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Kanser Tedavisinde

Grip Virüsü 
Gribe yol açan virüslerden olan adenovirüsler

art›k kansere karfl› silah olarak kullan›l›yor. Kan-
serin günümüzdeki en yayg›n tedavi yöntemleri,
cerrahi müdahale, kemoterapi veya radyoterapi.
Bu yöntemlerle tedavi edilemeyen veya dirençli
vakalarda gen tedavisi uygulanabiliyor. Henüz
klasik tedavi yöntemleri aras›nda yerini tam ola-
rak almasa da gen tedavisi üzerinde yo¤un çal›fl-
malar devam ediyor. Adenovirüs’leri kullan›larak
kanseri tedavi etmek için gelifltirilen yöntemde,
genetik yap›s› de¤ifltirilmifl adenovirüsler insan
vücuduna veriliyor. Adenovirüs içerisindeki tek
bir genin de¤ifltirilmesi sayesinde bu virüsler
normal hücrelere giremiyor, sadece kanserli hüc-
relerin içerisine girebiliyor. Di¤er bir deyiflle,
mutant adenovirüsler sadece kanser hücrelerini
hasta edebiliyorlar. Bu mutant virüslerin, normal
hücrelerde hasara yol açan zararl› geni de güç-
lendiriliyor. Sadece kanser hücrelerine girebilen
adenovirüsler bu hücrelerin içerisinde ço¤almaya
bafll›yor. Daha sonra, güçlendirilmifl olan zararl›
gen sayesinde kanser hücrelerinde oldukça kuv-
vetli hasara yol aç›yorlar. Bu sayede vücuttaki
tüm kanser hücrelerinden kurtulmak mümkün
olabiliyor. Henüz bu çal›flmalar deneysel aflama-
da. ‹leri aflama kanser hastalar›nda onaylar›n› al-
mak flart›yla gen tedavisi uygulanabiliyor. Bu te-

davi flekli halen hayat kurtar›c› de¤il, ancak ke-
moterapi veya radyoterapiden fayda görmeyen
kanser hastalar›n›n sa¤kal›m süresini s›n›rl› da
olsa uzatt›¤› ifade ediliyor.

Alzheimer Hastal›¤›n›n

Teflhisinde PET
Pozitron emisyon tomografisi (PET) sayesin-

de kiflilerin ileri yafllarda Alzheimer hastal›¤›na
yakalanma riski önemli ölçüde tespit edilebiliyor.
Yafllanman›n beraberinde getirdi¤i zihinsel yete-
neklerdeki azalma ve haf›z zay›flamas› Alzheimer
hastal›¤›n›n erken belirtileri aras›nda say›lsa da
her zaman için belirleyici de¤il. Nörolojik muaye-
ne sayesinde kiflilerin Alzheimer hastas› olup ol-
mayaca¤› y›llar öncesinde %50-60 oran›nda sap-
tanabilse de çok erken dönemde kesin tan› yön-
temleri k›s›tl›. Ancak bu hastal›¤›n erken teflhisi
ve tedavisi, kiflinin yaflam kalitesini önemli ölçü-
de artt›r›yor. Bu nedenle Alzheimer hastal›¤›n›
çok erken dönemde teflhis edebilmek için son y›l-
larda oldukça yo¤un çal›flmalar yap›l›yor. Bu ça-
l›flmalar, PET yöntemi sayesinde, y›llar öncesin-
den Alzheimer hastal›¤›n›n saptanabilece¤ini
gösteriyor. Hafif haf›z sorunlar› yaflayan kifliler-
de yap›lan PET tetkiki, bu kiflilerin ileriki y›llar-
da hastal›¤a yakalanma riskini ortaya koyuyor.
Toplumda s›k görülen önemli bir sa¤l›k sorunu
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milyon kifliyi etkiledi¤i san›l›yor. Hastal›¤›n teda-
vi baflar›s›, teflhis süresiyle do¤ru orant›l›, yani
erken yakaland›¤›nda, tedavide oldukça yüksek
baflar› elde edilebiliyor. Hastal›¤›n, beynin glikoz
metabolizmas›ndaki bir de¤ifliklikten kaynaklan-
d›¤› düflünülüyor. Yap›lan çal›flmalar, PET tetkiki
sayesinde beyin metabolizmas›ndaki bu de¤iflikli-
¤in çok erken dönemde anlafl›labildi¤i böylece
hastal›¤›n daha belirtiler ortaya ç›kmadan yaka-
lanabilece¤ini gösteriyor. PET yöntemi, nöroloji
uzmanlar›n›n Alzheimer hastal›¤›n›n erken teflhis
flans›n› % 30 oran›nda artt›r›yor. PET tetkikinde
müspet bulguya rastlanan kiflilerin ileride Alzhei-
mer hastal›¤›na yakalanma riski di¤erlerine göre
18 kat daha fazla. Erken yafllarda yap›lan bu tet-
kik sayesinde yafll›l›kta bu hastal›¤a yakalanacak
kifliler çok önceden tespit edilerek erken dönem-
de tedavi bafllanabiliyor, böylece hastal›¤›n getir-
di¤i olumsuzluklar en aza indirilerek yaflam kali-
tesi art›r›labiliyor.

Orta Kulak ‹ltihab›

(Otitis Media)
Kulak, üç ana bölümden olufluyor. D›fl kulak

denilen k›s›m, kula¤›n görünen bölümünden bafl-
lay›p kulak zar›na kadar uzan›yor. Kulak zar›n-
dan bafllay›p üç küçük kemi¤i içeren k›sma ise
orta kulak deniliyor. ‹flitilen ses dalgalar›n›n bey-
nin anlayabilece¤i elektrokimyasal sinyallere çev-
rildi¤i ve ayn› zamanda dengede durmam›za yar-
d›mc› olan k›sma ise içi kulak deniliyor. Orta ku-
lak, östaki borusu denilen küçük bir kanalla a¤›z
bofllu¤u ile ba¤lant› içinde bulunuyor. Bu ba¤lan-
t› sayesinde orta kulaktaki hava bas›nc› düzenle-
niyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlar› s›ras›nda
bu kanal t›kanabiliyor veya mikroplar bu kanal
yoluyla orta kula¤a ulaflabiliyor. 

Orta kulak iltihab›na yol açan etkenlerin ba-
fl›nda bakteriler geliyor. Ancak, seröz otit deni-
len ve allerjik kökenli orta kulak iltihab› da görü-
lebiliyor. Orta kulak iltihab›n›n en önemli belirti-
si kulak a¤r›s›. Ayn› zamanda yüksek atefl ve ku-
lak ak›nt›s› da görülebiliyor. E¤er enfeksiyon za-
man›nda tedavi edilmezse kulak zar›n›n delinme-
sine yol aç›yor ve iltihap d›flar› akabiliyor. Orta
kulak iltihab› kolayl›kla tedavi edilebilen bir has-
tal›k olmas›na ra¤men tedavi gecikti¤inde kal›c›
iflitme kayb›na yol açabiliyor. Hastal›¤›n teflhisi
basit bir muayene ile yap›labiliyor. Otoskop deni-
len bir aletle kulak zar›n› görmek mümkün. Orta
kulak iltihab›nda kulak zar›, artan damarlaflmaya
ba¤l› k›zar›k ve bombeleflmifl olarak görünüyor.
Uzun süreli enfeksiyonlarda zardaki delik görüle-
biliyor. Muayenede bu bulgulara rastlan›rsa der-
hal tedavinin bafllanmas› gerekiyor. Penisilin gru-
bu antibiyotiklerle, özellikle amoksisilin ile tam
olarak tedavi edilebiliyor. 

Orta kulak iltihab›ndan korunmak, tedaviden
daha önemli say›l›yor. Mevsim de¤iflikli¤inin ya-
fland›¤› ve yaz›n bafllad›¤› bu günlerde kirli su
kaynaklar›ndan uzak durulmas› ve üst solunum
yolu enfeksiyonlar›n›n uygun flekilde tedavi edil-
mesi orta kulak enfeksiyonlar›n›n görülme s›kl›-
¤›n› azalt›yor.
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Menier 

Sendromu 
Yaklafl›k 100 y›l evel

Prosper Meniere taraf›ndan
tan›mlanan bu hastal›k iflit-
me kayb›, beraber bafl dön-
mesi, kulak ç›nlamas› ve et-
kilenmifl olan kulakta bir
bas›nç hissi duyulmas›na
yol aç›yor. Hastal›¤›n sebe-
bi henüz tam olarak bilinmiyor. Bu hastal›kta,
iç kulaktaki labirent denilen kanallar›n içerisin-
deki s›v›da art›fl meydana geliyor. Artan bu s›v›
miktar› labirent zar›na bas›nç yaparak denge ve
iflitme bozukluklar›na yol aç›yor. Hastal›¤›n en
önemli belirtileri fliddetli bafl dönmesi, bulant›
ve kusma. Bu belirtilere ek olarak kulak ç›nla-
mas› ve özellikle düflük frekanslarda iflitme kay-
b› görülüyor. Menier hastal›¤› ataklarla ortaya
ç›k›yor. Bu dönemler aras›nda herhangi bir be-
lirti görülmüyor. Ataklar aras›ndaki süre birkaç
saat, birkaç ay veya birkaç y›l olabiliyor. Belir-
tiler bafllad›ktan sonra birkaç saat veya birkaç
gün sürebiliyor. Hastal›k, baz› kiflilerde ara s›ra
görülen, sadece hafif bir rahats›zl›k veren hafif
bir seyir izliyor. Ancak baz› kiflilerde, s›k tek-
rarlayan, güçsüz b›rakan bafl dönmesi, bulant›
ve sa¤›rl›¤a yol aç›yor. Farkl› fliddette bafl dön-
mesi görülse de bu genellikle bulant› ve kusma-

ya neden olacak kadar fliddetli
oluyor. Bu belirtilerden herhangi
biri ortaya ç›kt›¤›nda derhal dok-
tora baflvurmak gerekiyor. Kiflinin
de¤iflik ses frekanslar›nda ne ka-
dar iflitti¤ini ölçmek için iflitme
testi yap›l›yor. Elektronistagmog-
rafi denilen bir tetkikte kula¤a s›-
cak ve so¤uk su verilerek göz ha-
reketleri de¤erlendiriliyor. Bu
test sayesinde iç kula¤›n denge ifl-
levinin normal olup olmad›¤› be-

lirleniyor. Hastal›¤›n tedavisinde bafl dönmesi,
bulant› ve kusmay› durdurmak için ilaç tedavisi
veriliyor. Diüretik denilen idrar söktürücü ilaç-
lar vücuttaki s›v› miktar›n› azaltarak flikayetleri
hafifletebiliyor. Menier hastalar›nda kafein, al-
kol ve nikotini kesmek, flikayetlerin azalmas›
için al›nmas› gereken önlemler aras›nda. ‹laç
tedavisinden fayda görülemedi¤i a¤›r vakalarda
cerrahi tedavi gündeme geliyor. Cerrahi tedavi
ile iç kulaktaki ve zarlar›ndaki bas›nc›n ortadan
kald›r›lmas› hedefleniyor. Hasta kulakta çok ve-
ya tamamen iflitme kayb› oldu¤unda ve bafl
dönmesi çok fliddetli ise tüm iç kula¤›n yok
edilmesi gerekebiliyor. ‹ç kula¤›n denge sa¤la-
yan k›sm›n› yok etmek için kula¤a zararl› etki
yapan streptomisin denilen bir antibiyotik kon-
trollü flekilde verilebiliyor. Bu yöntemler sade-
ce ilaç tedavisine cevap vermeyen ileri evredeki
hastal›k için kullan›l›yor.
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