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C O S M E D I C

İkinci sayısını tamamlamış olduğumuz Cosmedicİstanbul dergisini siz okuyucularımızın 
değerlendirmesine sunmuş bulunuyoruz.

Almış olduğumuz olumlu geri dönüşler sayesinde aynı motivasyonla hazırladığımız ikinci sayımızda 
yine güncel konuları ele almaya çalıştık.  Her ne kadar kadın okuyucuyu ilgilendiren konular ağırlıklı 
olsa da aslında kadın erkek tüm okuyucularımızın faydalanacağı konuları seçmeye çalışmaktayız. 

Yazılarımızda arada bir geçmişe bir göz atarak nerelerden geldiğimize bakarken bugünden de 
kopmayacak ilgi alanlarına göre bir çalışma hazırladık. Mısırlı Kleopatradan günümüze kadar kadın 
erkek hemen herkesin ilgilendiği konularla sizleri başbaşa bırakıyorum. 

Sevgiyle

Mustafa Tercan 

editoryal

Merhaba
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güzellik bakım 
cildinizi tanıyor musunuz

MİNİ BİR TESTLE CİLDİNİZİ TANIYIN 

Öncelikle yapmanız gereken cildinizin makyajsız, kremsiz herhangi 
bir şeyin yüzünüzde olmamasına dikkat edilerek, ayrıca ılık ve duru 
suyla temizlenip, yüz temizleme pamuğu ile hafif tamponlama ha-
reketleriyle kurulanıp, cildinizin en az bir saat önceden dinlenmiş 
olması gerekir. 

1)Cildinizde hangi sıklıkla komedon (siyah nokta) ve sivilceler çıkıyor? 
A)Sık sık belirgin (1) 
B)T bölgesi zaman zaman (2) 
C)Çok sık değil (3) 
D)Nerdeyse hiç(4) 

2)Gözenekleriniz ne kadar belirgin? 
A)Çok belirgin(1) 
B)T bölgesi biraz belli (2) 
C)Çok belirgin değil (3) 
D)Neredeyse belirsiz (4) 

3)Ciltinizde pullanma oluyor mu? 
A)Neredeyse hiç(1) 
B)Yanak bölgesinde bazen (2) 
C)Nadiren (3) 
D)Sık sık (4) 4)Yüzünüz yağlı mı? 

A)Neredeyse daima (1) 
B)T bölgesinde zaman zaman (2) 
C)Nadiren (3) 
D)Neredeyse hiç (4) 

5) Yüzünüzde hiç çizgi oluşuyor mu? 
A)Neredeyse hiç yok (1) 
B)Gülünce biraz (2) 
C) Gözler ve ağız kenarlarında (3) 
D)Bazı bölgelerde derin, bazı bölgelerde ince (4) 

6)Cildinizde gerginlik ve kuruluk oluyor mu? 
A)Neredeyse hiç(1) 
B)Yanak bölgesinde bazen (2) 
C)Nadiren (3) 
D)Neredeyse daima (4) 

SONUÇ: 
6 ila 9 Yağlı ve problemli bir cilt 
10-14 Karmadan normale yakın 
15-19 Tamamen normal 
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YAĞLI VE SORUNLU CİLT 
Cilt yüzeyi parlak ve yağlı görünmektedir. Yağ bezleri cok çalıştığı için göze-
neklerin içi dolu, açık ve kapalı komedon, akne ve sivilceye müsait bir cilt de-
mektir. Bakımına önem verilmediği taktirde cildin sarkması kaçınılmazdır. 

GÜNLÜK BAKIMI: 
-Temizleme jeli, köpük 
-Tonik (alköllü 7,5 ) 
-Nemlendirici (S/Y) 
-Göz kremi -SPF -İhtiyaç halinde antiseptik kurutucu kremler kullanmalıdır. 

KARMA CİLT 
Temel özelliği T bölgesinde burun alın ve çene bölgesinin yağlı olmasıdır. Genellikle yanak kısmına göre T bölgesinde zaman 
zaman sivilce ve komedon görülmektedir. 

GÜNLÜK BAKIMI: 
-Temizle jeli veya süt tarzında 
-Tonik (alkol oranı düşük 3,5) 
-Nemlendirici (ciltin ihtiyacına göre S/Y) 
-Göz kremi -SPF 

NORMAL CİLT 
Yağı, nemi ve asit oranı normal, gözenekler kapalı pürüzsüz bir cilttir. 

GÜNLÜK BAKIMI: 
-Temizleme sütü yada krem temizleyici 
-Tonik (alkol oranı düşük) 
-Nemlendirici 
-Göz kremi 
-SPF 

KURU CİLT 
İnce bir üst deriye sahiptir. Yağ salgısı normalden az olduğundan cilt görü-
nümü mattır en olumsuz özelliği ise erken kırışmaya başlamasıdır. 

GÜNLÜK BAKIMI: 
-Süt veya nemlendirici tarzında temizleyici olmalıdır. 
-Yoğun bir nemlendirici Y/S -Besleyici gece kremi 
-Göz kremi 
-Dekolte kremi 
-SPF Ayrıca 10/15 günde bir peeling ve cildin yapısına göre 15/30 günde ise maske ve serumlar kullanılmalıdır. 

Şu unutulmamalıdır ki kişinin yaşam tarzı (stres), düzensiz beslenme ve mevsimlerin geçiş dönemleri cilt yapısında değişiklik 
gösterebilir. Kullandığınız ürünlerde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bir uzmandan yardım almanız uygun olacaktır.

DİYETBAKIM 
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estetik  
silikonun tarihteki yolculuğu

DOĞUMUNDAN GÜNÜMÜZE SİLİKONUN YOLCULUĞU

Meme dokusunun yeterince gelişmemesi yada doğum 
sonrası hacmini kaybetmesi durumunda silikonlara ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Meme büyülteme işlemi aslında 1800 
yılların sonlarına kadar gitmektedir. İlk olarak yağ dokusu 
meme büyültmede kullanılmaya çalışılmıştır. 1950-60’lı yıl-
larda poliüretan, teflon ivalon gibi maddelerle meme bü-
yültmeler yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bu maddelere kar-
şı vücudun verdiği reaksiyon sonucu bu uygulamalardan 
vazgeçilmiştir. Daha sonraları meme içerisine epoksi reçine, 
balmumu, parafin, petrol bazlı jel ve sıvı silikon enjeksiyon-
ları ile meme büyültmeler yapılmaya çalışılmıştır. Ancak bu 
uygulamalar sonucu dokunun canlılığını yitirmesi, infeksi-
yonlar ve meme içerisinde istenmeyen doku gelişimleri gö-
rülmüştür. Daha sonra bu uygulamalar terk edilmiştir.  
Modern implantların gelişimi ise az geçirgen olan silikon kı-
lıf ile bunlarının içerisinin bozuluma uğramayan maddeler-
le doldurulmasıyla başlamıştır. 1960’lı yıllarda ince silikon 
tabaka ve içerisinin silikon jel ile doldurulmasına başlanmış 
günümüzde ise silikonlar jel ve serum doldurularak kullanıl-
maya başlanmıştır.

SERUM İÇEREN SİLİKONLAR

İlk olarak Fransa’da içerisi serum ile doldurulabilen silikon 
implantlar kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu implantla-
rın fazla şişirilmesi sonucu küre şekline dönüşmesi ve imp-
lant kenarlarının düzensizleşmesi ile karşılaşılmıştır. Ayrıca 
implant hacmide sıvı kaçırması yada içerisine sıvı almasına 
bağlı değişebilmesi de ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
Doğal bir his vermemesi de diğer bir sorundur.

Prof. Dr. Mustafa Tercan
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı 
estetikinfo@gmail.com 
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ESTETİK 

JEL İÇEREN SİLİKONLAR

Jel dolu silikon implantlar ise A.B.D.’de üretilmeye başlanmış 
ancak bu ilk yapılan silikon implantların dış kılıfları kalın ve 
içerisinde jel de günümüzde uygulananlardan farklı şekilde 
kullanılmıştır. Dakron ile anatomik yada damla olarak bilinen 
silikonlar geliştirilmiştir ancak kapsül kontraksiyonu ( kapsül 
kalınlaşması ve silikonu sıkması) gibi bir sorunla karşılaşılması 
sonucu yeni arayışlara girişilmiştir. 

1970’lerde dakron içermeyen daha ince silikon implantlar ge-
liştirilmiş ve bu grup silikon implantlar ikinci jeneresyon sili-
konlar olarak adlandırılmıştır. Bu silikonlar yuvarlak şekilde ve 
daha az yoğun jel içermekteydi ve daha doğal hissediliyordu. 
Anca bu implantlarla ilgili bir sorun çok geçmeden ortaya çıktı 
ve bu silikon içerisindeki jelin silikon kılıf dışına mikroskobik 
boyutta da olsa çıkmasıydı. Çalışmalar üçüncü jenerasyon sili-
kon implantların geliştirilmesi ile sonuçlandı.

İmplant içerisindeki jelin silikon kılıf dışına çıkmasının engel-
lenmesi 1980’lerdeki geliştirilen çok tabakalı silikon elasto-
merleri ile başarılabildi. Bu şekilde jelin dışarı çıkışını önleye-
cek bariyer tabakası geliştirilmiş oldu. Amerika’da kullanımı 
zaman zaman kısıtlanan silikon implantların geliştirilmesine 
devam edilerek dördüncü ve beşinci jenerasyonlar geliştirildi. 
Silikon implant üretimi A.B.D.’de sıkı kontrol altına alındı ve 
Amerikan test merkezi ve FDA tarafından belirli kriterler ko-
nuldu. Günümüzde bu kriterlere uygun üretim yapan Ameri-
kan Mentor, Allergan ve Sienta firmaları mevcuttur.  Beşinci 
jenerasyonda anatomik (damla) silikon implantlar geliştirildi 
ve bunların içerisi daha yoğun jel ile dolduruldu. 

SİLİKONUN YÜZEYİ

Silikon yüzeyi pürtüklü (teksture) olarak hazırlanarak kapsül 
sıkması (kapsül kontraksiyonu) azaltılmaya çalışılmış bunun 
için bir dönem silikonlar poliüretanla kaplanmış ama daha 
sonra bundan vazgeçilmiştir. Farklı yöntemler kullanılmış ve 
her üretici firmada pürtüklü yüzey oluşturma yöntemi farklı-
laşmıştır. 

Silikon maddesi polydimethylsiloxane zincirlerinden oluşan 
yarı inorganik moleküldür. Molekül uzunluğu farklı olabilmek-
tedir ve bu uzunluğa bağlı olarak silikonun özellikleri de değiş-
mektedir. Sıvı silikonda moleküller kısa zincirlerden oluşur ve 
tıbbi uygulamalarda ve cihazlarda kaydırıcı özelliğinden fay-
dalanılmaktadır. Molekül uzunluğu arttırıldıkça daha yoğun 
silikon elde edilmektedir ki bunlar anatomik (damla) implant-
larda kullanılmaktadır. Ayrıca bu tip silikonlardan elmacık ke-
miği, çene kemiği gibi yapıların düzeltilmesinde destek olarak 

kullanılmaktadır.

İDEAL SİLİKONUN SEÇİMİ

İdeal silikon implantın belirlenmesi doğal olarak kişiden kişiye 
değişen ve kültürel faktörlerle de ilgili bir durumdur. Meme 
implantın belirlenmesinde meme yapısının, deri-derialtı yağ 
doku kalınlığının, meme üst kısmının dolgun olup olmadı-
ğının, gerçek yada yalancı sarkma bulunun bulunmadığının, 
derinin esnekliğini koruyup korumadığının, memenin simet-
risinin, göğüs yapısının, kişinin beklentilerinin rol oynadığı bi-
linmesi gerekmektedir.

Silikona karşı vücudun vereceği reaksiyonlar
Yaklaşık 100 bin silikon ameliyatı yapılan kişinin değerlendir-
mesi sonucu bağ doku hastalıklarıyla bir ilişkisi belirlenememiş 
olmasına rağmen bu tip bir endişe halen devam etmektedir. 
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moda
ikonlardan önce ikonlar vardı  

Rabia Yalçın 
Moda tasarımcısı

Rabia Yalçın Haute Couture’

Kennedy Ailesi denildiğinde cinsi latiflerin aklına tek bir 
isim geldiğine eminim hatta biraz daha ileri gidip ismini bil-
meyenlerin dahi resmini bildiklerini iddia edeyim. 

Kendi döneminin en güzel kostüm tarihi anlatıcısı Jacqueline 
Kennedy; zengin bir ailenin kızı olarak New York’ta dünyaya 
geliyor. Filmlerde gördüğümüz – enteresan bir kültürel hadi-
se olan- şu tüm genç kızların aynı kıyafeti giydiği sosyeteye 
tanıştırılma partisinde; Jackie gazeteci Igor Cassini’nin köşe-
sinde yılın en güzel genç kızı olarak geçer. Jackie’nin kostüm 
avantajı olmadan, güzelliğinin hakkını verdiğime göre gönül 
rahatlığıyla şıklığını anlatabilirim. 

Jackie Kennedy’i birçok first lady’den ayıran şey, takip edildiği 
geniş kitle sayesinde modaya ciddi ve ticari olarak yön verme 
gücüydü. 

1950 ve 60lar’ın tekstil üretimini etkileyen stilin, üzerinde du-
rulacak çok fazla detayı var. Dönemin 2000’lere en uzak gün-
lük kullanım aksesuarı, şapkayla başlayalım. 

Jackie’nin şapkaları “hap kutusu” benzetmesiyle tarif edilmiş. 
Güzel çikolata kutularını andıran bu şapkalar  küt kesilmiş saç-
lara topuz yüksekliğinin havasını katıyor. Büyümüş de küçül-
müş, bilmiş kız saç modeline şapkayla dişilik katmak Jackie’nin 

kıyafetlerindeki 
tüm şuhluğun 
ayarının özeti gibi. 

Aynı denge elbi-
selerinin model 
ve kesimlerindeki 
seksapaliteyle, diz 
hizasında tuttuğu 
etek boylarında 
görüyoruz. Sade 
bir ceket, diz altı 
etek, düşük ökçeli 
ayakkabılar, mi-
nik şapka; büyük, 
yuvarlak hatlı ve 
koyu gözlükler 
ikonik Jackie res-

minin vazgeçilmez öğele-
ridir. 

Dünyanın birçok ülkesinde 
hatırı sayılır bir popülarite 
sağlayan bu şıklığın arka-
sındaki en önemli isim-
lerden biri: Oleg Cassini. 
Cassini John F. Kennedy 
başkan olmadan kısa bir 
süre önce Jackie için bir 
gardırop düzenledi. Baş-
kanın göreve başlama tö-
reninde giydiği meşhur 
ceylan derisi palto ve galada 
giydiği cübbe tasarımcının imzasını taşıyor. 

Jackie sonraki dönemlerde Chanel, Givenchy ve Dior’la da ça-
lışcak. Soğuk savaş döneminde eşini şıklığı ve güzelliğiyle ne-
gatif bakışlardan koruyan Jackie’nin gardırobu, başkanın yıllık 
maaşı olan 100.00 doların, 45.466 dolarına mal olmuş.  Fiyatı 
makul göstermek adına hızla Jackie’nin mücevherlerine geçi-
yorum. 

Üç sıra inci Beyaz Saray döneminin imzası gibi. En az inci kolye 
kadar bilinen Tiffany & Co tasarımı böğürtlen broşu ve daha 
sonra Jackie bilekliği olarak geçen Schlumberger’ın bilekleri 
zarif ve pahalı koleksiyonunun tipik parçalarından. Koleksiyon 
içindeki manevi değeri en yüksek olan parça ise Van Cleef & 
Arpels imzalı alyansı.
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Jackie’nin zarafetin, entellektüel birikiminin ve gelişmiş estetik 
zevkinin şüphesiz siyasi bir değeri vardı. Yurtdışı gezilerindeki 
gardıropları ülke liderleri ve halkları tarafından her zaman bü-
yük ilgiyle karşılandı. Beyaz Saray’da düzenlediği davetler her-
hangi bir siyasi kampanyanın boy ölçüşemeyeceği düzeydeydi. 
Üniversite eğitiminin bir kısmını Fransa Sorbone’da alan Jackie, 
Beyaz Saray’a yerleştikten hemen sonra dekorasyon konusun-
daki zevkini tüm dünyayla paylaşma fırsatı yakaladı. Partilerde 
giydiği kolsuz, düz elbiseler ve dirsek üstü eldivenler Onu Ame-
rika’nın cazip yüzü yapmıştı. 

Davet ve organizasyonlardaki şıklığı bir yana gündelik giyim 
tarzı da tüm detaylarıyla taklit edildi. Jackie kamu içinde kot 
giyen ilk first lady olarak tarihe geçti. Beyaz kemersiz kotu ve si-
yah balıkçı kazağıyla fenomen oldu. Bu kombinin devrimsel bir 
özelliği daha vardı. Jackie kazağını pantolonun içine sokmadan 
giyiyordu. Bugün kazağını pantolonunun içine sokmama öz-
gürlüğüne sahip her kadının üzerinde Jackie’nin de hakkı var. 

Kennedy; çingene etekleri, yakası dökümlü ceketleri ve 

pantolon ceket takımları, Hermes eşarplarıyla “ bir döneme 
damgasını vurdu” klişesine Chanel takımları gibi cuk oturuyor.
Chanel takımlarından bir tanesinin namı hayatının en büyük 
trajedisinden doğdu. Lacivert süet çanta ve şapkayla tamamla-
dığı bu pembe takım, suikaste uğrayan eşinin kanıyla lekelendi. 
Yüzü ve elbisesindeki kanı temizlemeyi “ Ona ne yaptıklarını 
görsünler istiyorum.” diyerek reddetti. Hayatının en acı günün-
de bile kıyafetleriyle konuşmayı sürdürdü.

Jackie Kennedy tarzının evrenselliğinin, siyasi veya uluslararası 
arenadaki gösterişli varoluşundan kaynaklandığını sanmıyo-
rum. Onu her yaştan ve farklı milletlerden kadınların takip etme 
arzusunun temelinde zarafet ve dişiliği sadece dengeyle değil 
müthiş bir uyumla yansıtmasına bağlıyorum. Bu yazıda bahse-
dilen hiçbir kıyafetin veya aksesuarın tek başına diğerlerinden 
ayrılan, yalnız Jackie Kennedy’e has olduğu söylenemez. 

Olağanın özüne sadık kalarak parlatmak, Jackie’nin tarzıydı.

MODA
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TENİNİZE GÖRE PARFÜM SEÇİMİ NASIL OLMALI? 

Kendimize uygun parfümü nasıl seçebiliriz? 

Parfüm küpüne düşmüş gibi değil de varla yok arası hafif bir 
esinti gibi kokmak ayrıca hoş ve alımlı görünmek istiyorsak, 
parfüm seçimi çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Her 
parfüm günün her anında kullanılamayacağı gibi mevsime, 

yaşa ve asıl önemlisi teninize göre parfüm 
seçimi şart. 

Peki bu seçimi nasıl yapacağız? 
 
Sarışınlar ne tür, esmerler ve kumrallar ne tür 
parfüm kullanmalı öğrenmek için makalemi-
ze bir göz atalım. 

Parfümü seçimimizde saat aralığı 
önemli midir? 
 
Gündüz 9-11 arasında parfüm seçerseniz 
güne yeni başladığınız için doğru sonucu 
alamazsınız. Bir de yemek yedikten sonra 
seçerseniz net sonuca ulaşamayacağınız için 
yemek yemeden seçmenizi öneririz. 

Bir parfüm alacaksınız sadece teninize sürüp koklamanız 
yetmez. Tene sürüldükten sonra alkolün uçmasını bekle-
meniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde parfümün gerçek 
kokusunu ve teninizle uyumunu görebilirsiniz. 

kozmetik
teninize göre parfüm seçimi 
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Koku tercihinde, cilt özellikleri dikkate alınması gereken 
en önemli konuların başında gelmektedir. Çünkü cildin 
özellikleri, kokunun kalıcılığını etkileyen önemli unsur-
dur. Mesela; yağlı ciltlerde koku, daha yoğun ve uzun süre 
kalacaktır. Buğday tenlerde baharatlı kokular daha kalıcı olur. 

Yaşam tarzınız koku seçiminiz de yine ön plana 
çıkan kriterlerdendir. 
 
Sportif, klasik ya da sıra dışı…. 
Esmer tenliyseniz baharatlı kokuları, sarışınsanız hafif ve serin 
kokuları, kızıl renk saçlıysanız buruk kokuları seçebilirsiniz. 

Parfüm kullanmanın püf noktaları
 
Parfümü sıkıp en az 1 saat teninizle uyumunu gözlemleyin.  
 
Saçlarınızı taramadan önce tarağınıza sıkın.  
 
En önemlisi nabzınızın attığı bölgelere yoğunlaşın. Sırt ve 
göğüs bölgesine sıkılırsa kalıcı olur.  
 
Giysi dolabınıza parfüm sıkmanız kokusunun kalıcı 
olmasında etkili olur. 

Çiçek: En büyük koku ailesidir. Taze ve neşeli aroma-
lara sahiptirler. Temel içerikleri çiçek, çiçek yaprakları, 
yağ ve tohumlarıdır. Bunlara genellikle misk, ağaç, 
meyve, yeşil bitki notaları ile aldehitler eşlik eder. 

Meyve: Taze ve hafif kokulardır. Temel notaları ber-
gamot, limon, portakal, mandalina, greyfurt, portakal 
çiçeğidir. Bunlara genellikle çiçek ve şipre notaları eşlik eder. 

Şipre: Kuvvetli esansların karışımından oluşurlar, kalıcı ve 
zengin içeriklidirler. Temel notaları ağaç, meşe yosunu, misk ve 
patçulidir. Bunlara genellikle çiçek ve meyve notaları eşlik eder. 

Oryantal: Sıcak ve dikkat uyandırıcı esansların karışımıdır. 
Temel notaları misk, vanilya, amber, değerli ağaçlardır. Bun-
lara genellikle egzotik çiçek ve baharat notaları eşlik eder. 

Erkekler kendilerine uygun parfümü nasıl seçebilir?
 
Öncelikle sektöre göre seçim yapmak gerekir. Örneğin, 
bir plazada yöneticiyseniz ya da bir banka müdürüyse-
niz, vanilyalı ya da turunçgilli bir parfüm kullanırsanız 
yaptırım gücünüzü düşürürsünüz. Oysa yaptırım 
gücünü kullandırtacak turunç kabuğu, ağaç kavunu 
gibi maddeler içeren parfümler daha uygun olur.

Fresh kokuları genelde mağaza içinde ya da dışarıda hareket 
halinde olan kişiler kullanmalıdır.

Tatlı koku kullanan kişiler, sigara içiyorlarsa, gün içinde 2-3 
saat sonra tenlerinde parfüm kötü kokmaya, ekşimeye başlar.

Erkeklerin kokuyu kollarının üst bölgesine sıkmaları gerekir. 
Böylece parfüm daha uzun süre kalır.

Gün içinde kullanıyorsanız daha hafif koku, akşam 
ise daha odunsu, topraksı kokuları tercih etmelisiniz.

KOZMETİK 



kadın sağlığı
Ailevi Akdeniz Ateşi / FMF 

Op. Dr. Hüseyin Köseoğlu 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
ME-Sİ Kadın Sağlığı Merkezi 

Tekrarlayıcı ataklar yapan genetik bir hastalıktır. Akdeniz böl-
gesi insanlarında daha çok Kastamonu, Yozgat, Tokat, Sinop 
ve Sivas bölgesi yoğun olarak yaşanan, bence Anadolu’dan bir 
şekilde geçen tüm toplumların ortak hastalığıdır. Ermeni, Türk, 
Arap, Sefarad   Musevisi  son olarak şahit olduğum Bingöl’ lü Kürt 
kökenli bir aile… kısaca bu coğrafyada hamur olmuş ve benim 
‘Anadolu Milleti’ nin hastalığıdır diye düşündüğüm bir hastalık.
        
Nöbetler halinde gelip sonra düzelen ateş, beyaz küre 
yükselmesi, fibrinojen ve  CRP yüksekliği,  peritonit (karın 
zarı iltihabı),  plörit (akciğer zarı iltihabı), artrit (eklem 
iltihabı), deri döküntüleri  görülen özel bir hastalıktır.
                  
Epidemiyolojik çalışmalarda; hastalığın Türklerde  1969 
da Dr.Özdemir ve Dr.Sökmen’in çalışması toplam nüfusta 
varlığı  %0.03  olarak, ve hasta kişilerin görülme oranını 
1/1073 olarak tespit etmişlerdir. 2001’ de Dr.Yılmaz 
ve arkadaşları hastalığı taşıma oranını 1/5 olarak 
bildirmiştir. 2005 de Dr.Tunca ve arkadaşları her 
iki cinsiyetin de hastalıktan eşit etkilendiğini 
bildirmişlerdir. Hastalığın ciddiyeti bu verilerle sabit, 
düşünün 5 kişiden biri bu hastalığı nesillerine taşıyor.
         
KLİNİK TABLO NASIL OLUYOR

Hastalık atakları, bazen menses dönemlerinde, duy-
gusal stres ve ağır fiziksel aktivite döneminde olur-
lar. Atak sırasında genellikle ateş yükselmesi olurken 
ateşsiz veya çok hafif ateş ile seyreden ataklar da 
olabilir. Çocuklarda sadece ateş ile seyreden klinik tablo ile 
ortaya çıkarabilir.  Ataklar 1-3 gün içinde tedavisiz geçerler.
Ateş ataklarına karın zarı iltihabı olan peritonit de eşlik eder 
(% 94). Karın ağrısı karın zarındaki iltihabi reaksiyona bağlı 
olarak ortaya çıkar. Bir bölgeden başlayarak bütün karına 
yayılabilir veya belirli bir bölgede sınırlı kalabilir.  Barsak 

sesleri durur. Karın filmi çekildiğinde hava-sıvı gölgeleri de-
nilen görünüm ortaya çıkar. Bu nedenle bazı hastalar akut 
apandisit, divertikülit, safra kesesi iltihabı (kolesistit)  veya  
barsak tıkanması (ileus)  gibi tanılarla bir ya da daha çok kez 
ameliyat edilmiş olabilir. Karnında muhtelif ameliyat izleri olan 
hastalarda FMF ile karşılaşma oranı çok yüksek görmekteyiz.
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Tek taraflı veya çift taraflı akciğer zarı iltihabı(%31) olduğunda 
göğüs kafesinin yan bölgelerinde derin nefes almakla batıcı 
nitelikte ağrılara neden olur,  24-72 saatte geçer, daha uzun 
da sürebilir.         

Eklem ağrısı ve şişlikleri (%75) değişik derecelerde en çok ayak 
bileği ve dizlerde ortaya çıkar. Çocuklarda görülmesi daha 
sıktır.  Birkaç gün veya hafta sürebilir. Aşırı yorgunluk, uzun 
süren egzersiz veya ayakta kalma,  eklem bulgularının ortaya  
çıkmasına neden olabilir.        

Deri döküntüleri, erezipel yani mor-kırmızı deri döküntüleri 
şeklinde ortaya çıkar (%25-40). Özellikle bacakların önyüzle-
rinde  ve ayak sırtından başlayıp yukarı yükselen döküntüler 
mevcuttur.
        
Kas ağrıları,  egzersiz sonrası baldırlarda ağrı şeklinde olur na-
diren de ağrılı şişlikler olabilir.  

Diğer klinik bulgular,  vaskülit denilen damar iltihaplanması, 
erkeklerde skrotal tutulum ile testis iltihabı (orşit),  sinir sistem-
lerinin tutulması sonucu beyin zarları iltihabı (meningo anse-
falit), dalak ve karaciğer büyümesi , pelvik tutulum,  ve kısırlık  
görülebilir.

Klinik tanı için belli kriterler kullanılır.  2 büyük veya 1 büyük 2 
küçük belirti gereklidir.

Büyük olarak kabul edilen  belirtiler;  1) Peritonit (karın zarı 
iltihabı) , sinovit (eklem iltihabı), plörit (akciğer zarı iltihabı)  ile 
birlikte ateş olması, 2) Başka bir neden yokken amiloid protein 
birikimi, 3) Colhicine tedavisine anlamlı yanıt.
        
Küçük olarak kabul edilen kriterler; 1)Tekrarlayan ateş atakları, 
2)Erizipel benzeri döküntü, 3) Ailede genetik bir hastalık olan 

AAA‘lı bireylerin mevcudiyeti.

 TANIYI NASIL KOYMAKTAYIZ
 
Genetik araştırmalar yapılır ancak  genlerdeki değişiklikleri 
belirleyen mutasyon  analizlerin de  her zaman doğru sonuç 
gelmez. Bu nedenle klinik bulgular ailevi akdeniz ateşi  (FMF) 
ile uyuşuyorsa tedaviye başlanır. 6 Ay-1 yıllık tedavi sonunda 
hastanın şikayetlerinde değişiklik olup olmadığına bakılıp 
karşılaştırılır, belirgin derecede yararlanma söz konusu ise 
hasta olma olasılığı çok yüksektir.  İlaç tedavisi  kesildiğin de  
yakınmalar yine başlarsa hastalığın varlığından daha fazla 
emin olunur ve tanı kesinleştirilir. 
Deneme tedavisinden yarar sağlanamayanlarda ilaç kesilir ve 
başka nedenler aranır.
        
TEDAVİ NELER YAPMAKTAYIZ
 
Tedavide kolşisin kullanılır.  Çayır safranından elde edilir, Doğu 
Karadeniz de endemik bir bitkidir. 6. Yüzyıl  da gut tedavisinde 
kullanıldığı bilinir.  
Kolşisinin iki etkisinden faydalanılır.
1)Atakları önleme etkisi; %65 vakada tam gerileme, %30 vaka-
da kısmi gerileme, %5 vaka da ise cevapsızdır. 

KADIN SAĞLIK 
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kbb 
kesisiz kepçe kulak düzeltme 

Kepçe kulak deformitesi (şekil bozukluğu), yüksek genetik 
geçişli otozomal dominant geçen ve beyaz ırkta %5 sıklığa 
sahip bir durumdur. En fazla iki anatomik nedenle ortaya 
çıkar; 
Birincisi Kulak kıvrımının (antiheliksin) az gelişmişliği, ikin-
cisi ise kulak yolu girişindeki (konkal) çukurun dışa doğru 
aşırı gelişmesidir.
Bozuk olan yapının tedaviden önce tanı ve değerlendirmesi 
önemlidir .

Özellikle okul çağındaki çocuklarda psikolojik açıdan önem-
li sorunlara neden olabilmektedir. 1992’de yapılan bilimsel 
bir çalışmada; kepçe kulak cerrahisi uygulanacak hastaların 
%10’unun psikiyatri danışmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya 
konmuştur.

Kepçe kulak şekil bozukluğu birden çok anatomik proble-
min, bir arada ya da ayrı ayrı bulunmasından oluşabilir. Bu 
problemlere yönelik çeşitli cerrahi metodlar geliştiril-
miştir. 
Buradaki düzeltme, kesi yapılmadan çekme dikişle-
rinin konulması ile yapılmaktadır.
Bu teknik sadece cilde direkt uygulanan gizli 
dikişle kulak  kıvrımı oluşturulması esasına 
dayanmaktadır. Bu teknik diğer yöntem-
lerle kıyaslanmayacak kadar kısa pratik 
ve hastayı yormadan etkili bir kulak 
şekil bozukluğu düzeltme işle-
midir. Cerrahi müdahale 15-20 
dakika sürmektedir. Genel (uyu-
tarak) veya (bölgesel iğne ile) lokal 
anestezi altında ameliyat yapılabilmek-

tedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. 

Hasta 2-3 gün içerisinde normal yaşamına geri dönebil-

mektedir.  Dikiş yapıldıktan sonra hasta herhangi bir bandaj 

veya sargı olmaksızın operasyondan çıkartılabilir. 

Kepçe kulak deformitesi, yüzün görünümünde çok büyük 

değişikliklere yol açtığından önemli bir kozmetik problem-

dir. Bu nedenle bir çok cerrahi teknik geliştirilmiştir. Ancak 

hepsinin avantajı kadar uygulama zorlukları ve sıkıntıları 

da mevcuttur. Klasik otoplasti sonrası en sık görülen erken 

problemler yara içinde kan birikmesi (hematom) ve enfek-

siyondur. 

Geç komplikasyonlar ise dikişlerin atması ve hasta 

tatminsizliğidir. Tekniğimizde sadece iğne 

ile dikiş yapılıp, diseksiyon yapılmadı-

ğından yara içinde kan birikmesi 

(hematom) riski mevcut değil-

dir. Yine aynı sebeplerden dolayı 

enfeksiyon sıklığı da çok düşük ola-

caktır.

Kepçe kulak cerrahisi, tariflenen teknikle yapıl-

dığında hem cerrah, hem de hasta için çok tatmin 

edici olabilmektedir.

 

Prof. Dr. Yaşar Çokkeser 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Özel Primer Hospital 

DAR PAÇADA         
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Hangi pantolon ile hangi ayakkabının giyileceği  çoğu za-

man hepimizi zorlayan bir durumdur. Doğru tarz panto-

lonlar ve uygun seçilmiş ayakkabı ile  kurtarıcı  olabilir. Bu 

nedenlede en çok hata yapılan seçim ayakkabı seçimidir. Şık 

bir ayakkabı uygun olmayan  bir kıyafetin altın da ziyan olur. 

Son dönemlerde dar 

paça partolonlar boyu 

uzun gösterdiği, kulla-

nımı rahat, üzerini   ta-

malayıcı kıyafetlerle  her ortamda giyilebildiği için oldukça 

revaçda.                                                                                                                                       

Dar paça kısa bir pantolonla stilettolar rahattlıkla 

kullanılabilir ve çok şıkda bir bir görünüm elde edersiniz, 

ayrıca  üzerine giyebileceğiniz gömlekler, degaje yaka, salaş 

sweatshirtler ile tamamlıyabilirsiniz.                                                                                                             

Günlük hayatınızda  filet ayakkabılar, babetler, oxford tarzı 

güzel durur.  Dar paçalı kumaş pantolonlar ile bilek detayı 

olan modellerıde giyebilirsiniz  yanlız boyunuzun uzun 

olmasında yarar var.                                                                              

Dar paçalı bir model ile giyebileceğiniz bir başka model kısa 

botlar günlük ve çalışma hayatınızda rahatlıkla kullanabilir-

siniz. Ayrıca iç platformlu olmasıda boyunuzun uzun görün-

mesini sağlıyacaktır.

Yine giyebileceginiz dar paça bir pantolon ile dizlere kadar 

uzun bir çizme ile tamamlıyabilirsiniz,  üzerine  giyeceğinizin 

kısa olması boyunuzu uzun gösterecektir.    

Dar paça pantolonlarının bir bütün olarak düşünebileceğimiz 

stillettolar üzerine         dar  paça fakat biraz ispanyol paça bir 

pantolonla, kısa botlar ve klasık ayakkabılarla tamamlayabi-

lirsiniz ve biraz daha bol paçalı pantolonlarla   daha klasik 

takılabilirsiniz.

DAR PAÇADA         
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İngiliz doktor ve TV yapımcısı Michael Mosley tarafından popülarize edilen mini açlık (minifasting) dönemlerini içeren bir diyet-

tir. Haftada 2 gün 14-18 saat aç kalarak yapılan bir diyet türüdür. Bu iki aç kalınan günde sadece 600 kalori alınması önerilmek-

tedir. Zor görünmekle birlikte haftanın kalan günlerinde diyet düşünmeden normal yemek yeme esasına dayanmaktadır. 

Bilim insanları açlığın kan şekerini nasıl kontrol ettiği, hafızayı nasıl düzenlediği ve belkide en önemlisi bağışıklık sistemini nasıl 

güçlendirdiğini araştırılmaktadır. 

Manchester  üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada fazla kilolu olan bayanlar 5:2  diyetine tabi tutulduktan son-

ra haftada 7 gün düşük kalorili diyet yapan bayanlara göre daha fazla kilo verdikleri ve insülin dirençlerinin düzeldiği 

gözlemlenmiştir.

Aç kalınan günlerden sonra iştahın azalması şeklinde açıklanmaya çalışılmaktadır. 5:2 diyeti uygulanan bayanlar aç kaldıkları 

günlerden sonra daha az iştahlı olduklarını ifade etmişler.

Aç kalınan zaman diliminde vücudun daha önce depoladığı glikozu kullandığı ve yağları yakmaya başladığı düşünülmektedir.

Açlık halinde yağlar keton cis-

imleri olarak bilinen maddelere 

dönüşmekte, ketonların da sinir 

hücrelerini hastalıklara ve hasarlan-

maya karşı korudukları ileri sürülmek-

tedir. 

Ayrıca araştırmacılar tarafından 

açlığın bağışıklık sistemine   etkileri 

de daha  detaylı incelemeye  alınmış.

Proceedings of the National Acad-

emy of Sciences’da yayınlanan bir 

makalede doğada hayvanların devamlı tok olmadıkları ve zaman zaman aç kaldıkları ifade edilirken günde 3 öğün yeme ve 

arada atıştırmalar şeklinde olan modern insanın yemek tarzının evrimsel açıdan da normal olmadığı ifade edilmektedir.

Minifasting olarak belirtilen bu diyetin hekim ve uzman diyetisyen kontrolünde yapılabileceği ifade edilmektedir.

WebMD den sadeleştirilerek 2015 Ocak

Minifasting (miniaçlık)  yada 5:2 diyeti

DİYET
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Şeker hayatın tatlarından ancak ne kadar tatlıdır!  
Şeker en yaygın bağımlılık yapmış maddelerin-
dendir. 
Ortalama bir Amerikalı yılda 60 kg üzerin-
de şeker tüketir. Bir erişkin günde orta-
lama 22 çay kaşığı şeker almaktadır, 
çocuklarda ise bu miktar günde 
32 çay kaşığına çıkmaktadır. 
Şekerler doğada glikoz, 
früktoz, maltoz sorbitol 
gibi değişik şekillerde bu-
lunmaktadır. Her ne olursa ol-
sun besleyici değeri olmayan faz-
ladan kalori alınımına neden olurlar. 

Pek çok kişi şeker hastalığı, obezite, yüksek 
tansiyon, kanda ürik asit artışı gibi birçok soru-
nun altında yatan kaynaklardan en önemlisinin şe-
ker olduğunun farkındadır. 

Şeker ile deri yaşlanmasının ilişkisi var mıdır?
Şeker deride 3 yoldan etkili olmaktadır.
Birinci mekanizma glikasyon denilen yoldur ki şeker deride 
kolajen ve elastin gibi deriye esneklik veren proteinlere bağ-
lanarak  deri elastikiyetinin kaybolmasına ve derinin kırışarak 
kurumasına neden olmaktadır.
İkinci mekanizmada ise şeker kızarıklık ve yaşlanmaya neden 
olan inflamasyon ortaya çıkarmaktadır
Son olarak oksidatif stres denilen mekanizma ile yaşlanmaya 
neden olmaktadır. 

Toksik şeker 
vücudumuza nereden 

gelmektedir?
Her ne kadar tadı güzel gelse 

de toksik yani zehirli şeker 
olarak da tanımlanmak-
tadır. 

Vücut bunu iki yolla almak-
tadır. Birincisi direkt olarak yedi-

ğimiz besinlerden gelmektedir di-
ğeri ise Philadelphia da Kanser merkezi 

araştırmacıları tarafından keşfedilen vücut-
ta bulunan  fruktozamin-3-kinaz (F3K) enzimi 

tarafından hücrelerde özellikle de deride şeker 
olduğunda dönüşümü sağlayan biyokimyasal meka-

nizmadır.  

Şekersiz gıda alırsak bu maddenin 
oluşumunu  önleyebilir miyiz?

Maalesef vücuttaki miktarını azaltabiliriz ancak tamamen orta-
dan kaldıramayız.  Normal vücut metabolizması da bu madde-
nin yapımına neden olmaktadır.

Unlu gıdalar, pirinç ve diğer nişasta ve karbonhidrat kaynak-
larından aldığımız gıdalar vücutta şekerlere dönüşmektedirler 
ve sonuçta toksik şekerlere çevrilmektedirler. Nişasta ve kar-
bonhidrat alınmasının şeker alınmasıyla eşdeğer olduğunu 
unutmamamız gerekir.

beslenme
 şeker cildimizi bozuyor 
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Vücutta oluşan toksik şekerin önlenmesi 
mümkün müdür?
Doğal bir aminoasit yani proteinlerin en küçük yapı birimlerin-
den olan arjinin bu zararlı şekeri etkisizleştirebilmektedir. 

Hangi gıdalarda arjinin fazla bulunmaktadır?
1-Deniz ürünleri:
Ton balığı, somon, yengeç, karides kalamar, ıstakoz, mezgit, 
gibi deniz ürünleri arjinin kaynaklarıdır.

2-Et ürünleri:
Büyük baş hayvanların et ve ürünleri ile bu hayvanların  karaci-
ğerleri, hindi ve tavuk gibi hayvan etlerinde arjinin olduğu bi-
linmektedir. Dana karaciğeri arjinin zengin kaynağıdır. Ayrıca 
yumurta da arjinin içermektedir.

3-Bezelye, mercimek, fıstık, ayçiçeği, fasulye, fıstık ezmesi, fın-
dık ezmesi, ve baklagillerde arjinin bulunur. Kuruyemişlerde 
de bulunmaktadır.

4-Sebzeler: 
Ispanak, soğan, soya fasulyesi, arpacık soğan, 
biber, pırasa, sarımsak ve mantar gibi sebzeler. 
Bunlar vücutta arjinin düzeyini artırmak için yar-
dımcı olur. Soya proteinleri arjinin çok zengin 
besin kaynaklarıdır.

5- Meyveler, insan vücudu için çok yararlıdır 
arjinin ile birlikte antioksidanlar, vitaminler, mi-
neraller içerir. Avakado, greyfurt, kivi, karpuz, 
üzüm ve çilekte bol miktarda bulunur.

6-Tam tahıl ürünlerinde de arjinin bulunur.

7-Çay ve kahvede de az miktarda arjinin 
bulunur. 

BESLENME
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Kaş aldırırken  genelde yapılan en büyük yanlışlık  başka kişilerde görülen kaşların kendi yüzümüze uygun olacağının 

düşünülmesidir.  İdeal kaş tipi için size küçük bir ipucu;

 sizin yüz tipinize en uygun olacak şeklinde kaşlarınızı  aldırın!                                

OVAL YÜZ:                                                                                                                                           
Oval yüzler, ideale  en yakın  kabul edilen  yüz tipidir. Hafif  açılı şekillendirilmiş kaşlar bu tip 

yüzler için en tamamlayıcı görüntüyü oluşturur.                                

YUVARLAK YÜZ:  
Güçlü bir açı, yüksek bir kemer sizin yüz tipiniz için ideal olanıdır, çünkü kaşların kavisi ne kadar 

belirginse, yüz de o kadar keskin hatlı görünür.                                  

KALP YÜZ:
Düşük kemerli  bir kaş çizerek başlayın. Daha sonra çizdiğiniz kaşı kalınlaştırıp, şakaklarınıza 

doğru uzatın, bu şekilde sivri olan çeneyı dengelenecektir.                                                                                                       

UZUN YÜZ: 
Düz kaşlar, yüzü uzun olanlar için en ideal kaş tipidir. Oluşan bu yatay çizgi, yüzdeki  uzunluğun  

etkisini kırarak, suratınızın daha kısa görünmesini sağlar.     

KÖŞELİ YÜZ:
Eğilimli bir kaş şekillendirerek başlayın, ve  sonra açıyı kuvvetlendirin. Belirgin ve köşeli bir kaş 

elde eder ve bu sayede dikkati yüzünüzdeki köşelerden çekersiniz.                                                                                                                           

ELMAS YÜZ: 
Kavisli bir kaş şekli, açılı olan yüzünüzü yumuşatır ve yüzünüzün geniş kısımlarını dengeler.                                                                                                     

Yüzünüze göre kaş tipi
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SAÇ DÜZLEŞTİRİCİNİN RİSKLERİNİ BİLİYOR 
MUSUNUZ ?  

Son  yıllarda, içlerinde  ünlüler de olmak üzere   bir çok kişide 

brezilya fön modası var.  Kadınların özellikle çalışan bayan-

ların saçlarının düz, pürüzsüz, ve ipeksi görünmesi için fön 

çekimi tercih edilmektedir.  

Brezilya  tarzı keratin saç düzleştiricileri hakkında bir çok 

olumsuzluk duyulmasına rağmen yaygın olarak kullanılmak-

tadır.                                                                                                                               

Aslında bu kimysal karışımlar  çok sayı-

da prestijli sağlık kuruluşları tarafından 

kanserojen içerdiği ve yapımı sırasında 

doğal olarak ortaya salgıladığı gazın güçlü  

alerjik ve tehlikeli bir gaz içerdiği de belir-

tilmiştir.                                                                               

 ABD’de Çevre Çalışma Grubuna göre 

kimyasalların şiddetli  alerjik reaksiyonlara, 

masif saç dökülmesi, boyun ve yüz dökün-

tüleri, kabarmış cilt reaksiyonlarına sebep 

oldugu bildirilmiştir. 

ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi 

formaldehit esaslı saç düzleştiricisi için  

salon işçilerine ve salon sahiplerine  ayrıca 

’’tehlike uyarısında’’ bulunmuş,  eğer 

kişiler ısrar üzerine bu tip fönleri yaptıracak olursa,  öncelikle 

işçilerin önceden eğitim almış olmaları gerektiğini ve uy-

gulama sırasında eldiven, kimyasal sıçramaya karşı gözlük, 

yüz koruyucusu ve kimyasal maddelere dayanıklı  önlük gibi 

koruyucular  ve ortamda havalandırmayı sağlaycak geniş 

önlemler alınması gerektiğini bildirmişlerdir.

 Ayrıca kimyasal ve zararlı olduğunu  da  fön yapılıcak kişiye 

ön bilgi  olarak da verilmelidir. 

Kaynak: EWG den sadeleştirerek alınmıştır.   

aklınızda
olsun
Brezilla fönü zararlı mı?

AKLINIZDA OLSUN
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AKLINIZDA OLSUN

Özel günlerin vazgeçilmezi 
hediyeler.

Her zaman özel günlerde 
hediye seçimi zordur.  
Bunun için size küçük 

öneriler sunmak istedik.

Hardley Belt

Aviator sunglasses

Boss

Boss

Women’s braided belt

Powder sahara scarf saffrona

ÖZEL GÜNLER İÇİN
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sağlık 
kök hücre tedavisi

gerçek mi hayal mi?

KÖK HÜCRE GERÇEĞİ
 
Estetik uygulamalar tüm dünyada artış göstermiştir. Daha iyi 
görünmek için insanlar özellikle ameliyatsız çözümlere baş-
vurmaktadırlar. Özellikle de yüz bölgesi için minimal invaziv 
denilen ameliyatsız uygulamalar artış göstermiştir. Ancak 
ameliyatsız yöntemlerin artışı ile bu konuda uzmanlık eğitimi 
almamış kişilerin de bu uygulamaları sıklıkla yapmalarına ne-
den olmaktadır. 

Bunu doğal sonucu olara da klasik yaklaşımlar yerine insallar 
gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi borbardumanına tutulmaktadırlar. 
Ayrıca bu uygulamalar standardize edilmemiş olup uzmanlık 
alanları dışında kalan hastalıklarda da uygulama yapabilmek-
tedirler. 

Her ne kadar yağ dokusundaki kök hücrelerden sinir doku 

gelişimi az sayıda çalışmada gösterilmişse de klinikte kullanı-
lacak derecede başarılı olup olmadığı bilinmemektedir. Kök 
hücrelerin dokuya verildikten sonra kendi başlarına istenilen 
doku tipine dönüşmelerinin beklenmesi gerçekçi de değildir.
Kök hücre çalışmaları henüz emekleme döneminde olmasına 
rağmen geliştirilmiş ve bilimsel olarak kabul edilmiş faydalı 
yöntemler varmış gibi pazarlanmaktadır.  

Kök hücresi nedir ?
Kök hücreleri tüm hücrelere dönüşme potansiyeli olan ana 
hücre tipidir. Pluripotent kök hücre yada embriyonik kök hüc-
reler teratom denilen bir tür tümöre dönüşme riski olduğun-
dan etik olarak kullanımı sakıncalı olabilmektedir. Multipotent 
kök hücreler ise bu riskleri içermemekle birlikte istenilen hüc-
reye dönüşme kapasitesi daha sınırlı olan hücrelerdir. 

Unipotent kök hücreler ise yenilenme kapasitesi olan ve sade-
ce tek tip hücreye dönüşebilen kök hücre tipidir. 
Klinik kullanımda bu kök hücre tiplerinden mezenşimal hücre-
ler denilen hücre grubu üzerinde çalışılmaktadır. 

Mezenşimal kök hücreler kemik, kıkırdak, kas ve yağ 
dokusuna dönüşme kapasitesine sahiptirler. 

Bu özelliklere sahip kök hücreleri kemik iliğinden elde edil-
mekte olup elde edilmesi ve kullanımında zorluklar bulun-
maktadır. 

Son yıllarda benzer hücre tipi yağ dokusundan elde edilebil-
miştir. 
Bunun sonucu olarak estetik cerrahide yağ dokusu kullanım 
alanı ortaya çıkmış ve popülerleşmiştir. Yapılan çalışmalarda 
alınan yağ dokusunun erime oranları farklılık göstermektedir. 
Bu belirsizlik farklı yaklaşımların gelişmesine neden olmuştur. 

Bunda oldukça iyi sonuçlar ileri süren araştırmacıların sonuçla-
rının diğerlerinden pek de farklı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Sonuçta yağ dokusundan elde edilen kök hücresinin estetik 
uygulamalarda kullanımı hala emekleme dönemindedir. 

Klinik verilere dayanmayan çalışma ve değerlendirmelerin bir 



Yüz bölgesi estetiğinde klasik olarak kullanılan yağ doku-
su enjeksiyonu kök hücre tedavisi olarak adlandırılmamalı ve 
kafa karışıklığına neden olunmamalıdır. Ayrıca kök hücre ile 
yüz germe gibi yanıltıcı tanımlamalar kullanılmamalıdır. 

Tüm bilimsel gelişmelerde bilim adamları ve hekimlerin halkı 
o konuda doğru bilgilendirmesi ve uygulamaların avantaj ve 
dezavantajlarının belirtilmesi gerekmektedir.    Yetersiz çalış-
maların sonuçlarının abartılarak halka sunulması bilim insan-
larına ve hekimlere olan güven kaybına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte şurası da açıktır ki gerçek kök hücre 
kullanımı gerek tedavide gerekse estetik uygulama-
larda önemli potansiyele sahiptir. 

Bilim literatüründe büyük bir yan etki olmadan gerçek kök 
hücre uygulaması ile az da olsa başarılı sonuçlar bildirilmiştir.  
Gerçek kök hücre elde edilmesi ve kullanılmasının standartlaş-
tırılması halen geliştirilme aşamasındadır. 

Durumun bu düzeyde olmasına rağmen tüm dünyada halka 
kök hücre tedavisi, kök hücre ile yüz germe şeklinde pazar-
lama yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak PRP uygulamala-
rı da bazen kök hücre uygulaması gibi sunulmaktadır ki 
PRP uygulamalarının kök hücre ile bir ilgisi bulunma-
maktadır. 

Antiaging tedavileri ve kök hücre 
tedavisi

Deri yaşlanması denildiğinde derinin elas-
tikiyetinin azalması, deri kalınlığının azal-
ması, kollajen düzeninde değişme ve güneş 
ışınlarına bağlı derinin elastik liflerinin zarar gör-
mesi anlaşılır. Ayrıca güneş ışınlarına fazla maruz kalma 
sonucu deride lekelenme, renk değişikliği ve ince kırışıklıklar 
da belirtilen yaşlanmaya bağlı değişikliklere ilave olarak orta-
ya çıkar. Bu bakımdan deriye yapılan dolgu maddeleri ile yü-
zün daha dolgun görünmesi daha genç bir görünüm ortaya 
çıkarabilir ancak bunlar gerçek bir antiaging uygulaması de-
ğildir. Çünkü yüzün dolgun görünmesi ile yaşlanmanın önlen-
mesi arasında bir bağ bulunmamaktadır. Bu bağlamda gerçek 
kök hücre tedavilerinde dahi antiaging etki en alt düzeydedir. 
Çünkü kök hücreler de yaşlanmaya karşı bağışıklığı olan hüc-
reler değildir. 

Sonuç olarak günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi ve 
farklılaşmasının sonucu olarak filtreden geçmemiş, doğruluğu 

kanıtlanmamış bilgilerin bireylere aktarılmasının da yolu 
açılmıştır. Bu bilgilerin doğrulanmasının konu ile ilgisi olma-
yan kişilerden beklenilmesi de mümkün değildir. 

Tüm konularda olduğu gibi kök hücre tedavileri konusunda 
da temkinli davranılması ve kendilerine sunulan bilgilere şüp-
heci yaklaşmalarında kendileri açısından fayda vardır.

Kaynak: Plast Reconstr Surg. 2014 Aug. The role of stem cells in aest-

hetic surgery: fact or fiction’dan sadeleştirilerek.

SAĞLIK
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üroloji 
idrar kaçırma sorunu

BİR İDRAR KAÇIRMA NEDENİ: AŞIRI AKTİF MESANE 

Aşırı Aktif Mesane (AAM), ani idrara sıkışma ve sık 
idrara çıkma ile beraber bazı kadınlarda ani sıkışmaya 
bağlı idrar kaçırmanın görüldüğü klinik tablonun adıdır. 

Kadınlarda ve genç yaşlarda daha sık görülmesine rağ-
men, her yaşta görülebilen bir klinik durumdur. Yapı-
lan çalışmalarda 18 yaşından büyük kadınların yaklaşık 
%15’inde aşırı aktif mesane sendromu görülmektedir. 

Ani idrara sıkışma hissi yada normalden 
daha fazla idrar  çıkma ihtiyacı, insanla-
rın sosyal ortamlarda (sinema, alışveriş, gezi 
vb.) rahat ve özgür olmasını kısıtlamaktadır. 

Hastalarımızın sıkça dile getirdikleri gibi, ev-
lerinden dışarı çıktıklarında ilk aradıkları, 
dikkat ettikleri yerler tuvaletler olmaktadır. 
Çünkü ani bir şekilde idrar hissinin olması, arka-
sından gelebilecek olan ve çoğu zaman bir kabus 
olan idrar kaçırmanın bir habercisi olabilmektedir. 

Sadece sosyal hayatı değil aynı zamanda cin-
sel hayatı da etkileyebilen aşırı aktif mesane 
sendromunun bireyin ruhsal yapısını da ne-
gatif doğrultuda etkilediğini tahmin etmemiz 
zor olmayacaktır. Kadınlarda cinsel fonksiyon 
bocukluklarına ve özgüvende azalma ile bera-
ber, kaygının artmasına neden olabilmektedir.

AAM’nin tedavisi mümkün müdür? 

Eğer tedavi edilebiliyor ise, nasıl bir tedavi yöntemi uy-
gulanmaktadır? Evet, mesanenin aşırı aktif bozuklu-
ğu olan bu klinik tabloda tedavi elbette mümkündür. 
Hastaların çok büyük bir kısmı tek bir ilaç tedavisinin kul-
lanılması ile yüz güldürücü bir şekilde şifa bulmaktadır. 

Doç. Dr. Cevdet Kaya
Üroloji Uzmanı
drckaya@hotmail.com
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Antimuskarinik ilaçlarin ağız yolu ile alınması ile mesanenin kapasitesini artıran ve 
düzensiz kontraksiyonları engelleyen bir tedavi yöntemi mümkün olabilmektedir. 

Günde bir kez alınan bu ilaçların kullanılmaya başlanılması ile birlikte idr-
ara çıkma sıklığında azalma görülmektedir ve hastaların ani olarak idrara sıkışma 
dönemlerinde ve idrar kaçırma şikayetlerinde belirgin olarak azalmaktadır.

İlaç   tedavisinin en önemli ve en sık görülen iki yan etkisi vardır. 
Bunlar ağız kuruluğu ve kabızlıktır. 

Hastaların bu durumlar ile başa çıkabilmek, dengeli bir şekilde ama aşırıya kaçmadan 
sıvı alımının düzenlenmesi ve diyette lifli gıdaların artırılması ile mümkün olabilmektedir.
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