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Lupus nedir?
Koenzim Q10’un etkisi
 Koenzim Q10 tüm vücut hücrelerinde bulunan organik, yağda
çözünebilen vitamin benzeri bir
maddedir. Faydalı antioksidan özelliklerine ek olarak vücut enerjisinin
yüzde 95'ini üreten süreçlere katılır.
Her hücrede özellikle kalp hücrelerinde bolca bulunur. Kalp-damar
rahatsızlıkları ve kas erimesi olan
kişilerde Koenzim Q10 düzeyi

düşüktür. Yaşlandıkça vücuttaki
Koenzim Q10 doğal konsantrasyonu da azalır. Doğal Koenzim Q10
kaynakları içinde balık, et, sebze,
fıstık ve tahıl vardır. Düzenli ilaç
kullananların (kemoterapi ilaçları,
kan inceltici ilaçlar, diyabet ilaçları,
tansiyon ilaçları başta ) Koenzim
Q10 kullanmaya başlamadan önce
doktorlarından bilgi alması gerekir.

Osmanlı'da hekimler ilaç
yapmasını da bilirlerdi
O

smanlı döneminde, tabip,
cerrah ve göz hekimleri ilaç
yapmasını da bilir, özellikle gizli
tutmak istedikleri terkipleri
(reçete) bizzat kendileri yapar,
hastaya giderken yanlarında
çeşitli reçeteler bulundururlardı.
Hekim gerektiğinde hastaya
reçete yazar, hasta çok kere
reçeteyi attara yaptırırdı.
Bugünkü eczaneler gibi her
mahallede bir attar dükkanı
bulunurdu. Ecza (drog), ilaç ve
güzel koku (ıtriyat) satana attar
denirdi. Attar aynı zamanda hasta
tedavisiyle de uğraştığından ilaç
da hazırlardı. Mevsimine göre ilaç
yapılan otları toplayıp kurutan
attar, bunları macun, şurup,
merhem veya hap şeklinde ilaç
olarak da hazırlardı.

Kübalılar Kayseri’ye
ilaç firması kuruyor

T

ürk ilaç firmaları ile Küba
arasında işbirliği başlıyor.
Erciyes Teknopark'ta kurulacak
şirketin temelinin 2016 yılının
ilk aylarında atılması planlanıyor. Hepatit C aşısı üretilecek
Kayseri'de ilk olarak 30 milyon
liralık bir tesis kurulması amaçlandı. Böylelikle Türkiye’de ilk
kez molekülü oluşturularak ori-

jinal ilaç üretilecek. Bu amaçla
Kayseri, biyoteknoloji merkezi
olma yönünde ilerleyecek.
Kayseri’de üretilecek Hepatit C
aşısı ucuzlayacak ve 100 dolar
seviyesinden satılacak. Bu ilacı
aşı olarak dünyada geliştiren
bir üretici henüz bulunmuyor.
Gereken teknoloji de Küba'dan
sağlanacak.
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“Zararlı
şeyden az
yemek, faydalı
şeyden çok
yemekten daha
iyidir.”
Hipokrat

 Bağışıklık sistemin kendi
doku ve organlarını hedef
alarak savaştığı, kronik iltihaplı
bir hastalıktır. Cilt, böbrekler, kan
hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler
dahil bir çok organ ve sistemi tutabilir. Lupusta birçok organ ve sisteme
ait tutulum belirtileri olabileceğinden
teşhis edilmesi zor olabilir. Birçok
şikayet ve bulguya neden olduğu
ve birçok hastalığı taklit edebileceğinden; doktorlar tarafından lupus
“büyük taklitçi” olarak da adlandırılır.
Lupusun en ayırt edici bulgusu, yüzde burundan yanaklara doğru uzanan
kelebek tarzındaki cilt döküntüsüdür.

Beta hücresi

 Pankreasta ve hipofiz bezinde
bulunan bir çeşit salgı hücresidir.
İnsülin, pankreasın beta hücreleri tarafından üretilen bir salgıdır. İnsülinin
yeterli olmaması halinde hücreler vücut hücrelerine enerji sağlayan yakıt
işlevini gören bir şeker olan glikozu

içine alamayacağı için kandaki şeker
miktarı giderek artacaktır. Kanda
glikoz artınca, glikoz beta hücresine
daha hızlı girer. Tip-1 diyabet tedavisinde umut verici yaklaşımlardan biri
de pankreasın içine sağlıklı insülin
üreten beta hücrelerinin naklidir.

YAZ
ÖDEMİYLE
GELDİ
Yrd. Doç.
Mehmet Emin
Güneş

HER GÜN İÇİN ÖNERİ

Gün sonunda en az 10 dk eller ve ayakların kalp
seviyesinin yukarısına kaldırılması gerektiğine de
vurgu yapan Op. Dr. Mehmet Emin Güneş, “bu pozisyon
yerçekimine bağlı olan ödemi azaltmakta ve her yaş
grubundaki insanların yapması faydalı olacaktır. İşten
evine dönen herkes bu sıcak günlerde yapmalıdır" dedi.

El ve ayaklar damar hastalıkları, varisler, kronik hastalıklar, hormonal bozukluklar, yüksek tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği ve kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak şişebiliyor. Eğer bu tür rahatsızlıklar yoksa,
yaz sıcaklarında el ve ayak şişmesi en çok karşılaşılan durumlardan biri olarak kendini belli ediyor. Bunun
da başlıca nedeni hareketsizlik ve yeterli sıvı alınmaması ve sıcağa bağlı olarak damarların genişlemesi.
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zellikle yaz aylarında
sıcakların etkisiyle
diğer zamanlara oranla
fiziksel aktivitelerimiz azalabiliyor ve daha hareketsiz bir yaşam geçirebiliyoruz. Bu atalet
durumuna bağlı olarak uzun
süre aynı pozisyonda durmak, damarlarda sıcağa bağlı
genişleme ve damarlardan
cilt altına sıvı kaçağına neden
olduğundan, el ve ayaklarda
da şişme ve uyuşmaya neden
olabiliyor.
Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Op. Dr.
Mehmet Emin Güneş,
“sıcağa bağlı artan sıvı
ihtiyacı ve aşırı terlemenin el ve ayak şişmelerini tetiklediğini”
söylüyor ve devam
ediyor:
“Uzun süre
ödemin basısına
bağlı uyuşmadan
dolayı, hareket kısıtlılığı ve
sıvı tüketimi az olan tüm durumlarda el ve ayak şişmeleri
görülebiliyor.”

YAŞLILAR DAHA
ÇOK ŞIŞIYOR
Yaşlılarda özellikle kalp
hastası olanlarda ve özellikle
kullanılan yüksek tansiyon
ilaçlarının etkisiyle el ayak şişmeleri daha çok görülebiliyor.

DUŞ ALIRKEN DIKKAT!
Yazın sıcak suyla yıkanılmaması gerektiğini söyleyen
Yrd. Doç. Dr. Güneş, “sıcak su,
varisi olan hastalarda damarı
daha da genişletecek ve ayak

şişmesine neden olacaktır,
bu nedenle soğuğa yakın ılık
su ile yıkanılmalıdır. Soğuğa
yakın ılık duş ödemin daha da
artmasının önüne geçerken,
sıcak su ödemi daha da arttıracaktır."

AĞIRLIĞI FAZLA OLAN
DAHA ÇOK IÇMELI
Sıvı/su tüketimi ile ilgili
önerilerin ortalama 70 kg.
ağırlığındaki kişiler göz önüne
alınarak söylendiğine vurgu
yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş şunları
söylüyor:
“ Günde en az
iki lt su
tüketimi 70 Kg.
ağırlığındaki kişiler
için önerilir. Vücut hacmi
büyüdükçe, ağırlık ne kadar
fazlaysa sıvı alımı arttırılmalıdır.”

İDRARIN RENGI
NE SÖYLÜYOR ?
İdrarın rengi hem vücuttaki
hastalıklar ve hem de vücudun
neye ihtiyacı olduğu ile ilgili
sinyal veriyor. Yrd. Doç. Dr.
Güneş, yazın su kaybının olup
olmadığının nasıl rahatlıkla
anlaşılabileceği ile ilgili şunları belirtiyor: “İdrarın rengi
açıksa su ihtiyacı yoktur. Fakat
idrarın rengi koyuysa vücudun
suya ihtiyacı var demektir.
Tabii düzenli kullanılan bazı
ilaçlar da idrar rengini koyulaştırabilir. Bunun ayrımını da
söylemekte fayda var.”

Soda yerine
maden suyu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş karıştırılan bir konuyu da
şöyle açıklığa kavuşturuyor:
Maden suyu doğal
kaynak suyudur, sodada
ise sıkıştırılmış gaz vardır ve
yapay oluşturulmuştur. O
nedenle sıvı ihtiyacının bir
kısmı da maden suyundan
karşılanabilir. Her yaş grubu
günde 1 adet maden suyu
tüketebilir.
Siyah çay, yeşil çay ve
diğer çaylar sıvı kaybına
neden olabilir. Yaz aylarında
tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Alkol sıvı kaybının en
büyük nedenidir.
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Eğer ödem

VARSA
q

Eğer ödem
bulunuyorsa,”kalp
ritminin bundan olumsuz etkileneceğini ve
hem de vücut metabolizma hızının düşmesine
neden olduğu"nun
altını çizen Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Emin Güneş,
“bu durumda da uykuya
meyil, konsantrasyon
bozukluğu, dikkat ve
hareket azlığı görülür
ve bu da kısır döngü halinde kilo almaya neden
olabilir" diyor.

Mide küçültmeye dikkat!

O

bez hastalara yapılması yaygınlaşan
mide küçültme ameliyatları sonrası
nadir de olsa bazı hastaların maalesef
hayatını kaybettiğini duyuyoruz. Genel
Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Emin Güneş’ten bu ameliyatla ilgili bilgiler aldık:
"Midenin üçte ikisinin alındığı bu ameliyatlarda ameliyatın yapıldığı laparoskopi
cihazı hem mideyi kesiyor ve hem de
dikiyor. Bu süreçte bazen teknik olarak
o dikişler atabiliyor. Anastomoz yani yara
yeri kaçağı meydana geliyor. Bu durum da

karın zarı iltihabına neden oluyor ve ani
ölümler gerçekleşebiliyor.” Peki böyle bir
risk varken mide küçültme ameliyatları
yaptırmamak mı gerekiyor? Bu soruyu
Yrd. Doç. Dr. Güneş şöyle cevaplıyor: “Bu
ameliyat ehil ellerde yapılmalı. Bir hekim
bu ameliyatı daha önce yaklaşık 25 kez
yapmış olmalıdır. Mümkünse o doktora
ameliyat olmuş hastalarla da görüşülüp
doğru karar verilebilir. Aynı zamadan
obezite cerrahisi bir ekip işidir. Ameliyat
öncesi ve sonrasında bir endokrin uzmanının takibi de önemlidir.”

