeler RİSKLİ 
GEBELİK sınıfında yer alırlar ve yakın takip edilmelidirler. 

Bu hastalar şartlar uygunsa normal doğum yapabilirler. 
Hatta rahmin kendini toplaması açısından normal 
doğum daha çok tercih edilebilir. Olası bir sezaryen 
durumunda miyomun sezaryen esnasında duruma 
göre alınmasına karar verilir.

Ama uterin atoni dediğimiz kanama durumu 
riskinin artabileceği açısından hasta 
bilgilendirilmelidir. Miyomlar doğum sonrasında 
yaklaşık 3 ay en geç 6 ay sonra eski büyüklüğüne 
geri döner veya biraz daha küçülebilir, ama 
kaybolduğu yönündeki söylenceler şehir 
efsanesinden öteye gitmemektedir.

Başka merak edilen bir konu da; 
doktor ameliyata karar verdi ama 
öncesinde rahim içinden parça 
almak istiyor. Bu şart mı peki?
Doktorun bunu size önermesinin 
nedeni eş zamanlı rahim 
duvarında eşlik eden başka 
bir hastalık varsa bunun 
teşhisi ve ayırıcı tanısı 
içindir. Sizin faydanıza olan 
birşeydir. Çünkü mesela 
rahim içinde kanama 
veya ağrıya neden olan bir 
enfeksiyon, iyi veya kötü 
huylu veya rahim kanseri 
öncüsü bir lezyon varsa 
uygulanacak tedaviler farklı 
olacaktır. Bu sebeple 
önerilmektedir.

Evet sevgi̇li̇ okuyucu, 
Miyomun mu var derdi̇n 
var ama çok şükür tanısı var 
tedavi̇si̇ var.

Herkese sağlıklı günler...
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TEDAVİ EDİLEBİLİR

PELVİK 
RELAKSASYON 
(GEVŞEME)
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Normalde pelvis tabanı uterus (rahim) ve mesaneyi va-
jinanın üzerinde tutan yapıdır. Doğum, yaş, obezite ve 
sigara kullanımı gibi faktörler rahim ve mesaneyi des-
tekleyen yapıların zayıflığına yol açar. Bazen sadece ra-
him aşağı sarkarken diğer zamanlarda mesane ve vaji-
nanın tepesi rahimle birlikte aşağı iner. Bu değişiklikler 
kasıklarda ağrı, hassasiyet, cinsel ilişkide rahatlık kaybı 
ve vajina girişinde fark edilebilir derecede kabarıklık ve 
ele gelen kitle hissine neden olabilir. Doğumlara bağlı 
mesane ve uretranın (mesane boynu) gevşekliği duru-
munda kadınlarda özellikle öksürük, hapşırık ve gülme 
ile birlikte karın içi basıncının artması ile idrar kaçırma 
şikayetleri ortaya çıkarken aynı zamanda cinsel ilişki 
sonrası idrar kaçırma şikayetleri de eklenebilir.

Rahim sarkması her yaştaki kadında meydana gele-
bilmektedir. Ancak bir veya daha fazla sayıda doğum 
yapan kadınlarda menopoz sonrası daha sık karşımıza 
çıkmaktadır.

Hafif dereceli sarkma genellikle tedavi gerektirmez fa-
kat eğer uterus sarkması normal hayatı olumsuz etki-
liyor ve rahatsızlık veriyorsa tedaviden fayda görebilir.

Rahim Sarkması Belirtileri
Hafif dereceli pelvik relaksasyon genellikle belirti ver-
mez. Orta ve ileri derece uterus sarkması belirtileri şu 
şekilde sıralanabilir:

 ● Kasıkta ağırlık veya çekilme hissi
 ● Vajinadan dışarı doğru dokuların çıkması
 ● İdrar kaçırma veya idrar yapmada zorluk şeklinde 

üriner sistem problemleri
 ● Bağırsak hareketlerinde zorluk
 ● Küçük bir top üzerine oturuyormuş veya bir şeyle-

rin vajinadan dışarı çıkıyormuş (düşüyormuş) hissi
 ● Cinsel ilişkide vajina tonusunda kayıp ve gevşeklik 

hissi
 ● Sıklıkla sabahları belirtiler daha az iken gün içinde 

şikayetlerde artış olması

Sebepleri
 ● Gebelikler
 ● Zor doğum veya doğum sırasında travma
 ● İri bebek doğurmak
 ● Aşırı kiloluluk veya obezite
 ● Menapoza bağlı östrojen azlığı
 ● Kronik kabızlık veya fazla ıkınma
 ● Kronik öksürük veya bronşit benzeri akciğer has-

talıkları (KOAH)

O P.  D R .  M E H M E T  AY G Ü N
K A D I N  H A S TA L I K L A R I ,  D O Ğ U M  V E
P E R İ N AT O L O J İ  U Z M A N I

Pelvik Relaksasyon (gevşeme), pelvik tabanın destekleyici kaslarının ve bağlarının 
zayıflaması nedeniyle pelvis alt karın organlarının vajina duvarında sarkma ve baskı 

yapmaya sebep olmasıdır.
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Risk Faktörleri
 ● Bir veya daha fazla gebelik ve vaginal doğum
 ● Büyük bebek doğurmak
 ● Obezite
 ● Pelvik cerrahi hikayesi
 ● Ailede bağ dokusu zayıflığı hikayesi
 ● Sigara tüketimi

Relaksasyon Türleri
 ● Uterin Prolapsus (Rahim Sarkması): Sıklıkla di-

ğer pelvik organlarla birlikte olur.
 ● Ön Prolapsus (Sistosel): Mesane ve vajinayı ayı-

ran dokuların zayıflığı nedeniyle mesane vajinaya 
doğru bombeleşir. Bu durum aynı zamanda mesa-
ne sarkması olarak adlandırılır.

 ● Arka Vaginal Prolapsus (Rektosel): Rektum ve 
vajina arasındaki dokuların zayıflığı nedeniyle oluşur. 
Bağırsak hareketlerinde rahatsızlıkla kendini göste-
rir. 

 ● İleri Derece Prolapsus (Total Prolapsus): Ra-
him vajina ile birlikte aşağı sarkarak dışarıda görü-
nür hale gelir.

Tedavi
Pelvik relaksayon türüne göre tedavi seçenekleri uygulanır. 

Sistosel (Ön Sarkma): Kolpografi adı verilen operas-
yonla mesane tabanı yükseltilerek, idrar kaçırma şika-
yetleri (Stres Üriner İnkontinans) olan hastalara değişik 
yöntemleri olan mesane boynunu asmaya yönelik ope-
rasyonlar yapılabilir. Hangi operasyonun yapılacağına 
hastanın muayene bulgularına göre karar verilir.

Rektosel (Arka Sarkma): Kolpografi ve makat civarı 
kaslarını güçlendiren operasyonlardır.

Total Prolapsus: Histerektomi (rahim alınması operas-
yonu) ve vajen kafını asmak için yapılacak sakrosipinoz 
fiksasyon, sakrokolpopeksi operasyonları yapılır. Hangi 
operasyonun yapılacağına hastanın muayene bulgula-
rına ve kliniğine göre karar verilir.

Korunma Yöntemleri 
Uterin prolapsus riskini azaltmak için:
Düzenli olarak “Kegel Egzersizleri” yapmak. Bu egzer-
sizler pelvis taban kaslarının güçlendirmek için faydalı 
olup özellikle çocuk sahibi olduktan sonra düzenli ola-
rak yapılmalıdır. Bunlar açık kaynaklardan ve doktoru-
nuzdan öğrenilebilinir.

TÜRKİYE HASTANESİ

Varsa kabızlık tedavi edilmeli ve kabızlıktan korunul-
malıdır. Bol miktarda sıvı tüketilmeli ve meyve, sebze, 
fasulye taneli tahıl gibi lif miktarı fazla olan yiyecekler 
yenmelidir.

Öksürüğe karşı önlem alınmalı, kronik öksürük ve bron-
şit tedavi edilmeli ve sigara içmemelidir. Kilo artışından 
korunulmalı ve fazla kiloluysanız diyet yapmalı ve dü-
zenli beslenmelisiniz.

Ağır kaldırmaktan sakınılmalı ve doğru şekilde kaldırıl-
malı. Ağır kaldırırken güç bel ve sırta verilmeden bacak-
lardan güç alınmalıdır. 
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Kist nedir?
Kist, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile çevrili, içi sıvı 
dolu kitlelerin genel ismidir.

Yumurtalık kistlerinin sebepleri nedir?
Yumurtalık (over) kistlerinin en sık sebebi; hormonal dü-
zensizliklerdir. Normalde her adet döneminde overler 
içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 cm’ye 
ulaşabilen folikül adı verilen kist oluşur. Sonra bu kist 
çatlar ve yumurta açığa çıkar. Yumurta döllenir ise gebe-
lik oluşur, eğer yumurta döllenmezse 14 gün sonra adet 
şeklinde atılır. Ancak kadında hormonal düzensizlik var-
sa yumurta taşıyan kistler çatlamaz ve büyümeye devam 
ederek folikül kistini oluşturur.

Yumurtalık kistlerin belirtileri nedir?
Yumurtalık kistleri çoğu kez bir şikayete neden olmaz. 
Genellikle  olağan kontroller esnasında tespit edilir. Ağrı 
nadir görülür. Nadir olarak kistler kendi etrafında döner-
se (torsiyon) ya da patlarsa (rüptür) şiddetli ağrı oluşumu 
söz konusu olabilir. Bunun dışında yumurtalık kistlerinin 
en sık rastlanan belirtileri; adet düzensizliği, karında şiş-
kinlik, sindirim sistemi bozuklukları, mesane baskısı ya-

pıyorsa idrar yolu şikayetleri, kalın bağırsağa bası yapı-
yorsa da  kabızlıktır. 

Yumurtalık kistleri kötü huylu mudur? Çocuk sa-
hibi olmaya engel olabilirler mi?
%80 -85 yumurtalık kisti iyi huyludur ve genellikle 20-44 
yaş arası kadınlarda görülür.

Eğer oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise veya çi-
kolata kisti gibi hem yumurtalık rezervini azaltan hem de 
karın içinde ve tüplerde yapışıklığa neden olabilen bir kist 
ise kısırlığa neden olabilirler. 
 

O P.  D R .  AY Ş E  M E RY E M  U S L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

YUMURTALIK KİSTLERİ
Hemen her gün poliklinik kapısından yüzünde endişeli bir ifade, elinde bir takım kağıtlar 
ile içeri telaşla giren ve “Doktor hanım benim kistim varmış ameliyat dediler birde size 
danışalım dedik“ diyen bir hastayla karşılaşıyoruz. Peki  nedir  yumurtalık  kisti,  her 

yumurtalık kisti ameliyat edilmeli mi, kendiliğinden küçülebilir mi, ilaçla tedavisi yok mu? 
Bu konuyla ilgili merak edilenleri anlatmaya çalışalım.
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Yumurtalık kistleri nasıl teşhis edilir?
Yumurtalık kistinin tanısı için muayene ve ultrason ye-
terlidir.  Kanser şüphesinde ileri radyolojik tetkikler ve 
tümör belirteçleri denilen bazı kan testleri istenir.

Yumurtalık kistlerinin tedavi yöntemleri nelerdir?
Tedavi yumurtalık kistinin cinsine göre değişir. Basit 
kistler genelde takip edilir ve küçülmeleri için doğum 
kontrol hapları kullanılabilir. 8-10 cm’yi geçen ya da 
sürekli büyüyen, ultrason ve kan testlerinde kötü huylu 
olma ihtimali yüksek kistler ise ameliyat ile alınır.

Kistler alındıktan sonra tekrarlayabilirler mi? 
Kistlerin tekrarlaması cinsine göre değişir. Özellikle 
çikolata kistleri tekrarlama olasılıkları nispeten yüksek 
kistlerdir ve bu nedenle ameliyat sonrasında nüksü 
önlemeye yönelik ek tedavi gerektirebilirler. Hastayı 6 
aylık muayene ve ultrason takibi ile izlemek uygundur.

Tedavi edilmezse ya da geciktirilirse hastanın 
karşılaşacağı sorunlar nelerdir? 
Kist tedavi edilmezse daha da büyüyebilir, belli bir 
büyüklükten sonra yırtılarak karın içine kanama yapıp 
hastanın hayatını tehlikeye sokabilir. Kötü huylu ise 
vücuda yayılarak ameliyat edilemez aşamaya gelebilir.

Hangi durumlarda yumurtalık kistleri çıkarılmalıdır?
Üreme çağındaki kistik oluşumların çoğu iyi huyludur 
ve ultrasonografide verdikleri görüntüye göre “basit 
kist” olarak adlandırılırlar. Basit kist terimi içi tümüyle 
sıvı dolu olan, katı (solid) kısımlar içermeyen ve ultra-
sonografide sınırları düzenli ve içi tümüyle siyah (“hi-
poekojen”) görülen, iyi huylu olduğu düşünülen kistik 
yapıyı tarif etmek için kullanılır. Bu tür kistler belirli ara-
lıklarla izlenebilirler.

İyi huylu olan ancak adet sancısı, cinsel ilişkide ağrı ve 
gebe kalamama gibi sorunlara neden olabilen çikolata 
kistleri yanda belirtilen sorunlara neden olduklarından 
ameliyatla çıkarılmaları tercih edilir. Bu tür kistlerin va-
jinal ultrasonografide tipik bir görünümleri vardır ve bu 
nedenle kolay tanınırlar.

Yine iyi huylu olan ancak içerdikleri materyalin kistin 
yırtılmasıyla karın içine boşalması durumunda cid-
di sorunlara yol açabilen dermoid kistlerin de (matür 
kistik teratom) genellikle ameliyatla çıkarılması tercih 

edilir. Bu kistler içlerinde kıl, 
diş, kemik dokusu gibi yapılar 
içerdiklerinden ultrasonografi-
de nispeten kolay tanınırlar. 

Kural olarak menopoz döne-
minde veya çocukluk çağında 
ortaya çıkan kistik oluşumların 
beklenmeden ameliyatla çıka-
rılması önerilir.

Kistik oluşumun ağrıya 
neden olması:
Özellikle büyük kistler çevre 
dokulardaki sinir uçlarına veya 
çevre organlara bası yaparak 
rahatsız edici ağrılara neden 
olabilirler. Bu ağrılar adet san-
cısı şeklinde olabileceği gibi 

adet döngüsünün her gününde sürekli var olan ağrılar 
şeklinde olabilir.

Kistin boğulması veya boğulma olasılığının varlığı:
Kistin ağrıya neden olduğu durumlardan biri de torsi-
yon (boğulma) adı verilen durumdur. Kistin kendi etra-
fında dönerek kendi kan dolaşımını bozmasıyla ortaya 
çıkar. Kan dolaşımının bozulmasıyla canlılığını yitirmeye 
başlayan yumurtalık dokusu çok ciddi ağrılara neden 
olur. Boğulma riski taşıyan veya en ufak bir boğulma 
belirtisi gösteren kistlerin ameliyatla çıkarılması kadının 
yumurtalığını kaybetme riskini etkili bir şekilde azaltır.

Kistin komşu organlara bası yaparak bu organ-
ların işlevlerini olumsuz yönde etkilemesi:
Özellikle büyük kistik oluşumlar rahimle yakın komşu-
lukta bulunan idrar yollarının veya bağırsakların işlevle-
rini olumsuz yönde etkileyebilirler. İdrar torbasına bası 
yapan kistler sık idrara çıkma, bazen idrar tutamama 
veya idrar yapamama şikayeti yapabilirler. Bağırsak-
lara ve özellikle de kalın bağırsağa bası olması duru-
munda dışkılama işlevi olumsuz etkilenebilir.

TÜRKİYE HASTANESİ
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Hangi durumlarda yalnızca kistin çıkarılması ye-
rine beraberinde her iki yumurtalık ve rahimin de 
tümüyle alınması tercih edilir? 
Üreme çağında olan bir kadında kist için yapılan ameli-
yatlarda temel hedef yumurtalıkların korunması ve yalnız-
ca kistin çıkarılmasıdır. Ancak kistin kansere bağlı olduğu 
düşünülüyorsa ve ameliyat esnasında yapılan hızlı pato-
lojik inceleme (frozen section) kanser tanısını doğruluyor-
sa bazı çok özel durumlar hariç, yumurtalığın alınması 
tedavi için yeterli değildir. Bu durumlarda standart yu-
murtalık kanseri ameliyatını uygulamak  gerekir. Yani her 
iki yumurtalık, tüpler ve rahim birlikte çıkartılır.

Yumurtalık Kisti nasıl çıkarılır?
Yumurtalık kistlerinin ne şekilde çıkarılacağının belirleyici-
si kistin türü ve büyüklüğüdür. Orta büyüklükte ve etraf 
dokuyla yapışıklık oluşturmamış kistler, laparoskopi ile 
karnın açılmasına gerek kalmadan kapalı ameliyat yönte-
miyle çıkarılabilirler (yumurtalık kisti operasyonlarının çok 
büyük çoğunluğu bu şekilde yapılır). Büyük kistler, yapı-
şıklık oluşturmuş kistler ve kanser olma şüphesi taşıyan 
kistler için laparotomi (karnın açılarak ameliyat edilmesi) 
tercih edilir.

Sezaryen esnasında kist çıkarılması
Bazen sezaryan esnasında tesadüfen bir yumurtalık kisti 
saptanabilmektedir. Böyle bir durumda kistin sezaryen 
operasyonunun bitiminde, çıkarılması veya bu mümkün 
değilse o taraftaki yumurtalığın tümüyle çıkarılması ame-
liyat süresini biraz uzatmak dışında bir sorun oluşturmaz.

Kist çıkarılma ameliyatının riskleri nelerdir?
Kist çıkarılma ameliyatları genel anestezi altında uygula-
nır ve  genel anesteziye bağlı oluşması muhtemel riskler 
bu ameliyatta da ortaya çıkabilir. Dikkatli bir ön değerlen-
dirme ve tecrübeli bir doktor tarafından verilen anestezi 
riskleri çok azaltır.

Tüm operasyonlarda komşu dokular arasında  yapışıklık 
oluşma riski  vardır.  Bu riski ameliyatın laparoskopik (ka-
palı) yöntemle yapılması azaltır.

Kist çıkarılma ameliyatlarında ön planda yalnızca kis-
tin çıkarılması planlanmasına karşın sağlam yumurtalık 
dokusunun bulunması her zaman mümkün değildir. Bu 
nedenle her kadının bu tür ameliyatlarda kistin bulundu-
ğu taraftaki yumurtalığın da alınma olasılığını bilmesi son 
derece önemlidir.

Kist çıkarılması için kullanılan teknik ameliyata bağlı risk-
leri etkileyen diğer bir durumdur. Laparotomi ile yani ka-
rından girilerek yapılan açık ameliyatlarda bu yöntemin 
getirdiği riskler, laparoskopi ile yani ince borularla karını 
açmadan kamera yoluyla uygulanan ameliyatlarda ise 
bu yöntemin getirdiği risklerden daha fazladır. Uygun bir 
ameliyat tekniği kullanıldığında ameliyat tekniğinin kendi-
sine bağlı riskler çok ender olarak ortaya çıkar.

Laparoskopik kist ameliyatının avantajları nelerdir?
Dokuya daha fazla saygılı olunması ve daha hassas alet-
lerle yakından görerek çalışılması nedeni ile yumurtalık 
dokusuna daha az zarar verir. Büyük yara izi olmaması 
kozmetik açıdan fayda sağlar. İyileşme süresinin kısa ol-
ması ve hastanede kalış süresinin kısa olması hasta için 
daha konforludur. Ameliyat sonrası ağrı daha az olur bu 
nedenle ağrı kesici ihtiyacı azalır. Karın içinde yapışıklık 
oluşturma ihtimali daha azdır.  

Zamanında tespit, doğru tedavi ve izlem çoğu zaman 
bulgu vermeyen yumurtalık kistlerinin teşhis ve tedavi-
sinde çok önemlidir. Bu nedenle şikayetiniz olmasa dahi 
yıllık kadın doğum poliklinik kontrollerinizi ihmal etmeyi-
niz. 
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O P.  D R .  Z İ L A L  H O C A G İ L
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

Kadın hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkan 
idrar kaçırma, kadının sosyal hayatını sağlığı nispetin-
de bozan ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalıklar 
yelpazesidir. Yaşla beraber görülme sıklığı artsa da, 
üreme dönemindeki  genç sağlıklı kadınlarda %25 ve 
orta yaş sonrasında yaklaşık %50 kadında görülen bu 
rahatsızlık, yaşlılık dönemindeki kadınlarda neredeyse 
%75 oranında görülmektedir. En sık stres tip dediğimiz 
hareket, öksürme, gülme ile meydana gelen idrar ka-
çırma görülürken, yaş ilerledikçe tuvalete yetişememe 
durumu olarak tarif edilen, karışık tip ve sıkışma tipi – 
aşırı aktif mesane (aam/urge) - idrar kaçırma daha çok 
karşımıza çıkmaktadır.  

İdrar kaçıran hastalar nasıl değerlendirilmeli?
Hastalar hekime başvurduğunda öncelikle hikayeleri 
ayrıntılı olarak alınarak temelde hangi tip idrar kaçırma 
olduğu ayırt edilmeye çalışılır. Hikayede hastalık süre-
si, ek hastalıkları ve ilaçları, kaç doğum yaptığı, doğum 
şekli, bebek ağırlıkları, ameliyat olup olmadığı, beslen-
me biçimi mutlaka sorgulanmalıdır. Sonrasında hasta 
jinekolojik olarak hem yatarak hem ayakta değerlen-
dirilip idrar kaçışı ve eşlik eden organ sarkması olup 
olmadığı gözlenir. Enfeksiyonun dışlanması için basit 
idrar testi yapılıp, enfeksiyon saptanırsa tedavi edilir. 
Hastalara mesane günlüğü adı verilen beş ile yedi gün 
arasında doldurması istenen bir form verilerek; hastanın 

günlük tükettiği sıvı çeşidi ve miktarı, idrara çıktığı sayı 
ve miktarı,  idrar kaçırma sayısı ve fiziksel aktivitesi de-
ğerlendirilir. Böylece idrar kaçırmanın strese mi, efora 
mı, tüketilen sıvı miktarı gibi fiziksel bir etmene mi bağlı 
olduğu, yoksa bağımsız olarak sıkışma – tuvalete yeti-
şememe tarzı bir kaçırma mı olduğuna karar verilir. Tam 
olarak idrarımı boşaltamıyorum diyen hastalarda kalan 
idrar miktarı ve mesane kapasitesi ölçülerek değerlen-
dirilir. Ayrıca diabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği 
gibi eşlik eden hastalıklar sorgulanır.

Birinci basamak tedavi nedir?
Temel tedavi tüm idrar kaçırmalarda alışkanlıkların de-
ğiştirilmesidir. Sigaranın bırakılması, tüketilen çay kahve 
gibi sıvıların miktarının ve zamanın düzenlenmesi, ka-
bızlığın önlenmesi, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon 
gibi ek hastalıkların kontrol altında tutulması, obez has-
talarda kilo kaybı önemlidir.

Mesane eğitimi yani düzenli ve gerektiğinde idrara çık-
ma; sıkışma – yetişememe tipi ve karışık tipde idrar ka-
çıran kadınlarda 6 hafta boyunca devam ettirilmelidir. 
“Kegel Egzersizi” adı verilen pelvis kaslarını çalıştıran 
egzersizler tüm idrar kaçıran hastalarda etkilidir ve 
önerilmelidir. Hafif idrar kaçıran ve mesane yada rahim 
sarkması olan kadınlarda koni yada pesser adı verilen 
cihazlar ile idrar kaçırma önlenebilir. 

İDRAR KAÇIRMA ve TEDAVİSİ
Üriner İnkontinans

Üriner Inkontinans.
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Sıkışma tipi idrar kaçırmada davranış tedavisinin ya-
nında birinci seçenek tedavi ilaç tedavisidir. Has-
tanın ek hastalıkları göz önünde bulundurularak 
ilaç seçilir ve 8-12 hafta hasta  takip edilir. Yan 
etki ile gözlenerek ya da doz ayarlaması yapı-
larak hasta düzenli kontrollere çağrılır. 

Stres idrar kaçırmada, geçici süre ilaç teda-
visi denenebilir. 

Özellikle menapoz dönem sonrası kadınlarda 
bölgesel estrojenli kremler her tip idrar kaçır-
mada kullanılabilir ve tedaviyi destekler.

Bazı seçilmiş vakalarda diğer bir konservatif 
tedavi seçeneği mesane boynuna dolgu, 
botox uygulamalarıdır. Ancak bu tedaviler 
etkinliği kanıtlanmış ve yaygın değildir.

Tedaviye rağmen ileri tetkik yapılması 
gereken hastalar kimlerdir? 
İdrar kaçırma şikayeti olan ve ileri değerlen-
dirme yapılması gereken hastalar, organ sarkma-
sı olan, ağrısı olan, pelvik bölgeye radyasyon almış 
olan, idrar testinde kan olan ve idrarını tam olarak 
yapamayan hastalardır. İleri incelemede ürodinami, 
MR ve ultrasonografi, sistoskopi işlemleri yapılabilir.

İleri tetkikler nelerdir?
Ürodinami; mesane ve idrar yollarının fiziksel 
elektiriksel fonksiyonu ölçen bir testtir, idrar kaçır-
ma tipini belirmede yardımcıdır. Tam tanı konulma-

yan arada kalınan hastalarda yapılır.

Görüntüleme yöntemleri nelerdir?
Mesane kapasitesi ve kitleleri değer-
lendirmede önemlidir. Ultrason me-
sane kapasitesinin, yüzeysel ultrason 
da perine bölgesinin ve işeme yolunun 

(üretra) değerlendirilmesini sağlar. Bu 
esnada hastada ıkınma ve öksürme ile 
idrar kaçırma şekli belirlenmeye çalışılır.

Sistoskopi dış idrar yolundan ince bir ka-
mera sistemi ile mesane içinin değerlen-
dirilmesidir.

İdrar kaçırma ameliyatları nelerdir? 
İlk basamak tedavilere yanıt vermeyen 
stres tip ve karışık tip idrar kaçırmada 
ikincil tedavi ameliyattır. 

Burada yapılan işlem genel olarak id-
rar kesesi boynunun eski yerine getirilip 

normal kese fonksiyonunun taklit edilme-
sidir. Yapılan pek çok farklı ameliyat yöntemi 

vardır. Bazıları karından kesi ile, bazıları lapo-
roskopi yani kapalı yöntem ile yapılır. Burada 
sentetik bir yama yada hastaya ait dokular askı 
malzemesi olarak kullanılabilir. Hastaya ait askı 

hazırlanırken karın kası zarından yararlanılır. 
Hastada eşlik eden bir organ sarkması ki bu 
rahim mesane ince barsaklar veya rektum 
olabilir, aynı seansda onarılır. Cerrahi sonrası 

ağrı az, hastanede yatma süresi kısadır. 

Taşma Tipi
İdrar Kaçırma

Stres Tipi
İdrar Kaçırma

Sıkışma Tipi
İdrar Kaçırma
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HPV virüsü nedir?
HPV (Human papilloma Virüs) hem erkek hem de kadın genital bölgesinde siğil  şek-
linde kitlelerin (kondilom) oluşumuna neden olan ve aynı zamanda rahim ağzı kan-

seri oluşturma riski taşıyan cinsel yolla bulaşan virüstür.

HPV virusü bir kez vücuda girdiğinde erkek ve kadında genital hücrelerin içine 
yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyona yol açar. Cinsel  temas ve ilişki 
yoluyla bulaşan HPV enfeksiyonuyla genital bölgede et beni veya karnabahar şek-
linde; bazen tek tek bir bölgede, bazen de bir kaç bölgede, bazen toplu iğne başı  
kadar ufak bazen de 5 cm çapına erişebilen, bazen 1-2 tane, bazen de çok sayıda 

oluşan  genellikle ağrısız siğiller oluşur. 

S a ğ l ı k

HPV ve
GENİTAL

SİĞİLO P.  D R .  N E V R A  T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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HPV ne sıklıkla görülür? 
HPV enfeksiyonu ülkemizde giderek artan sık-
lıkla ve yaygınlıkta görülmektedir. Hem erkekte 
hem de kadında genital siğillere yol açmakta 
ve rahim ağzı kanseri riski oluşturmaktadır. Her 
üç gençten biri bu virüs ile karşılaşmaktadır.

HPV virüs nasıl bulaşır? 
HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu 
cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Virüsün bulaş-
ması kişinin enfekte bölgesinin örneğin penis 
veya kadın dış genital organı gibi diğer bireyin 
genital bölgelerine deri-mukoza temasıy-
la bulaşır. Gerçek vajinal ilişki olması-
na dahi gerek yoktur. Tenin tene 
teması bile yeterlidir. Kondom 
korumaz.

Erkekte HPV Virüsü 
Erkeklerin maalesef büyük bir kısmı taşıyıcıdır ve bil-
meden bu hastalığı partnerlerine bulaştırırlar. HPV 
virüsünün, erkeklerde de bazı tipleri eğer tedavi edil-
mez ise makat ve  penis kanserine neden olmak-
tadır. Aktif hasta olan erkeklerde genital siğillerle 
ortaya çıkar. Cinsel ilişkide prezervatif kullanımı tam 
koruma sağlayamamaktadır, prezervatif kullanıma 
rağmen bulaştırıcılık söz konusudur.

Kadında HPV ne gibi sorunlara yol açar? 
HPV kadında aynı erkeklerde olduğu gibi genital böl-
gede ve makatta genital siğil / kondilom adı verilen 
yapılara yol açar. Bu virüs hücre DNA’sına girerek 
bazı tipleri genital siğillere yol açarken bazı tipleri ise 
kanserojen etki göstermektedir.

Eşinde HPV tespit edilen erkek veya kadın ne 
yapmalı? 
Zaman kaybetmeden doktora başvurmalı ve kendinin 
aktif hasta veya taşıyıcı olup olmadığını öğrenmelidir. 
Genital siğil tespit edildiğinde hiç zaman kaybetme-
den tedavi edilmelidir, zira siğiller tedavi edilmezse 
sıçrayıp büyüme eğilimi taşırlar. Muayene sonucu ge-
nital siğil yoksa HPV testi ile taşıyıcılık araştırılmalıdır. 
Eşli tedavi bu hastalıkta çok önemlidir.

Kimlerde HPV daha sık görülür? 
Özellikle çok sayıda cinsel partneri olan kadın ve er-
keklerde, yıllar öncesinde çok partnerli hayatı olan 
kişilerin hem kendinde hem de eşinde sıklıkla ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle tek eşlilik çok önemlidir. 

Cinsel ilişki dışında tuvaletten ve eşyadan HPV 
bulaşır mı?  
Bu virüsün bulaşması cinsel ilişki ve temas ile, özel-
likle  başka bir kişinin infekte bölgesinin  partnerinin 
penis, vajina, makat, kasık gibi bölgelere teması ile 
geçer. Çok nadiren dış ortamdan bulaşabildiği de id-
dia edilmektedir.

Ne gibi belirtileri vardır? 
HPV kişiye bulaştıktan sonra ortalama 2 ay ila yıl-
lara uzanan bir kuluçka süresine girer. Tiplere göre 
şikayetleri değişmekle birlikte genellikle hem kadın 
hem de erkekte genital bölge ve makat civarında 
veya bazen de ağız-boğazda et beni şeklinde siğiller 
ile ortaya çıkar. Erkeklerde genellikle belirti verme-
mesine rağmen kadınlarda da bazen siğil yapmayıp  
rutin smear testinde hücre bozulmaları değişiklikler 
veya rahim ağzı kanseri riski taşıyan anormal hücre-
leri (ASCUS,AGUS, CİN1,CİN2,CİN3 gibi) ile anlaşı-
labilmektedir. Bu nedenle rahim ağzı kanseri erken 
tanısı için her kadının yılda bir kez pap smear testi 
yaptırması çok önemlidir. 

Mutlaka bulaşacak diye bir kural var mıdır? 
Hayır yoktur, bağışıklık sistemi güçlü ve aşılı kişiler 
bu virüsü almayabilir. Karşı tarafta genital siğil var ise 
HPV daha kolay bulaşır. Fakat unutmamak gerekir ki 
HPV oldukça bulaşıcıdır ve genital bölgedeki siğil-
lerin kısa süreli teması bile bulaşması için yeterlidir. 
Kadının anatomisi ve flora yapısı sebebi ile özellikle 
erkekten kadına daha kolay bulaşır.



30

S a ğ l ı k

HPV tipleri nelerdir?
HPV’nin çok sayıda tipi yani çeşidi vardır ve isim yeri-
ne numaralar ile sınıflanmışlardır. Bu tipleri belirlemek 
için HPV DNA testi / HPV tipleme testi yapılmaktadır.
Genellikle düşük riskli tipler genital siğillere yol açar-
ken, yüksek riskli tipler ise kanserojendir.

Düşük Riskli HPV tipleri: 
Tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 ve 81
Yüksek Riskli HPV tipleri: 
Tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 
ve 68
Ara tip- Muhtemelen Yüksek HPV tipleri: 
Tip 68, 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82

Kanser ve HPV ilişkisi nedir? 
Kadınlarda vulva kanseri, vajina kanseri, rahim ağzı 
(serviks) kanseri, makat-anüs-rektum kanseri ve oral 
seks ile bulaşması ile baş boyun kanserine yol açabil-
mektedir. HPV tip 16,18 yüksek riskli olup rahim ağzı 
kanserinin %95 sebebidir. Erkeklerde ise penis kanse-
rine yol açabilen HPV makat ve kalın bağırsağın son 
kısmı olan rektum bölgesinde kanser yapabilmekte ve  
oral seks yoluyla erkeklerde geniz, dil, gırtlak kanserine  
neden olabilmektedir.

HPV testi erkekte ve kadında yapılmalı mı?  
Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü HPV ile 
enfekte olmaktır. HPV DNA testi, virüsün DNA parça-
larının aranması işlemidir. Genital bölgede bulunan bir 
siğilden alınan küçük bir parça HPV tipleme testi için 
yeterli olacaktır. Test aynı zamanda vajinadan veya er-
kekte üretra ağzından sürüntü alınarak da yapılabilmek-
tedir. 5 yılda bir rutin HPV taraması ön görülmektedir.

Kadınlarda ve erkeklerde HPV muayenesi nasıl 
yapılır?  
HPV’ye bağlı genital siğillerin tanısı bu konuda uzman 
doktor tarafından muayeneyle kolaylıkla konulabilmek-
tedir. Ancak şüpheli siğillerde mutlaka HPV  tipleme 
testi yapılmalı ve şüpheli doku varsa biopsi yapılmalıdır. 
Ayrıca dijital büyüteç ve vulvoskopi / kolposkopi cihazı 
eşliğinde asetik asit testi ile özellikle erkeklerde net se-
çilemeyen siğillerin teşhisini koymak olasıdır.
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Gebelerde ve doğumda HPV ne gibi sorunlara yol 
açar?
HPV virüsü hastalığı gebelikte anneden plasenta yoluy-
la bebeğe geçmemektedir. Lakin normal doğum sıra-
sında bebeğe direkt doğum kanalından geçerek ağzına 
ve nefes yollarına bulaşması mümkündür.  Bu nedenle 
sezaryenle doğum şekli normal doğuma tercih edilme-
lidir. Geçirilmiş HPV öyküsü olan veya hamilelikte siğil 
tespit edilen hastalarda  hamilelik öncesi 3 ayda smear 
yapılmamışsa gebe kaldığında smear testiyle kanser 
taraması mutlaka yapılmalı ve şüphe durumunda gebe-
likte HPV DNA testi tekrarlanmalıdır.

HPV tedavisi nasıl yapılır?
HPV tedavisinde temel prensip nüksleri en aza indirmek 
için kitlelerin mümkün olduğunca temizlenmesidir. Bu 
amaçla virüslere etkili ilaçlar kullanılarak lokal (bölgesel) 
tedavi ve büyük lezyonların koterizasyon yoluyla yakıl-
ması şeklinde tedavi uygulanır. Siğillerin yok edilmesi vi-
rüsü yok etmediği için özellikle bağışıklık düşünce siğiller 
tekrar riski taşımakta, taşıyıcılık devam etmektedir.

Hatırda tutulması gereken nokta tedavinin yanlızca gö-
rünen lezyonları ortadan kaldırmakla sınırlı olduğudur. 
HPV enfeksiyonu kronik seyreder ve kitleler ortadan 
tümüyle kalksa da hücrelerin içinde gizli bir şekilde ya-
şamını sürdüren virüsler sayesinde bulaştırıcılık devam 
edebilir ancak görünen lezyon ne kadar az ise bulaştı-
rıcılık da o kadar düşüktür. Hastanın bağışıklığı da viru-
sun gücü kadar önemlidir. Fiziksel yada psikolojik ola-
rak bağışıklık sisteminde düşme olunca hastalık artar, 
siğiller ortaya çıkar.

HPV tedavisinde kullanılan yöntemler nedir;
İlaçla HPV tedavisi: Genellikle anti kanser madde 
ve sit içerin kremler kullanılır. Kremle HPV tedavisinde 
genital ve makat etrafı bölgede savunma mekanizması 
arttırılması ve kondilomun büyüklüğünün azaltılarak vü-
cudun deriyi kendi mekanizması iyileştirilmesi hedefle-
nir. Kremle tedavinin yan etkileri çoktur, kimyasal yanık 
ve alerji sıklıkla görülür.

HPV Kriyoterapi (Dondurma) Tedavisi: Azot gazı sı-
kılarak siğiller dondurma yöntemi ile tedavi edilir. Ağrılı 
bir süreçtir, vajina içi ve makat içi siğillerde uygulama 
zordur ve nüks oranı yüksektir.

HPV Koter (Yakma) Tedavisi: Siğilin elektrokoter ci-
hazı ile yakılması tedavisidir.  Bazen yanık ve iyileşme 
sorunları olabilir. Koterle HPV lezyonlarının tedavisi gü-
nümüzde yerini  lazer ve leep ile tedavi yöntemine  bı-
rakmaktadır.

Radyofrekans ile HPV Tedavisi: Genellikle birden
fazla seans gerektirir, az tercih edilen tedavi yöntemidir.

HPV Leep Tedavisi: Koter cihazının daha ileri tekno-
lojisi olan bu yöntem sağlam dokuya zarar vermez ve 
vajina içi, makat etrafı ve penis üstü gibi yerlerde HPV 
tedavisi için en güvenilir ve lezyonların tekrarlama ihti-
malinin düşük olduğu modern bir yöntemdir.

Lazer HPV Tedavisi: Lazer ile lezyonlar derinin derin 
ve sağlam katlarına zarar vermeyecek şekilde tamamen 
güvenli şekilde temizlenir. Lazer tedavisinin üstünlüğü 
ise oluşturulan deri hasarının çok az olması nedeniyle 
deri iyileşmesinin hızlılığı ve daha az iz kalmasıdır. Tek 
seansta HPV tedavisi için en uygun yöntemdir.

HPV Cerrahi Tedavisi:”” HPV ye bağlı lezyonlar çok 
büyükse ve kanser riski varsa uygulan ve çok nadir ter-
cih edilen yöntemdir.

HPV tedavisi mümkün mü, HPV vücuttan atılır mı?
Evet, HPV’yi yenmek mümkündür. HPV vücuttan te-
mizlenir ve atılır. Bunun ne kadar sürede olacağını be-
lirleyen kişinin bağışıklık sistemi ve HPV virüsünün tipi-
dir. HPV’ye bağlı siğiller temizlendikten sonra vücuttaki 
virüs yükü azalır ve bağışıklık sistemi devreye girerek 
HPV virüsü vücuttan atılır. Unutulmaması ve dikkat edil-
mesi gereken durumlardan biri de, siğilleri olan bireyle-
rin kendilerinin tedavi edilmesinin yanı sıra partnerinin 
ya da eşinin de tedavi edilmesi gerekliliğidir. HPV eş 
tedavisi çok ama çok önemlidir.

HPV den kurtulmak için hangi destek tedavisi ge-
reklidir?
HPV nin vücuttan temizlenmesi mümkündür ve bir süre 
sonra “HPV Pozitif” olan hasta “HPV Negatif”e döner.  
Siğillere yapılan doğru tedaviyle birlikte, uygun bağışık-
lık tedavilerinin uygulanması burada devreye girmekte-
dir. Bu amaçla AHCC, Propolis, beta glukan, zerdeçal 
ve çinko kullanılmaktadır.Bunların hepsi doğal bağışık-
lık uyarıcılardır.

HPV den korunma mümkün mü?
HPV aşıları ile HPV nin riskli ve önemli tiplerinden ko-
runma mümkündür. HPV aşıları yurt dışında artık ileri 
yaşlara kadar uygulanmakta ve kadınlar dışında erkek-
lere de 3 doz halinde HPV aşısı yapılmaktadır. 

HPV Lazer Tedavisi
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KANSERİN HABERCİSİ
“VIN” TANI VE TEDAVİSİ

Klasik VIN sınıflaması ilerleme düzeyine göre VIN 1-2-3 
şeklinde üç dereceye ayrılır. VIN1, HPV virüsünün bu-
laşması ile gelişen ve genellikle kendi kendini sınırlayan, 
iyileştiren bir enfeksiyondur. Takip ve tedavide önem 
arz eden ise daha yüksek dereceli olan VIN 2 ve 3 tür.
 
VIN kaç tipi vardır ve daha çok kimlerde görülür?
VIN, ortaya çıkma yaşı ve sebep olan faktörlere göre 
de ikiye ayrılır.  

1. Olağan tip VIN (O-VIN): 40 yaş altı genç kadınlarda 
daha çok görülür ve kanser öncüsü olan bu tipte VIN’a 
sebep olan faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

• Kanser potansiyeli yüksek olan HPV enfeksiyonu ge-
çirmiş olmak
• Sigara kullanımı ve vücut savunma sisteminin zayıfla-
tan hastalıklar 
• İlaçlar ve yaşam tarzı gibi durumlar

2. Farklılaşmış-VIN (F-VIN): Daha çok 40 yaş üstü 
ileri yaş kadınlarda özellikle liken skleroz gibi dış cinsel 
organda görülen deri hastalıklarından sonra ortaya çı-
kan kanser öncüsü durumdur. 

VIN tanısı nasıl konur?
Kadın dış cinsel organı olan vulva hastalıkları için stan-
dart bir tarama testi ne yazık ki henüz mevcut değildir.

Günümüzde tanı ancak görsel değerlendirme ile sınır-
lıdır. Bu nedenle vulvar deride görülen herhangi anor-
mal görünümlü kabartı veya renk değişiminde dikkatle 
değerlendirilmelidir. Lezyonlar kabarık veya düz olabilir. 

Renk değişikliği çok farklılık gösterebilir. Bu nedenle 
doktorunuzun anormal olarak değerlendirdiği her lez-
yondan mutlaka biyopsi alınmalı ve patolojik inceleme 
yapılmalıdır. Ayrıca vulvanın bazı lezyonlarında %3-5’lik 
asetik asit uygulanması ve ardından kolposkopi ciha-
zıyla değerlendirilmesi ve daha detaylı incelenmesinde 
yararlı olabilmektedir.
                 
Risk grubundakileri VIN gelişiminden korunmak 
için ne yapılabilir?
HPV ile VIN gelişimi arasındaki ilişki nedeni ile HPV 6, 11, 
16 ve 18 tiplerine etkili olan HPV aşısı ile VIN gelişimi ris-
kinin azaltılabileceği bildirilmiştir. Sigaradan özellikle  risk 
gruplarındaki kadınlar uzak durmalıdır. İleri yaşta gördü-

Vulvar İntraepitelyal Neoplazi (VIN), vulvanın kanser öncüsü hastalığına verdiğimiz isimdir. 
VIN, son yıllarda özellikle 40’lı yaşlarda giderek artan bir sıklıkta görülmektedir.
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ğümüz VIN ile cilt hastalıkları arasındaki ilişki nedeniy-
le de bu cilt hastalıkların tedavi edilmesi ile de VIN ve 
kanser riskinde azalma sağlanabilir.

VIN tedavi seçenekleri nelerdir?
VIN tanısı alan tüm hastalar mutlaka tedavi edilme-
lidir. Tedavi yaklaşımları medikal, lazer ablasyon ya 
da cerrahi olabilir.

a) Medikal Tedavi: İmiquimod maddesinin bölge-
sel uygulanması VIN tanılı hastalarda %5 oranında 
etkilidir. Yapılan çeşitli çalışmalarda lezyon bölgesine 
12-20 hafta boyunca haftada 3 kez uygulama öneril-
mektedir. Bununla birlikte vücut savunma sisteminde 
zayıflık olan hastalarda bu ilacın etkinliğinin zayıf oldu-
ğu görülmüştür. 

Bazı çalışmalarda bölgesel antikanser kremler, an-
tiviral kremler ve interferon etkili olabileceği göste-
rilmişse de yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kulla-
nımından vazgeçilmiştir. Topikal ilaç tedavilerinden 
başka fotodinamik tedavi yaklaşımı da mevcuttur. 
Uyarıcı olarak lazer eşliğinde yukarıdaki ilaçların bir-
likte kullanılımı ile etkinlikleri arttırılmaya çalışılır. An-
cak bu tedavi için özel ekipmanlar ve kullanımı için 
eğitim gerekmektedir.

b) Cerrahi Tedavi: VIN için öncelikli tedavi cerrahi-
dir. Basit vulvektomi adını verdiğimiz sadece lezyonlu 
bölgenin geniş bir şekilde çıkartılması sonrası 5 yıllık 
sağ kalım oranı % 100 olarak saptanmıştır. Cerrahi 
tedavide amaç vulvanın anatomik ve işlevsel bütün-
lüğünü mümkün olduğunca koruyarak tüm VIN sap-
tanan lezyon ya da lezyonları çıkarmaktır. Yapılacak 

cerrahinin şekli lezyonların yaygınlığına ve cerrahın 
deneyimine bağlı olarak değişmektedir. Vulvar deri-
nin tümüyle çıkarıldığı ‘skinning’ ‘vulvektomi’ özellikle 
birden fazla lezyonu olanlarda ve immun yetmezlikli 
hastalarda yararlı olabilir. Cerrahi tedaviler sonrası 
hastaların %4 kadarında yineleme ve saldırgan kan-
ser geliştiği saptanmıştır. En fazla yinelemenin görül-
düğü yerler ise makat civarı ve klitoristir.

c) Lazer Ablazyon: Saldırgan kanser düşünülme-
yen olgularda lazer ile hastalıklı dokunun uzaklaştı-
rılması yararlı olabilmektedir ancak tekrarlama riski 
cerrahi tedaviye göre daha yüksektir. Lazer tedavisi 
ile tek veya çok sayıda lezyon tedavi edilebilmektedir.

Sonuç olarak, VIN için herhangi bir tarama testi bu-
lunmamaktadır. Tanı görsel değerlendirme ile sınır-
lı olduğu için saptanan tüm anormal lezyonlardan 
biyopsi alınmalı ve patolojik inceleme yapılmalıdır. 
Risk grubunda olan kadınlarda HPV aşısının ya-
pılması önerilir, VIN tanısı alan tüm hastalar tedavi 
edilmelidir. Kanser şüphesi varsa geniş çıkarılma 
yapılması, kanser şüphesi yoksa medikal tedavi 
veya lazer ablasyon denenebilir. Ayrıca, VIN tanısı 
alan tüm hastalar için tekrarlama ve vulva kanseri 
gelişme olasılığı daima akılda tutulmalı ve 6-12 aylık 
aralıklarla mutlaka izlenmelidir.

TÜRKİYE HASTANESİ
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Adet döngüsü (menstural periyod) nasıl oluşur?
Adet dönemi sırasında yumurtalıklardan salgılanan 
östrojen ve progesteron hormonu rahmin iç yüzeyini 
kaplayan endometrium dediğimiz tabakada değişiklik-
lere neden olur. Her ay,  adetin başlamasından yaklaşık 
12-14 gün sonra yumurtalıklarda birisinden yumurta 
serbest bırakılır. Bu olaya yumurtlama adı verilir. Eğer 
yumurta döllenmez ise gebelik oluşmaz ve hormon dü-
zeyleri azalmaya başlar. Bu azalma devam rahim içinde 
gelişen dokunun dökülmesine neden olur. Bu dökülme 
aylık adet kanaması dönemini ifade eder. 

Adet dönemi kanama döneminin ilk gününden itibaren 
başlar ve gelecek adet döneminin ilk gününe kadar 
devam eder. Adet dönemi yaklaşık 28 gün sürer, fakat 
bundan daha uzun ve kısa olabilir. Eğer dönem 35 gün-
den daha fazla veya 21 günden kısa ise anormal olarak 
düşünülmelidir. Adet kanamasının yedi güne kadar sür-
mesi normaldir.  Adet döneminin, 3 normal dönem bo-
yunca yada 6 ay boyunca olmamasına amenore (adet 
olamama) denir. Normal olmayan bu durumun, çeşitli 
nedenleri olabilir. Eğer adet döneminiz gecikir ise dok-
tora başvurmanız gereklidir.

Anormal rahim kanamaları şu şekillerde olabilir:
•  Adet dönemleri arasındaki kanamalar 
•  İlişkiden sonra olan kanamalar
•  Adet döneminin herhangi bir zamanında olan damla-
ma tarzında kanamalar
•  Adet kanamasının normalden fazla veya uzun olması
anormal kanama herhangi bir yaşta olabilir. Kadının 
hayatında adet dönemlerinin düzensiz olduğu bazı dö-
nemler vardır. Adet döneminin ilk başladığı 9-16 yaşlar 
arasındaki adet dönemleri, böyle olup düzenli değildir. 

Yaklaşık 35 yaş gibi çok erken zamanda başlayabilen 
ve yaklaşık 50 yaş civarına kadar devam eden perime-
nopozal dönem de böyle bir süreçtir ve bu dönemde 
her adet döneminin giderek kısalması normaldir. Aynı 
zamanda adetlerin gecikmesi ve kanamanın azalması 
bu dönemde normal olabilir. Ama kanamanın fazla ol-
ması her şekilde araştırılmalıdır. 

Anormal vajinal kanama nedir?
Anormal vajinal kanama, ay boyunca yanlış zamanda 
ya da uygun olmayan miktarlarda ortaya çıkan, vajina-
daki kan akışıdır. 

Kadın hayatının belki de en endişe verici rahatsızlıklarından biri anormal rahim 
kanamalarıdır. Bu nedenledir ki kadın doğum polikliniğine en sık başvuru sebeplerinden 

biri kanamalardır. Kanamanın normal mi anormal mi olduğunu anlayabilmek için öncelikle 
normalin ne olduğunu tanımlamak gerekir.

ANORMAL RAHİM KANAMALARI

O P.  D R .  AY Ş E  M E RY E M  U S L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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Anormal vajinal kanaması olan hastada mutlaka 
gebelik araştırılmalı!
Yeni olan düzensiz kanamalar çok erken hamilelik belirti-
si, düşük veya dış gebelik bulgusu olabilir. Bazen kadın-
lar gebeliğin ilk iki haftasında, genellikle menstruel peri-
yodun beklendiği saatlerde çok az kanama yaşarlar. Bu 
hafif kanama bazen “döllenme kanaması” olarak adlan-
dırılır. Bu kanamanın nedeni kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yerleşme-
sinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Hamilelikte vajinal 
kanama her zaman gebelikle ilgili bir problem oluştur-
mazken, hamilelik sırasında kanaması olan kadınlar mut-
laka bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Anormal miktarda vajinal kanamanın şekli nedir?
Vajinal kanamanın süresi, aralığı ve miktarı, kanamanın 
hangi tip anormallikten sorumlu olduğunu gösterebilir.  
Kanama düzenli fakat uzun mu sürüyor, kanamanın 
miktarı çok mu, adetler arasındaki süre değişken mi, 
ara lekelenme oluyor mu? soruları cevaplanmalıdır.

Kadında yumurtlama nasıl olur?
Genellikle yumurtalık ovulasyon denilen bir süreçte 
her ay bir yumurta bırakır. Normal adet dönemleri için 
normal ovulasyon gereklidir. Kadında normal yumurtla-
ma olup olmadığını belirlemek için hormon kan testleri 
(progesteron seviyesi), günlük vücut ısısı takibi veya 
nadiren rahim içinden (endometrial) örnekleme yapılır.

Bir kadının düzenli olarak yumurtlamadığına dair işa-
retler, aylarca menstural periyod geçirmeden düzensiz 
aralıklarla uzun kanama, adet döngüsünün ikinci yarı-
sında kan progesteron seviyesinin düşmesi ve normal 

vücut sıcaklığının eksikliğidir. Düzenli yumurtlayan ka-
dınlarda anormal vajinal kanama, genellikle aşırı, sık 
görülen, düzensiz veya yoğun kanamalı adet görmeyi 
içerir.  

Aşırı miktarda menstrual kanama (menoraji)
Menoraji adı verilen aşırı menstrüel kanama ayda yakla-
şık sekiz çorba kaşığı eşdeğeri miktarda adet kanama-
sıdır (normal adet kanaması döngü başına iki ila sekiz 
yemek kaşığı arasında bulunur). Menorajinin en yaygın 
örneği, düzenli adet döngülerinde ve normal yumurt-
lamayla ortaya çıkan aşırı kanamadır. Bunu bir adette 
kullanılan ped miktarı ile de sorgulayabiliriz.

Menorajinin bir doktor tarafından değerlendirilmesi ge-
reken birçok önemli neden vardır. Kadında ciddi duy-
gusal sıkıntı ve ağır kramp gibi fiziksel belirtilere neden 
olabilir. Kan kaybı o kadar ağır olabilir ki bu da baş 
dönmesi ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir. Efor 
kapasitesi düşebilir.

Anormal kanamanın nedenleri nelerdir?
Anormal kanamanın birçok nedeni vardır. Biz kadın 
doğum hekimleri bulunduğunuz yaş gurubunda en sık 
görülen anormal kanama nedenlerini kontrol ederek 
kanama nedeninizi saptıyoruz. Bu nedenlerin bazıları 
ciddi olmayıp kolayca tedavi edilebilir. Bazıları ise ciddi 
olabilir. Mutlaka hepsi kontrol edilmelidir. Bazı kadınlar-
daki anormal veya fazla kanamanın nedeni hormonal 
olabilir. Bu durum belli hormonların, vücut tarafından 
fazla veya az üretilmesi ile ilişkili olabilir. Bazen de tiroid 
bezindeki sorunlar (guatr) yada bazı ilaçların kullanımı-
na bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Kanamanın anormal olup 
olmadığını ve nedeni belirlemek için 
üç sorunun cevaplanması gerekir.

• Kadın hamile mi?
• Kanamanın şekli nedir?
• Ovulasyon (Yumurtlama) var mı?

Kanamasının düzensiz olduğunu düşü-
nen her kadın, doktorunun durumunu 
değerlendirmesine yardımcı olmak için 
vajinal kanamanın özelliklerini dikkat-
le düşünmelidir. Doktoru adet geçmişi 
hakkında ayrıntıları isteyecektir. 
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Anormal Kanamanın Nedenleri
• Gebelik
• Düşükler
• Dış gebelik
• Doğum kontrol yöntemlerine bağlı olan sorunlar
(doğum kontrol hapı, spiral vs.)
• Rahim veya rahim ağzının iltihapları
• Myomlar
• Pıhtılaşma bozuklukları
• Polipler
• Çeşitli tip kanserler Örneğin; Rahim (Uterus), rahim 
ağzı (serviks), vajen (hazne)

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal ka-
namanın nedeni nedir?
•  Cinsel ilişki sırasında vajina duvarı yaralanmaları
• Enfeksiyonlar (örneğin, bel soğukluğu, Klamidya, 
mantar enfeksiyonları) cinsel ilişkiden sonra vajinal ka-
namaya neden olabilir.
• Menopoz öncesi ya da menopoz sonrası kadınlarda 
östrojen düzeylerinin düşmesi vajina yüzey epitelinin  
incelmesi ve kolayca iltihaplanmasına neden olabilir ve 
bu değişiklikler cinsel ilişkiden sonra vajinal kanama ile 
kendini gösterebilir.
• Rahim ağzı veya vajinal duvar üzerindeki tümörler 
veya polipler gibi lezyonlar, cinsel ilişki sırasında veya 
sonrasında vajinal kanamaya neden olabilir.

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal kanama 
yaşayan kadınlar, kanamanın nedenini belirlemek için 
her zaman doktorlarını ziyaret etmelidir. 

İlk cinsel birliktelikten bir yıl sonra rahim ağzı kanser ta-
raması için düzenli aralıklarla alınan smear testi ( rahim 
ağzından bir fırça yardımı ile sürüntü alınarak patolog 
tarafından incelenmesi) asla ihmal edilmemelidir. Özel-
likle ilişki sonrası kanamalar rahim ağzı kanserinin bir 
semptomu olabileceği için bu durumda mutlaka smear 
testi yaptırılmalıdır.

Anormal kanama tanısını koyabilmek için ilk yapılacak 
şey kişisel ve ailesel sağlık öyküsünün alınmasıdır. Bu-
nun için:
• Geçmişteki veya şimdiki hastalıkları
• Kullandığı ilaçlar

• Doğum kontrol hapı kullanımı
• Vücut ağırlığı, yeme ve egzersiz alışkanlıkları, stres 
düzeyi sorgulanır.

Doktorunuz aynı zamanda adet düzeninizi de soracak-
tır. Bunun için bir takvim üzerinde adet başlama ve ka-
nama zamanlarının işaretlenmesi size yardımcı olacak-
tır. (Akıllı telefonlardan destek alabilirsiniz) Takiben fiziki 
muayene olacaksınız. Kan sayımı, eğer gebelik varsa 
bunları gösteren kan testleri yapılacaktır. Sizin yakınma 
ve bulgularınıza göre aşağıda sıralanan testlerden bir 
veya daha fazlasına gereksinim duyulabilir.

Anormal kanamada yapılan testler 
• Hormon düzeyleri testi
• Endometrial Biyopsi: Rahim içinin bir kateter yardı-
mıyla kibarca kazınması sonrası alınan parçanın, mik-
roskop altında değerlendirmesi.
• Ultrason: Ses dalgalarının oluşturduğu görüntüler 
yoluyla pelvik organların değerlendirilmesidir. Bu cihaz, 
hazne yoluyla yada karın üzerinden kullanılır.
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• Sonohisterografi (SİS): Küçük bir plastik kateter 
kullanılarak rahim içinin steril sıvı ile doldurulmasını ta-
kiben vajinal yolla yapılan ultrasonik değerlendirilme
• Histeroskopi: İnce bir kamera sistemi ile vajen ve 
rahim ağzından geçilerek rahim içinin direkt gözle in-
celenmesi
• Dilatasyon ve Küretaj (D&C): Rahim ağzındaki açık-
lığın genişletilerek, rahim içini döşeyen tabakadan ka-
zımayla ya da vakumla örnek alınmasıdır. Bunu takiben 
alınan parça mikroskop altında muayene edilir.
• Histerosalpingografi: Rahim içine ince bir ka-
nülle  verilen röntgende görülebilen bir mad-
denin  rahim içine  tüplere ve oradan 
karın boşluğuna yayılımını seri rönt-
gen çekimleri  ile gösterilmesi
• Laparoskopi: Karın-
dan göbeğin he-
men altından 
yapılan ince bir 
kesiden karın 
içine ince bir 
kamera siste-
minin yerleşti-
rilmesi yoluyla 
karın içine ba-
kılması

Tedavi
Anormal kana-
manın tedavisi, 
nedeni, hastanın 
yaşı, kanamanın şiddeti, 
çocuk isteyip istemediği gibi, 
birçok faktörlere bağlıdır. Hormon 
tedavisi veya diğer ilaç tedavileri kullanı-
labileceği gibi, cerrahi de uygulanabilir. Dok-
tor verdiği tedavinin etkinliğini, ancak birkaç adet 
döneminden sonra değerlendirebilir. 

Hormon içeren ilaçlarla tedavi
Doktorunuz adetlerinizin daha düzenli olması için, do-
ğum kontrol hapı reçete edebilir. Bu yaklaşım diğer ya-
kınmaların da düzelmesine yardımcı olur. Progesteron, 
endometrial hiperplazi denen rahim içi kalınlaşmasının, 
tedavisini ve önlenmesini sağlar. Hormonların kanama-
yı kontrol altına almaları birkaç ay sürer. İlk aylarda faz-
la olan kanamalar, takip eden aylarda hafifler. Hormon 
tedavisine gebelik isteyip, istemediğinize göre karar 
verilecektir. Ayrıca rahim içine hormonlu spiral uygulan-
ması da uygun hastalarda çok etkin bir tedavidir.

Diğer ilaç tedavileri
Nonsteroidal antiinflamatuar (antiromatizmal olarak bi-
linen) ilaçlar ağır kanamaları kontrol etmemize yardımcı 
olabilir. Bunlar ayrıca adet sancılarını azaltırlar. Bir baş-
ka tedavi seçeneği pıhtılaşmaya etki ederek kanama 
azaltan ilaçlardır. Eğer enfeksiyon var ise antibiyotik de 
verilecektir.

Cerrahi tedavi
Bazı kadınlarda anormal kanamaya neden olan myom 

veya polip gibi anormal yapıların çıkarılması için 
cerrahiye gereksinim duyulabilir. Bu histe-

roskopi veya laparoskopi yardımıyla 
yapılabileceği gibi, bazen de açık 

cerrahiye gereksinim duyu-
labilir. Endometrial ab-

lasyon da anormal 
uterin kanamanın 
tedavisinde kulla-
nılır. Endometrial 
ablasyon, elektrik, 
lazer, ısı, veya don-
durma yollarından 
herhangi birisi ile 
rahim içinin tahrip 
edilmesidir. Bu du-
rum kanamanın ka-
lıcı olarak ortadan 
kaldırılması istendi-

ğinde yeğlenir. Tedaviden 
önce mutlaka endometrial bi-

yopsi alınmalıdır. Kadın bu işlemden 
sonra genellikle hamile kalamaz.

Histerektomi (rahmin alınması) anormal kanamanın 
tedavisinde sıklıkla kullanılan bir başka girişimdir. Ka-
dın bundan sonra gebe kalamayacaktır. Tedaviye karar 
vermeden önce bu seçeneklerin düşünülmesi gerekir. 
Histerektomi laparoskopik (kapalı) yöntemle veya açık 
yöntemle yapılabilir.

Son söz
Eğer adetlerinizin düzensiz olduğunu fark ettiyseniz, 
doktora başvurunuz. Anormal kanamanın birçok nede-
ni vardır. Doktorunuz sizi muayene etmeden, anormal 
kanamanın nedenini söyleyemeyecektir. Eğer, kanama 
nedeni bulunursa, anormal kanama da başarı ile tedavi 
edilecektir. Eğer tedaviye rağmen devam eder ise yada 
tekrarlar ise, doktorunuzun sizi tekrar görmesini gerekir.
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Vulvodini nedir ve kimlerde görülür?
Vulvodini, binlerce kadın için olduğu kadar eşi ve yakın 
çevresi için de son derece can sıkıcı ve yaşamdan bezdi-
ren bir sorundur. Aynı zamanda tanı konulmasının sıklıkla 
atlanması ve tedavisinin zor olması nedeni ile de sağlık ku-
rumlarına karşı güveni sarsan ciddi bir sağlık problemidir. 
Vulvodini adını verdiğimiz ağrı şikayetleri, kadın dış genital 
(cinsel) organın tamamı olan vulvada veya sınırlı bir bölge 
olan ve ‘Vestibulum olarak tanımlanan hazne girişinde gö-
rülür. Hissedilen şiddetli ağrı, yanma, batma, acı ve zonk-
lama kadınların günlük yaşantısını ve ilişkide ağrı nedeni 
ile cinsel hayatını olumsuz etkiler. Bu hastalar tipik olarak 
yıllardır aynı şikayetle pek çok doktora muayene olmuş ve 
bir türlü tanı konulmamıştır. Çocuklarda çok nadir olup 80 
yaş üstünde de görülebilir. Sıklıkla 20-50 yaş arası görülür. 

Vulvodini neden oluşur?
Bu konuda maalesef hala kısıtlı bilgiler mevcuttur. Vulvo-
dini bulunan kadınların çoğunda pelvik taban kaslarının 
kasılma düzeninde değişiklikler tespit edilmiştir. Bu hasta-
lardaki anormal duyusal hassasiyet artışına, kol ve bacak 
duyarlılık artışının da eşlik ettiği tespit edilmiştir. Bazı ça-
lışmalarda kronik mantar enfeksiyonu, uçuk virüsü, HPV, 
cilt alerjisi, tahrişeden maddeler veya bölgesel travmanın 
vulvodiniye neden olduğu ifade edilmiştir.

Vulvodini olan kadınların birinci derece akrabalarında da 
vulvar rahatsızlık görülme sıklığı arttığından genetik yatkın-
lık olabileceği de düşünülmüştür.

Vulvodini ve vulvada ortaya çıkan ağrı çeşitleri ve 
spesifik bozuklukları şu dört gruba ayırabiliriz.

1. Enfeksiyon kaynaklı (mantar, uçuk)
2. Deri hastalıkları 
3. Kanserler (bazı cilt kanserleri)
4. Nörolojik (omurilikte baskı, sinir ucu rahatsızlıkları)

Sınırlı Vulvar Ağrı (Vestibulodini): Vajina girişine do-
kunma veya ilişki sırasında basınç uygulanması ile hassa-
siyet oluşur ve vulvada değişik derecelerde  kızarıklıklar 
görülür. Vestibulodinili hastalar genelde vulvaya bası ol-
madığı dönemlerde rahattırlar.

Yaygın Vulvar Ağrı: Sınırlı tip olan Vestibulodini aksi-
ne yaygın tipte şikayetler devamlı olarak hastayı rahatsız 
eder, daha geniş bir alanda ağrı vardır. Vulvada  yanma, 
batma ve kaşıntı duyusu da vardır. Ağrı artıp azalabilir 
ama asla kaybolamaz.Hasta cinsel organ civa-
rını sürekli rahatsız hisseder.

Sınırlı tip şikayetler, 
zamanla ilerleyerek daha 
yaygın ve sürekli olan 
yaygın tip vulvodiniye 
dönüşebilir.
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VULVODİNİ
AÇIKLANAMAYAN 

BİR AĞRI 
DURUMU

O P.  D R .  M E H TA P  K A R A A S L A N
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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Vulvodini belirtileri nelerdir?

• AĞRI
• YANMA
• KAŞINTI
• SIZLAMA
• ZONKLAMA
• İLİŞKİDE AĞRI

En az 3 ay süren sabit ya da aralıklı cinsel bölge ağrısı 
“vulvodini” olarak tanımlanır. Ağrının iki karakteri vardır: 
Uyarı ile artan ağrı veya uyarı ile artmayan ve devamlı olan 
ağrı.

Vulvodini tedavisi nasıl yapılır?
Yaygın tip vulvodini veya sınırlı tip vulvar vestibulitis için 
kabul edilmiş tek tip tedavi yaklaşımı maalesef bulunma-
maktadır. Tedavi sonucu hastalarımızın bir kısmında sade-
ce geçici veya kısmi rahatlama sağlarken bazı hastaları-
mızda %100 başarı elde edilebilmekteyiz. Tedavilere yanıt 
çok değişken olup birçok tedavi hâlâ deneyseldir. Ağız-
dan ilaç, bölgesel uygulanan ilaç ve bazı girişimsel tedavi 
seçenekleri, hastanın ihtiyacına göre kombine edilerek 
ağrılı tablo tedavi edilmeye çalışılır. Hastanın takiplerdeki 
uyumu, tedavi şansını daha çok arttıracaktır.

a) Yaşam Tarzı Değişiklikleri
• Sabun, parfüm, deodorant içeren tüm irritanlardan uzak 
durmalı
• Adet dönemi petler irritasyon yapıyorsa pamuklu pet 
kullanılmalı
• Sadece saf pamuklu iç çamaşır giyilmeli
• Bisiklet binme, uzun süre oturmak gibi vulvaya basınç 
uygulayıcı aktivitelerden uzak durmalı
• Yüksek miktarda oksalat içeren besinlerden uzak dur-
malı: (Çikolata, çilek, fasulye, pancar, kereviz, domates 
suyu, bira, çay, buğday kepeği, biber gibi) Kalsiyum ve C 
vitamin takviyesi yapılmalıdır.

b) Tıbbi Tedaviler
Lokal Tedaviler: Bu bölgedeki sinir uçlarının ağrı, yanma 
ve kaşıntı duyusunu baskılayan lidokain, kortizon, hormon 
veya damar genişletici içeren kremler kullanılabilir.

Bölge İçi Enjeksyonlar: Çeşitli ilaç kombinasyonları 
ağrının olduğu bölgelere enjeksiyonlar şeklinde iğne ile 
uygulanabilir. Bunlar kortizon ve lokal anastezik madde 
karışımları ayda bir 3-4 kerelik uygulama yapılması hastayı 
rahatlatır.

Botoks yakın zamanda tedavi seçenekleri arasına girmiş-
tir. Kadının çatı kaslarında geçici felç yaparak etki eder.

Ağızdan Alınan Tedaviler: Vulvodini yaygın tipte ise tri-
siklikantidepresan (TCA), duloxetin gibi antidepresanlar 
direkt başlanır. Ağrının sınırlı olduğu vestibulodini tedavi-
sinde ise 3-6 ay lokal tedavilere cevap vermeyen hastalar-
da ağızdan ilaç ilave edilir. İlaç gece kullanılır. Haftada bir 
doz arttırılarak maksimum doza ulaşılır. Tam rahatlama 4 
hafta sonra başlar.

Epilepsi tedavilerinde kullanılan ve aynı zamanda sinirsel 
kaynaklı ağrılar üzerinde etkili olan bazı ilaçlar da vulvodini 
tedavisinde kullanılır. Etki mekanizması tam açıklanama-
mıştır. Çoğu hastada yan etki oluşmaz. Ancak yürüme 
denge problemleri ve bilişsel bozukluklar olabilir. Oral te-
davilerin 3-6 ay kullanımı önerilir.

Biofeedback ve Fizyoterapi: Her iki tedavi yönteminde 
de amaç vulvodinili hastalarda istirahat halinde mevcut 
olan gerginliğin artışını gidermek, bozulmuş kadın çatısın-
daki kasların uyumlu çalışmasını sağlamaktır. Yapılacak 
bu tedaviler sayesinde kasların hasta tarafından uyumlu 
bir şekilde kullanımı ve gerektiği zamanda yeterli kas gü-
cünün elde edilmesi sağlanır. Uygulama sıklığı ve süresi 
kişiden kişiye farklılık gösterir. 

Omuriliğin elektriksel uyarımı da yeni ve deneysel bir te-
davi yöntemidir. 

c) Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavi, yukarıdaki tedavilere yanıt alınamayan has-
talarda düşünülmelidir. Aylar ya da yıllarca devam etmek-
te olan ve 6 aylık tedaviye yanıt alınamayan hastalarda 
cerrahi tedavi en iyi sonucu verdiği görülmektedir. Cerrahi 
yaklaşımda, ağrılı bölgenin çıkartıldığı ya da cerrahi olarak 
rahatlatıldığı değişik yöntemler uygulanmaktadır.

Cerrahi öncesi makat kası spazmı olan hastalar dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Vulvodini olan hastaların 
%50-60’ında görülmektedir. Bu hastalarda cerrahinin 
faydası çok azdır. Vajinal genişletme tedavisi bu konuda 
daha faydalıdır.

Cerrahi tedavi, yaygın tip vulvodinide uygulanmaz. Cerra-
hi, uygulanan hastaların %60-100’ünde ağrı gidermede 
başarılı olmaktadır, %10 hastada ise hiç azalma olmadığı 
gibi bazen de belirtilerde şiddetlenme olduğu ifade edil-
miştir.

d) Laser Ablasyon
Lazer ile yapılan bazı müdahalelerde vulvodininin düzeldi-
ği tanımlanmıştır. Bu tedavi etkisini vulvodinili hastalarda 
vulvar bölgede oluşan damar ve sinir yoğunluğundaki ar-
tışı gidererek ağrıyı azaltarak sağlar.
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Histerektominin nedenlerinden bazıları şunlardır;
• Anormal Kanama
• Miyomlar
• Endometriozis (Rahim içi dokusunun farklı yerleşimi)
• Rahim kanseri
• Rahim sarkmaları
 
Rahmin Karından Çıkarılması (Total Abdominal 
Histerektomi): Karnın alt kısmından - sezaryen ame-
liyatı yapılan bölgeden bir kesi ile yatay yada  göbek 
deliğinden karnın alt kısmına uzanan orta hattan dikey 
bir kesi ile karın duvarı açılır, rahim, tüpler ve gerekirse 
yumurtalıklar alınır. Burada rahim büyüklüğü, ek has-
talık ve ameliyatın yapılma nedenine bağlı olarak karın 
kesisi şekli seçilir. Bu yöntemde iyileşme süreci biraz 
daha uzun olur. Ağrı ve kanama miktarı diğer yöntem-
lere göre nispeten fazladır. Kanser gibi bir şüphe yada 
büyük bir miyom nedeniyle yapılacaksa bu yol seçilir.

Vajinadan Rahmin Çıkartılması (Vajinal Histerek-
tomi): Bu yöntem rahim alınması için altın standart olsa 
da vakayı dikkatle seçmek gerekir. Yöntemde  karında  
kesi olmaz, vajinadan yapıldığı için rahmin bir nebze 
hareketli olması, küçük olması gerekir. İyileşme süreci 
karın ameliyatından daha kısadır, daha az ağrı olur. Ge-
rekli vakalarda vajinal daraltma ve idrar kaçırma ameli-
yatlarıda aynı seansa eklenebilir.

Kapalı Yöntemle Rahim Alınması (Laparoskopik 
Histerektomi): Bu yöntemde hasta bakire değilse 

ilk olarak vajinadan rahim ağzına rahmi yönlendirmek 
için bir maniplatör adı verilen alet yerleştirilir, böylece 
ameliyat sırasında rahim tutulur ve cerrahın direktifleri 
ile çeşitli yönlere hareket ettirilir. Genellikle bir kamera 
ve ışık kaynağı göbek yada göbek üzerinden karına bir 
cm’lik bir kesiden yerleştirilir, ekrana yansıtılan kamera 
görüntüsünden,  karın içi gözlenir, iç organların durumu 
ve yapışıklık var mı kontrol edilir. Daha  sonra, rahmin 
büyüklüğüne, yapışıklık olup olmamasına göre iki veya 
üç adet daha yarım cm lik kesi açılarak yardımcı portlar 
karına yerleştirilir ve buralardan cerrahi aletler ameliyat 
sahasına ulaşır. Ameliyat nedenine bağlı olmak üzere; 
sırasıyla rahim, kanser riskini önlemek için her iki tüp 
ve gereklilik varsa  yumurtalıklar alınır. Ameliyat ile çı-
karılan organlar ya vajinadan vücut dışına alınır yada 
morselatör denilen aletle karın içinde küçük parçalara 
ayrılıp torba içinde bir cm’lik karın kesisinden ki burada 
çoğu zaman mevcut giriş yerinden karın dışına alınır. 
Vajina tepesi hastanın durumuna göre karından kapalı 
olarak veya vajinal yoldan onarılır ve sarkmayı önlemek 
için rahim sağlam rahim bağlarına asılılarak sabitlenir. 

Hem hasta hem cerrah için daha konforlu bir ameliyat 
şeklidir. Işlem sırasında açık yönteme göre daha az kan 
kaybı olur. Ağrı karından rahim alınmasına göre daha az, 
iyileşme süreci daha kısadır. Karın kesileri çok küçük iz-
ler bırakır. Çoğu hasta ertesi gün taburcu olup, iki ila üç 
gün içinde hayatına normal olarak döner. İşlem süresi bir 
ila üç saat arasında değişmekle beraber, vakanın zorlu-
ğu ve cerrahın deneyimine göre daha uzun da olabilir.  
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KAPALI RAHİM ALINMASI AMELİYATI
Laparoskopik Histerektomi

Histerektomi; Rahmin ameliyat ile çıkarılmasıdır. Kadın hastalıklarında  en sık yapılan 
 ameliyatlardan birisidir.
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Premenstruel sendrom (PMS) veya halk arasındaki bi-
linen ismi ile adet öncesi gerginlik sendromu, adet dö-
neminini ikinci dönemi dediğimiz yumurtlamanın olduğu 
yaklaşık adetin 14 - 15. günü ortaya çıkan ve adet olun-
nan günün yaklaşık dört veya beşinci günü sona eren bir 
şikayetler silsilesidir. 

Kadınların yaklaşık %40 ını hafiften ortaya kadar etkileyen 
bu durum hem sosyal yaşantıyı sekteye uğratması, hem 
de her ay yaşanması dolayısı ile can sıkıcı olabilmektedir.

Tekrar tanımlayacak olursak: adetin ikinci yarısında or-
taya çıkan, altta yatan bir psikiyatrik hastalık olmaksı-
zın, rahatsızlık veren fiziksel, davranışsal ve psikolojik 
semptomlarla kendini gösteren bir durumdur. Girişte de 
söylediğimiz gibi kadınların yüzde kırkını hafif veya orta 
şiddette etkilerken tüm dünyada %8 kadında bir cinnet-
düzeyi şiddetinde yaşanabilmektedir.

Siklusun ikinci döneminde başlayan depresyon ağlama 
nöbetleri, sinirlilik, gerginlik, başağrıları, kilo alma, ödem, 
şişkinlik, iştah artması, aşırı yeme, konsantrasyon bo-
zuklukları, gibi belirtilerden en az birkaçının görülmesi ve 
an az üç dönem devam etmesi ile tanı almaktadır. 

Kesin sebebi bilinmemekle beraber hormonlardaki bir 
takım dengesİzlik ve dalgalanmalar suçlanmaktadır. Gö-
rülme sıklık ve şiddeti yaş arttıkça artmaktadır. Ve sebebi 
bilinmez bir şekilde entellektüel düzeyi yüksek bayanlar-
da daha şiddetli yaşanmaktadır. Belki şehir yaşamı bes-
lenme ve stres sebebiyle daha fazla bu kesimde görül-
mesini açıklayabiliriz.

Peki tedavi için ne yapılabilir konusuna gelecek 
olursak: 
Öncelikli olarak sendromdur, hormonaldır, sinirseldir 
diye düşünmeden bir jinekoloğa başvurmakta fayda var. 
Çünkü bazen altta yatan bir kist veya endometriosis de-
diğimiz çikolata kistleri veya myom dediğimiz iyi huylu 
urlar görülebilmektedir. Tedavide altta yatan bir sebep 
varsa o tedavi edilir. 

Eğer altta yatan bir sebep yoksa; 
• Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, ki bunda özellikle 
karbonhidrat ve şekerden fakir beslennme östrojen dal-
galanmalarını azaltarak belirtilerin şiddetini azaltabilir.
• Yine özellikle adet döngüsünün ikinci yarısında çay, 
kahve ve sigaradan uzak durmak
• Egzersiz, yoga, nefes çalışmaları

Adet Öncesi 
Gerginlik Sendromu
Premenstruel Sendrom

O P.  D R .  AY Ş E  S O L A R O Ğ L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I
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• Bazı vitamin ve mineral takviyeleri. Omega 3 kullanımı-
nın ve magnezyum kullanımının belirtileri azalttığı yönün-
de klinik çalışmalar mevcut. Yine vitamin D ve kalsiyum 
takviyeleri de faydalı olabilir.  

Ilaç tedavisi olarak agnus castus olarak bilinen hayıt 
otundan yapılmış tablet veya ekstreler, yine bazı ödem 
azaltıcı ilaç ve bitkisel ürünler, gerginliği azaltıcı antidep-
resanlar ve yine semptomları çok şideddetli yaşayan 
hastalarda drosperinon grubu doğum kontrol hapları ve 
yine östrojendeli dengesizliği dengelemek için oral veya 
vajinal mikronize progesteron adet döngüsünün ikinci 
döenminde uygun olan hastalara başlanabilir. 

Yine bazı hastalar durumdan o kadar muzdariptirler ki 
tarih boyunca PMS için cerrahi girişimle rahim ve yumur-
talıkların alınması da bir tedavi seçeneği olarak kullanıl-
mıştır. Nitekim yorgan gitti kavga bitti misali hormonların 
vücuttan çekilmesi ile hastalarda bu cerrahi sonrası iyi-
leşme görülmüştür.  

TÜRKİYE HASTANESİ

Sonuç olarak premenstruel sendrom 
kadınların büyük kısmını etkileyen, bazı 
ülkelerde işlenen cinayetlerde bile ha-
fifletici sebep olabilen hastaların sos-
yal yaşamlarından tutun da evlililik ve iş 
yaşamlarına kadar birçok sosyal alanda 
hastayı bazen de aşırı rahatsız edebilen 

bir klinik durumdur. Tedavisinde de hem 
fiziksel hem ruhsal yaklaşımı içeren bürtün-

sel yaklaşım ile tedavisi mümkündür.  

Siz de eğer her ayın onbeşgününü kaliteli diğer 
günlerini; şişim ve mutsuzum diye geçirmekten 

bıktıysanız, bizler burdayız bekleriz. 
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Lazer Epilasyon
Yaptırmadan Önce
BİLMENİZ 
GEREKENLER

Lazer epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüylerden 
kalıcı olarak kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biri. 
Bu yüzden de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. 
Siz de yakın zamanda lazer epilasyon yaptırmayı 
düşünüyorsanız, lazer epilasyonu yaptırmadan önce 
bilmenizde fayda olduğunu düşündüğümüz noktalara 
bir göz atın deriz.

Lazer Epilasyon Nedir?
Lazer Epilasyon için Lazer cihazları kullanılır. Lazerler kıl 
köklerine etki ederek epilasyonu gerçekleştirmektedir. 
Kıl kökleri yok edilir ve kalıcı epilasyon sağlanır.

Lazer, Nasıl Epilasyon Yapar?
Lazer seçici fototermolysis denilen mekanizma ile 
epilasyon yapar. Lazer sadece kıl köklerini etkiler ve 
etraftaki dokuya zarar vermez. Lazerin seçici etkisi kıl 
ve kökte yoğun bulunan melanin maddesine dayanır. 
Melanin kıla rengini veren boya maddesidir. Kıl koyu 
ise melanini fazladır. Lazer ışığı melanin tarafından 
tutulur. Tutulan enerji ısıya dönüşür. Oluşan anlık ve kısa 
süreli yüksek ısı kıl kökünü tahrip eder. Bu sayede kıl 
köklerinin kılı üretme yeteneği kaybolur. Epilasyon kalıcı 
olarak gerçekleşmiş olur.

Güvenli Mi?
Lazer epilasyon; 1997 yılından beri kullanılan bir 
yöntemdir. FDA yani “Food and Drug Administration” 
adıyla bilinen ABD otoritelerinden kalıcı epilasyon 
yaptığına dair onay almıştır. Bu tarihten sonra hızla 
tüm dünyada kullanılmaya başlamıştır. Yumurtalıklara 

herhangi bir zararı yoktur. İyonize olmayan ışık 
olduğundan kötü huylu doku oluşumuna neden olmaz.

Lazer Epilasyon Kaç Seans yapılır?
Lazerin 6 seans uygulanması çoğu kişi için yeterli olur. 
Fakat bazı hormonal dengesizlik durumlarında seans 
sayısı artabilir. Örneğin yüz bölgesi epilasyonu 10 seansa 
kadar uzayabilir. Yüz lazer seanslarının uzamaması ve 
en iyi sonuç için “diode lazer” kullanılmasını öneririz.

En Etkili Lazer Cihazı Hangisi?
Lazer cihazının tipi ve markası başarı açısından 
önemlidir. Fakat lazer cihazları ne kadar iyi olursa olsun 
uygun ve etkin dozlarda kullanılması en az cihazın 
kalitesi kadar önemlidir. Bu nedenle iyi marka ve kaliteli 
cihazların kullanıldığı profesyonel merkezleri tercih 
etmelisiniz. Biz merkezlerimizde diode ve alexandrite 
cihazlarını kullanıyoruz.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?
Lazer epilasyon nasıl yapılır sorusu her zaman merak 
konusudur. Aslında basit bir uygulamadır. Öncelikle 
yapılacak alandaki kıllar tıraş makinesi ya da jilet 
yardımıyla kısaltılır. Kısaltılmış kıllardan kalan artıklar 
ıslak mendil ile temizlenir. Uygulamayı yapan kişi cihazın 
ayarlarını size uygun dozlara ayarlar.

Diode yönteminde bölgeye jel sürülür. Alexandrite 
uygulamasında buna gerek yoktur. Daha sonra cihazın 
başlığı cilde belli mesafe yaklaştırılır. Tek tek atışlar 
yapılarak bölge taranır.
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Tüm bölgenin başlık ile taranması bitince bölge soğutulur. 
Bu soğuk kompres ya da buz torbası uygulaması 
yapılarak sağlanır. Amaç varsa acıyı azaltmak aynı 
zamanda da oluşan kızarıklıkları yok etmek içindir. Aynı 
zamanda ödem oluşması da böylece önlenir.

Lazer Epilasyon Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?
• Bronzlaşmış ciltlere lazer epilasyon yapılamaz. Bronz 
iseniz cildinizin açılmasını bekleyiniz.
• Gebelikte lazer epilasyon yapılması önerilmez.
• İlk seansa giderken kılları kısaltmayın.
• Daha sonraki seanslardan 3-4 gün önce bölgedeki 
kılları kısaltın.
• Bir ay öncesine kadar ağda, tüy dökücü krem veya 
epilatör kullanmayınız.
• Kılları sarartan ya da koyulaştıran kozmetik ürünler 
kullanmayınız.
• Cildi soyan retinoik asit, A vitamini içeren kremler 
kullanmayınız.
• Ciltte hassasiyet yaratan bazı deri hastalıklarında 
lazer epilasyon uygulanamaz.
•  Sedef hastalığı bu hastalıklardan biridir.
• Lazer yapılacak alanda seans öncesinde makyaj 
malzemesi, parfüm, kolonya kullanılmamalıdır. Seans 
öncesi mutlaka temizleyiniz.

Lazer Epilasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?
• Lazer epilasyondan hemen sonra bölgede kızarıklık 
olabilir. Kızarıklık saatler içinde geçer.
• Bir günden uzun süren kızarıklık olursa yaptırdığınız 
merkeze başvurun.
• Lazer sonrası ödem, su toplaması olursa uygulama 
yapan merkeze başvurunuz.
• Lazerden sonra kıllar kendiliğinden dökülecektir. 
Yolmayın, Koparmayın!
•  Lazerden 15 gün sonra kıl dökülmesi tamamlanır.
• Lazerden sonra kılları yolmayın ya da cımbızla 
koparmayınız.
• Lazer sonrası güneş koruyucu kullanın.
• En az bir hafta kol, yüz gibi güneşe maruz kalan 
bölgelerde güneş koruyucu kullanabilirsiniz.
•  Lazerden sonra en az bir ay solaryuma gitmeyin.
• Güneş tatili için lazerden sonra en az bir hafta 
beklemeniz iyi olur.
•  Tatilde güneşe maruz kalan bölgelerde güneş koruyucu 
kullanmayı ihmal etmeyin.
•  Lazerden sonra en az 15 gün bölgeye kese yapmayın.
• Lazer yapılan deriye Kimyasal peeling, retinoik asitli, A 
vitaminli soyucu ürünler kullanılmaz.
• Lazer sonrası oluşacak problemler genellikle hiç iz 
bırakmadan geçer. Endişe etmeyin!
• Kabuklanma olası bir sorundur. Panik yapmayınız. 
Geçicidir, iz kalmadan iyileşir.
• Lazer sonrası nemlendirici kullanın. Kısa bir süre 1-2 
gün kullanmak yeterlidir.
• Bir dahaki seansa gelmek için vücut bölgeleri için 2 ay 
yüz için 1 ay bekleyiniz.
• Kontrol seansı gereksiz bir uygulamadır. Her yer 
dikkatlice taranmışsa kontrol gereksiz bir uygulamadır. 
Başarı oranını düşürür.
•     Seanslara düzenli olarak gelmeye ve seans atlamamaya 
gayret edin.
•  Her seansta beklenen kıl azalması %20 kadardır.
• Bu konuda aceleci olmayın. Sabırlı olun. Belirgin 
sonucu 3. seans sonunda göreceksiniz.
•  Beklenen sonucu alamıyorsanız doktorunuza durumu 
bildirin.



46

S a ğ l ı k

ANTİ-D
KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİ

E C Z .  M U H A M M E D  E M İ N  A R VA S
E C Z A C I

Kan uyuşmazlığı ne demek?
İnsanlarda 4 farklı kan grubu görülür: A, B, AB veya 
O. Ayrıca kan hücrelerinin üzerinde Rh faktörü varlığına 
göre Rh pozitif veya Rh negatif olarak da gruplandırılır. 
Bir hamilelikte bebeğin ve annenin kanı birbiriyle uyumlu 
değilse bu bazı komplikasyonlara yol açabilir.

Hamilelikte kan uyuşmazlığı neden olur?
Gebelikte anne adayının kanı Rh (-), baba adayının kanı 
da Rh (+) değerde olduğunda Rh uygunsuzluğu riski 
ortaya çıkar. Bebek eğer Rh (+) bir kan grubuna sahip 
olursa, anne adayının savunma sistemi bebeğin kan 
hücrelerini yabancı bir madde olarak algılar ve onları 
parçalamaya yönelik adımlar atar. Bebeğin kan grubu 
Rh (-) ise bu durumda kan uyuşmazlığı söz konusu 
değildir. Bahsi geçen bu durum Rh (-) anne adayıyla, 
Rh (+) baba adayının ilk bebeklerinde genelde bir risk 
oluşturmaz. Bunun sebebi anne karnındaki bebeğin 
kanı ile anne adayının kanı henüz karşılaşmadığı 
için, anne adayının kanında Rh faktörüne karşı bir 
savunma sisteminin henüz oluşturulmamasıdır fakat 
doğum, amniosentez veya koriyonik villus biyopsisinin 
gerçekleştiği durumlarda bebek ve anne kanı karşılaşır 
ve annenin kanı Rh faktörüne karşı bir savunma sistemi 
geliştirmeye başlar. Bundan sonraki doğumlarda ise 
bu savunma sistemi artık hazır hale geldiği için anne 
karnındaki bebeğin kan hücrelerine saldırma durumu 
söz konusudur.

Tedavi şekli nasıldır hangi ilaç hangi durumlarda 
kullanılır?
Anne adayının Rh (-) ve baba adayının Rh (+) kan 
grubuna sahip olduğu bilindiği takdirde gebeliğin 
28-32.haftalarına kadar anne ile bebeğin kanlarında 
karışma meydana gelmediyse ki bu durum ‘indirekt 
coombs’ dediğimiz kan testi ile tespit edilerek bu 
haftalar içerisinde profilaktik (ön koruma amacıyla) 
anti-D immün globulin iğne yapılır. Doğumdan sonra 
bebeğin kan grubunun Rh pozitif olduğu saptanırsa, 
anneye ilk 72 saat içerisinde 300 µg (1500 IU) anti-D 
immün globulin iğne yapılır. Bu ilaç uygulaması, anneyi 
daha sonraki gebeliklerinde de korumaya devam eder.

Uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar var mıdır?
 ● İnsan immünoglobulinlerine ve bileşenlerden birine 

karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
 ● Rh (+) bireylerde,
 ● Anti-IgA antikorları ile birlikte immün globulin A 

yetmezliği olan kişilerde, kullanımı sakıncalıdır.

İlacın formu dozu uygulama şekli nedir?
Kullanıma hazır enjektör şeklinde olup 300 µg (1500 
ünite)’dir. Kas içine enjekte edilir.

İlaç hangi reçeteye tabiidir? 
Mor reçeteye tabii olan bir kan ürünüdür.
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Gebelik ve laktasyonda kullanılması güvenli mi?
Gebelikte kullanılmasında sakınca yoktur anne 
sütü ile de itrahı mümkün olmadığı için emzirme 
döneminde kullanılması güvenlidir.

İlaç uygulanmadığı takdirde neler olur?
Bu tedavinin yapılmaması sonucu ikinci ve 
daha sonraki gebeliklerde bebek için anemi, 
kalp yetmezliği, ödem, sarılık, beyin hasarı ve 
hatta ilerleyen dönemde bebeğin anne karnında 
kaybedilmesi söz konusu olabilir.

Bu gibi durumlar için doğun öncesi nasıl ön 
tedbirler alınabilir?
Anne adayının doğum öncesi kan grubunu bilmesi 
gerekir. Eğer anne kan grubu hakkında kesin bilgiye 
sahip değilse, kan grubunun tespit edilmesi için test 
yapılmalıdır.

Kan uyuşmazlığına erken müdahale edilmesi 
mümkündür.

Kan uyuşmazlığı olması halinde, ilk hamilelikte 
genellikle sorun yaşanmayabilir. Ancak ikinci ve 
daha sonraki gebeliklerde risk yükselir.

Herhangi bir nedenle anne ile anne karnındaki 
bebeğin kanlarının karışması durumunda, önceden 
koruyucu iğne yapılmamış ise kan uyuşmazlığı 
sorunlu bir hale gelebilir.

Kanların karıştığı fark edilirse acilen koruyucu iğne 
yapılması gerekir.

TÜRKİYE HASTANESİ
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S a ğ l ı k

D Y T.  E S R A  K U R T  M U T L U
B E S L E N M E  V E  D İ Y E T  U Z M A N I

Kadın sağlığı açısından hem ülkemizde hem dünyada  
beslenme ile ilgili sorunların başında obezite, zayıflık, 
kansızlık (anemiler) ve kemik problemleri (osteoporoz) 
gelmektedir. Özellikle beslenme ile ilişkili olan bu prob-
lemler sağlıklı beslenme ile önemli oranda önlenebilir, 
şiddeti azaltılabilir, tedavisi hızlandırılabilir ve dolayısıyla 
kadın sağlığının geliştirilmesine büyük katkı sağlanabi-
lir. Kadının toplumsal rolü ve iş gücüne katılımı ile daha 
dinamik bir yaşama adım atmasıyla beslenme ve besin 
hazırlamaya ilişkin zaman yönetiminde problemleri sü-
rekli duymakta ve görmekteyiz. Ancak beslenme sağlı-
ğın temelini oluşturduğu için yaşamımızın diğer unsur-
larından daha özen göstermemiz gereken bir durum. 

Kadınlar, yaşam döngüsünün her aşamasında birçok 
sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sağlık so-
runlarının çoğu kadın cinsiyetine özgü olmaktadır. Ka-
dın sağlığı ile ilgili yayınlar önceleri sadece üreme sağlığı 
ile ilgili iken, son zamanlarda kadınları etkileyen fiziksel, 
sosyal, mental  faktörlerin etkileşimleri üzerinedir.

Bir çok kronik hastalık kadınların yaşam sürelerini ve 
yaşam kalitesini etkilemektedir. Kadınlarda ölüm ne-
denlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar gel-
mekte, bunu kanser, solunum sistemi ve endokrin 
hastalıklar izlemektedir. Özellikle menopozdan sonra 

osteoporoz da yaşamı tehdit etmektedir. Bu hastalıkla-
rın tedavisinde ve önlenmesinde beslenmenin de oldu-
ğu yaşam tarzı alışkanlıkları önemlidir. Düzenli yapılan 
fiziksel aktivite ile birlikte enerji alımının dengelenmesi 
ile uygun vücut ağırlığı korunmalıdır. Enerji yoğunluğu 
düşük, mikro besin ögeleri ve biyoaktif bileşenleri yük-
sek oranda içeren değişik türdeki besinlerin tüketilmesi 
önerilebilir. 

Kadın sağlığı açısından sağlıklı beslenme önerileri;
Kız çocuklarımız ve kadınlar tüm hayat döngüsünde 
demir mineralini yeterli miktarda ve mümkün olduğunca 
doğal besinler yoluyla almalıdır. Demir eksikliğine bağlı 
kansızlık hemen tüm yaş gruplarında çeşitli oranlarda 
görülmektedir. Ayrıca demirin emilimini artıran C vita-
mini yeterli tüketimide kansızlığın önlenmesine yardımcı 
olacaktır.

Demir yönünden zengin besinler ise, yumurta, et ve et 
ürünleri, demir ilavesi yapılmış tahıl ürünleri, sebzeler, 
sert kabuklu yemişler sıralanabilir. Özellikle et ürünle-
ri ile birlikte C vitamini kaynağı salata tüketimi demirin 
emilimini artırmaktadır. 

Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve sık doğum 
ve kısa doğum aralıkları olan kadınların gebelik ve em-

Kadın Sağlığı ve Beslenme
Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık tanımında bireyin hasta olmamasının yanı sıra fiziksel,

psikolojik ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olması şeklindedir. Sağlığın 
vazgeçilmez unsuru da sağlıklı beslenmektir. Tüm bireyler için sağlığın geliştirilmesi 

ve sürdürülebilmesi için beslenme en temel ögedir. Özellikle sağlıklı toplumların 
sağlıklı nesillerin yetişmesi için anne ve kadın sağlığı daha da önemlidir. 
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zirme döneminde yetersiz kalsiyum alımı ile ilişkili ola-
rak ilerleyen yaşlarda özellikle menopoz sonrası kemik 
erimesi (osteoporoz) gibi hastalıklara yakalanma riskleri 
artmaktadır. Çocukluk ve adölesan dönemde yeterli 
kalsiyum alımı, gebelik öncesi ve gebelik ve emzirme 
dönemi boyunca yeterli kalsiyum tüketimin anne ve 
bebeğin kemik sağlığını korumakta ve geliştirmektedir. 
Tüm yaş grupları için yeterli tüketim ile kemik problem-
lerinin önlenmesi önemli ölçüde sağlanabilir. Kalsiyum 
kaynağı olarak başta süt, yoğurt, ayran, peynir, kefir, 
yumurta ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin günlük olarak 
beslenme ile sağlanması kemik problemlerinin önlen-
mesinde büyük katkı sağlayacaktır. 

Zayıflık, ülkemizde ve dünyada kadınlarda özellikle sık 
gebelik yaşayan kadınlar ve çeşitli yeme bozuklukları-
nın sonucu, yoksulluk, bilinçsiz beslenme sonucu görü-
len problemdir. Zayıf gebeliğin sonucunda yeni doğan 
sağlığı riske girmekte, yetersiz anne sütü alımı çocukluk 
dönemi yetersiz beslenme sorunlarına yol açmaktadır. 
Zayıflığın önlenmesinde ekonomik nedenler bir tarafta 
dursun, özellikle estetik kaygılar nedeniyle aşırı zayıf 
olan kadınların sağlıkları ve cocuklarının sağlıkları risk 
altındadır. Tüm dünyaca kabul edilmiş olan beden kitle 
indeksinin normal aralıkta tutulması özellikle önerilmek-
tedir. Zayıflığa bağlı çeşitli sağlık sorunları görülmekte, 
hem iş gücü kaybı hem sağlık giderlerini artırmaktadır. 

Zayıflığın tersi olan durum ise obezite olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ülkemizde yaklaşık kadınların %33’ü obe-
zite yaklaşık %35’hafif kilolu olduğu çeşitli çalışmala-
ra bildirilmektedir. Ülkemizde normal (ideal kilo aralığı) 
ağırlığındaki kadın oranı %27 civarındadır. Yani 100 
kadından sadece 27’si normal vücut ağırlığına sahiptir. 
Büyük bölümü ise ideal aralıktan yukarıdadır.

Obezite hem toplumsal hem bireysel bir sorun olarak 
görülsede sağlığı tehdit eden en önemli unsurların ba-
şında gelmektedir. Obezite başta diyabet ve kalp has-
talıkları olmak üzere hastalıkların en temel nedeni olarak 
görülmektedir. Özellikle ülkemizde obeziteye bağlı ge-
lişen diyabet oranı giderek yükselmektedir. Obezitenin 
önlenmesinde öncelikle yeterli ve dengeli beslenme, 
gereken tıbbı tedavilerin alınması, egzersizin yaşam stili 
haline getirilmesi ve gereken psikolik desteğin alınması 
ile mümkün olacaktır. Ayrıca obezitenin anne sütü alımı 
ile negatif ilişkli olduğu bilidirilmektedir. Obezitenin ön-
lenmesi özellikle kadınların metabolik sağlığı yanı sıra 
psikososyal durumlarınıda pozitif yönde etkilemektedir. 

Özetle kadın sağlığı toplum sağlığının temelini oluşturur, 
sağlıklı kadın sağlıklı toplumun çıkış noktsıdır. 
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Sinema Kuşağı
Yazı: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Bu sayımızda birisi çok ünlü diğeri adı 
çok duyulmamış iki yönetmenin filmlerini 
seçtim. İkisi de insan ruhunu derinden 
etkileyecek özellikte filmler. 

Haneke, filminde zahirde olanlar ile 
içeride gerçekleşenlerin ne kadar farklı 
olduğunu, seyredeni huzursuz edici bir  
bakış açısı ile vermiş. Kendi yaşantınız, 
beklentileriniz, hayal kırıklıklarınız 
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üzerinden giderek çok farklı mesajlar 
alabilirsiniz. ‘Happy End’ bu açıdan
kişiye özel bir film sayılabilir.

Lübnan doğumlu aktrist, yönetmen, aktivist 
Nadine Labaki ise ‘Kefernahum’ filminde 
salt gerçekliği eğip bükmeden harika çekim 
planları ve tamamen doğal oyuncularla ifade 
etmiş. Yaşattığı duygular da bu sebeple çok 
yoğun...
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Mutlu Son
Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular:  Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, Mathieu Kassovitz

Yapım Yılı: 2017
Süre: 1s 48dk

Bu sayıdaki iki filmimizden birisi ‘Happy End’. Ünlü 
yönetmen Haneke’nin insanı derinden sarsan ve çok 
rahatsız eden tarzını yansıtan bir film. Hemen her 
filminde olmayacak şeyleri düşündüren ve insandaki 
zayıflıklara, kötü yanlara ayna tutan Haneke burada 
da benzeri bir yol izlemiş. Yine müzik yok. Olacak 
olanlar oluyor. Mutlu son falan yok.

Günün birinde oturup bu yönetmenin filmlerini 
izleyeceğim diyecek olursanız bundan başlamanız 
önerilir. Eğer, Funny Games (Eğlenceli Oyunlar-1997) 
ya da Seventh Continent (Yedinci Kıta) filimlerinden
birinden başlarsanız bir daha Haneke filmi 
seyretmemeye, hadi abartalım, film seyretmemeye 
niyetlenebilirsiniz.

Film Fransa’da bir sahil kasabasında üst sınıftan 
bir ailenin tam ortasına değişik yönlerden kamera 
uzatarak olabildiğince tarafsız bir şekilde insan 
hislerini ve zayıflıklarını ortaya koymaya çalışıyor. 
Seyirlik olarak güzel. Yine de ismine hiç uymadığını 
bilerek ve mutlaka sakin kafa ile seyredin.

S i n e m a
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Cannes Jüri Özel Ödülü almış bir film. Kamera 
kullanımından diyaloglara kadar müthiş bir anlatım 
dili tutturmuş. Oyuncular o kadar sahici ki, Beyrut 
sokaklarını arşınlasanız mutlaka karşınıza çıkacak 
gibiler. Hepsinin ötesinde çağımızın en önemli 
insani problemlerinden birisi olan göçmenlik 
üzerine olabilecek en gerçekçi şekli ile gitmiş. Bazı 
diyaloglar çok tanıdık, öyle ki, insan kaçakçısının 
birisi fiyat verirken Türkiye üzerinden olursa bu 
kadar, başka ülke üzerinden olursa bu kadar diye 
fiyat veriyor.

Çok çocuklu bir ailenin çok becerikli 11 yaşındaki 
oğlunun üzerinde devam eden anlatım, anılan 
çocuğun ailesine dava açmasına kadar gidiyor. 
Yoksulluk, gerçek kötü bir baba, göz yumarak 
hayatın bitmesini adeta bekleyen bir anne ve 
dünya güzeli bir kızın göz ününde yok olması. 
Acıklı olmasına rağmen içinde gülümseten, 
heyecanlandıran güzel sahneler de var. Mutlaka 
seyredilmeli...

Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zaen Al Rafeea, Yordanos Shiferaw 

Yapım Yılı: 2019
Süre: 2s 0dk

Kefernahum

TÜRKİYE HASTANESİ
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Çernobil faciasının yaşandığı 26 Nisan 1986 da lise yılla-
rımda idim. Nükleer facianın ne olduğunu dahi bilmezdim. 
Yıllar içinde facianın büyüklüğünü görüp bu yaz izlediğim 
Chernobyl mini dizisi ve fotoğraf çekme merakım sonucu 
bu geziye karar verdik. 

Bölgeye ancak önceden rezervasyon yapılan özel turlar-
la ve ciddi emniyet tedbirleriyle girmek mümkün. En az 
10 gün önce pasaportla özel izin almak gerekiyor. Şort,-
kolsuz T-shirt atletle girmek yasak. Uzun kollu gömlek ve 
pantolon giymek zorunlu. 2 kez kontrol noktasından ge-
çiyorsunuz ve herkese geiger cihazı bağlanıyor. Gezi sü-
recinde yere oturmak, çömelmek, yere çanta koymak, bir 
yere dokunmak, tuvalete gitmek ve yemek yemek  yasak. 
Bölgede yüksek dozda radrasyon halen mevcut olsa da 
hem kısa süre kalındığı hem de sadece izin verilen bölge-
lere girildiği için gezi yine de güvenli. Özel güvenlik bölgesi 
30 km yarıçaplı alanı kapsıyor ve çoğu yere ancak araçla 
gitmek mümkün. 

Çernobil Kiev’in 90 km kuzeyinde reaktörlerin yer aldığı 
700 yıllık bir yerleşim birimi. Burada çalışan mühendis 
ve işçiler için 1970’de inşa edilen Pripyat ise zamanında 
50.000 kişilik nüfusu olan işçi kenti. Patlama ardından bo-
şaltılan kent hayalet görünümde günümüzde. Çernobil’de 
26 Nisan 1986 akşamı 4. Reaktörde güvenlik gücü devre-
de bırakılarak yapılan bakım testi sırasında saat 01.23 de 
meydana gelen patlamayla havaya 50 ton nükleer yakıt ve 
etrafa da 700 ton radyoaktif madde yayılır. SSCB hadiseyi 
örtbas etmeye çalışsa da rüzgarla yayılan radrasyonun İs-
veç’te tespit edilmesiyle birkaç gün sonra dünya haberdar 
olur ve facianın etkileri anlaşılmaya başlanır.

Çernobil ve Pripyat
Hayalet Şehirde Bir Gün

Yazı & Fotoğraflar: Op. Dr. Nevra TOPALİSMAİLOĞLU

G e z i



Gezi güzergahı;
İlk kontrol noktasından geçtikten sonra Zalesya Köyü ile 
turumuza başlıyoruz. Burası patlamanın olduğu rekatöre 
30 km uzakta bir köy. Belarus ve Ukrayna sınırında kritik 
bir bölge olan Zalesya pek çok acı hatıraya ev sahipliği 
yapmakta olup hayalet şeklinde. 

Bölgenin radyasyon etkisiyle kurak, gri ve cansız olduğu-
nu sanırdım geziye gelmeden önce. Oysaki radyasyonla 
doğa adeta coşmuş, asfalt yollar dahi yeşillikle kaplanmış 
durumda. Yol kenarındaki işaret levhaları ağaçların ara-
sında sıkışıp kalmış adeta.

Turun en ilginç yerlerinden biri de Sovyetler dağılana dek 
tüm dünyadan saklanan meşhur bilgi işlem ve erken uyarı 
sistemi DUGA radarıydı. Frekansları karıştırmak için çıkan 
seslerden dolayı Rus Ağaçkakanı olarak bilinmekte. Ana 
yoldan ayrılıp dar bir yoldan ormanın derinliklerine giderek 
oraya ulaştık. Göz alabildiğine uzanıp giden, yüksekliği 
100 metre, genişliği ise 1.5 km civarında olan devasa bir 
anten sistemi DUGA. 

Patlamadan sonra buradaki radyoaktif toprağın kazılarak 
yerine kum doldurulmuş. Herhangi bir işlevi kalmamış 
anten sistemini sökmenin imkansız olması, yıkmanın ise 
kaldıracağı müthiş toz bulutunun patlamadan sonrakine 
benzer bir radyoaktif toz bulutu niteliği taşıyacak olma-
sından ötürü mümkün olmaması nedeniyle kendi kendine 
yıkılana dek kendi haline bırakılmış. 
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4. Reaktör

DUGA Antenleri

Çernobil Nükleer Santrali, daha önce görülmemiş bir mühendislik 
yöntemiyle 2016 yılında çelik kalkanla örtüldü. 275 metre 
genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığındaki 
kalkan, reaktörün üstünü örtecek şekilde inşa edildikten sonra 
kaydırma işlemiyle 5 günde reaktörün üzerine konumlandırıldı.
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Tur güzergahındaki Kapachi Köyündeki Kindergarten ola-
rak da geçen kreş korku filmi fragmanı hissine yol açıyor. 
Terkedilmiş ve bırakılmış oyuncaklar, paslanmış ranzalar, 
yerlere saçılmış kitaplar ve pek çok eşya ile yaşanan tra-
jedinin acısını çarpıyor insanın yüzüne. Geiger cihazı yere 
yaklaştığında dahi alarm verdiği için kreşte 10 dakikadan 
fazla kalmaya izin verilmiyor.

Santral yemekhanesindeki yemek molası ardından patla-
manın yaşandığı 4. Reaktöre doğru yola koyulduk. Bu-
rada radyasyon seviyesi ciddi yükseldi. Patlama sonrası 
radyasyon yaymaya devam eden 4. Reaktör bir Fransız 
firma tarafından ciddi maliyetle 2016 yılında 36.000 tonluk 
çelikten dev bir çadırla kaplanmış durumda. Reaktörün 
önüne ise ölenler için saygı anıtı yapılmış. 

Pripyat’a geçerken görülen ormanların bir kısmı patlama 
sonrası kırmızı renge dönüştüğü için Kızıl Ormanlar’ ola-
rak anılmakta. 1970 yılında bölgenin ileri gelenleri tarafın-
dan kurulan bu işçi şehri  geceleri ışıl ışıl olan ve eğlence-
nin durmadığı River Port’a, kafelere, spor kompleksine, 
sinemaya, bölgenin tek ve en büyük oteli olan Polisiya 
Hotel’e, alışveriş merkezine ev sahipliği yapmaktaymış. 
Pripyat felaketin ardından bir gün içerisinde boşaltılmış. 

Ellerinde bavulla gönderilen Prip-
yat’lılar yeni bir hayat kurmaya 
çalışsa da hastalıklar peşlerini bı-
rakmamış. 

Burada zaman sanki 1986’da 
durmuş gibi. Etrafta hiç ses yok. 
Sanki geçmişe doğru yolculuk 
yapar gibi hissediyor insan. Doğa 
vahşice binaları sarmış, stadyum 
sıraları, market girişi, kaldırımlar 
dahi ağaçlarla işgal edilmiş. Sanki 
acıyı ve hüznü gizler gibi..

Gezide kreşten sonra en etkilen-
diğim yer ise Pripyat Lunapar-
kı oldu. 1 Mayıs 1986’daki işçi 

bayramında açılması planlanırken patlama sonucu açılış 
mümkün olmamış. Çocukların eğleneceği, kahkahaların 
eksik olmayacağı alan mezarlık gibi adeta. Buradaki oyun 
alanları yüksek radyasyon içerdiğinden çoğu toprak altına 
gömülmüş, sadece dönme dolap, salıncak ve çarpışan 
arabalar kalmış. Metal radyasyonu fazla tuttuğu için Gei-
ger cihazı metale yaklaşınca inanılmaz artmakta hala.. 

Pripyat ardından çıkış noktasında tek tek radyasyon öl-
çüm cihazından iki ayrı kontrol noktasında geçerek çık-
mak mümkün. Radyasyon seviyesi tehlikeli değilse kapı 
açılıp çıkılıyor ancak bölgeden. Kapı açılmazsa geceyi 
hastanede geçirmek gerekiyor.

Pripyat Lünaparkı

Çernobil ve Pripyat gezisi unutulmayacak, hafızama ka-
zınan bir deneyimdi gerçekten. Nükleer felaketin yarattığı 
yıkıma şahitlik etmek farklı deneyim kazandırdı. 

Kapachi Köyündeki Çocuk Yuvası

K i t a pG e z i
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ
Allianz Sigorta A.Ş. •

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi •
Ankara Sigorta Anonim Türk Sigorta Şirketi •

AXA Sigorta A.Ş. •
AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. •

CompuGroup Medikal (CGM) A.Ş. •
Demir Hayat Sigorta A.Ş. •
Dubai Group Sigorta A.Ş. •

Doğa Sigorta A.Ş. •
Ergo Sigorta A.Ş. •

Ethica Sigorta A.Ş. •
Eureko Sigorta A.Ş. •

Europ Assistance Türkiye •
Eurocross Assistance •

Fiba Emeklilik A.Ş. • 
Generali Sigorta A.Ş. •

Groupama A.Ş. •
Gulf Sigorta A.Ş. •

Güneş Sigorta A.Ş. •
Halk Sigorta A.Ş. •

 İmece Destek Danışmanlık Hiz. •
Inter Partner Assistance-IPA  •
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. •

Mapfre Sigorta A.Ş. •
Marm Assistance  •

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. •
 Neova Sigorta A.Ş. •

Ray Sigorta A.Ş. •
Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş. •

(Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)        
Sombo Japan Sigorta A.Ş. •

 Türk Nippon Sigorta A.Ş. •
Unico Sigorta A.Ş. •

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. •
Zİraat Sigorta A.Ş. •
Zürich Sigorta A.Ş. •

ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Albayraklar A.Ş

• Arcade Hotel
• Artı Yaşam Card

• Aktif Grup Şirketleri

RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
• Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grp. Bşk.
• Borsa İstanbul A.Ş (BIST)
• İstanbul Adliye Sarayı
• İstanbul Anadolu Adliyesi
• İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı 
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
• İstanbul Şişli Belediyesi
• İstanbul Valiliği
• İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi
• İSKİ A.Ş.
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C. Danıştay Başkanlığı
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa
   Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar
• T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
• T.C. Şişli Kaymakamlığı
• TRT

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• İLKSAN Genel Müdürlüğü
• İstanbul Eczacı Odası
• İstanbul Kuyumcular Odası-İKO
• İstanbul Mali Müşavirler ve
 Muhasebeciler Odası - İSMMMO
• İstanbul Sanayi Odası-İSO
• İstanbul Ticaret Odası-İTO
• İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• Kamu Sendikaları - Türk Büro-Sen
• KİAŞ (Kuyumcukent İşletme A.Ş.)
• Müstakil İş Adamları Derneği-MÜSİAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu- RUBAFED
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı - TÜRGEV
• Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVA
• Türkiye Engelliler ve Spor Yardım Vakfı - TESYEV
• Yeşilay Vakfı

BANKALAR VE SANDIKLAR
Akbank T.A.Ş. •

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (Sandık) •
Birleşik Fon Bankası •

Denizbank •
Esbank Eskişehir Bankası A.Ş. •

Fortis Bank A.Ş. •
 QNB Finansbank •

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. •
Şekerbank T.A.Ş. •

Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı •
T.C. Merkez Bankası •

T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü •
(Devlet Memurları-657)  

T. İş Bankası A.Ş. •
T. Vakıflar Bankası T.A.O •

Yapı Kredi Bankası A.Ş. •
T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları 

Emekli ve Yardım Sandığı •
Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı •

ANLAŞMALI KURUMLAR LİSTESİ

OKULLAR
 İhlas Kolejleri •

  İstanbul Bilgi Üniversitesi •
Şişli Meslek Yüksekokulu •
 Yıldız Teknik Üniversitesi •

 Haliç Üniversitesi •
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• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Avrupa Konutları - Kale
• Back-up Card
• Barsan Lojistik
• Büyük Anadolu Sürücü Kursu
• Care&Creste (Çilek Card)
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• İBİS Hotel
• İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri
• İhlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm Kuruluşlar
• IRCICA (İslam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr.) 
• Kahve Dünyası
• LCW Mağazacılık
• Mavi Jeans
• Network Mağazacılık (SMP Marka Pazarlama)
• PERPA
• Santa Farma İlaç
• Shell Club Smart Card
• THY-Türk Hava Yolları
• Tudors Gömlekleri
• UPS Kargo
• Yemeksepeti
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