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      Bir doktor olmakla beraber, aynı zaman-

da iki çocuk babası ve iki çocuk dayısıyım. 

Bu kitapçığın basılmış olduğu güne kadar bu 

çocukların üçünü bademcik-geniz eti-kulak sı-

vısı sorunları nedeniyle şahsen ameliyat etmiş 

olduğumdan, çocukları hastalanan ailelerin 

hangi süreçleri yaşadıklarını ve ne kadar endi-

şeli olabileceklerini çok iyi biliyorum. Endişe-

lerden kaynaklanan sorulara aranılan telaşlı 

cevaplar, çevrenin de etkisiyle içinden çıkıl-

maz bir bilgi karmaşası ile sonuçlanabiliyor ve 

ailenin daha da yıpranmasına yol açabiliyor. 

Ailelere faydalı olabileceğini düşünerek, ço-

cuk kulak burun boğaz hastalıklarının neden-

sonuç ilişkilerini ve hatta tedavi yöntemlerinin 

hedeflerini dahi kavrayabilecekleri şekilde, 

bu kitapçığı hazırlamak gereğini hissettim. 

Bu kavrayış sayesinde aslında en önemlisi 

“çocuğun hastalanmaması için neler yapıla-

bileceği” konusu netleşmiş olacak. 2000 adet 

basılan ve tamamı tükenen bu kitapçığın 1. 

basımında olduğu gibi yine üyesi olduğum, 

“kendinden önce hizmet” anlayışını benim-

semiş olan değerli üyeleriyle, Suadiye Rotary 

Kulübü bu kitapçığımızda da sponsor oldu. 

Bu kitapçığın basılması ve dağıtılması, Rotary 

International’e bağlı 2420. Bölge kulüple-

rinden, 2011-2012 Dönem Başkanımız Rtn. 

Hasan Okumuş önderliğindeki Suadiye Ro-

tary Kulübümüz ve Toplum Hizmetleri Komi-

tesi Sorumlumuz Rtn. Mehmet Baldöktü’nün 

yürüttüğü bir Rotary Projesi’dir. Çocuk felcini 

yeryüzünden silmesiyle bilinen Uluslar arası 

Rotary, sağlık konusundaki projeleriyle has-

talıkları oluşmadan önlemek konusunda çok 

önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalış-

malar arasında, “Mini mini birler, sağlıklı ne-

siller” sloganıyla ülkemizde her sene 10000 

çocuğun sağlık taramasını gerçekleştiren Ro-

tary kulüplerimiz, elde edilen verilerle “çocuk 

sağlığı” alanında çok daha önemli projeler 

hedeflemektedirler. 

    Çoğunluğu baba veya anne olan Çocuk 

Hastalıkları Uzmanı , İç Hastalıkları Uzmanı 

ve Diş Hekimi değerli meslektaşlarımla birlikte 

aynı amaç içerisinde, öncekine göre kapsa-

mını biraz daha genişlettiğimiz bu kitapçığı 

hazırladık. Özenle ve halk dilinde yazdığımız 

yazılarımızı, Nişantaşı KBB Grubu’nun hasta 

arşivlerinden seçtiğim resimler ile süsleyerek 

annelerin, babaların, anneannelerin, baba-

annelerin, dedelerin ve büyükbabaların, hatta 

yuva ve okul yöneticilerinin faydalanacağı, bir 

solukta okunabilecek bir kitapçık haline geti-

rebildik. Bu amaç için emeği geçen ve katkı-

ları bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım.

 

Dr. G. Atilla Şengör

EDİTÖR
ÖNSÖZ

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

EDİTÖR
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Çocukları 
Hastalıklardan 

Korumak İçin 
Gerekli Bilgiler

erek hekimler gerekse de ebeveyn-
ler olarak çevremizdeki, özellikle 5 
yaş altı çocuklarımızın sanki daha 
sık hastalandıklarını görüyoruz. Bu 

durum aileleri üzmekte ve çocukları için en-
dişelenmelerine neden olmaktadır. Buna ek 
olarak etraftan sürekli olarak, influenza, do-
muz gribi, kuş gribi, grip aşısı, pnömokok aşı-
sı, streptokok, beta mikrobu, romatizmal ateş, 
efüzyonlu otit, geniz eti, bademcik ameliyatı, 
apne, kulak tüpü takılması gibi rahatsızlık hissi 
veren kelime ve sözcükler duymaktayız. Bun-
ların iyi şeyler olmadığının farkındasınız ve bir 
şeyler yapmak gereğini hissediyorsunuz, ama 
nereden başlayacağınızı ve tam olarak ne ya-
pacağınızı bazen bilemiyorsunuz.

Nezle-soğuk algınlığı normal koşullarda ilaç 
tedavisi dahi gerektirmezken, artık bu basit 
infeksiyonlar bile çocuklarımızda daha fazla 
sinüzit, bademcik infeksiyonu, akciğer infek-
siyonu veya orta kulak iltihabı (otit) gibi has-
talıklara dönüşebiliyor. Bunun aslında temel 
nedeni, çocuklarımızı erken yaşlarda oyun 
gurupları ile yuva ve kreş gibi birbirleriyleyakın 
temasta olacakları ortamlara verme gereksi-
nimimizdir. Bu durum geçirilen infeksiyonların 
sayıca artmasına ve bununla birlikte kronik 
bazı hastalıkların gelişme olasılığının artması-
na yol açmaktadır. Ayrıca infeksiyonlara ne-
den olan etkenler de bu şekilde daha dirençli 
hale gelirken, bunları tedavi edebilmek için 
daha ağır ilaç veya yöntemlere gereksinim 
duyulmaktadır. 

G

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

SUADİYE.indd   4 22.10.2011   12:08:39



5

Op. Dr. G. Atilla ŞENGÖR, Nişantaşı KBB Grubu ve Memorial Hastanesi Etiler Plk. KBB Bölümü.
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Özellikle şehirlerde yaşayan ailele-
ri ilgilendiren bu problem, günümüz 
ekonomik koşullarına uyum sağlaya-
bilmek için çabalayan annelerin de iş 
hayatına atılmalarıyla birlikte ivme ka-
zanmıştır. 

Çalışan anne ve babalar, çocuklarının bakıla-
bilmeleri, sosyal olabilmeleri ve/veya eğitime 
erkenden başlayabilmeleri için bu gibi yerleri 
tercih etmektedirler. Böylelikle biz anne-baba-
larına göre çocuklarımız yaşıtlarıyla çok daha 
erken yaşlarda temas etmeye başlamışlardır. 
Bu temasın çocuğun gelişimi açısından pek 
çok olumlu yönü olduğu gibi, bazı olumsuz 
yönleri de olmak zorundadır. 

Bizim vurgulayarak önlemeyi amaçladığımız, 
hepimizin huzursuzluk sebebi olan “çocukla-
rın hastalıklarını birbirlerine bulaştırması” hu-
susudur. Hastalıklara neler nasıl sebep olur, 
sonuçları neler olabilir, tedavi için yapılması 
gerekenler nelerdir, bizlerin dikkat edeceği 
şeyler nedir, yuvalarda dikkat edilebilecek 
şeyler nedir gibi soruların cevaplarını öğren-
meden önce solunum yolu organlarımızı ve 
işlevlerini tanımak, sık karşılaşılan bazı hasta-
lıkları, belirtileri ve oluşma şekilleriyle birlikte 
tanımlamak, aralarında ilişki kurabilmek için 
bilinmesi gereken önemli konulardır. Bunlar 
anlaşılırken tedaviler ile ilgili yapılması gere-
kenler de mantık yoluyla bulunabilir hale ge-
lecektir.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Birleşik Hava Yolları

Duyulduğunda kulağa uçaklarıyla 
yolcu taşıyan bir hava yolu şirketi 
gibi gelmesine karşın, son yıllar-
da tıpta üzerinde fazlaca durulan, 
çok önemli bir kavramdır. Kısaca 
tüm solunum yollarının bir bütün 
olduğunu ifade eder. Diğer bir 
deyişle burun boşluğu, sinüsler, 
geniz boşluğu, östaki borusu, orta 
kulak, ağız, boğaz, gırtlak, nefes 
borusu, bronşlar ve akciğer alan-
larının tümü aslında birbirlerinin 
devamıdır (Resim1). Böylelikle bu 
bölgelerden herhangi birini etkile-
yen bir hastalıkta diğer bir bölge-
nin de etkilenmesi olasıdır. Örnek 
vermek gerekirse, burun tıkanıklığı 
olanlarda sıklıkla görülen kronik 
farenjit (boğaz sorunları); ya da 
geniz eti olan çocuklarda görülen 

kulak sorunları; veya geniz akıntısı olanlarda görülen kronik bronşit ve astım gibi hastalıkların 
tümü burun tıkanıklığı ile doğrudan ilişkilidir. Burun solunum yollarının başıdır ve soluk alıp 
verme burundan yapılmalıdır.

Niçin Burun Solunumu Yapılmalıdır?

Pek çoğumuz nefes alıp verirken burnumuzu mu yoksa ağzımızı mı kullandığımıza dikkat etme-
yiz.  Doğum sırasında anne karnından çıkartılarak, ağlama ile birlikte ilk nefesimizi aldığımız 
andan itibaren karşılaştığımız pek çok etken bizim solunum alışkanlığımızı belirler. Birçoğumuz 
ağızdan alınan nefesle daha çok oksijen alınabildiğini bile düşünebiliriz. Ağız solunumu zarar-
sız ve selim bir durum gibi görünmesine karşın, aslında en doğal ve sağlığımız için en uygun 
solunum şekli burun solunumudur. 

Resim 1. Birleşik Hava Yolları. Tüm solunum yolları birbirleri ile bağlantılıdır.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Burun, dışarıdaki soğuk ve kuru havayı akci-
ğerlere uygun hale getirir. Ağız solunumu ise 
alınan havanın doğrudan boğaz ve akciğerle-
re ulaşmasına neden olur. Halk arasında “bu-
run etleri” diye bilinen, bizlerin “konka “adını 
verdiğimiz, burun boşluklarının yan tarafla-
rında bulunan oluşumların bu konuda çeşitli 
görevleri vardır. Buruna giren hava konkaların 
arasından geçer (Resim 2). Bu geçiş bir za-
man aldığından bu sürede burundan alınan 
hava ağızdan alınan havaya göre daha etkili 
olarak ısıtılır. Ayrıca yine bu yapıları oluşturan 
hücrelerin üzerinde bulunan ince “titrek tüyler” 
sayesinde çevre havasında bulunan tozlar, 

polenler ve bakteriler filtre edilirler (Resim3). 
Burada yapışkan özelliği bulunan salgılar da 
(mukus örtüsü) havada bulunan alerjen ve 
mikropların büyük çoğunluğunu tutarlar ve 
akciğere gitmelerini önlerler. Yani burun sa-
yesinde alınan nefes, akciğerlere ulaşmadan 
önce ısıtılır , nemlendirilir ve temizlenir. Bur-
numuzun bu arıtma ve iklimlendirme işlevle-
ri akciğerlerimiz ve genel sağlığımız için çok 
önemlidir. Eğer burun solunumu yapılamıyor-
sa ya da burunun işlevlerini engelleyen ana-
tomik bozukluk veya hastalıklar varsa, sürekli 
veya dönemler boyunca yapılan ağız solunu-
mu nedeniyle bazı sağlık sorunları gelişebilir.

Burun Nasıl Çalışır? 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Resim 2. Burun içerisinin görünümü. Burun içerisine giren hava, burun etlerinin 
(konkaların) arasından geçerek, geniz ve oradan da alt solunum yollarına yani 

akciğerlere gider (A: Alt burun eti, O: Orta burun eti, G: Geniz boşluğu, ok: Östaki boru-
sunun genize açılan ağzı).
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ağlıklı bir bebeğin solunum şekli izlendiğinde her zaman burnunu kullandığı; burnu tıkan-
dığında ise ağlayarak bizleri uyardığı, burunları açıldığında ise tekrar burundan nefes alıp 
verdiklerini görürsünüz. Ayrıca karın bölgesi de her soluk alışta dışarıya doğru bombeleşir. 

Bu solunum şekli içgüdüseldir, öğrenilmemiştir ve en doğal olan solunum şeklidir. Kar-
nın dışarıya doğru bombeleşmesi, derin nefes alındığında diyafram kasının kasılmasına ve bu 
sayede akciğerlerin karına doğru genişlemesine bağlıdır. Eğer sığ ve yetersiz soluk alıp verme 
işlemi yapıyorsak bu durum gerçekleşmez. Yani burun solunumu derin soluk alabilmemize de 
yardımcı olur. Ağız solunumu yapanlarda yardımcı solunum kasları devreye girer. Bu kasların 
çalışması, özellikle çocuklarda duruş (postür) bozukluklarına neden olabilir.
Normal koşullarda bir insan günde 10 bin ila 20 bin litre hava solur. Bunu günde yaklaşık 28 
bin kez soluk alıp vererek yaparız. Bu kadar hava içerisinde alınabilecek bakteri, toz ve alerjen-
ler pek çok hastalığa yol açabilirler. Gözle bile görülemeyen, ancak birikerek çeşitli sorunlara 
neden olabilen bu zerreciklerin burundan temizlenmesi 15 dakika içerisinde olurken, akciğer-
deki hava keseciklerinden (alveol, (Resim 4)) temizlenme ise 60 ila 120 gün sürer. Bu sistem-
deki aksama, çeşitli infeksiyonların, astım ve bazı kronik akciğer hastalıklarının öncüsü olabilir.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Resim 3. Burun boşluğunun, burun etlerinin ve sinüslerin içerisini kaplayan mukoza örtüsünün 
elektronmikroskobik görüntüsü (titrek tüyler). Hareketli bir halıya benzeyen bu yapı, burundaki 
salgıları ve içerisindeki maddeleri 15 dakika kadar bir sürede genize taşır ve temizler (mukosili-
yer aktivite); burunun tüm işlevselliği bu sistemin düzgün çalışmasına bağlıdır.

S
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Resim 4. Burun, toz ve polen gibi alerjenleri filtre eder ve böylelikle zararlı maddelerin ak-
ciğerlerdeki hava keselerine gitmelerini önler (a. burun boşluğuna giren polenler, b. akciğer 

hava kesesi (alveol)).

Astım hastalarının hasta olmayanlara göre 3–4 kat daha fazla solunum yaptığı bilinmektedir. 
Böylelikle akciğerlere ulaşan alerjen miktarı daha fazla olacaktır (Resim 4). Burun solunumu 
yapıldığında, burundaki filtre mekanizması sayesinde akciğerlere giden alerjen miktarı belirgin 
olarak düşecektir ve hasta, astım atağını tetikleyen nedenlere daha az maruz kalacaktır. Burun 
sorunları olan hastalarda, astım benzeri klinik tablolar da görülebiliyor. Bu durumda bronşlara 
ulaşan havanın değişkenliği nedeniyle tıkanmalar yaşanabilmektedir. Bu duruma tıpta “rinob-
ronşial sendrom” adını veriyoruz.

Burun Tıkanıklığı ile İlişkili Diğer Durumlar

Ağız solunumu yapanlarda diş çürükleri ve dişeti sorunları da daha fazla görülür. Alınan uygun-
suz koşuldaki hava, boğaz bölgesine doğrudan temas ettiğinde bu bölgelerdeki mukozaların 
kurumasına yol açarak, doğal direncin düşmesine neden olur. İçerdiği bakteri ve diğer mikrop-
larla kronik farenjit gibi infeksiyonlara eğilim oluşturabilir.
Burun solunumu sayesinde ağız solunumuna göre daha kaliteli ve derin bir nefes alınabilir. 
Böylelikle akciğerlerden kana geçen oksijen miktarı daha fazla olur. Vücudumuza dağılan kan 
dolaşımının taşıdığı oksijen de fazlalaşır. Bu şekilde azalan iş yükü sayesinde kalbin hızı yavaş-
lar, yükü azalır; bedenin enerjisi ve dayanıklılığı artar. 

Astım ve Burun Tıkanıklığı İlişkisi
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10 Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Resim 5. Burun solunumu konsantrasyon ve başarıyı artırır.

Burundan Nefes Alıp Vermenin Faydaları 

• Horlamayı azaltır.
•          Uyku apne Sendromu’nu (burun
            kaynaklı) önler (Bkz. Uyku Apne Sen  
            dromu Nedir?)
• Kaliteli uyku uyunmasını sağlar.
• Ağız-Yüz gelişiminin bozulmasını ön
             ler (Bkz. Resim 28 “Adenoid Yüzü”).
• Ağız-Yüz kaslarının düzenli ve 
             eşgüdümlü çalışmalarını sağlar.
• Ortodontik bozukluklar ile diş ve 
             çene problemleri daha az görülür.
            (Bkz.Resim 28 “Ağız kapanma bozuk
             luğu”).
• Ağız ve boğaz kuruluğunu önler.
• Ağız kokusunu azaltır.
• Boğaz hastalıklarının sıklığını azaltır. 
• Vücudun sıvı kaybını azaltır.
• Akciğerlerin hava kirliliğinden 
             korunmasına yardımcı olur.

• Akciğer infeksiyonlarının sıklığını 
            azaltır.
• Astımlılarda ataklarının sıklığını 
            azaltır.
• Ağız solunumundakine kıyasla daha 
            derin nefes alınabilir ve akciğer kapa
            sitesi artar.
• Kandaki oksijen oranını yükseltir.Bu-          

• Kalp hızını yavaşlatır.
• Kalbin yükünü azaltır.
• Vücudun dayanıklılığını arttırır.
• Odaklanmayı (konsantrasyonu) ve   
            performansı arttırır (Resim5).
• Gevşemeyi ve dinginleşmeyi sağlar.

rundan hava daha yavaş verilebildi-
ğinden, havanın akciğerlerde kalış 
süresi daha fazladır, bu nedenle ka-
nın oksijenlenmesi daha fazla olur. 
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11Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Burun tıkanıklığının halk arasında bilinen ne-
denleri, burunda kemik-kıkırdak eğrilikleri 
veya burun eti şişmeleridir. Ancak çocuklar-
da burun tıkanıklığı sıklıkla geniz eti ve aler-
jik nezle gibi durumlara bağlıdır. Çocuklarda 
geniz eti oluşumunun en sık nedeni ise tek-
rarlayan üst solunum yolu infeksiyonlarıdır. Bu 
durumlar birbirlerinden farklı gibi görülmesine 
karşın, belli bir aşamadan sonra birbirlerinin 
nedenleri haline gelirler. Yani sık nezle-grip 
geçiren bir çocuğun geniz eti büyüyebilir. 
Geniz eti nedeniyle burun arka bölümü tıkan-
dığında burnun temizlenme işlevi (Resim 3) 
bozulabilir. Burundan temizlenemeyen polen 
ve toz gibi alerjenler mukozada reaksiyona yol 
açarak alerjik nezleyi tetikler. Bu yüzden burun 
daha da tıkanır, infeksiyonların sıklığı artar, 
geniz eti daha da büyür, alerji artar, diğer bir 
deyişle kısır döngüye girilir ve durum kronikle-
şir. Bununla ilişkili olarak kulak ve akciğer so-
runlarına yatkınlık ortaya çıkar. Önce hangisi 

başlarsa başlasın, burun işlevleri bozulduktan 
sonra diğerlerinin oluşumunun hızlandığını 
sıklıkla görüyoruz. Uygulanan tıbbi tedaviler-
le çocuk kısır döngüden çıkarılabilirse durum 
hızla düzelir. Düzelmezse solunum yollarını ra-
hatlatmak için operasyon gerekebilir. Çocuk-
larda gördüğümüz burun tıkanıklığı ile ilişkili 
geniz eti-kulak sorunlarının özeti budur.  Aynı 
şekilde “birleşik hava yolları” (Resim 1) kav-
ramı üzerinden tedavisinde güçlük çekilen, alt 
solunum yolu sorunları da, istisnai durumlar 
dışında, burun solunumunun sağlanması ile 
tedaviye cevap verebilmektedir. Hastalıkların 
olumsuz etkileri nedeniyle çocukların ameli-
yatlık duruma gelmeleri ve biz hekimlerin te-
davi çabaları hep bu sistemler üzerindendir. 
Bu şekilde burun solunumunun ve işleyişinin 
önemini biraz olsun kavradıktan sonra, çocuk-
ları koruyabilmemiz için, hastalıkları da önem-
li olan yönleriyle biraz tanımak gerekir. 

ğız solunumu düzensiz ve dengesiz bir solunum şekliyken, burun solunumu vü-
cut sağlığına bir ritim ve düzen getirir. Burun tıkanıklıklarının tedavisi üzerine 
pek çok kaynak bulunmasına karşın, pek azında burun solunumunun önemine 

değinilmiştir. İnsanların bazıları fark etmeyerek ağız solunumunu alışkanlık haline ge-
tirmiş olabilirler ve bu nedenle burun tıkanıklıklarının farkında dahi olmayabilirler. Ağız 
solunumunun sağlık üzerine olumsuz etkileri olduğundan, herkes mutlaka burundan 
soluk alıp vermeyi öğrenmeli, buna engel bir durum varsa mutlaka tedavi ettirmelidir. 
Burun solunumunun önemi hayatidir ve aileler çocuklarına burun solunumunun öne-
mini anlatmalı, burundan nefes alıp vermeyi öğretmelidirler. Çocukluk çağındaki kulak 
burun boğaz sorunlarının çoğu da burun tıkanıklığı ile ilişkilidir. Bu nedenle uzun süreli 
burun tıkanıklığı olan çocukların, nedenin araştırması için mutlaka bir KBB Uzmanına 
gösterilmesi gereklidir.

A

Çocuklarda Burun Tıkanıklığı
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12

Nezle (Soğuk Algınlığı) Nedir?
 
Hapşırma, boğazda ve genizde yanma/bat-
ma, burun akıntısı gibi belirtiler gösteren nezle 
(soğuk algınlığı), en sık geçirdiğimiz hastalık-
tır. Genellikle hafif geçirilen viral bir hastalık-
tır; belirtilere yönelik, soğuk algınlığı ilaçları 
verilse de verilmese de genellikle 1 haftada 
kendiliğinden iyileşir. Ancak bazen hastalık 
şiddetlenebilir, süresi uzayabilir ve doktora 
başvuru gerektirebilir; hatta iş ve okulun aksa-
masına dahi neden olabilir.
Soğuk algınlığı daha çok çocuklarda yaygın-
dır. Bunun nedeni çocuklarda infeksiyonlara 
karşı bağışıklığın henüz tam gelişmemiş olma-
sı ve okul ile kreşlerde sürekli diğer çocuklarla 
yakın temasta olmalarıdır. Çocuklar günü-
müzde senede 6–10 defa nezle olabiliyorlar. 
Okul çağı çocuklarında nezle sayısı senede 
12-14’e kadar yükselebiliyor. 

Grip Nedir?

Grip, nezlede olduğu gibi yine virüslerin etken 
olduğu, ancak belirtilerin daha ağır olduğu bir 
hastalıktır. Ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bitkin-
lik, iştah azalması, kuru öksürük ve boğazda 
yanma gibi belirtiler sıklıkla görülür. Yatak isti-
rahatı gerekliliği nezleye göre daha fazladır ve 
sıklıkla iş veya okulun aksamasına neden olur.
Birçok çocuk ev istirahatı ve belirtilere yönelik 
tedaviler ile problemsiz iyileşir, ancak bazen 
burada hastalığa bakteriyel bir infeksiyon ek-
lenebilir (orta kulak iltihabı, sinüzit veya bron-
şit gibi). Bu tip infeksiyonlar geliştiğinde, teda-
viye çoğu kez antibiyotikler eklenerek tedavi 
edilir. Buna rağmen bazı hastalarda daha cid-
di bir hastalık olan zatüreye (pnömoni) dönü-
şüm dahi olabilir. Bu durum küçük çocuklarda 
hastaneye yatmayı ve daha yoğun tedavi uy-
gulamasını gerektirebilir.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Nezle ve Grip
ezle ve grip, kendimizin ve çocuklarımızın sıkça geçirdiği, önemsiz gibi görünen hasta-
lıklar olarak bilinirler. Hatta tabii koşullarda ilaç dahi gerektirmeksizin, sorunsuz şekilde 
iyileşmeleri beklenir. Fakat günümüzün kalabalık yaşantısında, özellikle çocuklarda çok 

sık tekrarladıklarında ve peş peşe geçirildiklerinde bazı sorunlara neden olabilirler. Bu nedenle 
nezle ve gribe yol açan etkenleri, bulaşma yollarını ve hastalık yapma mekanizmalarının bilin-
mesi faydalı olacaktır.

N

Resim 6. Nezle, burun akıntısı nedeniyle oldukça can sıkıcı olabilir.

Nezle veya gribin sık 
geçirilmeleri ve bunla-
rın kronik iltihabi has-
talıklara yol açmaları, 
daha sonra detaylı 
şekilde değineceğimiz 
boğaz ve genizdeki 
bağışıklık dokularının 
(lenf dokularının; yani 
geniz eti ve badem-
cikler gibi) kronik bü-
yümelerine yol açabi-
liyor.
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13Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Nezle belirtilerine yol açan 
200 den fazla virüs tanımlan-
mıştır. İsimleri kulağa yabancı 
gelmesine karşın yine de ba-
zılarının üzerinde biraz dur-
mak faydalı olacaktır. Bunlar-
dan en sık karşılaştıklarımız: 
rinovirüsler ve parainfluenza 
virüsleridir. Rinovirüsler na-
diren ciddi hastalığa neden 
olurlar. Parainfluenza ve RSV 
(respiratuvar sinsisyal virüsler) 
erişkinlerde hafif infeksiyon 
yaparken, çocuklarda önemli 

alt solunum yolu infeksiyo-
nuna neden olabilirler. Ko-
ronavirüsler erişkin soğuk al-
gınlıklarının en sık sebebidir, 
özellikle kış ve bahar mevsi-
minde hastalık yaparlar. 
Klasik gripten ise influenza A 
ve B virüsleri sorumludur. Her 
yıl olan grip salgınları ise ge-
nellikle bunun A tipine bağ-
lıdır. Geçtiğimiz senelerde 
endişelere sebep olan “Do-
muz Gribi” de bu influenza 
A virüsünün H1N1 alt tipidir 

(Resim 8). Bu virüsler sü-
rekli yapılarını değiştirirler ve 
bazı özellikleri hariç, orijinal 
virüsten farklı hale gelirler. 
Bu nedenle grip salgınlarına 
neden olan virüslerin tipleri 
farklı olabilir. Her sene yeni 
grip aşılarının piyasaya sürül-
mesi ve Dünya Sağlık Örgü-
tünün (WHO) uygulanmasını 
önerdiği kişilerde aşı uygula-
malarının tekrar edilmesi bu 
yüzdendir.

Resim 7. Virüsleri, yüzeylerinde bulunan antijenleri sayesinde tanırız.

Nezle ve Gribin Etkenleri Nelerdir?
 Virüsler:
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14 Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Hastalık belirtileri, vücudun virüslerin saldırısına karşı gösterdiği mücadele nedeniyle oluşur. 
Virüsün bulaştığı hücrelere kan yoluyla akyuvarlar (beyaz küreler) akın ederler. Akyuvarlardan 
açığa çıkan maddeler infeksiyonun olduğu bölgede şişmeye (ödem, konjesyon) ve serum sız-
masına neden olurlar. Bunlar da kişide burun tıkanıklığı ile burun ve geniz akıntısı gibi hastalık 
belirtilerine yol açarlar. 

Resim 8. Domuz gribi virüsü.

Nezle ve Grip Virüsleri Nasıl Hastalık Yaparlar?

Resim 9. Resimde mikropların mukus üzerinde ilerletilişi izleniyor. Mikroplar bu 
mukus örtüsünü geçtiklerinde hastalık yapabilirler. Mukus salgısının yenilenmesi için 

bol ve düzenli sıvı alınması çok önemlidir.

Virüsler vücut direncini kırdıklarında in-
feksiyona neden olurlar. Virüslere karşı ilk 
savunmayı mukozalarda üretilen salgılar 
oluşturur. Mukus adı verilen bu jel kıvamlı 
salgılar, burun ve boğazı kaplayan doku-
ların (mukoza örtüsünün) nemli kalmaları-
nı ve solunumla alınan maddelerin (polen, 
toz, bakteri, virüs) tutulması ile temizlen-
mesini sağlarlar (Resim 9). Eğer virüs bu 
salgıyı geçerse, hücre içine girebilir ve ço-
ğalarak diğer hücreleri de hasta eder. 
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Hastalık belirtileri virüsün bu-
laşmasından 1–4 gün son-
rasında başlar. Oysa grip 
olanlar belirtilerinin 1 gün 
öncesinden 5 gün sonrasına 
kadar bulaştırıcıdırlar. Ço-
cuklarda ise bu süre belirti-
lerin başlangıcından 6 gün 
öncesine kadar olabilir. Yani 
belirtilerin ortaya çıkmadığı 
dönemde farkında olmadan, 
infeksiyonu başkalarına bu-
laştırabiliriz. Bu durum ileri-
de değineceğimiz, yuva ve 
kreşlerde “çocukları hastalık-
lardan koruma önlemlerine” 
verilmesi gereken önemi vur-
gular.

Virüsler Nasıl 
Yayılır? 

 
Resim 10. Hastalık şüphesi varsa, ne kadar sevimli 
olurlarsa olsunlar, onları veya kendimizi hastalıktan 

korumak için öpüşmemek gerekir.

ezle virüsleri burunda-
ki mukozada (burun 
içerisini döşeyen iş-

levsel örtü) çoğalırlar ve bu-
run akıntılarında çok sayıda 
bulunurlar. Virüsler sayıca en 
yüksek yoğunluklarına infek-
siyonun ilk üç gününde ula-
şırlar. Yani bu dönem nezle 
olan kişinin çevresine en fazla 
bulaştırıcı olduğu dönemdir. 
Nezle olan kişiden, öksürük 
ve hapşırık ile saçılan dam-
lacıklarla başkalarına bu-
laşabilirler. Ayrıca, virüsleri 
içeren burun akıntıları, hasta 
kişilerin burun sümkürmele-

ri, burunlarına dokunmaları, 
öksürük ve hapşırıklarını elle-
riyle engellemeleri nedeniyle 
ellerine de bulaşır. Böylelikle 
nezle virüsleri, hasta kişinin 
dokunduğu ortamlara ve eş-
yalara da doğrudan temas 
yoluyla bulaşmış olur. Bu 
yüzden okul, kreş ve benzeri 
yerlerde, yani özellikle çocuk-
ların kalabalık olduğu kapalı 
mekânlarda birbirlerine bu-
laştırmaları çok daha kolay 
olur. Deneysel çalışmalar, 
nezle virüslerinin elden ele 
veya hasta kişinin dokunduğu 
eşyalardan bulaşabilecekleri-

ni desteklemektedirler. Rino-
virüsler, dış ortamda 3 saate 
kadar yaşayabilirler. Diğer 
bir bulaşma şekli, parmak-
burun-parmak-göz yoluyla 
gerçekleşir. Gözde biriken ve 
çoğalan virüsler, gözyaşı ka-
nalı ile buruna gelebiliyorlar. 
Buruna geldikten sonra geniz 
bölgesine ulaşırlar ve bundan 
sonra da nezle başlar. Bazı 
durumlarda havaya saçılan 
öksürük ve hapşırık damlacık-
ları içindeki virüsler, başkala-
rının burunlarına veya gözle-
rine ulaşabilir ve aynı şekilde 
infeksiyona neden olabilirler.

N
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Nezle ve grip sıklıkla sonbahar ve kış ayları-
nın hastalıklarıdır (Resim 11). Ağustos sonu 
ve Eylül başında nezlenin görülme sıklığı yavaş 
yavaş artar. Mart-Nisan aylarına kadar yüksek 
kaldıktan sonra azalmaya başlar. Mevsimsel 
özelliği okulların açılması ve soğuk havayla 
ilişkili olabilir. Soğuk havalarda, insanların 
kapalı ortamlarda geçirdiği süre artar ve has-
talığın kişiden kişiye bulaşma olasılığı artar.

Mevsimsel değişimler ile ortam nemi ve soğuk 
algınlığı arasında da ilişki vardır. Çoğu nezle 
virüsü için, nemin düşük olduğu yılın soğuk 
ayları daha elverişlidir. Soğuk hava burun içe-
risini kurutur. Ayrıca kış aylarında evlerde çe-
şitli ısıtma sistemlerinin devreye girmesiyle de, 
aşırı ısıtılan odalarda hava nemini kaybeder 
ve mukozalarda kuruma oluşur. Bu durumlar 
mukoza direncini kırarak, yukarıda değinildiği 
şekilde solunum yollarını virüslerin barınması-
na ve hastalık yapmalarına uygun hale getirir.

Resim 11. Nezle ve grip sonbahar aylarında belirginleşmeye başlar.

Soğuk Algınlığı 
                           Sezonu
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Nezle ve Grip Başka Sorunlara Neden Olur mu?

Nezle ve Gribe Bağlı Komplikasyonlar Nasıl Gelişir?

Nezle veya gripli çocuklar genellikle sorunsuz 
olarak basit önlemler ve tedavilerle iyileşir-
ler. Ancak bazen oluşabilen komplikasyonlar 
nedeniyle antibiyotik tedavisi ve yakın takip 
gerektirebilir. Bu komplikasyonlar genellikle 
solunum yollarımızın parçası olan sinüs boş-
lukları, kulak veya akciğerlerimizde meydana 
gelir (Bkz. Birleşik Hava Yolları). Diğer bir de-
yişle üst solunum yolu infeksiyonları sırasında 
orta kulakta sıvı toplanması (efüzyonlu/seröz 
otit), orta kulak iltihabı (akut otit), sinüzit ve 
zatüre (pnömoni) görülebilir. Bu hastalıkların 
erken dönemlerinde ve özellikle bronşit ile 
zatüre durumlarında Çocuk Hastalıkları Uz-
manlarına başvurulmalıdır. Ancak tedaviye 
yanıt vermeyen veya sık tekrarlayan orta kulak 
sorunları veya sinüzit gibi durumlarda çocuk 
KBB Uzmanına yönlendirilmelidir.

Ailelerin korkulu rüyası “geniz eti” ne bura-
da da biraz değinmek gerekir. Her çocukta 
belirli ölçülerde bulunan geniz eti, bu tip üst 
solunum yolu infeksiyonlarında da büyür. Bu 
durum çocuğun burun tıkanıklığına ve diğer 
sorunlarına olumsuz yönde katkıda bulunur. 
Aslında bir bağışıklık dokusu olduğundan, ge-
niz etinin (adenoid) görevi büyümektir. Ancak 
geniz etinin  infeksiyon sonrası dönemde de 
küçülmesi beklenir. Fakat peş peşe infeksiyon-
lar geçirilmesi bu dokunun kronik büyümesine 
ve bununla birlikte geniz eti nedeniyle gelişen 
sorunların sürmesine veya kötüleşmesine yol 
açabilir. Bu konuya ilerleyen sayfalarda ayrın-
tılı olarak yer verilecektir.

Burun boşluğunun çevresinde yer alan sinüs-
lerimizin havalanması küçük ve dar kanallar 
yoluyla olur. Benzer şekilde, geniz boşluğuna 
açılan östaki borusu da, yutkunma ile orta ku-
lağa hava pompalar. Bu boşluklarda bulunan 
salgıların boşalması da yine aynı yollardan 
olur. Nezle ve grip gibi üst solunum yolu in-
feksiyonlarıyla beraber burun ve geniz boşlu-
ğunda akıntılar ve tıkanıklıklar (doku şişmesi) 
oluşur. 
Bu şişme ve akıntılar sinüs kanallarında olursa, 
sinüs girişi tıkanabilir veya işlevinde azalma 
meydana gelebilir. İçlerine hava giremeyen ve 
salgılarını boşaltamayan sinüslerimiz içerisin-

deki salgı yoğunlaşır. Başlangıçta mikropsuz 
olan veya virüs içerebilen bu birikimler üze-
rine bakteriler gelirse, iltihaplı akıntılar olur. 
Bu akıntılar burundan veya genizden gelebilir, 
balgam olabilir. Beraberinde baş ve yüz çev-
resinde ağrı ile ateş ve halsizlik görülür. Has-
talık bu gibi belirtiler verdiğinde bu duruma 
“sinüzit” diyoruz (Bkz. Çocuk Sinüzitleri). Rutin 
KBB muayenesinde kullandığımız endoskoplar 
sayesinde sinüs kanallarından gelen iltihabi 
akıntıyı doğrudan görebiliyoruz ve böylelikle 
sinüzit durumunu kolaylıkla teşhis edebiliyoruz 
(Resim 12).

SUADİYE.indd   17 22.10.2011   12:08:45



18 Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

 
Resim 12. Çocuk Endoskopları. Rutin KBB muayenesinde kullanılan 2,7 mm çaplı endoskoplar 
yardımıyla, çocuk kulak burun boğaz hastalıklarının çoğunu doğrudan teşhis etmek olanaklıdır.

eniz ve burun boşluğunda oluşan 
akıntılar ve ödem nedeniyle orta ku-
lağın havalanmasını sağlayan östaki 

borusunun işlevinde de bozulma olabilir. Buna 
bağlı olarak orta kulakta meydana gelen va-
kum etkisi nedeniyle bazen kulak zarı arkasın-
da sıvı toplanması olur (Aynı şekilde geniz eti 
de iltihaplandığında veya büyüdüğünde östaki 
borusunu mekanik olarak engellediğinde, bu 
mekanizma üzerinden orta kulak sorunlarına 
yol açabiliyor). Orta kulakta sıvı biriktiğinde 
kulak zarı uygun şekilde titreşemez ve işitme-
de azalma oluşur (Bkz. Kulakta Sıvı Toplan-
ması). Başlangıçta ağrısız olan, iltihapsız sıvı 
birikimi ve işitmede azalma olan bu duruma 

“efüzyonlu otit” (Efüzyon: sıvı) adı verilir. 
Eğer bu sıvıya bakteriler gelirse orta kulakta 
iltihaplanma oluşur. Kulak ağrısı, işitme kay-
bında artma ve beraberinde ateş olan bu du-
ruma da “akut otit” (Bkz. Orta kulak iltihabı) 
denir. Kulağın rutin endoskopik veya mikros-
kobik muayenesinde otitlerin ayrımı yapılabi-
lir ve safhaları belirlenebilir. Nezle ve griple 
beraber orta kulak iltihabı sadece çocuklarda 
değil, erişkinlerde de görülebilir. Çocuklarda 
daha sık görülmesinin nedeni östaki tüpünün 
erişkindekinden daha kısa ve daha yatay olu-
şudur. Bu sayede mikroplar orta kulağa daha 
kolay ulaşabilirler. Otitler konusunda ayrıntılı 
bilgi ilerleyen sayfalarda bulunmaktadır.

G
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Küçük çocukların bağışıklıkları henüz tam kuvvetlenmemiş olduğundan, özellikle 7 yaşına kadar 
burun, sinüs ve kulak infeksiyonlarına daha fazla yatkındırlar. Çocuklarda sinüzit çoğunlukla 
nezle-grip virüsleriyle olan infeksiyonlar sonrasında başlar ve alerjiler nedeniyle ağırlaşabilir. 
Sık tekrarlayan infeksiyonlar nedeniyle geniz eti de büyürse, burun işlevleri bozulur ve sinüzit 
atakları sıklaşır. Çocuğun bilinen çevresel alerjenlerden ve sigara dumanı gibi kirliliğe yol açan 
maddelerden uzak tutulması, varsa reflü hastalığının tedavi edilmesi ile sinüs infeksiyonu riski 
azaltılabilir.

•            10–14 günden fazla süren soğuk algınlığı    
              (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi ile  
              birlikte olabilir;
• Koyu kıvamlı, sarı-yeşil renkli burun akıntısı;
• Geniz akıntısı, bazen boğazda yanma ile ken
               dini belli edebilir; 
• Öksürük, nefeste kötü koku, mide bulantısı 
               ve/veya kusma;
• Baş ağrısı (genelde 6 yaşından büyüklerde);
• Huzursuzluk, bitkinlik;
• Gözlerin çevresinde şişme ve gözaltı morlukları.

Çocuk Sinüzitleri

Ç ocuk sinüzitleri aslında halk arasında pek 
bilinmeyen fakat uygulamada sık karşılaştı-
ğımız özellikli bir koşuldur. Her çocuk akut 

sinüzit atağı geçirebilir; hatta uzamış üst solunum 
yolu infeksiyonlarında hemen daima sinüslerin-
de tutulduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle eğer 
çocukta bir hafta-on günlük bir süre sonrasında 
hala hastalık belirtileri sürüyorsa, sinüzit açısından 
mutlaka değerlendirmek gerekir. Erişkinlerdekinin 
aksine, çocuk sinüzitlerinin belirtileri ve nedenleri 
belirsiz ve karışık olabilir. Sadece tanı ve teda-
visindeki güçlükler nedeniyle değil fakat komşu-
lukları nedeniyle, göz ve kafa içi yayılmalarına 
yol açma riski sebebiyle de erişkin sinüzitlerinden 
farklılık gösterirler. Çocuklarda tekrarlayan sinüzit 
ataklarının en sık nedenleri geniz eti veya alerjik 
nezleye bağlı burun tıkanıklığıdır. Çocuğunuzda 
sinüzit olup olmadığını anlayabilmek için bazı be-
lirtilere dikkat etmek gerekir..

Resim 13. Sinüsler, burun boşluğu ile 
bağlantılı, işlevsel boşluklardır.

Burun ve sinüslerle ilgili rahatsızlıklara de-
ğinmeden önce buraların hastalıklarının 
meydana geliş biçimlerini ve nasıl teda-
vi edilebileceklerini kavramak açısından, 
“Burun Nasıl Çalışır?” bölümüne bir göz 
atmak, burun işleyişini kavramak açısından 
faydalı olacaktır.

Sinüsler yüzümüzün derininde, burun boş-
luğunun çevresinde yer alırlar (Resim 13). 
Sinüs boşlukları ince kanallarla burun boş-
luğuna açılırlar. Sinüslerin içerisi, burun içe-
risindeki gibi aynı işlevsel mukoza ile örtü-
lüdür. Yani sinüslerin içerisinin temizlenmesi 
de, hareketli mukoza sayesinde (mukosiliyer 
aktivite), sinüslerin doğal kanallarından bu-
run içerisine boşalmaları yoluyla olur. Ço-
cuklarda sinüs boşluklarının anatomik ola-
rak gelişimlerini tamamlamaları 20 yaşına 
kadar devam eder.
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Sinüzit Nasıl Tedavi Edilir?

 

Resim 14. Burun etlerinin (konkaların) mo-
rumsu görünümleri ve alerjik salgıların tipik 
görünümü ile “alerjik nezle” rutin endosko-
pik muayenede doğrudan tanınabilir.

Eğer çocukta akut sinüzit varsa, tedavi ile belir-
tilerde birkaç gün içinde düzelme başlar. Çoğu 
sinüzit antibiyotik tedavisine oldukça iyi yanıt ve-
rir. Beraberinde akıntı kesici ilaçlar ve burun açıcı 
spreylerin kısa dönem kullanılması ile burun açık-
lığı sağlanabilir. Tuzlu su damlaları veya spreyleri 
ile burun ve geniz akıntılarının kıvamı yumuşatıla-
bilir ve mukozanın iyileşmesi hızlandırılabilir. Bu 
tedavilerle belirtilerde kısa sürede belirgin düzel-
me olsa da, özellikle antibiyotik tedavisinin sonu-
na kadar tamamlanması çok önemlidir. Çünkü 
dozu ve süresi tamamlanmadan kesildiğinde, 
geride kalan daha kuvvetli mikroplarla, çocuklar 
yeniden, belki de daha şiddetli şekilde hastala-
nabiliyorlar. Bu aşamada sinüzitin ağırlaşmasına 
katkıda bulunabilecek alerji veya diğer hastalıklar 
da ayrıca tedavi ve takip edilir (Resim 14).

Sinüzitin Tanısı Nasıl Konulur?
Aileyle görüşme sırasında edinilen bilgilerle sinüzit tanısına büyük ölçüde 
yaklaşılır. Ama esas olarak muayene sırasında özel tasarlanmış çocuk 
endoskopları (pediatrik endoskoplar, Resim 12) kullanılarak sinüs kanalları 
ve geniz boşluğu ayrıntılı olarak gözlenerek, sinüzit tanısı konulur (Resim 15). 
Bunun dışında sinüzitin yol açabileceği diğer ikincil sorunlar da endoskopik 
muayene sırasında belirlenir. Çünkü sinüzit neden olduğu burun tıkanıklığı ve 
iltihabi geniz akıntılarıyla orta kulak iltihabı, işitme azlığı, geniz eti büyümesi, 
boğaz infeksiyonları, ses kısıklığı ve hatta astım ve bronşit gibi alt solunum prob-
lemlerine yol açabiliyor.

Resim 15. Sinüzit hastalığında sinüs kanallarından gelen iltihaplı burun akıntıları endoskopik 
muayenede görülüyor.

Kronik Sinüzit
inüzit belirtilerinin 2–3 ay kadar 
sürdüğü durumda artık “sinü-
zit kronik hale gelmiş” diyoruz. 

Eğer çocukta kronik sinüzit varsa veya 
senede 4–6 defa tekrarlayan akut si-
nüzit atakları yaşıyorsa, mutlaka bir 
Kulak Burun Boğaz Uzmanının görüşü 
alınmalıdır. Kronik sinüzite neden olan 
problem genellikle rutin endoskopik 

muayenede belirlenebilir. Ancak ço-
cuklarda kronik sinüzit oldukça nadir-
dir ve bu durumun nedeni erişkindeki 
anatomik sinüs bozukluklarının aksi-
ne, çocuklarda çoğu kez geniz eti ve 
alerji gibi uzun süreli burun tıkanıklığı 
yapan hastalıklardır.

S

Akut sinüzit
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Sinüzite yol açan neden endoskopik muayene 
ile doğru olarak belirlenmişse, buna yönelik 
bir tedavi yapılabilir. Örneğin sinüzitin iyileş-
mesini güçleştiren bir alerjik nezle hastalığı 
tedavi edilirse sinüzit düzelebilir. Ancak her 
şeye rağmen düzelmeyen, ciddi ve inatçı sinü-
ziti olan az sayıdaki çocukta ameliyat gereke-
bilmektedir. Sinüzitin ameliyatla tedavisinden 
önce, burun boşluğunun arka bölümünde yer 
alan geniz etinin alınması gerekebilir. Geniz 
etinin sinüsleri etkilemesinin, burun işleyişini 
bozmasına bağlı olduğuna önceden değin-
miştik. Burun boşluğunun arka bölümünü ka-
patarak, burun tıkanıklığına yol açar ve sinüs-
lerin havalanmasını engeller. Geniz eti bunun 
dışında da sinüzittekine benzer şekilde, geniz/
burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kötü kokulu 
nefes, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtilere tek 
başına yol açabilir. Geniz eti ve buna bağlı 
sorunların tedavisi sonrasında, çocuk sinüzit-
leri çoğu kez kendiliğinden veya kısa süreli 
ilaç tedavisiyle düzelebilmektedir.Geçmeyen 

sinüzitin nedeni anatomik bir bozukluk veya si-
nüslerin çalışmasını bozan bazı kalıtsal hasta-
lıklara bağlıysa, özellikle bu konuda deneyimli 
bir KBB Uzmanı tarafından gerçekleştirilen 
sınırlı bir “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” ile te-
davi edilmesi gerekebilir. Bu yöntemde endos-
kopik olarak çocuğun sinüslerinin temizlenme 
yollarını engelleyen tıkanıklıklar açılır ve sinüs-
lerin doğal kanalları genişletilir. Operasyon 
sırasında infeksiyona neden olan etken, kültür 
için örnek alınarak saptanabilir ve bu sayede 
etkene yönelik antibiyotik belirlenebilir. 

Sinüzitte Ne Zaman 
Müdahale Gerekir?

Kronik sinüzitler de çoğu kez ilaç tedavisiyle düzelir. 

Sinüslerin açılması sayesinde, temizlenmeleri ve havalanmaları kolaylaşmakta, böylelikle si-
nüs infeksiyonlarının sıklığı ve şiddeti azalmaktadır. Sinüzitin tedavisiyle birlikte, yol açabileceği 
komplikasyonlar da (kulak ve akciğer sorunları) oluşmadan önlenmiş olacaktır.
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Sağlıklı bir orta kulakta dış ortamdaki hava 
basıncına eşit miktarda basınç bulunur. Bu 
şekilde kulak zarı serbestçe titreşebilir. Hava, 
yutkunma sırasında orta kulağa östaki borusu 
yoluyla gelir. Östaki borusu, geniz ile orta ku-
lak boşluklarını birbirine bağlayan, orta kula-
ğın havalanmasını sağlayan boru şeklinde bir 
kanaldır. Esnediğimizde veya kulağımızda ha-

fif bir patlama-çıtırdama sesi duyduğumuzda, 
östaki borumuz basıncı dengeleyebilmek için 
orta kulağımıza hava göndermiş demektir. 
Aynı şekilde bu kanal düzgün çalışmadığında, 
yani basınç eşitlenemediğinde, uçakta veya 
dalış sırasında kulakta ağrı olmasının nedeni 
buna bağlıdır.

Çocuklarda Kulak 
Sorunları

Resim 16. Kulak 
zarı ve kemikçikler 
titreşerek, sesi orta 
ve iç kulağa iletirler. 
Kulak zarı, çekiç-örs-
üzengi kemikleri, iç 
kulak salyangozu ve 
denge kanallarının 
3D görünümü.

Kulağımız Nasıl Çalışır?
 
Kulakla ilgili hastalıklara değinmeden kulağımızın nasıl çalıştığını, 
işlevlerini nasıl sürdürdüğünü anlamak, neyi nasıl tedavi ettiğimizi 
anlamak açısından faydalı olacaktır. 
Dış kulak, kepçe ve kanalı ile çevreden gelen sesleri toplar ve ku-
lak zarına iletir. Dış kulak kanalı, kulak deliği ile başlayan ve kulak 
zarı ile sonlanan bir ucu kapalı bir kanaldır. Orta kulak fındık 
boyutlarında, havayla dolu bir boşluktur ve dış kulaktan kağıt 
inceliğindeki kulak zarı ile ayrılır. Kulak zarına üç tane küçük kulak 
kemikçiği tutunmuştur.  Ses dalgaları kulak zarını titreştirdiğinde, 
kemikçikleri de hareketlendirir ve bu şekilde ses içkulağa iletilir 
(Resim 16). İç kulak yapıları bu titreşimleri elektrik sinyallerine 
dönüştürerek işitme sinirleri üzerinden beyine yollar. İç kulak 
ayrıca dengenin korunmasında da rol oynar.
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Kulakta 
Sıvı Toplanması 
(Efüzyonlu otit, 
Seröz otit)

Resim 17. Çocuk endoskoplarıyla yapılan rutin KBB muayene-
sinde normal geniz ve geniz etlerinin (2+, 3+, 4+) görünümü. 
Sonuncu resimde geniz boşluğu tam olarak kapalı olarak görü-
lüyor (4+). Geniz eti bu denli büyüdüğünde genizde bulunan 
östaki borusunun ağzını engelliyor.

Efüzyonlu Otitis Media Nedir? 
Efüzyonlu otitis media, orta kulakta iltihapsız sıvı birikimi an-
lamına gelir (Efüzyon, sıvı demektir). Kulak tıkanıklığı ve işitme 
azlığına yol açar. Genellikle nezle-grip veya geniz eti gibi bu-
run tıkanıklığına yol açan durumlarda görülür (Resim 17). Sa-
dece çocuklarda değil, çeşitli nedenlerle burun tıkanıklığı olan 
erişkinlerde de görülebilir. Çoğu kez problem oluşturmadan 
kendiliğinden iyileşir. İlaç tedavisine rağmen geçmediği du-
rumlar dışında ameliyatla tüp takılması gerektirmez. Burunun 
kapatılarak kulağı açma girişimi sonrası orta kulak efüzyonu 
olan hastalarda bazen rahatlama olabilir. 
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Efüzyonlu Otit 
Neden Olur? 

Orta kulakta sıvı bunun dışında iki nedenle daha oluşmuş olabilir. Birincisi, soğuk algınlığında 
çocuğun orta kulak mukozası, aynı burunda olduğu gibi sıvı üretir, ancak sıvı buradan, burun-
dan aktığı gibi akamaz ve kulakta toplanır. İkincisi, orta kulak iltihabı (akut otit) geçirmiş bir 
çocukta, iltihap geçtikten sonra rengi ve kıvamı açılan sıvı orta kulakta kalmış ve çözülmemiş 
olabilir.
Yetişkinlerdeki orta kulak sıvısı, bazen uçak seyahati veya dalış sporları sonrası basınç değişik-
liklerine bağlı olarak, bazen de geniz ve burunu tıkayan çeşitli hastalıklar (burun eğriliği, geniz 
eti, tümör) nedeniyle oluşabilir.

Resim 18. Dış, orta ve iç kulak yapıları. Orta kulak boşluğu ile geniz boşluğunu birbirine 
bağlayan Östaki kanalı bulunur.

ormal bir kulakta, yutkunma sırasında 
orta kulağa östaki borusundan hava 
pompalanır (Resim 18). Bunu bir çıtır-

tı sesi şeklinde hepimiz duyabiliriz. Orta ku-
lakta sıvı birikimi hastalığı olanlarda, bunun 
nedeni östaki borusu tıkalı olmasıdır ve bu 
durumda orta kulağa hava gelemez. Aslında 
nezle veya grip olunduğunda da kulaklarda 
tıkanıklık hissi yaşamamızın nedeni budur. 

Bu hastalıklar uzun sürerse veya geniz eti gibi 
kitlesel bir doku östaki borusunun genizdeki 
ağzını tıkıyorsa orta kulakta vakum oluşur. Bu 
vakum hissini, burnunuzu parmaklarınızla sı-
kıştırarak ve aynı anda yutkunarak oluşturabi-
lirsiniz. Oluşan vakum uzun sürdüğünde orta 
kulak boşluğunda, yani kulak zarı arkasında 
sıvı toplanır ve kulak tıkanıklığı daha da artar, 
işitmede azalma meydana gelir.  

N
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Genellikle aileler seslen-
dikleri zaman çocukla-
rının duymadığını veya 
televizyonu yüksek sesle 
dinlediğini belirtirler. Ay-
rıca okulda öğretmenleri 
çocuğun derse odakla-
namadığını söyleyebilir-
ler. Küçük çocuklarda ise 
bazen hiçbir şekilde fark 
edilemeyebilir, rutin bir 
muayene sırasında tesa-
düfen belirlenebilir. Büyük 
çocuklar ve yetişkinlerde 
ise kulakta tıkanıklık ve 

işitme kaybı olarak algıla-
nır ve ifade ederler.
Kulak zarı normalde yarı 
transparan (arkası kısmen 
görünür) yapıda olduğu 
için arkasında biriken sıvı 
çoğu kez rutin endoskopik 
veya mikroskobik muaye-
nede görülebilir (Resim 
19). Kulak zarı arkasın-
daki sıvı seviye verebilir, 
tam dolu olabilir veya 
kabarcıklı olabilir. Ayrıca 
içerideki sıvının verdiği 
yansıma, sıvının akışkan 

mı yoksa yoğun kıvamlı 
mı olduğunu tahmin ede-
bilmemize yardımcı olur. 
Bu durum bizlere, bu has-
talığın tıbbi tedaviye yanıt 
verip vermeyeceği hakkın-
da bir fikir verir ve tedavi 
seçimimizi belirler. Kulak 
zarının yapısal olarak mat 
olduğu durumlarda tanıyı 
kesinleştirmek için bazen 
basınç testine (Timpa-
nogram) ve işitme testine 
(Odiogram / Odiometri) 
ihtiyaç duyulabilir.

Efüzyonlu Otit Tanısı 
Nasıl Konulur?

Resim 19. Çeşitli efüzyonlu otit görünümleri. a) normal kulak zarı, b) kabarcıklı yoğun kıvamlı 
sıvı birikimi, c) akışkan, seviye veren sıvı birikimi, d) orta kulağın tamamını dolduran yoğun 
kıvamlı sıvı. Sıvının karakteri endoskopik veya mikroskobik muayenede doğrudan belirlenebilir. 
Tedavi seçiminde ve sonucunun tahmin edilmesinde bunun önemi büyüktür.
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Orta kulakta sıvı birikimi-
nin nedeni nezle ve grip gibi 
durumlarsa veya geniz etinin 
infeksiyon nedeniyle geçici 
büyümelerine bağlıysa, bu 
hastalıklar gerilediğinde ken-
diliğinden dahi iyileşebilir. 
Fakat muayene ile fark edil-
diği durumlarda burun açıcı 
spreyler, akıntı kesici ilaçlar 
ve kulak sıvısının kıvamını in-
celten şuruplar ile tedavi edi-
lir. Sinüzit ve geniz infeksiyonu 
(nazofarenjit / adenoidit) gibi 
durumlarla birlikteyse, tedavi-
ye antibiyotik de eklenir. Eğer 
çocukta alerjik nezle varsa, 
antialerjik ilaçlarla takviye ya-
pılabilir. Bu durumların tümü-
nü rutin burun içi endoskopisi 
ile belirleyebiliyor ve tedaviyi 
buna göre düzenleyebiliyoruz. 
Tedavi yanında çiklet çiğnen-
mesi, bol sıvı alınması öneri-
lebilir. Bu tedaviler çocuğun 
ve kulağının durumuna göre 
10–15 günlük süreler halin-
de, 2 veya 3 kür şeklinde uy-
gulanabilir. Efüzyonlu otitlerin 
çoğu ilaçlarla birlikte düzenli 
takiplerle izlenildiğinde tedavi 
edilebilirler.

Bazı efüzyonlu otitler her şeye 
karşın ilaçla tedaviye yanıt 
vermeyebilir ve müdahale 
ile orta kulaktan sıvının bo-
şaltılması ile tüp takılmasını 
gerektirebilir. Burada önemli 
bir noktayı vurgulamak ge-
rekiyor; tedavi uygulamaları 
hekimden hekime, klinikten 
kliniğe bazı farklılıklar göste-
rebiliyor. İlaç seçiminde oldu-
ğu gibi, ameliyat kararı verme 
süreci de değişik olabiliyor. 
Aileler, bu tip farklı uygu-
lamalar ve kararlar ile çev-
relerinden duydukları daha 
da farklı görüşler nedeniyle 
kaçınılmaz olarak olumsuz 
düşüncelere kapılıyorlar. Bu 
durum endişelerini arttırarak 
doktor doktor gezmelerine ve 
hata yapmalarına yol açıyor. 
Bu aşamada basit bir mantık 
uygulanırsa, bu durum aileler 
için daha anlaşılır olabilir. 
Bu mantık sadece orta kulak 
sıvısının tedavisinde değil, 
neredeyse tüm branşlar ve 
tüm hastalıklarla ilgili olarak 
yürütülebilir. Burada sorul-
ması gereken soru şudur: 
İlaç tedavisiyle geçebilecek 

bir hastalıkta ameliyat kararı 
ne zaman verilir? Cevabı ise 
gayet basittir: Tedaviye yanıt 
vermediğinde. Yani bu man-
tığı efüzyonlu otit için uygu-
layacak olursanız, eğer acil 
müdahaleyi gerektiren bir 
durum yoksa, ameliyat kararı 
verebilmek için öncelikle ilaç 
tedavisine yanıt alınamamış 
olması gerekir. Yani efüzyon-
lu otitte kulak tüpü takılması 
kararı, ancak 10–15 günlük 
sürelerle 2–3 kür halinde ve-
rilen ilaç tedavisine yanıt alı-
namadığında verilebilir. 

Efüzyonlu Otit Nasıl Tedavi 
Edilir?
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Efüzyonlu Otitte Niçin Hemen Antibiyotik Kullanılmaz? 
Çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımı zararlıdır. Her antibiyotik tedavisinden sonra burun ve 
boğazda bulunan mikroplar direnç kazanırlar. Dirençli mikroplar da sıradan antibiyotiklerle te-
davi edilemezler; daha pahallı ve güçlü antibiyotik kullanımı gerekir. Bunlardan bazıları ancak 
hastane koşullarında verilebilir ve yan etkileri tehlikeli olabilir.

Kulak Tüpü Nasıl Uygulanır?
Orta kulakta bulunan sıvının boşaltılması ve kulak zarına tüp takılması işlemleri çocuklarda 
ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında yapılır. Mikroskop kullanılarak yapılan ça-
lışmada, kulak zarına yapılan ince bir çizikten önce içerideki sıvı boşaltılır; ardından yine aynı 
çizikten minik bir havalandırma tüpü yerleştirilir (Resim 20).
  

Resim 20. İlaç tedavisine yanıt vermemiş efüzyonlu otitli kulaklardaki sıvı boşaltılıp tüp takıldıktan 
sonra, normal görünüme kavuşmaları endoskopik olarak izlenebiliyor.

SUADİYE.indd   27 22.10.2011   12:08:47



28 Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Bu tüpler 3–18 ay süre arasında 
genellikle kendiliğinden düşerler. 
Tüpün havalandırma deliğinden 
orta kulak boşluğuna su kaçma-
ması için, tüpün kaldığı dönemde 
çocuğun havuz veya denize gir-
memesi, yıkanırken kulağına su 
kaçırmamasına özen gösterilmesi 

önerilir. Tüpler zamanından önce 
düşebildiklerinden ve nadiren de 
olsa tıkanabildiklerinden, tüpleri 
takan hekim tarafından 2 ayda bir 
kontrol edilmeleri gerekir. Kulak 
tüpleri kendiliğinden düştüklerin-
de, genellikle kulak zarı da sorun-
suz olarak iyileşir.

Resim 21. Geniz boşluğunun, 
geniz eti ameliyatı öncesi ve 
sonrasındaki görünümü. Alt resimde 
burun boşluğunun arka bölümünün 
rahatlamış ve östaki borusu 
ağızlarının açılmış olduğu görülüyor.

üpün zamanından önce düştüğü durum-
larda, eğer östaki borusunun işlevi de tam 
olarak düzelmemişse, sıvı tekrar edebilir ve 

yeniden tüp takılması gerekebilir. Ancak altta ya-
tan nedenler iyi belirlenmiş ve bunlara karşı önlem 
tedavileri önceden planlanmışsa, çocuğun takip-
lerinde bunlar uygulandığında, tekrar tüp takıl-
ması nadiren gerekir. Altta yatan neden geniz eti 
ise, tüp takılırken beraberinde geniz eti de alınır 
(Resim 21). Ya da alerjik nezle varsa, ameliyat 
sonrasında bunun da ilaç tedavisinin sürdürülme-
si gerekebilir. Çünkü geniz eti alınması ile burun 
boşluğunun arka bölümü açılır, alerjik nezlede ise 
burunun tümü tıkalıdır. Bu nedenle alerjik nezlenin 
tedavi edilmediği durumlarda burun tıkanıklığı ve 
bununla ilgili ağız açık uyuma / horlama ile kulak 
sorunları, çocuk ameliyat olmuş olsa da geçme-
yebilir. Bu durumda da ebeveynler çocuklarının 
ameliyatının düzgün yapılmadığını düşünebilirler 
ve endişeye kapılırlar.

T
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Efüzyonlu Otit Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Eğer tedaviye dirençli bir sıvı birikimi varsa, sıvının yoğunluğu giderek artar. Orta kulakta olu-
şan negatif basınç nedeniyle kulak zarı içeriye çöker. Bu durum uzun sürerse zarın dayanıklılığı 
azalır ve çöküntüler kalıcı hale gelebilir. Zaman içinde eklenen orta kulak iltihapları ile kulak 
zarı delinebilir, kulak kemikçikleri eriyebilir. Bu durumda işitme kaybı artabilir ve kalıcı olabilir. 
Durum basit halinden çıkarak komplikasyonlu hastalıklara dönüşebilir ve bunların tedavisi için 
daha riskli ve kapsamlı ameliyat tekniklerine başvurulması gerekebilir. 
Efüzyonlu otitin, günümüz rutin endoskopik muayenesi ile tüm yönleriyle ortaya konarak erken-
den tedavi edilmesi sayesinde, kulak zarının delinmiş olduğu “kronik otit” gibi müzmin iltihabi 
hastalıklar, giderek azalmaktadır.

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) 
Otitis Media nedir?

Otitis media, orta kulak iltihabı demektir. Orta kulakta çeşitli nedenlere bağlı olarak infeksiyon 
gelişmesi sonucunda meydana gelir. Genellikle bir veya her iki kulakta ağrı ve ateş ile belirti 
verir (Resim 22). Küçük çocuklar ve bebeklerde huzursuzlaşma olabilir. Doktora götürülen 
çocuklarda en sık tanı konulan hastalık budur. Ayrıca çocuklarda görülen işitme kaybının en sık 
görülen sebebidir. 
Çoğunlukla çocuklarda görülmekle birlikte, ara sıra erişkinler de bu hastalığa yakalanabilir. 
Sıklıkla kış aylarında veya ilkbahar mevsiminin ilk aylarında görülür. 
 

Resim 22. Orta kulak iltihabı genellikle kulak ağrısı ve işitme azlığı gibi be-
lirtiler verir.
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Orta Kulak İltihabı Önemli midir?
Evet önemlidir, çünkü şiddetli kulak ağrısı yapabilir ve nadir de olsa menenjit veya uzun vadede 
kronik otit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Uygun şekilde tedavi edilmezse, gelişebile-
cek işitme kaybı nedeniyle çocuklarda öğrenme kapasitesinin azalmasına ve konuşmanın gecik-
mesine neden olabilir. Bununla birlikte, uygun şekilde ve erken tedavi edilirse işitme genellikle 
tamamen düzelir.
Orta kulak iltihabının diğer bir tehlikesi, infeksiyonun beyin ve iç kulak gibi komşu yapılara 
yayılma riskidir. Bu durumları önlemek için, otitis medianın belirtilerini tanımak ve erken tedavi 
için doktora başvurmak oldukça önemlidir.

Neler Otitis Media’ya Sebep Olur?

Nezle, grip, alerji veya üst solunum yolu infeksiyonları sırasında burundaki ödem ve akıntılar ös-
taki borusunu tıkayabilir. Bu durum kulak zarı arkasında bakteri ve virüsleri içeren sıvı birikimine 
yol açar (Bkz. Kulağımız Nasıl Çalışır?). Bu infeksiyona halk arasında orta kulak iltihabı, tıbbi 
olarak ise akut otitis media denilir. Orta kulakta iltihabın toplanması, kulak zarında gerilme ve 
itilme nedeniyle kulak ağrısına yol açar. Ayrıca kulak zarında kızarıklık ve bombeleşme oluşur 
(Resim 23). Kulak zarı ve orta kulak kemikçiklerinin titreşimleri kısıtlandığından hastanın işit-
mesi azalır, kulakta tıkanıklık oluşur.   

Resim 23. Orta kulak iltihabında kulak zarının kızarık 
ve arkasındaki iltihaba bağlı bombeleşmiş görünüm-
leri (sol) ile tedavi sonrası tamamen iyileşmiş endos-
kopik görünümleri (sağ).

Bazen iltihap toplanması çok fazla 
olursa kulak zarı basınca dayanamaz 
ve delinebilir; bu durumda kulaktan 
dışarıya iltihaplı akıntı olur. Fakat çoğu 
kez kulak zarı buna dayanır ve delinme 
olmaz; delinme olsa dahi tıbbi teda-
vi ve izlem ile kendiliğinden kapanır. 
Diğer bir önemli konu, otitis medianın 
iltihaplı aşaması düzeldiği halde, orta 
kulakta sıvı birikiminin devam etmesidir. 
Bu durumda ağrı ve ateş gibi belirtiler 
düzelir, ancak işitme azlığı devam eder. 
Bu duruma efüzyonlu otit, diğer adla-
rıyla seröz otit media veya orta kulakta 
iltihapsız sıvı birikimi denilir. Bu hastalık 
hakkında detaylı bilgi “Kulakta Sıvı Top-
lanması-Efüzyonlu Otitis Media” başlı-
ğı altında önceki sayfalarda verilmişti. 
Otitler tedaviye dirençli olduklarında, 
infeksiyon ataklarının tekrarlamasıyla, 
zamanla işitmenin daha da kötüleşme-
sine yol açabilirler.
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Kulak Sorununda Doktorun Ofisinde Neler Yapılır?

Muayene sırasında doktor, sıklıkla otoskop adı verilen ve kulağı değerlendirmeye yarayan bir 
alet kullanacaktır. Bu şekilde kulak zarındaki kızarıklık ve/veya kulak zarı arkasındaki sıvı biri-
kimi ve karakterini görebilecektir.  Kulak zarındaki bombeleşme ve kızarıklık, orta kulak infek-
siyonu varlığını gösterir. Eğer kulak zarının görülmesini engelleyen bir kir veya başka bir du-
rum varsa o sırada mutlaka temizlenir. Günümüzde kulak burun boğaz alanında kullandığımız 
2,7mm çaplı çocuk endoskoplarıyla, kulak yapılarını ve zarın arkasındaki sıvının özelliğini daha 
detaylı izleyebiliyoruz. Bunun dışında orta kulak iltihabına zemin hazırlayabilecek alerjik nezle 
veya geniz eti gibi diğer burun içi hastalıkları da aynı endoskoplarla rutin muayene sırasında 
belirleyebiliyoruz.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Bebek ve küçük çocuklarda:

• Kulağını çekmesi veya kaşıması, özellikle aşağıdaki belirtilerle birlikteyse,

Büyük çocuklar, ergenler ve erişkinlerde:

• kulak ağrısı 
• kulakta dolgunluk ve basınç hissi 
• işitme problemi 
• baş dönmesi, denge kaybı 
• bulantı, kusma 
• kulak akıntısı 
• ateş

Orta kulak iltihabında erken ve etkin tedavi uygulanmadığı durumlarda, kulak infeksiyonu kro-
nikleşebilir ve işitme kayıpları kalıcı olabilir.

o işitme problemi
o ağlama, huzursuzluk
o ateş,
o kusma
o kulak akıntısı 
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Otitis Media’da İlaç Tedavisinin Önemi

Çocukta orta kulak iltihabı belirlendiğinde, doktor tarafından bazı ilaçları kapsayan bir reçete 
verilecektir. İlaçların tarif edildiği gibi alınması ve kontrol zamanlarına uyulması son derece 
önemlidir. Verilen ağrı kesici ile antibiyotiklere bağlı kulak ağrısı hızla azalır, fakat tamamen 
geçmesi zaman alır. Bu yüzden doktorun belirttiği süre boyunca ilaçlar kesilmemelidir. Orta 
kulak iltihabı sırasında antibiyotik kullanımı konusunda hem ülkemizde hem dünya genelinde, 
çocuk hekimleri ile KBB hekimleri arasında karşıt görüşler bulunabiliyor. Ancak bu hastalığın 
ileri dönem sonuçlarını ve komplikasyonlarını genellikle biz KBB hekimleri görüyor ve tedavisiyle 
uğraşıyor olduğumuz için, ortak görüş olarak genellikle antibiyotik kullanmayı tercih ettiğimizi 
belirtmek yanlış olmaz.

Resim 24. Odiogram ve Timpanogram gibi testler, işitme seviyesi ile orta kulak basıncını 
belirlememize yardımcı olur.

Bunlardan başka, uygulanabilecek iki test ile yardımcı bilgiler edinilebilir:
İşitme testi (Odiogram) ile işitme kaybının ne derecede ve hangi frekanslarda olduğunu belirle-
memizi sağlar (Resim 24).

Timpanogram (Basınç testi), östaki tüpünün çalışıp 
çalışmadığını ve kulak zarının hareketli olup olmadığını belirler. 
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Orta Kulak İltihabında Başka Ne Gibi Tedaviler Gerekebilir?
Çoğu zaman ilaç tedavisi sonrasında, otitis media tamamen iyileşir. Fakat bazı durumlarda 

hekim tarafından, ek veya daha ileri tedaviler önerilebilir. 

Resim 26. Otit safhaları (akut, efüzyonlu, iyileşmiş) endoskopik 
veya mikroskopik muayenede doğrudan gözle görülerek belirlen-

ebilir.

Resim 25. Çocuklar ilaç içmeyi sevmezler; iyileşmeleri 
için onları içmeye ikna etmek gerekebilir.

Reçetenin diğer ilaçları arasında, 
antihistaminikler (alerjiye karşı), 
dekonjestanlar (akıntının kesilm-
esi için), balgam söktürücüler 
(kıvam incelticiler), burun damla 
veya spreyleri ile burun yıkama 
solüsyonları bulunabilir. 
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ulak zarının ileri derecede bombe olduğu ve kendiliğinden delinme ola-
sılığının bulunduğu durumlarda veya hastalık antibiyotik tedavisine yanıt 
vermediğinde, “miringotomi” adı verilen bir müdahale yapılabilir. Bu uy-

gulama ile kulak zarına küçük bir çizik atılarak iltihabın boşalması ve ağrının 
azalması sağlanır. Aynı şekilde çocuklarda nadiren de olsa gelişebilen mastoidit 
(kulak yapılarının bulunduğu baş bölgesinin iltihabı) veya kafa içi komplikas-
yonlar olduğunda da miringotomi yapılabilir. Kontrollü olarak açılan bu çizik 
çoğu kez birkaç günde iz veya hasar bırakmadan iyileşir. 

K

Otitis media ayrıca, geniz eti ve 
bademciklerin kronikleşmiş infek-
siyonları nedeniyle de oluşabilir. 
Geniz etinin varlığı orta kulak in-
feksiyonlarına eğilimi arttırır. Ayrıca 
bademcik ve geniz bölgesinin akut 
infeksiyonlarında, östaki kanalın-
dan orta kulağa infeksiyon yayıla-
bilir. Kulağın bu durumlar nedeniy-
le sık etkilendiği koşullarda, geniz 
eti ve bademciklere yönelik ame-
liyatlar da yapılabilir; beraberinde 
kulak tüpü takılabilir.

Burun solunumunu kısıtlayan ve bu 
şekilde kulak havalanmasını bozan 
alerjik nezle gibi durumlar da tedavi 
edilmelidir. Alerjik nezlenin tedavi-
sine akut otit sırasında başlanabilir, 
sonrasında da haftalarca sürdürül-
mesi gerekebilir.

Otitis media, zamanında ve uygun 
şekilde tedavi edilirse genellikle ka-
lıcı sorunlara neden olmaz. Dokto-
run uygulayacağı takip ve tedaviyle 
işitme düzelecektir. Yeter ki doktoru-
nuz, hastalığın tamamen düzeldiğini 
söyleyene kadar tedaviyi düzgünce 
uygulayın. 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Önceki konulardaki hastalıkların neredeyse tümüyle ilişkisi olduğundan, ilgili bölümlerde yeri 
geldikçe geniz etinden bahsetmiştik. Kısaca burada özetlemek gerekirse, geniz eti çocuklarda 
tekrarlayan üst solunum yolu infeksiyonları nedeniyle büyür. Burun solunumunu engelleyecek 
boyuta geldiğinde, burun işlevlerinin de bozulmasına yol açar. Burun tıkanıklığı ile beraber 
kulak sorunlarına da (efüzyonlu otit, otitis media) yol açabilir. Üst ve alt solunum yollarında 
infeksiyonlara ve hastalıklara eğilim oluşturabilir (sinüzit, bronşit, zatüre, astım). Yarattığı solu-
num sıkıntısı nedeniyle “uykuda soluk durması” olarak bilinen uyku-apne hastalığına yol aça-
bilir. Bununla ilişkili olarak horlama, konsantrasyon kaybı, okul başarısında azalma, gece idrar 
kaçırma ve gelişme geriliği gibi durumlar bulunabilir. Sürekli yapılan ağız solunumu nedeniyle 
boğaz ve bademcik sorunlarının yanı sıra, çocuğun yüz gelişimini etkileyebilir ve “adenoid yüzü” 
dediğimiz ifade değişikliği meydana gelebilir (Resim 28).

Geniz Eti Sorunu
G eniz eti, çocuk kulak burun boğaz hastalıklarının pek çoğuyla ilişkili olması nedeniyle, 

ailelerin duymaktan hoşlanmadığı bir durumdur. Tıbbi adıyla adenoid olarak adlandır-
dığımız geniz eti dokusu, burun boşluğumuzun arka bölümünde, geniz bölgesinde yer 

alır (Resim 27). Aynı bademciklerde olduğu gibi, mikroplara karşı birincil yanıtın verildiği bir 
bağışıklık sistemi elemanıdır.

Resim 27. Burun boşluğunun arkasında yer alan geniz boşluğu (sol) ve 
burada bulunan geniz etinin (*) endoskopik görünümü (sağ).

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Geniz eti ayrıca alerjik nez-
lenin ortaya çıkmasına veya 
mevcut belirtilerin şiddetlen-
mesine de yol açabilir. Buru-
nun temizleme mekanizması-
nı bozarak, içerisinde tozların 
ve alerjenlerin kalış süreleri-
nin uzamasına neden olur. 
Bu yüzden alerjik reaksiyonda 
artış olur ve geniz etinin yarat-
tığı tıkanıklığa burun mukoza-
sının şişmesi de eklenir. Bu 
şekilde artan burun tıkanıklığı 
nedeniyle burun işlevleri daha 
fazla bozulur, alerjenlerin ka-
lış süreleri daha fazla uzar ve 
bu şekilde adeta kısırdöngüye 
girilmiş olur. Böylelikle burun 
tamamen tıkandığında geniz 
eti de küçülemez. Geniz eti 
alındığında bazı çocuklar bu 
kısırdöngüyü atlatırlarken, 
bazıları da atlatamazlar. Bu 
nedenle burun tıkanıklığına 
yol açan diğer sorunların da 
belirlenerek aynı hassasiyetle 
tedavi edilmesi gereklidir.

Sonuçta geniz eti büyüdü-
ğünde ve geniz boşluğunu 
doldurduğunda, yaptığı me-
kanik tıkanıklığa bağlı, bir-
birleriyle bağlantıda olan so-
lunum yollarımızın tümünde 
(Bkz. Birleşik Hava Yolları) 
çeşitli sorunlara neden olur.  
Geniz eti büyümesine yol 
açan üst solunum yolu infek-
siyonları akut dönemlerinde 
ilaçla tedavi edilmeye çalışılır. 

Burada çok önemli diğer bir 
nokta, infeksiyonları oluşma-
dan önlemeye çalışmaktır. 
İnfeksiyon sıklığı azaltılabilir-
se ve/veya hastalık dönemle-
rinin arası açılabilirse, geniz 
etinin küçülme olasılığı artar 
ve sorun çözülebilir. Bu ne-
denle çocukluk çağındaki 
aşıların düzenli olunması ve 
infeksiyonların bulaşmasını 
önleyecek önlemlerin ebe-
veynler ve okullar tarafından 
uygulanıyor olması gereklidir. 
Ancak her şeye rağmen geniz 
eti küçülmüyor, buna bağ-
lı diğer sistemleri etkileyen 
yeni sorunlar ortaya çıkıyor 
ve bunlar da tedavilere yanıt 
vermiyorsa, bu durumda ge-
niz etinin alınması gerekebilir. 

Resim 28. Geniz eti nedeniyle sürekli ağız solunumu yapan çocuklar-
da görülen tipik yüz görünümü (adenoid yüz). Orta yüz gelişimi bozuk-
luğu nedeniyle basık burun kökü, uzamış yüz, ağız açıklığı ve dişlerde 

kapanma bozukluğu.
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Geniz eti ameliyatının da diğer tüm ameliyatlarda 
olduğu gibi bazı riskleri vardır. Bunlar arasında baş-
ta kanama ve narkoz alımına bağlı sorunlar gelir. 
Çocuk ameliyata alınmadan önce, hem bir kanama 
eğiliminin olup olmadığı, hem de anestezi almaya 
uygun olup olmadığı ameliyat öncesi tetkiklerde 
mutlaka araştırılır. Bunun dışında anestezi dokto-
ru çocuğu genel bir muayeneden geçirir ve aileye 
çocuğun sağlık durumu hakkında sorular sorar. Bu 
aşamada bir sorun tespit edilirse ameliyat ertelene-
bilir. 

Ameliyat sonrasında anestezinin etkisi geçene ka-
dar çocuk önce derlenme odasında, sonra da hasta 
odasında gözlem altında tutulur. Ameliyat sonrasın-
da genellikle bir gece hastanede kalınması tercih 
edilir.  Taburcu edileceği zaman aile olası bir ka-
nama sırasında ne yapılacağı konusunda bilgilen-
dirilmelidir. Ameliyat sonrasında profilaktik olarak, 
yani gelişebilecek bir infeksiyonu önlemek için bir 
süre antibiyotik kullanılabilir. Ağrı genellikle beklen-
mez, ancak gereğinde parasetamol içeren şuruplar 
önerilebilir.

Resim 29. Geniz boşluğunu dolduran (üst) 
geniz eti ve ameliyatla alındıktan sonra geniz boşluğu açılmış (alt).

Geniz Eti Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Geniz eti ameliyatı genel narkoz altında ve ameliyathane koşullarında yapılır. Geniz etinin yol 
açtığı sorunların şiddetine göre, genellikle çocuk 3 yaşını doldurduktan sonra bu ameliyatın 
yapılması tercih edilir. Ancak geniz etinin solunum veya kulakla ilgili ciddi riskler oluşturduğu 
durumlarda, çocuk doktorları ve anestezi uzmanları ile görüşülerek daha erken yaşlarda da bu 
ameliyatın yapılması gerekebilir (Resim 29).

Geniz Eti Ameliyatı Riskli midir?
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Geniz Eti 
Tekrarlar mı?

eniz eti ameliyatların-
dan bir süre sonra, 
bazı çocuklarda so-

runların geri döndüğü veya 
düzelmediği gözlenir. Bu 
aşamada ebeveynler, “aca-
ba geniz eti tekrarladı mı?” 
ya da “geniz eti yeterli ölçüde 
alınmadı mı?” şeklinde endi-
şelere kapılırlar. Oysa geniz 
etinin tekrarlaması nadirdir 
ve burun-geniz bölgesindeki 
tıkanıklığın devam ettiği ço-
cuklarda aslında geniz etine 
eşlik eden diğer bir hastalık 
(örneğin alerjik nezle gibi) bu 
durumun sebebi olabilir. Ge-
niz eti ameliyatına ek olarak 
bunların da tedavileri yapılır-
sa, çocuğun belirgin şekilde 
rahatlaması mümkün olabili-
yor.
Daha önceki konularda de-
ğindiğimiz gibi, geniz eti so-
rununu aslında birçok etken 
oluşturabiliyor. Hatta geniz eti 
solunum yollarını tıkadığında 
ve burun işlevlerini bozdu-
ğunda, sebep ve sonuçlar 
hep birlikte içinden çıkılmaz 
bir kısırdöngü oluşturuyordu. 

Bu nedenle geniz eti ameliyatı 
öncesinde tüm hastalıkların 
ayrıntılı olarak belirlenmiş 
olması ve bunlara yönelik 
tedavi planı yapılmış olması 
gerekir. Çocuk kulak burun 
boğaz hastalıklarında geniz 
eti varlığını, diğer burun içi 
hastalıkları ve alerjik nezleyi 
çocuklar için geliştirilmiş ço-
cuk endoskoplarıyla belirle-
yebiliyoruz. Geniz eti olan bir 
çocukta beraberinde örneğin 
alerjik bulgular belirlenmişse, 
ameliyat sonrasında da alerjik 
nezlesi için ilaç tedavisinin bir 
süre sürdürülmesi gereklidir. 
Bu aşamada alerjisinin teda-
visi, ameliyat öncesindeki ha-
line göre genellikle daha kısa 
sürede ve daha az ilaçla sağ-
lanabilir. Burada son yıllarda 
uygun özellikteki “burun yıka-
ma” sıvıları sayesinde önemli 
bir aşama kaydedilebilmiştir. 
Bu sıvıların burnu mekanik te-
mizleme yoluyla alerjenlerden 
ve yoğun salgılardan arındır-
ması sayesinde burun işlevleri 
daha hızlı geri dönebiliyor. 
Alerjik nezlenin varlığı ame-

liyat öncesinde belirlenmiş 
olmalıdır ve geniz eti ameli-
yatı sonrasında tedavisinin bir 
süre devam etmesi gerekebi-
leceği konusunda aile mut-
laka bilgilendirilmelidir. Aksi 
halde çocuğun ebeveynleri 
belirtilerin sürdüğünü ve bu 
nedenle geniz etinin tekrarla-
dığını düşüneceklerdir. 
Alerjik nezle dışında, geniz 
eti ameliyatı sonrasında be-
lirtilerin sürmesine neden ola-
bilecek başka durumlar da 
olabilir. Örneğin çocuklarda 
sık rastlanmasa da burun eğ-
rilikleri (deviasyon), burun içi 
diğer anatomik bozukluklar, 
geniz bölgesinde bazı geli-
şimsel kitleler, tümörler ve 
hatta basit görülen kabuklan-
malar bile burun tıkanıklığına 
neden olabiliyor. Ancak bu 
durumların da çoğu endos-
kopik muayene ile belirlene-
biliyor ve gerekli tedavileri 
planlanabiliyor.

G
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Bademcik İltihabı (Tonsillit)

Bademcik sorunları en sık çocukluk döneminde görülür. Aynı nezlede olduğu gibi, bademcik 
iltihabının da görülme sıklığı, çocukların anaokulu, kreş ya da ilkokul gibi kalabalık olarak 
bulundukları yerlere gitmeye başladıkları dönemlerde zirve yapar. Bademcik infeksiyonları 
çocukların bazılarında olumsuz etkiler yapmakta ve bu nedenle aileleri endişeye sürükle-
mektedir. Tekrarlayan bademcik infeksiyonlarında kullanılan reçeteler dolusu ilaçlar, okul 
devamsızlıkları, uykusuz geceler ve kaygı oluşturan pek çok diğer durumlar aile ve hekimleri 
daha etkin bir çözüm arayışına iter.

Hastalık, çocuğun çevresindekilere temas et-
mesi yoluyla bulaşır. Bademcik infeksiyonuna 
yol açabilen virüs veya bakteriler sıklıkla has-
tanın nefesi, öksürüğü veya hapşırığı yoluyla 
damlacıklar içerisinde başkalarına bulaşırlar. 
Yine nezle gibi burada da hastanın eşyalarına 
temas ettikten sonra, ağız, burun ve gözlere 
dokunulduğunda bulaşabilir. Belirtiler 2 ila 5 
gün sonra başlar. Bu durumda bademcikler 
şişer ve kızarır, bazen üzerlerinde beyaz dö-
küntüler olur (Resim 30). Sıklıkla ateş, yut-
kunma güçlüğü, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi 
eşlik eden belirtiler bulunur. Bademcik iltihabı 
olan kişi, erken dönemde ve tedavi edilmediği 
2 hafta boyunca bulaşıcıdır. Antibiyotikler bu-

laşıcılık süresini kısaltarak 24–48 saate indirir.
Bademcikler hemen daima infeksiyon nede-
niyle şişerler, ancak infeksiyon belirtisi olma-
dan, fakat yapısal olarak büyük bademcikler 
de olabilir. Soğuk bir şey içilmesi sağlıklı bir 
insanda herhangi bir bademcik sorununa yol 
açmazken, müzmin bademcik sorunu olan ya 
da bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durum-
larda yerel direnç düşüklüğü nedeniyle hasta-
lığa neden olabilir. Tedavisi mutlaka hekimler 
tarafından yapılmalıdır. Genellikle antibiyotik, 
gargara veya spreyler ve ateş düşürücüler kul-
lanılır.

Resim 30. Bademcik iltihabı (Tonsillit) örnekleri. İnfeksiyon 
nedeniyle şişmiş ve kızarmış olan bademciklerin gözenekleri 

arasında iltihap birikimleri (kriptik görünüm).
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Resim 31. Beta streptokok cinsi bakteri 
kümesi (elektronmikroskopik görünüm).

Beta Mikrobu Nedir, Ne 
Önemi Vardır?
 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Bademcik ameliyatı kararı tüm dünyada aynı şekilde, listelenmiş indikasyonlara göre verilmek-
tedir. Bademcik ameliyatı indikasyonlarını yerli ve yabancı tıbbi kitaplar ile literatürlerde bulmak 
olanaklıdır ve bunlar sık sık güncellenmektedir.
Bademcik ameliyatı kararı verebilmek için çocuğun bademcik infeksiyonlarının birkaç kez gö-
rülmesi gerekebilir. Boğaz ağrısı ve ateşi olan her çocukta bademcik infeksiyonu olmayabilir, 
çünkü farenjit denilen diğer boğaz infeksiyonu da aynı belirtileri verir. 
Bunun dışında tek bir bademcik infeksiyonu geçirmiş bir çocuğun da bademciklerinin hemen 
alınması söz konusu değildir. Tekrarlayan bademcik infeksiyonları, tıbbi tedaviye rağmen, sene-
de 3–4 kezin üzerine çıkmadıkça bademcikleri ameliyat önerilmez. 
Bademcikler sadece büyümüş olmaları nedeniyle de alınmazlar. Bademcikler yapıları gereği 
infeksiyon dönemlerinde büyürler, infeksiyon sonlandıktan bir süre sonra küçülürler. Hastalık 
olmadığı dönemlerde bile boğaz bölgesini doldurarak yemek yemeyi ve nefes almayı güçleşti-
riyorlarsa veya uyku apne sendromuna yol açacak kadar büyümüşlerse, ancak bu durumlarda 
büyüklükleri nedeniyle müdahale etmek gerekir.

Bademcikler 
Alınmalı mı?

Ayrıca geçirilen bademcik infeksiyonlarının komplikasyonu olarak gelişmiş kalp, böbrek ve ek-
lem sorunları varlığında, ya da boyun bölgesinde apseleşmeye yol açtıklarında veya tümör 
şüphesi olduğunda da bademcikler ameliyatla alınırlar. 
Kısacası bademcikleri, çocuğun sağlığı için faydalı olduklarından çok zararlı olabileceklerini 
belirlediğimiz zaman ameliyat ediyoruz. Bu kararı verebilmek için de genellikle çocuğu bir defa 
görmek yeterli olmayabilir; bir süre izlemek, infeksiyon ataklarını görmek, tedaviye yanıt alınıp 
alınmadığını gözlemlemek gerekir. 

Bademcikler aslında vücudumuzun bağışık-
lık sisteminin elemanlarıdır. Boğaz bölgesin-
de yer alırlar ve buradan giren mikropları, 
vücudun tanımasını sağlarlar. Bu nedenle 
aslında vücuda gerekli olan bu dokular, 
mecbur kalınmadığı sürece ameliyat edil-
mezler. Bademciklerin hangi durumlarda 
alınması gerektiği, asırlardan beri yapılmış 
ve halen yapılmakta olan tıbbi araştırmalar 
ve gözlemlerin sonuçlarına dayanır.

Beta mikrobu denilen streptokok bakterileri-
nin çok sık bademcik iltihabı yapma özellikleri 
vardır (Resim 31). Bu mikrobun neden olduğu 
bir bademcik infeksiyonu çoğunlukla sorunsuz 
olarak tedavi edilebilmesine karşın, nadir fakat 
ciddi sorunlara da yol açabilir. Bazen beta mik-
robuna karşı verilen bağışıklık yanıtının, vücu-
dun kendi dokularına karşı savaşması durumu 
görülebilir. Diğer bir deyişle geçirilen bademcik 
infeksiyonları sırasında, komplikasyon olarak 
kalp kapakçıkları ve böbrekler hasar görebilir. 
Bunlar çoğu kez beta streptokokların yol açtığı 
ateşli eklem romatizması ile beraber olur. Aile-
lerin boğaz kültürlerinde beta streptokok üre-
mesi halinde adeta paniğe kapıldıklarını sıklıkla 
görmekteyiz. Ancak beta streptokoklar günü-
müzün gelişen sosyal ve ekonomik koşullarında 
yetişen çocuklarda çok daha az komplikasyo-
na yol açmaktadır. Üstelik antibiyotik çağında 
bu tür komplikasyonlar hem engellenebilmekte 
hem de daha az görülmektedir.
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Bademcikler Nasıl Alınır?
Bademcik ameliyatı, kelimenin sonundaki “cik” eki nedeniyle basit bir ameliyatmış gibi algı-
lanmasına karşın, aslında en fazla özen gösterilmesi gereken ameliyatlardan birisidir. Boğaz 
bölgesinde bulunması ve burada damarsal yapıların fazla olması nedeniyle bazı riskler taşır 
(Resim 32). Ameliyat öncesinde yapılacak tetkiklerle, çocuğun herhangi bir kanama pıhtılaşma 
sorununun olup olmadığı ve narkoz alıp alamayacağı belirlenir. 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Resim 32. Bademcik ameliyatında sızıntılar tamamen durdurulduktan sonra hasta uyandırılır. 
Ameliyat sonrasında olağan koşullarda kanama olmamalıdır; kanama olursa hemen doktora 

bildirilmelidir.

Bademciklerin Alınmasında En İyi Yöntem Hangisidir?

Bademcikler en iyi şu yöntemle alınır demek doğru olmaz. Her cerrahın deneyimleriyle geliştirdi-
ği kendine has bir tekniği ve bu tekniği uygulayabildiği seçkin bir aracı olabilir. Bizim son 7 yıl-
dır uyguladığımız Thermal Welding yöntemi ile yaptığımız bademcik ameliyatlarından oldukça 
memnunuz. Türkçeye “ısısal kaynaklama” olarak çevrilebilecek bu yöntemde, bademcik doku-
sunu yapışık olduğu çevre dokulardan ısı ve basınç yardımıyla ayırmaya yarayan maşa benzeri 
bir araç kullanılıyor. Bu şekilde dokular ayrılırken adeta kaynaklama da yapılarak kanama 
önlenmiş oluyor. Temiz bir çalışma sahası sağlanmış olduğundan incelikle ve seri olarak çalış-
mak olanaklı oluyor ve bu şekilde ameliyat süresi de kısalabiliyor. Bu teknikle yaptığımız ameli-
yatların neredeyse “kansız” olduğunu belirtmekle, altı senenin sonunda artık abartmış olmayız. 
Ağrı konusunda da çocuğun geçirdiği herhangi bir bademcik infeksiyonunda olduğundan daha 
fazla bir ağrı gözlemlemiyoruz. Ancak teknik ne kadar başarılı olursa olsun, ameliyat sonrası 
kanama riskinin unutulmaması ve belirtilen önlemlerin uygulanmasına dikkat etmek gerekir.
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Uyku Apne Sendromu Nedir?

Kısaca “uykuda solunum durması” olarak tanımlanan bu hastalık üzerinde biraz durmak gerekir 
(OSAS: obstructive sleep apnea syndrome; Türkçe: Tıkanıklığa bağlı uykuda soluk durması has-
talığı). Sıklıkla karşılaştığımız bu durum çocuklarda dikkat dağınıklığı ve davranış bozuklukları-
nın önde gelen nedenleri arasındadır. Aileler genellikle çocuklarının uyku sırasında rahat nefes 
alamadığını, tıkandığını ve nefesinin birkaç saniye durduğunu gözlemlerler. Bu durum endişeye 
kapılmalarına yol açar ve hemen doktora başvurmalarını sağlar. Fakat nefes durmasının aile 
tarafından fark edilemediği durumlarda da, uyku-apne sendromu’nun varlığından şüphelenil-
mesi gereken başka belirtiler ve bulgular vardır: 

• Horlama (ancak çocukların %10 ila 20 si normal oldukları halde de horlar)

• Kilo kaybı veya kilo alamama

• Ağız solunumu

• Büyümüş bademcik ve geniz eti

• Uyku problemi ve huzursuz uyku, terleme

• Gündüz uyuklama (Resim 33)

• Gün içinde dikkat dağınıklığı, davranış bozuklukları, okulda sorunlara yol açabilen  
            gergin tavırlar ve hareketlilik (hiperaktivite)

Uyku Apne 
Sendromu

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Uyku-Apne’nin Tanısı 
Nasıl Konulur?
Çocuklarda görülen uyku apne hastalığını 
tanımak erişkinlerdekinden daha zordur. 
Şişman, spor yapmayan ve uyku problemi 
tarifleyen bir erişkinde, obstrüktif uyku apne 
sendromu olduğunu tahmin etmek kolaydır. 
Çocuklarda ise, OSAS’lı olsalar bile bun-
ların çoğunluğu fazla kilolu değillerdir. Bu 
nedenle uyku apnenin çocuklardaki tanısı, 
yukarıda bahsedilen belirtileri aileden öğ-
renmenin yanında, rutin endoskopik KBB 
muayenesinde büyümüş bademcikleri ve 
geniz etini görmeye dayanır. OSAS dü-
şünüldüğünde çocuk kulak burun boğaz 
doktoru tarafından mutlaka ayrıntılı olarak 
değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda uyku 
testi (uyku laboratuarı, polisomnografi) ge-
rekli olabilir.

OSAS Tedavisi Nasıl 
Yapılır?

OSAS’lı çocukların çoğunluğunun fazla ki-
lolu olmadıklarını biliyoruz. Ancak bu has-
talığı bulunan ve kilolu olanlarda da be-
lirtiler daha ağır olabilir. Kilolu çocukların 
kilo kaybetmelerinin sağlanması bu koşulda 
önemlidir. Burun tıkanıklığına yol açabilen, 
alerjik nezle veya burun eti şişmesi gibi alt-
ta yatan hastalıklar ilaçlarla tedavi edilme-
ye çalışılır. Burun solunumunun tedavi ile 
sağlanabildiği bazı çocuklarda uyku apne 
sendromu düzelebilmektedir. 
Tıbbi tedavinin fayda etmediği çocuklarda 
bademcikler ve geniz etinin birlikte alınması 
(adenotonsillektomi) uyku apne hastalığının 
tedavisinde uygulanan bir ameliyat yönte-
midir.

Resim 33. Uyku-apne sendromu olan çocuk-
larda gündüz uyuklama ve konsantrasyon kaybı 

nedeniyle okul başarısı düşebilir.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Uyku Apne Hastalığında Bilinmesi Gerekenler

• Uyku-apne sendromu tedavi edilmediğinde, erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da 
pek çok komplikasyona yol açabilir. Bunlar arasında büyüme-gelişme geriliği, baş ağrıları, 
hipertansiyon, kalp-akciğer sorunları ve hatta ani ölüm sayılabilir.
• Uyku apne sendromunun çocuklarda davranış sorunlarına neden olduğu ve bu ne-
denle okulla ilgili problemlere yol açtığı bilinmektedir. Çocuklarında bu tip davranış sorunları 
görenlerin, Çocuk doktorlarından uyku apne sendromu açısından görüş almaları önerilir.
• Down sendromlu çocukları olanlarda OSAS açısından risk daha yüksektir. Bunun dı-
şında sinir sistemi hastalıkları olanlarda, kafa ve yüz gelişim bozuklukları olan çocuklarda da 
OSAS açısından dikkatli olunmalıdır.

Resim 34. Mikroplardan korunmada ellerin yıkanması çok 
önemlidir.

Mikroplardan 
Korunmanın 
ve Yayılımının 
Önlenmesinin 
Yolları
Nelerdir?

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Ellerinizi yıkayın. Ellerin yıkanması mikropların uzaklaştırılmasında oldukça önem-
lidir. Sabun ve akan sıcak su ile nezle virüsleri el ve parmak cildinden temizlenir. El 
yıkama ile aslında nezle virüsleri ölmezler; virüsler yıkama sayesinde mekanik olarak 
ortamdan uzaklaştırılırlar. El yıkama nezle olan kişi veya eşyaları ile temastan sonra 
çok önemlidir. Çocuklara, hasta olan kişi ile temas ettikten sonra ellerini yıkamaları 
öğütlenmelidir (Resim 34). 

Fincan veya bardakları paylaşmayın. Tek kullanımlık kağıt bardaklar, okul ve iş 
yerlerinde mikropların yayılımını önlemede başarılıdır. 

Kağıt mendil kullanın. Kağıt mendile sümkürdükten sonra hemen çöpe atmak en 
iyisidir. Böylelikle masaya, koltuğa, sandalyeye vs. temas ile başkasına virüs bulaşması 
önlenmiş olur.

Gözlere, burun ve ağza dokunmayın. Böylece mikroplar bu bölgelerden size bu-
laşamaz. 

Kağıt havlu kullanın. Mutfak veya diğer yerlerde, özellikle nezle olunduğunda pa-
muklu havlu yerine kağıt havlu tercih edilmelidir. 

Oyuncakları temiz tutun. Oyuncaklar mikropları barındırabilirler. Oyuncaklar dü-
zenli olarak sıcak, sabunlu suyla yıkanmalıdır. 

Başka yöne hapşırın. Diğerlerinden uzağa veya mendile hapşırılması önemlidir. Ağ-
zınızı elleriniz ile kapadıysanız, sonrasında mutlaka elinizi yıkayınız. Bu modeli çocuk-
larınızın da örnek almalarını sağlayın.

Havalandırın. Mikroplar durağan havada asılı kalırlar. Pencereler açıldığında te-
mizlenirler. Ayrıca oda da nemlendirilmelidir, bunun için kaloriferin üzerine ıslak bez 
konulması yeterli olur. Böylece burun mukozasının kuruması önlenir.

Mikropları temizleyin. Mikroplar üç saate kadar, kapı kollarında, tırabzanlarda, ışık 
düğmelerinde ve telefon ile uzaktan kumanda gibi sıkça dokunulan yüzeylerde yaşa-
yabilirler. Bunların ara sıra dezenfektanlarla silinmesi faydalıdır. 

Sigara içmeyin ve içilmesine izin vermeyin. Sigara içilmesi burun ve akciğerler 
üzerinde olumsuz etkilidir. Çocukları soğuk algınlığına karşı zayıf hale getirir. 

Bol sıvı alımı çok önemlidir. Su, meyve suyu, çay ve diğer içecekler ile nezleye bağlı 
kaybedilen sıvı yerine konabilir. 

Tuzlu su ile burun temizleyin. Tuzlu su, burun içindeki ödemin azalmasına ve burnun 
açılmasına yardımcı olur. Ayrıca mikropların mekanik olarak temizlenmesini sağlar. 
Piyasadaki burun spreyleri kullanılabilir veya evde de basitçe hazırlanıp kullanılabilir. 
Bir bardak suya bir çay kaşığı saf tuz koyup karıştırdıktan sonra burun damlalıkları ile 
buruna damlatılması belirgin rahatlama sağlar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Resim 35. Çocuklar kreş-yuva ve ana sınıflarında birbirleriyle yakın temastadır.

Kreş ve 
Yuvalarda
Nelere Dikkat 
Edilmelidir?

• Kreş veya yuva ortamının hijyeni ve havalandırılması çok önemlidir.
• Ortamdaki çöp kutuları her gün boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
• Bulunulan ortam ısısı 16 derecenin altında olmamalıdır. Isı 29 dereceyi aştığında ortam 

havalandırılmalıdır.
• Çocukların evdeki oyuncakları yuvaya getirilmemelidir.
• Yuvadaki oyuncakların temiz ve yüzeylerinin hasarsız olması gereklidir.
• Salgılarla (salya, öksürük veya burun akıntısı) kirlenen oyuncağın başka bir çocuğa verilme-

den önce sabunlu suyla yıkanması ve silinmesi gereklidir.
• Her gün bitiminde yerlerine kaldırılmadan önce oyuncaklar, raflar ve kaplar seyreltilmiş 

çamaşır suyu ile silinmelidir. Haftada bir kez tüm oyuncaklar bu şekilde temizlenmelidir. 
• Aileler ile ortak karar alınarak, sezona uygun çarşaf ve battaniyeler sağlanmalıdır.
• İstirahat edilen yatak, karyola ve benzeri yerlerin üç tarafında en az 60’ar santimetre me-

safe olmalıdır.
• Kirlenen örtüler tekrar kullanılmadan önce temizlenmelidir.
• Tek kullanımlık bardak, tabak ve kaplar tercih edilmelidir.
• Kumaş havlu ve bezlerin üzerine çocuğun adı işlenmeli ve kendisinden başkası kullanma-

malıdır. Bunlar da haftada bir temizlenmelidir. Bunların yerine kağıt havlu kullanılabilir, 
ancak kullanıldıktan sonra atılmalıdır.

• Çocuklar el yıkamaya özendirilmelidir, görevli personel de sık sık el yıkamalıdır.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Aşağıdaki belirtiler varlığında çocuk yuva veya kreşe gönderilmemelidir:.
o             Ateş
o             Burun akıntısı
o             Öksürük
o             Huzursuzluk
o             Kusma
o             İshal
o             Döküntü
o             Göz yaşarması/akması
o             Son 2 gün içinde bir hastalık veya infeksiyon nedeniyle antibiyotik    
               kullananlar
o               Bariz bir çocukluk dönemi infeksiyonunun bulaşıcı dönemlinde olanlar:
        Suçiçeği (yedi gün)
        Kızamık (döküntüler kaybolana kadar)
        Kızıl (döküntüler kaybolana kadar)
        Kabakulak (şişkinlik inene kadar, genellikle yedi gün)
        İltihaplı döküntü (impetigo).Eğer çocuğunuzun burun akıntısı, öksürük veya kızarıklığa yol açan bir alerjisi varsa bu 

durum eğitmene mutlaka belirtilmelidir. Bu sayede belirtilerinin bulaşıcı bir hastalığa bağlı    
                                             olmadığı bilinebilecektir.

Çocuğunuzun Bağışıklık 
Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Dr. Gökhan Mamur

 
Resim 36.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Bana sıkça sorulan 2 soru şunlardır: Çocuğumun veya be-
beğimin savunma sistemini nasıl güçlendirebilirim?  Ecza-
nelerde bulunan bitkisel şurup veya damlalar onların daha 
az hastalanmalarına yardımcı olur mu?  Güncel bir araştır-
ma yaptım ve elde ettiğim sonuçları siz ebeveynler ile pay-
laşmak istedim…
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1. BÖLÜM

Çocuğunuzun sağlıklı bir savunma sisteminin olması 

için her şeyden önce temelinde sağlıklı bir vücuda sa-
hip olması lazım.  
Bunun için dört şey şarttır:

1. Dengeli beslenme
2. Günde en az bir saat hareketli oyun
3. Yeterli uyku
4. Mutlu yaşam ortamı

Bu dörtlüyü yerine getirince, çocuğunuzun vücudunu koruyacak askerler için altyapısı 
sağlam bir üs yaratmış olacaksınız.  Bir de her yapıyı tamamlayan ayrıntılar vardır.  Şimdi 
bunları irdeleyelim.

Serbest oksijen radikalleri:

u maddelere kısacası SOR diyece-
ğim.  Hayatta kalabilmemiz için ok-
sijen şarttır.  Ne ilginçtir ki, hayatta 

kalmamızı sağlayan bu madde kullanıldık-
tan sonra hücreler için zehirli olan SOR’a 
dönüşürler (bir çeşit Dr. Jeckyl ve Mr. 
Hyde).  Bu radikaller savunma sistemini 
de olumsuz etkilerler.  Beyaz kürelere zarar 
verirler ve sitokinleri yok ederler, başka bir 
deyimle, savunma sistemine ait askerleri 
zehirlemekle birlikte telsizlerini alarak bir-
birleriyle iletişim kurmalarını ve düşmana 
yani mikroplara karşı organize olmalarını 
engellerler.
Ancak ne isabetlidir ki bu SOR’ları temiz-
leyen maddeler vardır ve bunlara antiok-
sidan denir.  Bir başka benzetme yapmak 
gerekirse, SOR’lar damsız girilmeyen bir 
gece kulübüne sızmaya çalışan erkek-
ler gibidir.  Kulüpte zaten eşiyle bulunan 

bayanlara sarkarlar ve herkesin keyfini 
kaçırırlar.  Antioksidanlar ise güvenlik gö-
revlileridir ve SOR’ları gece kulübünden 
çıkararak oradaki sükunet ve dengeyi ko-
rumaya çalışırlar.  Güvenlik görevlileri ve 
SOR’lar arasında mutlaka kavga çıkar ve 
güvenlik görevlileri bu esnada birkaç yum-
ruk yer, SOR’lar hırslarını almış dolayısıy-
la sakinleşmiş şekilde gece kulübünden 
atılmış olurlar.  Güvenlik görevlileri yani 
antioksidanlar yeterli sayıda değilse o za-
man iş çığırından çıkar ve güzellik içinde 
eğlenmeye gidenler evden çıktıklarına bin 
pişman olurlar.
İşlem görmüş rafine gıdalar, şeker, koru-
yucu maddeler ve renklendiriciler serbest 
oksijen radikallerini vücutta arttırıcı etkiye 
sahiptirler.  Bu nedenle çocuklarımızı bun-
lardan uzak tutmalıyız.

B
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Vücutta bulunan antioksidanlar A, C, E vitaminleri ve selenyumdur.   A vitamini, koyu yeşil ve 
sarı meyve ve sebzelerde bulunur.  E vitamini, kuruyemiş, zeytin, yeşil sebzeler ve sebze yağında 
bulunur.  Selenyum ise mantar, karides, dana ciğeri, somon ve ton balığında bulunur.  C vita-
mini hakkında bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız:

Gıda kaynağı           Günlük miktar

Çilek            

Kivi                           

Kavun                                    

Portakal                              

Greyfurt                                     

Mandalina              

10

1

1  dilim

1

1

2

Çocuklarımızda günlük C vitamini ihtiyacı 
yaklaşık 100 mg dır.

Demir ve çinko minerallerdir.  Bunlar sırasıyla savunma hücrelerinin mikroba karşı harekete 
geçmelerine ve savunma hücresinin üretimine yardımcı olurlar.  Demir, tavuk ciğeri, et, yumur-
ta, pekmez ve yeşil sebzelerde bulunur.  Çinko hakkında bilgi için aşağıdaki tablolara bakınız:

0-6 ay                                     

7-12 ay                                      

1-3 yaş                                     

4-8 yaş                                       

9-13 yaş                              

2

3

3

5

8

Çocuğun ihtiyaç 
duyacağı günlük 

miktar (mg)
YAŞ
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Çinko için gıda kaynakları ve içerdikleri çinko 
miktarları (mg)

Et

Pişmiş

Nohut

Kuru

Fasülye

Bezelye

100 gr (3köfte)

200 gr

225 gr

80 gr

9

2.8

1.6

0.6

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

1.     Prebiyotikler, bağırsaklarımızda dostça yaşayan ve bize birçok fayda sağlayan   
        mikropların (yani probiyotiklerin) sayıca artmasına yardımcı olur (evet, her mikrop   
        kötü değildir, hatta bazıları hayatta kalmamıza yardımcı olur).

2.     Bütirat üretimine yardımcı olur ve bu da kötü mikropların üremesini engeller.  Bütirat    
        aynı zamanda barsak hücreleri için enerji kaynağıdır.

3.     Kalsiyum ve magnezyum emilimini arttırır.  Bunlar da kan ve kemiklerde kullanılır.

4.     Bağırsak iltihaplanmalarını azaltır.

5.     Bebeğiniz ve çocuğunuzun kakasını yumuşatır.

Prebiyotikler ve faydaları: 

nutmayalım, yaşam 
bir dengeden ibaret-
tir.  Savunma sistemi 

nasıl bazen zayıf olabiliyorsa, 
bazen aşırı güçlü olduğunda 
saldırgan da olabilir.  Aşırı 
duyarlı ve saldırgan durum-
larda egzama, saman ne-
zlesi, astım, romatizma, kalp 
hastalıkları, şeker hastalığı 
ve multipl skleroz (MS) görül-
ebilmektedir.  Bu durumda 
dengeyi korumak için omega 
3 ve 6 yağ asitleri devreye 
girer.  Bunlar, savunma sis-
teminin saldırgan tavırlara 
girmesini engeller ve denge 
getirirler dolayısıyla biraz 

önce bahsettiğim hastalıkların 
çocuklarınızda görülme 
olasılığı azalmış olur.
Omega 6 yağ asitleri 
kullandığımız yağ 
kaynaklarının çoğunda 
bulunmaktadır, dolayısıyla 
özellikle bunu tüketmek için 
bir arayış içine girmenize ger-
ek yok.  Omega 3 yağ asitleri 
için keşke aynı şeyi söyleye-
bilsem.  Omega 3 sayısında 
gördüğünüz gibi 3’e ayrılır; 
ALA, DHA, EPA.
Vücudumuz ALA’dan hem 
EPA, hem de DHA üretebilme-
ktedir ancak çocuğunuzun 
hepsinden ayrı ayrı tüketmesi 

önerilmektedir.  ALA keten 
tohumu yağı ve cevizde bu-
lunur.  Çocuğunuzun gün-
lük 800–1100 mg’lık ALA 
ihtiyacını karşılamak için 
yoğurduna yarım çay kaşığı 
(yaklaşık 1 ml.) keten tohumu 
yağı ekleyebilir veya 4–5 tam 
cevizi un gibi öğütüp tüm 
yiyeceklerine katabilirsiniz.  
Günlük 300–500 mg’lık EPA 
ve DHA ihtiyacını ise haftada 
iki kere balık yedirerek vermiş 
olursunuz (bu şekilde bolca 
A ve D vitamini de alacaktır).   
Bu şekilde savunma sistemi-
nin dengesi korunmuş ola-
cak.

U
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Prebiyotiklerin sayıca arttırdığı probiyotiklerin vücuttaki faydaları şunlardır:

1. Bağırsak duvarına kötü mikropların yer edinmesini engeller.
2. Savunma sistemini tetikler.
3. Safra asitlerinin emiliminde yardımcı olur.
4. Vitamin üretimi yapar. 

Prebiyotikler doğada kolayca bulunur.  Nerede mi?  Anne sütü, buğday ve ürünleri, baklagiller, 
sebzeler ve meyvelerde.  Prebiyotikler her yaş için önerilir ancak özellikle yaşamın ilk bir yılında 
çok önemlidir.  Anne sütü alamayan ve mama kullanan bebeklerin prebiyotik kullanmaları 
faydalı olacaktır.  Doğal yollar ile bir şekilde prebiyotik alamayanlar, eczanelerde beta glukan 
bulabilirler.

 2. BÖLÜM

Savunma Sistemini Güçlendiren (?) Ürünler 

 
Resim 37.

Özellikle kış mevsimine yaklaştıkça şu soru bana sıkça sorulur, “Dr. Gökhan, sizce dıt-dıt-dıt 
adındaki savunma sistemini güçlendiren damla, şurup, toz, hap kullanmalı mıyız?”  Pekiyi, her 
zaman yaptığımız gibi bu ürünler hakkındaki elle tutulur verilere bakalım.
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 Ekinezya

 Pelargonium Sidoides

 Mürver (elderberry)

Bu prebiyotiğin faydalarından bahsetmiştim zaten.   Anne sütü alamayan ve mama kullanan be-
beklerin prebiyotik kullanmaları faydalı olacaktır.  Doğal yollar ile prebiyotik tüketmek kolaydır 
ancak bir şekilde prebiyotik alamayanlar, eczanelerde beta glukan bulabilirler.

Mor olan bir çiçek çeşididir echinacea.  İnsan savunma sistemi üzerine etkileri ile ilgili yapılan 
çok sayıdaki bilimsel çalışmalar hakkında bir genelleme yapınca, erişkinlerde nezlenin ilk gün-
lerinde alındığı takdirde belirtilerin hafiflediğini gösteren bazı çalışmalar varken, bazılarında 
herhangi bir etki yaratmadığı gösterilmiştir.  Nezleyi önlediği ise gösterilmemiştir. Çocukları-
mıza gelince, bir yaş altındakilere verilmesi savunma sistemini olumsuz etkileme ihtimalinden 
dolayı zaten önerilmemektedir.  1–12 yaş arasındaki çocuklarımızda ise yapılan 128 denekli 
bir çalışmada nezle belirtilerinde veya hastalık sürecinde hiçbir şey vermemeye kıyasla bir fark 
gözlenmemiştir.  Aynı şekilde yapılan 524 çocuklu bilimsel bir çalışmada, yine belirti şiddetinde, 
hastalık sürecinde, ateş sürecinde hiçbir şey verilmeyen kontrol grubuna kıyasla bir fark göz-
lenmemiştir.  Ancak bu çalışmada ekinezya alan çocukların %7,1’inde cilt döküntüsü gelişirken 
kullanılmayanlarda %2,7 oranında gözlenmiştir.  Aynı zamanda ekinezya saman nezlesi veya 
alerjik riniti olan kişilerde alevlenmeye neden olabileceği de bilinmektedir.   EMEA, European 
Medicines Agency (Avrupa İlaçlar Ajansı), Londra’dan yaptığı 8 Mayıs 2008 bildirgesine göre, 
12 yaş altındaki çocukların, hamilelerin ve emziren annelerin ekinezya kullanmasını önerme-
mektedir.  Sanırım bu aşamadan sonra ekinezyayı destekleyen grupların çocuklarımızda kulla-
nımını destekleyen bilimsel çalışmalar üretmesi gerekecek.

Bundan elde edilen sambucol adındaki madde erişkinlerde nezle veya gribi önlediği gösteril-
memiştir.  Ancak bazı çalışmalara göre erişkinlerde nezle veya grip belirtilerini 6 günden 2’ye 
azalttığı gösterilmiştir.  Erişkinlerde etkisi savunma sistemini güçlendirmekle birlikte ağrı ve ateşi 
azaltmak üzerinedir.  Ancak çocuklarımıza gelince 18 yaş altında kullanılması önerilmemektedir 
çünkü çocuklarda etkilerini gösteren yeterli çalışmaların bulunmamasının yanı sıra, çocuklarda 
zehirlenme vakaları gösterilmiştir.  Hamile ve emzirenlere önerilmemektedir.

Eczanelerden satın alınabilen bitkisel sıvıdır.  746 erişkin denekli bir çalışmada bronşit, sinüzit 
ve nezle belirtilerini hafifletebileceğine dair kesin olmayan veriler saptanmıştır.  819 çocuklu bir 
çalışmada ise bronşit belirtilerini hafifletebileceğine dair yine kesin olmayan veriler saptanmış-
tır.  Bu konunun uzmanlarının birleştiği bir konu ise solunum yolu hastalıklarında pelargonium 
sidoides hakkında yeterli bilginin olmadığı yönündedir.  Bazı gruplara göre 6-11 yaş arasındaki 
kullanım mümkündür.  6 yaş altında, hamilelerde ve emziren annelerde kullanım ise zaten 
önerilmemektedir.

Beta Glukan
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Sonuç:

Siz anne ve babalar çocuklarınızın hastalan-
malarını doğal olarak istemezsiniz, ancak 2-8 
yaş arasında sıkça hastalanmalarının normal 
olduğunu kabul etmek, bu soruna mantıklı bir 
çözüm getirmek için atacağınız ilk adımdır.  
Hastalık, sağlık kadar doğal bir şeydir.  Ancak 
savunma sistemini güçlü tutarak hastalıklar-
dan korunmak veya onları daha kolay atlat-
mak mümkün.  Bu konu üzerindeki derleme 
sonucunda şunu görüyorum: çocuklarımızın 
savunma sistemlerini en üst düzeye çıkarmak 
için hayatlarına dengeli beslenme, hareket, 
düzenli uyku ve mutlu bir yaşam ortamı sağla-
malıyız.  Buna rağmen yine de hastalanabile-
ceklerini normal kabul etmelisiniz.  Günümü-
zün elde tutulur verilerine bakınca, çocukların 
savunma sis

temini güçlendirdiğini iddia eden bitkisel bazı 
ilaçların henüz kendilerini ispat etmediklerini 
görüyoruz.

Dr. Gökhan Mamur

Gecenin bir yarısı, çocuğunuzun ağlamasıyla 
uyandınız.  Zaten gündüz de biraz huzursuzdu. 
Onu sevmek için yanağına dokununca fark 
ettiniz ki; cildi çok sıcak!  Ölçüm yaptınız ve 
ateşinin 40 derece olduğunu gördünüz.  İşte o 
anda aynı ateş sanki bir parmağıyla bağrınıza 
dokunuvermiştir…

Resim 38. Çocuklarımızın ateşli olması endişe vericidir; fakat ateşin de faydaları vardır.

Ateş Konusunda 
Bilinmesi
Gerekenler
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Tarih içinde ateş bir bulgu değil hastalığın 
kendisi olarak algılanmıştır.  Ancak 1850’de 
Alman Dr. Carl Reinhold August Wunderlich 
ateşin hastalık değil bulgu olduğunu orta-
ya koymuştur.  Hastalık olmadığını bilmemi-
ze rağmen 1982’de yapılan bir araştırmada 
“ateş fobisi” (ateş'e karşı mantığa dayalı ol-
mayan korku) tıbbi literatüre geçmiştir.  Bu 
durum yalnızca ebeveynler değil aynı zaman-
da doktorların tedavilerini nesnel değil öznel 
şekilde etkilediği de gösterilmiştir.  20 sene 
sonra yapılan takip çalışmada her ne kadar 
mantığa yatkın olmasa da, bu fobinin aynen 
sürdüğü ortaya konulmuştur. Ateş beynin hi-
potalamus bölgesinin kontrolü altında olan 
savunma sisteminin doğal bir tepkisidir.  Bu 
bölge hastalık nedeniyle vücutta salgılanan 
PGE2 maddesinden etkilenip vücuda “ısı de-
recesini arttırın” emrini verir.  Normal vücut 
ısısı 36,8 + 0,7 derecedir. 
Sınıflama olarak ise: 

      38-39 derece hafif
      39-40 derece orta
      40-42 derece yüksek ateştir.

Vücut ısısının arttığı ortamda bazı mikropların 
bölünerek sayıca artması engellenmektedir.  
Bununla birlikte savunma hücrelerinin bölü-
nerek sayıca artması da bu ortamda hızlan-
maktadır.  Bazı araştırmalara göre ateşin var 
olduğu durumlarda hastalık süreci kısalmak-
tadır.  Buna ilaveten suçiçeği veya nezle gibi 
infeksiyonlarda ateş düşürücü ilaçlar kullanıl-
dığında, hastalık sürecinin ortalama 3-5 gün 
kadar uzayabildiği de gösterilmiştir.  Dolayı-
sıyla zorunlu olmadıkça ateşe müdahale edil-
memelidir.  Genel bir yaklaşım olarak ateşin 
derecesine göre değil, çocuğunuzun keyif ve 
genel durumuna göre ateş düşürücü kullana-
bilirsiniz.  Bazı çocuklar 38 derece ateşte ken-
dini son derece kötü hissederken bazıları 40 
derecede takla atıp oynarlar.  Ateş düşürücü 
kullanırken daha çok çocuğunuzun o günler-
deki yaşam kalitesini göz önünde bulundurun.

Ateş 
tarih içinde belki de yazılarda en çok bahsi geçen tıbbi bulgu-
dur.  Belirti demediğime dikkat etmişsinizdir.  Bunu demedim 
çünkü aslında ateş muayenede saptanan bir bulgudur ve halk 
arasında en iyi tanınanıdır.  Peki nedir bu asırlardır korkulara 
neden olan ateş?

Ateşin birçok faydası vardır
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Çocuğunuzda ateş gelişince kullanabileceğiniz genel bir yaklaşım 
aşağıda mevcuttur:

Bu bilgileri okurken aklınızdan geçenleri tahmin edebiliyorum: “İyi hoş da, benim bebeğim ya ateşten do-
layı havale geçirirse?”  Ateşten kaynaklanan havale 6 ay-6 yaş arasındaki dönemde söz konusu olabilir.  
Ateşten kaynaklanan havalenin olma oranları oldukça düşüktür.  Ancak olduğu takdirde de çoğu zaman 
çocuğunuzun merkezi sinir sistemine uzun dönemde herhangi bir zarar vermemektedir.  Ateşten dolayı 
havale geçiren çocukların özgeçmişlerinde birçok zaman aile fertlerinin de çocuklukların da böyle bir soy-
geçmiş vardır.  Bunun haricinde eğer çocuğunuz daha önce ateşten dolayı havale geçirdiyse tekrar geçirme 
olasılığı artmaktadır.  Bu iki grupta bulunuyorsanız o zaman ilgili yaş gruplarında ateş çıkınca, kontrolünü 
daha iyi yapmalısınız.
Kış mevsimlerinde bulaşıcı hastalıkların artmasıyla ateşin eşlik ettiği durumlar ile daha sık karşılaşacaksınız.  
O anda her ne kadar sıkıntı hissedip üzülseniz de, bu bilgileri mümkün olduğu kadar çağrıştırın.
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Resim 39. Birlikte cin gözlerle bakalım. 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

Bebişlerimizin Zekalarını Nasıl Arttırabiliriz?

Dr. Gökhan Mamur
 

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre bir çocuğun zekasını belirleyen en 
önemli unsur genleridir, yani anne ve babanın zekası.  Ancak genleri aktarırken 
dikkat etmek gerekiyor, çünkü erkeklerin spermindeki DNA’da 30 yaştan itiba-
ren hata oranı artıyor.  Bir araştırmaya göre de 40 yaş üstü erkeklerin dünyaya 
getirdikleri çocuklarda daha genç babalara kıyasla 6 kat daha fazla otizm gö-
rülmektedir. 

Bebeğinizin beslenmesine dikkat!  
Yaşamın ilk bir yılında anne sütü ile 
beslenen bebeklerin zekası, mama 
ile beslenenlere kıyasla daha yüksek-
tir.  Aynı zamanda bol omega 3 yağ 
asidi (balık) tüketen bebek ve çocuk-
ların zekaları için de, tüketmeyenlere 
kıyasla aynı şeyi rahatlıkla söyleyebi-
lirim. 

Uyusun da büyüsün.  Yalnızca bü-
yümek değil aynı zamanda akıllı ol-
ması için.  Uyku beynin dinlenme ve 
gelişme dönemidir.  Örneğin,  ilkokul 
çağındaki bir çocuk günde 9 saatten 
az uyursa öğrenme kabiliyeti ciddi 
anlamda düşmektedir.

Oksijen ve hareket. Hamilelerin 
günde 30 dakika yürüyüş yapmala-
rı, yapmayanlara kıyasla IQ’ su daha 
yüksek bebeklerin dünyaya gelmesi-
ne yardımcı oluyor.  Yalnızca anneler 
değil, çocukların da temiz ve açık ha-
vada oynamaları yeni beyin hücrele-
rinin oluşumunda çok etkilidir.
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Müzik yalnızca ruhun değil aynı zamanda beynin de gıdasıdır.  Mozart’ın bir sonata-
sını dinletmek o an için IQ’yu yaklaşık 10 puan arttırmaktadır.  Çocuğunuz büyüdükçe ona 
mutlaka bir müzik aleti çalmasını öğrenmesini sağlayın.  Erken yaşta müzik aleti çalmayı 
öğrenmek, uzun vadede çocuğun fen ve matematik bilimlerinde daha başarılı olmasını sağ-
lamaktadır.  Müzik aleti çalmak, beynin hemen hemen her merkezini aynı anda uyarmasına 
ve kullanımına neden olmaktadır.

Ona okuyun ki o da okusun.  Özellikle dokuzuncu aydan itibaren kitap okunan çocuk-
ların, okunmayan çocuklara kıyasla ilerideki okul başarıları daha yüksektir ve kitap okuma 
eğilimleri çok daha fazladır.  Okuyacak ki bilgiye ulaşsın ve beyin çalışsın.

Sevgi yalnızca kalbi için değil, bebeğinizin bazı beyin bölgelerinin gelişmesi için de şarttır.  
Bu nedenle onu öpün, koklayın, mıncıklayın (bizim kültürümüz için kolay olsa gerek)

Muhabbet olsun.  Bebeğinizle ana rahmindeyken ve sonrasında da konuşun; çünkü beyni-
nin birçok bölgesini uyarmakla birlikte onun dil eğitimi için de lokomotif görevi yapacaktır.  
Bizler de çocukken masallar bizleri ne diyarlara götürürdü bir hatırlayın.

Hamilelik öncesi annenin sağlıklı olması, bebeğinin zekasını doğrudan etkilemektedir.  
Hamile olduktan itibaren annenin sigara, alkol veya uyuşturucudan kurtulması her konuyu 
süt liman haline getirmez.  Annenin hamilelik öncesi sağlığına dikkat etmesi, spor yapma-
sı, dengeli beslenmesi ve uykusunu tam alması, ileride rahmine düşecek bebeğin zekasını 
olumlu etkilemektedir.

Evde kurşun içeren tüm nesneleri evden uzaklaştırın.  Yaşamın ilk yıllarında kurşun 
zehirlenmesi zekayı doğrudan etkileyecektir.

Pahalı ve sözde zihin geliştirici video cd’ler, oyuncaklar, zamazingolar hakkında.  
Bebeğinizin zekasını tüketici toplumun parası değil, sizin onunla geçireceğiniz zaman ve 
göstereceğiniz ilgi geliştirecektir.  Bebeğiyle zaman geçiren ve bire bir ilgilenen ebeveynlerin 
çocuklarının ikinci dil öğrenme ve matematik kabiliyetlerinin daha ileri olduğu gösterilmiştir.  
Unutmayın, bebeğiniz bir bilgisayar değil ki cd’yi taktığınızda gigabaytlar indirsin.

Dışarıda ve yeşilliler içinde bulunmak çocukların konsantrasyon kabiliyetlerini ve üreti-
ciliklerini arttırır.

Bisfenol A içeren biberon, süt pompaları ve gıda kaplarından uzak durun.  Karsinojen ol-
makla birlikte bisfenol a’nın olumsuz etkileri arasında hafıza kaybı ve öğrenim kabiliyetinde 
azalma gösterilmiştir.

Gıda üretiminde kullanılan böcek ilaçlarına maruz kalmış ürünleri tüketen gebelerin ço-
cuklarında hafıza ve problem çözme kabiliyetlerinde azalma saptanmıştır.  Bu nedenle hem 
anneler hem de çocukların tükettiği sebze ve meyvelerin son derece iyi yıkanması şart.
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Sonuç olarak bir cümlede özetlemek gerekirse, mümkün olduğu kadar doğanın ilkelerini dikka-
te alarak, genç yaşta çocuk sahibi olmak, yeşillik içinde hareketli olmak, temiz hava solumak, 
temiz ve kaliteli gıdalar tüketmek, uykumuzu almak,  kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve sevgi 
dolu bir aile ortamı yaratmak, çocuklarımızın zeka düzeyini çok olumlu yönde etkileyecektir.
 

Resim 40. Çocuklar tabiatla uyum içinde yetiştirilmelidir.
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Genel Bilgiler

Aşılar Doç. Dr. E. Çağrı Dinleyici

Bebeklik ve çocukluk çağında tekrarlayan in-
feksiyonlardan korunmak için ilk 6 ay yalnızca 
anne sütü kullanılması, temiz içme suyu kulla-
nılması, sağlıklı beslenme ve sağlıklı çevre or-
tamının yanında önemli basamaklardan birisi 
de AŞILAMA’dır. Aşılama, hastalık tablosu ge-
lişmeden yapılan bir uygulama olduğundan, 
aslında tüm tedavi yaklaşımlarından daha üs-
tündür. Tüm dünyada infeksiyon hastalıkları-
nın aşılarla engellenmesi halinde, özellikle 5 
yaşından küçük çocukların hastalık ve ölüm 
oranları azaltılabilecektir. 
Bebeğin doğumu ile birlikte, doktor tarafından 
önerilen aşı takvimine bağlı kalınması hem 
bebek ve ailesi için, hem de toplum için çok 
önemlidir. Uzun süreli ve ciddi tıbbi araştırma-
larla, şu anda uygulanmakta olan aşıların tü-
münün bebek ve çocuklara yararı olduğu gös-
terilmiştir. Bu nedenle uluslararası ve ulusal 
platformlarda uzman toplulukları tarafından 
alınan ortak karar, bu aşıların hepsinin bebek 
ve çocuklara yapılması yönündedir. Çocukla-
ra uygulanan aşı takvimi, her yıl bilimsel geliş-
meler doğrultusunda güncellenmekte ve yeni 
bilgiler ışığında uygulanmaktadır. 
Aşının yapılma zamanı ve bebeğin savunma 
sisteminin aşıya vereceği cevap çok önemli-
dir. Bazı aşılar hemen doğumu takiben yapı-
lırken (örneğin Hepatit B), bazıları da bebek 
12. ayına geldiğinde yapılmaktadır (örneğin 
kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı). Aşının 
tavsiye edilen zamandan sonra yapılmış olma-
sı, aşı yapılıncaya kadar ve yapıldıktan son-

ra da koruyuculuğun başladığı süreye kadar, 
bebeğin o hastalık için risk altında olmasına 
neden olacaktır. Aşının önerilen zamandan 
erken yapılması da aşı koruyuculuğunu olum-
suz etkileyecektir. Örneğin kızamık hastalığın-
dan korunmada ilk 1 yılda anneden bebeğe 
geçmiş olan bağışıklık (antikorlar) yeterlidir. 
Bu nedenle kızamık aşısı, kızamık-kızamıkçık-
kabakulak karma aşısı şeklinde bu koruyucu-
luğun sona erdiği 12. ayda uygulanmaktadır. 
Bu aşının zamanından önce, örneğin 6. ayda 
uygulanması durumunda, anneden bebeğe 
geçmiş olan koruyucu antikorlar aşının etkisini 
ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle aşı uzman-
ları tarafından detaylı çalışmalar sonucunda 
belirlenmiş olan AŞI TAKVİMİNE UYUM, ço-
cuklarda aşılamada temel hedeflerden biridir. 
Bebeğinize ya da çocuğunuza bazı aşılar tek 
doz, bazıları 2 doz, bazıları ise 4 doz uygulan-
maktadır. Aşıların hangi aylarda uygulanacağı 
gibi, hangi aralıklar ile uygulanacağı da be-
beğin yaşına ve uygulanan aşıya göre değişik-
lik gösterir. Örneğin verem aşısı (BCG aşısı) 2. 
ayda uygulanıp bir daha uygulanmamaktadır. 
Konjuge pnömokok aşısı (zatüre aşısı) ise 2. 
ay, 4. ay ve 6. ayda 3 doz uygulandıktan son-
ra, bu aşının etkinliğinin arttırılması ve daha 
uzun süreli etkili olabilmesi için 12. ayda bir 
doz daha tekrarlanması gerekmektedir. Bazı 
aşılar iğne şeklinde olmakta iken (örneğin 
hepatit B aşısı), bazı aşılar ise ağızdan damla 
şekline uygulanmaktadır (rotavirüs ishal aşısı).
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Resim 41. Aşı takvimine uyulması toplum sağlığı için çok önemlidir.

şı uygulaması çocukluk çağı başta ol-
mak üzere tüm toplum için en etkin 
korunma yöntemidir (Resim 41). Ör-

neğin geçmişte çok ciddi bir hastalık ve ölüm 
nedeni olan çiçek hastalığı tüm dünyada aşı 
uygulamaları ile 1977’de ortadan tamamen 
kaldırılmıştır. Ülkemizin de içinde olduğu bir-
çok ülke 2000’li yıllar ile birlikte çocuk felci-
nin artık görülmediği bölgeler arasında yer 
almaktadır. Çok kısa bir süre öncesine kadar 
ağır sakatlıklar ile sonuçlanan bu hastalık, 
yapılan düzenli aşılamalar sayesinde artık ço-
cuklarımız için bir tehlike oluşturmamaktadır. 
Benzer şekilde aşı uygulamalarının yaygın ve 
düzenli yapılması ile birlikte kızamık hastalı-
ğının ortadan kaldırılması konusunda da bü-
yük adımlar atılmıştır. Çocuk felci ve kızamık 
aşıları konusunda yaşanan bu gelişmeler ile 
birçok çocuğumuzun kaybedilmesi veya sakat 
kalması engellenmiştir. Ülkemizde yine aşı uy-
gulamalarının düzenliliği sayesinde annelerde 
ve yenidoğan bebeklerde tetanoz hastalığı da 
ortadan kaldırılmıştır. Ülkemizde halen yapıl-
makta olan bu aşıların düzenli uygulanması-
nın devam edilmesi, bazı hastalıkları oluşma-
dan önleyecek, riskleri ortadan kaldıracak ve 
böylelikle ek tanı ve tedavi yöntemlerinin mas-
raflarından da kaçınılmış olacaktır. 
Bebeğinize yaşamın ilk yılında uygulanmakta 

olan tüm aşılar bebeğinizi özellikle bu hassas 
dönemde hastalıklardan korunmasında çok 
etkilidir. Bebeğinizin bazı hastalıklar için risk 
grubunda ve vücudunun korunmasız olduğu 
en önemli dönem özellikle yaşamın ilk bir yı-
lıdır. Bu nedenle bebeğinize aşılarını düzgün 
olarak yaptırmanız aşı ile korunulabilir hasta-
lıklardan onu koruyacak ve sağlıklı bir çocuk 
olmasına yardımcı olacaktır. Aşıların aynı gün 
içerisinde uygulanması bazı aşılar için öneril-
mesinin yanında; aşıların aynı gün, aynı kişi 
tarafından yapılması, kayıt ve takibinin düzen-
li olması açısından da önemlidir. Bebeğinize 
aynı gün içerisinde birden fazla aşının yapıl-
ması hiçbir sakınca oluşturmamaktadır. Örne-
ğin 2. ayında bir sağlıklı bebeğe sol kol omuz 
bölgesinden BCG aşısı, sağ ve sol uyluktan da 
konjuge pnömokok aşısı ve 5’li karma aşı uy-
gulaması yapılmaktadır. Bu aşıların yapılması 
ile bebeğinizin verem, zatüre, menenjit, çocuk 
felci, difteri, tetanoz ve boğmaca gibi hasta-
lıklardan korunması hedeflenmektedir (Resim 
42). Kısa süren ve sıklıkla bebeğinizin ağla-
ması dışında hiçbir problem yaşamayacağınız 
bu aşı uygulaması ile çok ciddi hastalıklara 
karşı bebeğinizi koruma şansınız oluşmakta-
dır.

A
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Çocukluk çağı aşılarının hemen hemen tama-
mı iğne şeklinde olup, deri altına ya da kas 
içine uygulanır. Bebeklerde 1 yaşından önce 
aşılar uyluk bölgesine (üst bacak yan kısmına) 
uygulanır, daha sonrasındaki yaşlarda da kol 
veya bacaktan uygulanabilir. Bunun tek istis-
nası BCG (verem) aşısıdır. Verem aşısı tüm be-
beklere yaşamın 2. ayında sol omuzdan uygu-
lanır. Ağızdan uygulanan aşılar ise çocuk felci 
aşısının bir çeşidi ve rotavirüs ishali aşısıdır. 

Resim 42. Bebeklerimizi ciddi hastalıklardan, 
aşılar sayesinde koruyabiliriz.

Aşılarda geciktirme ve/veya hiç uygulamama 
kararı mutlaka çocuk doktorunuz tarafından 
alınmalıdır. Bir önceki aşı uygulaması sonra-
sında alerjik bir reaksiyon olmamışsa, çocuğa 
aşı uygulanmasında engel yoktur. Eğer bebe-
ğin aşıların içinde bulunan, üretimi sırasında 
kullanılan maddelere karşı alerjisi doktoru 
tarafından saptandıysa, aşılama yapılmaz. 
Bunlar dışında bebek veya çocukta bağışıklık 
sistemini etkileyen bazı hastalıklar mevcutsa, 
bazı aşıların uygulanmaması ya da ertelenme-
si gerekebilir. Ancak bu kararın da yine bebe-
ğin takibini yapan çocuk doktoru tarafından 
verilmesi gerekmektedir. 

Aşı Olunmasına Engel Oluşturmayan Durumlar

Hafif hastalıklar 
    Düşük derecede ateş
    Üst solunum yolu infeksiyonu
    Orta kulak iltihabı
    Hafif ishal
Bebeğin ya da çocuğun antibiyotik tedavisi alması
Hastalık teması ya da iyileşme evresinde olmak
Evde gebe birisinin bulunması
Emzirme
Prematüre bebek
Aşıda bulunmayan maddelere karşı alerji
Birden fazla aşının aynı anda uygulanması
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Çocuğa Aşı Yapılacağı Dö-
nemde Ağrı Kesici/Ateş 
Düşürücü Verilmeli midir?

Aileler ve hekimler arasında da sık yapılan bir 
uygulama aşı öncesi veya hemen sonrasında, 
çocuklara ateş düşürücü verilmesinin gösteril-
miş kesin bir yararı yoktur. Bunun yanı sıra son 
yıllarda aşı yapılan araştırmaların sonucunda 
çocuğa ateşi olmadan verilen ateş düşürücü-
nün, aşının koruyucu etkisi üzerine olumsuz 
etkisi olabileceği yönündedir. Aşı uygulaması 
sonrasında çocuklarda hafif ateş görülebilir 
ve her ateş durumunda ilaç verilmesine ge-
rek yoktur. Yüksek ateşin olması, ateş dışında 
başka şikayetlerin de bulunması durumunda, 
ya da çocuğun daha öncesinde ateşli havale 
geçirmiş olması halinde doktoru ile konuşarak 
ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir.

Çocuğa Ait Aşı Bilgileri Na-
sıl Saklanmalıdır?

Çocuklarda aşının hangi tarihte, nerede ya-
pıldığı, aşıyı uygulayan kişinin ismi, yapılan 
aşının ismi ve uygulama yeri mutlaka bir kart 
şeklinde ailede bulunmalı ve ömür boyu sak-
lanmalıdır (Resim 43). Çocukluk dönemine 
ait birçok hatıra saklanırken, şu anda ergen 
ya da erişkin olmuş birçok kişinin aşılanma-
sına ait bilgiler bulunmamaktadır. Bu neden-
le aşı bilgilerinin aile tarafından saklanması 
gerekir. Ayrıca özel aşıların üzerinde bulunan 
lot numaralarının da (kutu üzerinde yazılı bu-
lunan numaralar) aşı kartına yapıştırılarak 
saklanmasında yarar vardır. Bunun yanında 
TC Sağlık Bakanlığı tüm çocuklarda aşılama 
bilgilerinin detaylı bir veritabanı üzerinden 
kaydedilmesi ve takip edilmesi üzerinde bir 
çalışma hazırlamıştır. Gelecek dönemde artık 
herkesin vatandaşlık numarası ile aşılama bil-
gilerine ulaşılabilmek olanaklı olacaktır.

Resim 43. Aşı Kartı
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Ülkemizde Sağlık Bakanlı-
ğı Tarafından Hangi Aşılar 
Ücretsiz Yapılmaktadır?

Ülkemizde halen verem aşısı (BCG aşısı), he-
patit B aşısı, 5’li karma aşı (difteri, boğmaca, 
tetanoz, çocuk felci ve menenjit), 13 değerlikli 
konjuge pnömokok aşısı, kızamık-kızamıkçık-
kabakulak aşısı bebek ve çocuklara ücretsiz 
olarak uygulanmaktadır. İlkokul 1.sınıfta dört-
lü karma aşı uygulaması 2011 yılında başla-
mıştır. Bunun dışında 65 yaşından büyüklere, 
kalp-böbrek-kan hastalığı olan, şeker hastalı-
ğı bulunan veya herhangi bir nedenle dalağı 
alınmış kişilere hastalıklarını belirten raporları 
ile grip (influenza) ve zatüre (pnömokok) aşı-
ları uygulanmaktadır. Gebelik süresince anne 
ve bebeği tetanozdan korumak amacıyla teta-
noz aşısı uygulanmaktadır. 
 

Ülkemizde Hangi Özel Aşı-
lar Bulunmaktadır?

Ülkemizde çocuklarda ve erişkinlerde olan et-
kinliği geniş çalışmalar ile gösterilmiş ve Sağ-
lık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel 
aşılar da bulunmaktadır. Bu aşılar ücrete ta-
bidir ve doktorunuzun önerileri doğrultusunda 
yapılmaktadır. Bu aşılar içerisinde Hepatit A 
aşısı, suçiçeği aşısı, 10 içerikli pnömokok aşı-
sı, rotavirüs ishali aşısı bulunmaktadır. Bunlar 
dışında beşli karma aşı içerisine Hepatit B an-
tijeni eklenmesi ile elde edilen 6’lı aşı bir iğne 
ile 6 hastalıktan korunma için tercih edilebilir. 
Erişkinlerde hepatit A ve hepatit B geçirmemiş-
se, bu iki hepatit virüsünden de koruyan bir 
aşı bulunmaktadır. Mevsimsel grip aşısı da risk 
grupları dışında özel aşı olarak uygulanabil-
mektedir. Erişkin tip boğmaca aşısı da özellik-
le boğmaca için risk grubundaki küçük bebeği 
olan ebeveynlere, ailenin diğer bireylerine ve 
sağlık çalışanlarına uygulanabilir. Rahim ağzı 
kanseri aşısının (HPV aşısı) özellikle ergenlik 
döneminden sonraki kız çocuklarına uygulan-
dığında ileride HPV ile ilişkili rahim ağzı kan-
serinden koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca meningokok menenjitinden koruyan 
aşıların da yakın zamanda ülkemizde kullanı-
ma girmesi planlanmaktadır.
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İshal çocukluk çağının en önemli hastalıkla-
rından biridir ve 5 yaşından küçük çocuklarda 
ciddi hastalık tablolarına neden olabilmekte-
dir. Çocuklarda en sık ishal etkeni rotavirüs-
tür. Çocuklarda neden olduğu ishal ve kusma, 
beraberinde ateş ve ciddi sıvı kayıpları (dehid-
ratasyon) ile seyreder; hatta bebeğin hasta-
nede kalmasına ve damardan sıvı takviyesine 
de ihtiyaç duyulabilir. Çocukluk çağında ro-
tavirüslerin neden olduğu ishallerden korun-
mada kullanılan rotavirüs aşıları ülkemizde de 
bulunmaktadır. Henüz ücretsiz aşı takviminde 
bulunmayan bu aşıyı, hekiminizin önerileri 
doğrultusunda uygulanması yararlı olacaktır. 
Ağızdan damla 

şeklinde uygulanan rotavirüs aşısının ilk dozu 
bebek 6–8 haftalık olduğunda uygulanır. Uy-
gulanma düzeni 2 ay arayla iki veya üç doz 
halindedir. Rotavirüs aşısı 8. aydan sonra 
uygulanmamalıdır. Rotavirüs aşısı uygulama-
sının, bebeklerde hastaneye yatış gerektiren 
ve ciddi sıvı kaybına neden olan ağır ishallere 
karşı koruyucu olduğu yapılan tıbbi çalışma-
larda gösterilmiştir. Rotavirüs aşısının diğer 
çocukluk çağı aşıları ile birlikte uygulanmasın-
da sakınca yoktur. Bebeğinizin anne sütü al-
ması veya aşı sonrası emzirilmesinin herhangi 
bir sakıncası bulunmamaktadır. Rotavirüs aşı-
sı sadece rotavirüs ishallerinden korumakta 
olup, aşı yapılan bebeklere başka mikroplar 
ile ilişkili ishallerin görülebileceği unutulma-
malıdır. 

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

 
Resim 44. Pnömokok aşısı çocuklarımızı zatüreden korur.

Bebekleri İshalden Koruyan Bir Aşı Mevcut mudur?
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Pnömokok infeksiyonları gelişmekte olan ül-
kelerde 5 yaş altındaki bebek ve çocuklarda 
en sık hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer 
alırlar. Pnömokok bakterisi bebek ve çocuk-
larda menenjit, akciğer infeksiyonu (zatüre/
pnömoni), kan dolaşım infeksiyonu ve orta 
kulak iltihabına (otit) neden olmaktadır (Resim 
44). Pnömokok hastalıklarından korunmada 
en etkili yöntem bebeklerin pnömokok aşıları 
ile aşılanmasıdır. 13 içerikli konjuge pnömo-
kok aşısı ülkemizde sağlık bakanlığı 2011 yılı 
Nisan ayından itibaren tarafından tüm çocuk-
lara ücretsiz olarak 2. ay, 4. ay, 6. ay, 12. 
ayda 4 doz olmak üzere uygulanmaktadır. 
Aşının 2000 yılından beri uygulanmakta olan 
ülkelerde, pnömokok bakterisinin neden oldu-
ğu menenjit, zatüre ve orta kulak iltihabı has-
talıklarının sıklıklarında belirgin azalma kay-
dedilmiştir. Bunun yanında 2 yaşının altındaki 
bebeklerin aşılanmasını takip eden yıllarda, 
65 yaşının üzerindeki bireylerde de (kendileri 
aşı olmadan) pnömokok infeksiyonlarının sık-
lığında azalma olduğu görülmüştür. Ülkemiz-
de ve Avrupa ülkelerinde 2009 yılından itiba-
ren 10 içerikli konjuge pnömokok aşısı ruhsat 
almıştır. Yeni aşı ile eklenen 3 pnömokok ti-
pine daha karşı korunma olanağı sağlanmış, 
bununla birlikte orta kulak iltihabına karşı da 
koruyuculuğun yüksek olduğu ile ilgili çalışma 
sonuçları elde edilmiştir. Orta kulak iltihabı, 
çocuklarda en sık doktora başvuru ve antibi-
yotik kullanımı nedenlerinden biridir. Bunlarla 
birlikte iyi tedavi edilemeyen orta kulak iltiha-
bı bebek ve çocuklarda ciddi infeksiyonlara 
ve sağırlığa neden olabilmektedir. Konjuge 
pnömokok aşılarının uygulanması ile birlikte 
çocuklarda antibiyotik kullanım ihtiyacında da 
belirgin azalma sağlandığı gösterilmiştir. 

Pnömokok İnfeksiyonları 
Çocuklarda Ciddi Hastalık Et-
keni midir? Hangi Hastalıklara 
Neden Olabilir? Aşı ile Korun-
mak Olanaklı mıdır? 

Grip Aşısı Faydalı mıdır? 

Her sene tekrarlanan grip aşıları ile gripten 
(Infleunza infeksiyonu) korunmak olanaklı-
dır. İdeal olarak Eylül-Kasım ayları arasında 
uygulanmalıdır. Gribi önleyen virüs aşıları, 
sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Her virüsün üzerinde kendine ait özellikleri 
belirleyen “antijen” adı verilen yapılar vardır. 
Vücudun bağışıklık sistemi, virüslerin anti-
jenlerini tanıyan “antikor” denilen savunma 
elemanlarını kullanır. Aşıların içerisinde de 
bulunan bu antijenler sayesinde, bağışıklık 
sistemimiz virüsle karşılaşmadan, virüse karşı 
dayanıklı-dirençli olmamızı sağlar. Bazı vi-
rüsler antijenlerini değiştirebildikleri için her 
sene grip aşılarında da değişiklikler yapılır. 
Grip sezonundan önce, Sonbahar aylarında 
çocuk ve erişkinler aşılanabilirler. Grip aşı-
ları, nezleden (soğuk algınlığı) korumazlar. 
Sadece influenza virüslerine karşı etkilidirler. 
Ancak gribi önleyerek, dolaylı yoldan gri-
be bağlı gelişebilecek bazı komplikasyonları 
önleyebilirler. Bu komplikasyonlar genellikle 
solunum yollarımız içinde veya çevresinde 
bulunan sinüsler, kulaklar veya akciğerlerde 
meydana gelir. Grip ile birlikte orta kulakta 
sıvı toplanması (efüzyonlu otit), orta kulak il-
tihabı (akut otit), sinüzit ve zatüre (pnömoni) 
görülebilir. Uluslararası kuruluşlar 6 ay ile 18 
yaş arasındaki çocukların her yıl grip aşısı ile 
aşılanmasını önermektedir. Ayrıca bu çocuk-
larla temasta olan erişkinlerin ve ebeveynle-
rin de aşılanmasını önermektedirler. Ayrıca 
50 yaşın üzerindeki bireyler, huzur evlerinde 
yaşayanlar, herhangi bir sebebe bağlı olarak 
solunum sıkıntısı olanlar, astım, kronik kalp 
ve akciğer hastalığı olanlar, grip sezonunda 
hamile kalmayı planlayan bayanlar ve sağlık 
çalışanlarının grip aşısı yaptırmaları, ayrıca 
tüm bu risk grubundaki kişilerle temasta olan 
herkesin aşılanması önerilir. 
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Suçiçeği çocukluk çağının en sık görülen ve 
en bulaşıcı infeksiyonlarındandır (Resim 45). 
Özellikle okul dönemlerinde salgınlar şeklin-
de görülebilir. Suçiçeği infeksiyonlarıyla ilişkili 
ağır hastalıklar ve komplikasyonlardan korun-
mada en etkin yöntem suçiçeği aşısının uygu-
lanmasıdır. Suçiçeği aşısının ilk dozu, özel aşı 
olarak, 12. ayda uygulanmaktadır. Suçiçeği 
aşısının 4-6 yaşta bir doz daha uygulaması-
nın çocuklarda koruyuculuğu arttırdığı göste-
rilmiştir. Daha büyük çocuklarda ve erişkin-
lerden de suçiçeği geçirmemiş olanlarda aşı 
uygulaması yararlı olacaktır.

Son yıllarda özellikle ergenlik döneminde gel-
miş kız ve erkek çocukların aşılanması büyük 
önem kazanmıştır. Ergenlik döneminde klinik-
lere başvuran çocukların aşı ile korunulabilen 
hastalıklar yönünden değerlendirilmesi ve bu 
çocuklara gerekli durumlarda Hepatit A, su-
çiçeği, erişkin tip boğmaca aşısı ve HPV aşısı 
(kız çocuklarına) hakkında bilgi verilmesi ve 
bu aşıların uygulanmasında yarar vardır. Yurt-
dışında bazı ülkelerde bu gruptaki çocuklara, 
menenjitin önemli nedenleri arasında yer alan 
meningokok bakterisine yönelik meningokok 
aşısı da uygulanmaktadır. Unutulmaması ge-
reken konu bu gençlerin 10-15 yıl sonrasının 
anne-babaları olacağı ve sağlıklı nesillerin 
gelişimine olumlu katkı sağlayacağıdır.

Resim 45. Suçiçeği döküntüleri kaşıntılı ve farklı boylardadır. İçlerinde sıvı 
bulunur ve 5-6 günlük bir süre içinde kabuklanarak kurur ve bulaştırıcılığını 
kaybeder. Gözlerde ve ağız içinde de döküntüler ortaya çıkabilir.

Suçiçeği İnfeksiyonundan 
Korunmak İçin Aşı Var 
mıdır?

Ergenlik Dönemine Gelmiş 
Çocuklarda Hangi Aşılar 
Yapılabilir?
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2000’li yılların 2. dekadında;

İleride sağlıklı nesillerin gelişmesinde temel basamaklar içerisinde bebeğin ilk 6 ayda anne 
sütü alması, dengeli ve gerekli besin öğelerini içeren beslenme ile devam edilmesi, bebekler ve 
çocuklar için araç koltuğu ve emniyet kemeri kullanılması, anne ve babanın hiçbir şekilde evde 
ya da ev dışında sigara içmemesi, bebeğin ve çocuğun yalnızca hasta olduğunda değil büyüme 
ve gelişimi için sağlık kontrollerinin çocuk hekimi tarafından düzenli olarak yapılması ve tüm 
bunların yanında AŞI İLE KORUNULABİLEN HASTALIKLAR için mevcut aşıların ZAMANINDA 
uygulanması gerekliliği akıldan çıkarılmamalıdır. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimizi koru-
yalım, geleceğimize sahip çıkalım.

Sağlıklı bir toplum için çocuklarınki kadar, 
ebeveynler ve diğer aile bireylerinin de sağ-
lığı korunmalıdır. Başta risk altında olanlar 
olmak üzere, tüm bireylere Hepatit B Aşısı 
önerilmektedir. Bunun dışında gebelik dö-
nemi öncesinde veya gebe olan bir annede 
Hepatit B infeksiyonu yapılan testlerde belir-
lendiğinde, bu anneden doğacak bebekte aşı 
ve serum uygulaması gibi gerekli uygulamalar 
yapılabilir. Evde küçük bebeği olan ailelerde, 
ebeveynlerin grip aşısı (influenza) ve erişkin tip 
boğmaca aşısı olmalarının bebek için yararlı 
olduğu gösterilmiştir. Doğumdan hemen son-
raki dönemde uygulanan bu aşılar emzirmeye 
bir engel oluşturmamaktadır. Bebeğin ilk aşı-
larının yapılacağı döneme kadar, aşı ile en-
gellenebilir hastalıklardan korunması, anne-
nin bu hastalıklardan korunması ile olanaklı 
olacaktır. 

Çocukluk çağında uygulanacak olan aşılar 
konusunda bilgileri lütfen Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı hekiminizden alınız. İnter-
net, diğer medya araçları, evdeki aile büyük-
leri ve dost-akrabadan kulaktan dolma bilgiler 
ile aşılar hakkındaki olumlu-olumsuz düşün-
celerin size ve çocuğunuza yararı olmayacak-
tır. Çocuğunuzun takibini yapan hekimin söz-
leri ve önerileri doğrultusundaki kaynaklardan 
(internet ve diğer görsel medya) alacağınız 
bilgiler yol göstericidir. Yanlış kaynaklardan 
alınacak bir bilgi doğrultusunda yaptırmadı-
ğınız/ertelediğiniz bir aşı uygulamasının, ço-
cuğunuzda ne tür risklere yol açabileceğini 
aklınızdan lütfen çıkarmayın.

Aşılar Konusunda 
Doğru Bilgilere Nereden 
Ulaşabilirim?

Anne-Baba Olarak Biz Aşı 
Olmalı mıyız?
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Bebek ve çocuklarda ağız ve dişlerle ilgili durumlar, 
kulak burun boğaz alanında görülen bazı hastalıklar-
la yakından ilişkilidir. Örneğin diş çıkaran bir çocukta 
görülen ateş, huzursuzluk ve kulak çekiştirme gibi be-
lirtiler, ebeveynler tarafından kulak iltihabı zannedile-
bilir. Bunun dışında, burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli 
ağız solunumu yapan çocuklarda sıklıkla diş çürükleri 
görülür. Daha ciddi bir durum olan dişlerde kapanma 
sorunları, yine geniz eti nedeniyle gelişen ortodontik 
bozukluklar nedeniyle olabilir (Bkz Adenoid yüz, Resim 
28). Bu nedenle ebeveynlerin ağız ve diş sağlığı hak-
kında temel bilgilere sahip olmaları, gelecekte ortaya 
çıkabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir.

Resim 46. Aşılanan her çocuk gelecek 
için bir umuttur.

Resim 47. Hedef: Hastalıkları oluşmadan önlemek.

Çocuklarda Ağız 
ve Diş Sağlığı
Dt. Hacer Esved 
Alireisoğlu
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Süt Dişleri Ne Zaman Çıkar? 

Resim 48. Önce ön kesici dişler çıkar.

Salya akıtma, çene ya da yüzde kızarıklık, ha-
fif öksürük, ısırma, ağrı nedeniyle huzursuzluk 
ve beslenmeyi reddetme olabilir. 38 derece-
nin altındaki ateşlenmeler, diş çıkarmaya eşlik 
edebilir. Ayrıca uykusuzluk, kulak çekiştirme 
ve yanak kaşıma görülebilir. Dişin çıktığı diş 
eti bölgesinde kanama olabilir; bu durum ma-
vimsi bir leke olarak görülür. Diş eti hemato-
mu (kan toplanması) denilen bu mavi lekeler 
için endişelenmek yersizdir ve genellikle bir 
süre sonra kendiliğinden kaybolurlar. Bebeğin 
izin verdiği ölçüde soğuk kompres uygulan-
ması, acıyı azaltıp iyileşmeyi hızlandırabilir.

Çocuğa çiğneyeceği bir şeyler vermek ve so-
ğuk içecek ile yiyecekler biraz rahatlatabilir. 
Parasetamol içeren şuruplar, doz ayarlaması 
için doktora danışıldıktan sonra uygulanabilir. 
Bebeğin dişetlerine alkol ve benzeri kimyasal 
herhangi bir madde sürmemek gerekir. Çocuk 
ve aile için sıkıntılı durumlarda, doktor öneri-
siyle Lidokain adlı dişeti duyarlılığını azaltan 
maddenin jel formları uygulanabilir.

İlk süt dişi ortalama olarak 
bebeklik döneminin 7. ayının 
ortalarında belirir. Fakat bu 
zaman bazen üçüncü aydan 
önce ve hatta on ikinci aydan 
sonra da olabilir. Genellikle 
ön alt kesici süt dişleri önce 
gelir.

Diş Çıkarma Belirtileri 
Nelerdir?

Diş Çıkarken Neler Yapılmalı?
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Çocuklar İçin Nasıl Bir Diş Fırçası Seçilmeli?

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçaları 
kullanılmalıdır. Fırça kılları aşınır aşınmaz (ortalama 6 ay) mutlaka değiştirilmelidir.

Resim 49. Çocukları diş fırçalamaya özendirmek gerekir.

Diş Fırçalamaya Ne 
Zaman Başlanmalı?

İlk dişlerin ağızda göründüğü dönem-
de temizleme işlemine de başlanmalıdır. 
Sabah öğünü sonrası ve gece yatmadan 
önce, temiz bir tülbent ya da gazlı bez 
ıslatılarak silmek faydalı olur. Diş fırçası 
kullanımına ise, çocuğun yine süt dişle-

rinden olan azı dişlerinin çıkmasından 
sonra (yaklaşık 2,5-3 yaşlar) başlanılması 
uygundur (Resim 49). Aynı şekilde sabah 
kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce 
üçer dakikalık bir fırçalama işlemi yeter-
lidir.
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Florür Nedir ve Ne Zaman Verilir?
 

Florür, çocukların büyüyen kemiklerinde ve gelişen dişlerinde biriken, dişlerin daha henüz çıkma-
dığı dönemde bile bebeklerde ve yetişkinlerdeki diş minesinin sertleşmesine yardımcı olan bir tür 
mineraldir. Dolayısıyla diş gelişiminde ve çürüklerin önlenmesinde önemli rolü bulunur. Vücuda 
alınan Florür’ün en önemli kaynağı içme sularıdır. Şebeke suyunda, şişelenmiş suların çoğunda 
ve Türkiye’nin büyük bir bölümünde içme sularında yeterli Florür bulunmamaktadır. 0,6 ppm 
değerinin altındaki değerlerdeki içme suları tüketiliyorsa, aileler bu durumu Çocuk Hekimleriyle 
paylaşmalıdır. Böylelikle 6 aylıktan itibaren çocuğa Florür başlanması gerekebilir. Bunun dışında 
Diş Hekimi tarafından, çocuğun dişlerine bu mineral sürülerek doğrudan uygulanabilir. 

Resim 50. Florür dişleri korur.

Diş Çürükleri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

• Dişler çıktıktan sonra biberon veya emzik ile uyunması.
• Emziğin, reçel gibi şekerli besinlere batırılarak kullanılması.
• İhtiyaçtan fazla şeker tüketilmesi.
• Çarpık veya üst üste binen dişlerin varlığı.
• Sık atıştırmak, öğünler arası abur cubur yenilmesi.
• Anne babanın ağız bakımının (hijyeninin) bozuk olması.
• İçme sularında florun yetersiz olması. 
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Dişlerdeki Çürükler İçin Ne Yapılmalı?

Toplumuzda yaygın olan “süt dişlerinin nasıl olsa yerine yenileri gelecek” düşüncesi nedeniyle 
erken çocukluk dönemindeki diş çürükleri ebeveynler tarafından ihmal edilmektedir. Böylelikle 
tedavi ettirilmeyen süt dişi çürükleri, çocukta bakımsız bir ağız görünümü dışında, diş ağrısı, 
ağız kokusu, çiğneme güçlüğü ve beslenme bozukluğuna da yol açabilir. Süt dişlerinin zama-
nında önce kaybedilmesi, gelecekte çocukta kalıcı dişlerin bozuk gelmelerine ve bu nedenle 
dişlerde çarpılmaya ve hatta çene gelişimi ile yüz görünümünde bozukluklara neden olabilir. 
Bu nedenle çocukluk çağındaki diş çürükleri ve diş çarpıklıkları ihmal edilmemeli, mutlaka bir 
Diş Hekimi’ne başvurulmalıdır.

Diş Yüzey Örtücüleri (Fissure Sealant) Çürüğü Nasıl Önler?
 

Diş yüzeyindeki girinti ve çıkıntılar, tıbbi adıyla fissürler, yiyecek artıklarının girmesine ve bakteri-
lerin kolayca dişlere yerleşmelerine neden olabilirler. Bu bölgeler çocuklar tarafından rahatlıkla 
temizlenemediğinde bu durum dişlerin çürümesiyle sonuçlanabilir. Fissür Örtücüler (Sealant-
lar), sıvı ve akışkan bir kıvamda oldukları için azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde bulunan fissür 
denilen küçük çukurların en derin noktasına kadar ulaşabilirler. Böylelikle sertleştiklerinde bu 
bölgeleri tıkayarak yiyecek artıkları ve bakterilerin yapışmasını engellemiş olurlar. Fissür örtücü 
tedavi yöntemi 6 yaşından itibaren kalıcı azı ve küçük azı dişlerine uygulanabilir. 

Resim 51. Fissür örtücüler ile diş çürükleri önlenebilir.

Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler
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Genellikle okul çağında, kalabalık ortamlar-
daki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelen 
çarpışma ve darbeler nedeniyle, çocukların 
dişlerinde çatlama, kırılma, sallanma, gevşe-
me ve gömülmeler olabilir. Hatta bazen dişin 
bir parçasının veya tamamının yerinden ayrıl-
dığı / koptuğu dahi görülebilir. Bu durumlar-
da en kısa sürede Diş Hekimine başvurmak 
gereklidir. Böylece diş kökünün kırılması gibi, 
ebeveynlerin fark edemeyeceği ciddi diş yara-
lanmaları Diş Hekimi tarafından belirlenebilir. 
Bunun dışında ayrıca travma nedeniyle, diş 
kökündeki beslenme bozukluğuna bağlı kay-
bedilebilecek bir diş bazen tedaviyle kurtarı-
labilir.
Dişin yerinden tamamen koptuğu durumlarda 
diş hemen yerine yerleştirilmeli ve Diş Hekimi-
ne ulaşılmalıdır. O anda değil de, aradan bir 
süre geçtikten sonra diş bulunabilmişse (1-2 
saat içinde); öncelikle dişin kök kısmına el 
değdirmeden diş yıkanmalı ve bir miktar süt 
içinde veya dilaltına yerleştirilerek yine hemen 
Diş Hekimine başvurulmalıdır.

Diş çürüklerine ağız kokusu sıklıkla eşlik eder. 
Ancak ağız kokusunun tek nedeni diş çürükleri 
değildir. Beslenme alışkanlıkları ve ağız hijyeni 
ile de ilgili olabilir. Bunun dışında burun tı-
kanıklığı ve geniz etine bağlı ağız solunumu 
yapan çocuklarda tükürüğün kuruması ve ağız 
içi bakteri dengesinin bozulması nedeniyle de 
ağız kokusu olabiliyor. Geniz akıntısına yol 
açan alerjik nezle ve sinüzit ile, üst-alt solu-
num yolu infeksiyonları gibi iltihaplı hastalık-
larda da koku olabilir. Bunun dışında örneğin 
şeker hastalığı ile karaciğer, mide ve böbreği 
ilgilendiren sistemik hastalıklar da ağız koku-
su yapabilir. Yani ağız kokusu olan bir çocuk 
kulak burun boğaz, çocuk hastalıkları ve diş 
hekimliği gibi farklı branş hekimleri tarafından 
değerlendirilebilir.

Süt Dişlerinde Kırılmalar 
Olursa Ne Yapılmalı?

Ağız Kokusunun Tek Ned-
eni Diş Çürükleri midir?
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ocukların hastalıklara karşı di-
rençli olmalarını, sağlıklı olarak 
büyüme ve gelişebilmelerini sağ-
lamanın, hatta okul başarılarını 

arttırabilmenin yollarından birisi de sağ-
lıklı beslenmelerinden geçer. Ebeveynler 
olarak çocuklarımızın iştahı bizlere her 
zaman az gelebilir. Ancak çocuğun çok 
iştahlı olması ve verilen her besini bolca 
yemesi acaba onun için sağlıklı mıdır? 
Çocukları hastalıklardan koruyabilmek 
için, yanlış beslenmenin yol açabileceği 
durumları ve doğru beslenmenin nasıl ol-
ması gerektiği hakkında fikir sahibi olun-
ması gereklidir.

Ç

Obezite Bir Hastalık mıdır?

Obezite bir hastalıktır; mutlaka kontrol ve tedavi edilmelidir (Resim 52). Vücutta yağ dokusu-
nun normalden fazla miktarda olması veya vücuttaki yağ miktarının tüm vücut ağırlığına göre 
oranının artması durumuna obezite diyoruz. Ülkemizde son yıllarda çocuklar için, obezite de 
önemli bir sağlık sorunu olmaya başlamış durumdadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri 
yanlış beslenme alışkanlığıdır. Erişkin dönemde obez olanların 1/3’ünde obezite çocukluk 
çağlarında başlamıştır. Obezite, hormonal bozukluklara bağlı olarak görülebilse de, obez ço-
cukların çoğunda şişmanlığa neden olabilecek önemli bir hormonal bozukluk genellikle sap-
tanmaz.
Obeziteyi nedenlerine göre iki ana grupta inceleyebiliriz. Basit obezite veya "ekzojen obezite" 
diye adlandırdığımız obezite tipi çoğunlukla aşırı yemek yemeye bağlıdır. Ekzojen obezitesi olan 
çocukların boyları da yaşıtlarına göre uzundur. İkinci tip obezite ise “patolojik obezite” diye 
adlandırılır ki bu obezite tipinde tıbbi bir sorun-hastalık saptanır. Bu tip patolojik obezitede 
çocuklar çoğunlukla kısa boyludurlar.
Şişmanlığın çeşitli nedenleri vardır. Bunları alt başlıklara ayıracak olursak:

Ailesel nedenler: Anne ve babanın her ikisi birden şişman ise, çocuklarında obezite görülme 
ihtimali %80’dir. Ebeveynlerden sadece biri şişman olduğunda çocuğunun obez olma ihtimali 
%40’a düşer. Çünkü bu tip ailelerde genellikle yenilen yiyecek miktarı çoktur ve alınan kalori 
her zaman, harcanan kaloriden fazladır. Obez çocukların ailelerinde de fiziksel aktivitenin (ha-
reketliliğin) yani enerji tüketiminin az olduğu görülmüştür. Bu nedenle fizik aktivitenin arttırılması 
tüm aile bireyleri için önerilir.

Resim 52. Obezite çocuklarımızın geleceğini tehdit 
eden önemli bir hastalıktır.

Çocuklarda Beslenme

Dr. Deniz Tamtekin
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Çevresel nedenler: Kentlerde apartmanlarda, küçük alanlarda yaşayan çocuklarda fiziksel akti-
vite yeterli olmamaktadır. Yani obez çocuk her zaman çok yiyen çocuk değildir, bazen çocuk 
hareketsiz bir yasam sürdüğünde de şişmanlar. Düşük enerji tüketimi, kilo alımı için önemli bir 
risk faktörüdür.  Evinde çoğunlukla televizyon açık olarak zaman geçiren çocuklar, televizyon-
daki çeşitli gıda reklamlarından da etkilenerek, önüne sınırsız olarak tüketebileceği yiyeceklerin 
de sunulmasıyla, adım adım obeziteye yaklaşmaktadır.
Beslenme: Beslenme alışkanlığı, çocuk 1 yaşına geldiğinde, aile sofrasına oturmasıyla birlikte 
başlar. Çocuk, ailenin beslenme alışkanlığını, öğün sayısını, alınan besin maddelerinin içeriğini 
görür ve kendi beslenme alışkanlığını edinir. Market alışverişinde aldığımız ve genellikle evlerde 
hazır bulunan çikolata, gofret, cips, kek ve meyve suları gibi gıdalar şişmanlığın oluşmasında 
önemli rol oynar.
Hormonal faktörler: Şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları ve böbrek üstü bezi hastalıkları gibi 
bazı hormonal nedenler de obeziteye sebep olabilir. Bu nedenle obez olan çocukta, mutlaka 
doktor muayenesi ve tıbbi tetkikler sonrasında, beslenme düzenlemesi yapılmalıdır.

Obez Olunduğunda Ne Gibi Sorunlar Yaşanır?

Obezitede vücut yağ kitlesi artar. Bu artışa bağlı olarak:
İnsülin hormon üretimi artar. İnsülinin artışı çocuklarda, erişkin tipi şeker hastalığının oluşma-
sına yol açar. Eğer ailesinde şeker hastalığı varsa, çocukta bu tip diyabet hastalığının oluşma 
riskini de arttırır. Obez çocuklarda ergenliğe giriş olması gerekenden daha erken yaşlarda 
başlayabilir. Daha az görülmekle birlikte şişmanlık, ergenliğin gecikmesine de yol açabilir. 
Obez çocuklarda hormonal dengenin bozulmasının dışında, tansiyon yüksekliği, kan yağlarının 
yüksekliği, karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları gibi metabolik ve sistemik hastalıklar 
görülebilir. Ayrıca solunum sistemi sorunları (örneğin uyku sırasında solunum durması; Bkz. 
Uyku Apne Sendromu), ortopedik bozukluklar (kilo artışına bağlı eklemlere çok yük binmesi 
nedeniyle) ve psikososyal (sosyal ilişkilerden çekinerek daha içe kapalı bir hale gelebilirler) 
bozukluklar da bu çocuklarda daha fazla görülmektedir.
Aşırı kilo çocuklarda solunum fonksiyonlarını bozar, kalbe binen yükü arttırır ve bu nedenle 
çocuğun hareket yeteneğini azaltır. Bu azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan hareketsizlik enerji 
tüketimini daha da azaltarak adeta bir kısırdöngü oluşturur.

Resim 53. Ebeveynlerde obezite varsa, 
çocukların obez olma olasılığı artar.
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Resim 54. Sağlıklı beslenme bir yaşam biçi-
mi olmalıdır. Buna fast-food tarzı beslenmeyi 
azaltarak-bırakarak başlanabilir.

Obezitede Neler Yapmalıyız?

Obez olduğu düşünülen çocuğun öncelikle 
doktor kontrolünden geçirilmesi gereklidir. Bu 
aşamada, çocuğun beslenme ve aile öyküsü 
alındıktan sonra sistem muayeneleri, fizik akti-
vite durumu, önceki büyüme-gelişme kayıtları 
değerlendirilir ve bazı laboratuar incelemeleri 
de yapıldıktan sonra aileye izlenecek yol gösteri-
lir. Büyüme kaydının gözden geçirilmesi sonucu, 
genellikle aynı yaş ve cinsteki yaşıtlarına göre, 
obez çocukların daha hızlı büyüdükleri görülür. 
Ancak bu çocukların erişkin dönemdeki boyları 
genellikle normal sınırlarda olur.
Çocuğun genel yaşam biçimi ve sağlık durumu 
göz önüne alınarak, zayıflayabilmesi için önce-
likle:

1. Alınan kalorinin (enerjinin) azaltılması,
2. Harcanan kalorinin (enerjinin) artırılması planlanır.

Bunun için aile-hekim-diyetisyen tam bir işbirliği içinde olmalıdır.

Burada en önemli husus hayat boyu kilo 
kontrolünün sağlanmasıdır. Bunun için sağ-
lıklı beslenme ve spor, yaşam biçimi haline 
getirilmeli ve normal büyümeyi engelleme-
yecek kadar enerji kısıtlaması yapılmalıdır 
(Resim 54). Sürekli kilo alıp vermenin de 
vücut şekline ve metabolizmaya zararlı etki-
leri vardır. Sağlıksız kilo verme, kas kitlesi-
nin kaybına neden olur. Yeniden alınan kilo 
ise yağ olarak vücuda döner.
Çocukta uygulanacak diyet programı, ço-
cuğun ve ailenin düzenine uygun şekilde ve 
her çocuk için özel olarak hazırlanmalıdır. 
Diyet hazırlanırken çocuğun büyüme ve 
günlük aktivitesi göz önüne alınır ve gerekli 
besin maddelerini içermesine dikkat edilir. 
Bu nedenle diyet listesi doktor gözetiminde 
diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır. De-
mir, kalsiyum, çinko ve vitaminlerin diyetle 
yeterli miktarlarda alınması sağlanmalıdır.

Alınan enerjinin kiloya dönüşmemesi için fi-
ziksel aktiviteyi arttırmak obezite tedavisinde 
son derece önemlidir. O nedenle diyet te-
davisi (alınan enerjinin azaltılması) mutlaka 
egzersizle (harcanan enerjinin arttırılması) 
beraber yapılmalıdır. Günlük egzersiz sü-
resi en az 30 dakika olmalıdır. Yürüyüş, 
hafif koşu, bisiklete binme, evde aerobik, 
dans yapılabilecek basit egzersiz türleridir.
Çocukluk çağı obezitesinin tedavisinde ilaç 
tedavisinin ve cerrahi yöntemlerin yeri yok-
tur.
Sonuç olarak, tedavide ideal olan yavaş 
kilo verme olduğu için sabırlı davranılma-
lıdır. Büyüme çağındaki çocukta kilo verişi 
çok fazla olmayabilir, ancak boy uzadıkça 
vücut oranları normale gelir.
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Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirecek 
uğraşları olmalıdır, böylece sıkıldıklarında akıl-
larına yemek yemek gelmeyecektir. Ailenin bes-
lenme alışkanlıkları da çocuğun beslenmesine 
göre değiştirilmelidir. Kızarmış ve yağlı yiyecekler 
verilmemeli, sebze ve meyve yeme alışkanlığı ka-
zandırılmalıdır. Hafta sonları ailecek spor yapma 
olanakları yaratılmalıdır. Arabaya binmek yerine 
yürünmeli veya bisiklete binilmelidir. Ebeveynlerin 
çocuklarını çok küçük yaşlardan itibaren spor yap-
maya özendirmeleri ve bizzat örnek olmaları ge-
reklidir (Resim 55).
 

Okullarda da fiziksel aktivite özendirilmelidir. 
Düzenli ve sağlıklı yemek yeme alışkanlığı, okul 
programlarına da girmelidir. Okulda besin değeri 
olmayan gıdaların yenmesinin engellenmesi için 
gerektiğinde evden beslenme çantası hazırlanma-
lıdır (tavuk, peynir, iyi pişirilmiş yumurta ve taze 
meyve gibi).
Fast-food denilen, hızlı hazırlanan yiyeceklerden, 
tatlılardan ve besin değeri düşük yiyeceklerden ka-
çınılmalıdır. Şekerli ve gazlı içeceklerin de tüketimi 
azaltılmalıdır. Tatlandırıcılar ve diyet ürünler fazla 
tüketilmemelidir. Yiyecek ödülü vermekten, sakız 
çiğnemekten kaçınılmalıdır. Obezite oluşumunda, tüketilen besinlerin kalori içeriği kadar yeme 
hızı da önemlidir. Yemek ne kadar hızlı yenirse, yemeğin bitmesinden önce gelişen doygunluk 
hissi de o kadar az olur. Bu nedenle yavaş yemek yemek ve iyi çiğnemek gereklidir.

Resim 55. Çocuklar her yaşta spor 
yapmaya özendirilmelidir.

Çocuğumuzun 

Kilo Almasını Nasıl 
Önleriz?
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İç Hastalıkları Uzmanları olarak erişkinlerde 
gördüğümüz hipertansiyon, diyabet ve ben-
zeri pek çok sistemik hastalığın temelleri ço-
cukluk dönemlerinde atılabiliyor. Bu nedenle 
çocuklarımızın düzgün beslenmeleri ve doğru 
beslenme alışkanlığı kazanmaları, gelecekte 
sağlıklı bireyler olabilmeleri açısından olduk-
ça önemlidir.
Yazımızda ilk önce beslenmenin tanımını yap-
mak, sonraki konuların daha iyi anlaşılması 
için faydalı olacaktır. Evet, beslenme çoğu 
zaman düşündüğümüz gibi basit bir karın do-
yurma olayı değil, ağızdan alınan besin mad-
delerinin sindirim sisteminde parçalanıp emil-
mesi, dolaşım sistemi sayesinde vücudun tüm 

birimlerine ulaştırılması ve hormonal sistemin 
etkisiyle enerji ve yapıtaşı olarak kullanılması-
dır. Görüldüğü gibi aslında beslenme, insan 
vücudundaki birçok sistemi ilgilendiren komp-
like bir işlemdir ve yaşamın sağlıklı bir şekilde 
sürmesi için çok önemlidir. Uygun besinlerin 
vücut için hem enerji hem de yapıtaşı kayna-
ğı olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. Diğer 
bir deyişle dayanıklı olmak ve sağlıklı büyü-
yebilmek için doğru beslenmek gerekir. İnsan 
metabolizmasına uygun olmayan besinler çok 
lezzetli olabilirler, ancak bazen hem hastalık-
ları çağırabilirler, hem de erken yaşlandırırlar.

Birinci grupta (enerji veren maddeler):
       — Karbonhidratlar (ekmek, makarna, şeker gibi),
       — Proteinler (et, süt, yumurta gibi),
       — Yağlar,
İkinci grupta (enerji vermeyen maddeler):
       — Su ve sıvılar,
       — Tuzlar,
       — Vitaminler sayılabilir.

Çocuklarda Doğru ve Sağlıklı 
Beslenme

Besin maddelerini tanımlamak isteyecek olursak, enerji veren besin maddeleri ve enerji 
vermeyen besin maddeleri olarak iki ana başlığa ayırabiliriz:

Beslenme, anne sütü almaya başladıktan yetişkinliğe kadar çocuğun hem zihinsel hem de be-
densel gelişimini etkiler. Beslenme ayrıca çocuklarda görülen solunum yolu infeksiyonları, aler-
jik rahatsızlıklar, sindirim sistemi infeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi sık görülen durumlar 
üzerine de etkilidir.

Dr. Murat Görgülü
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Resim 56. Sebzelerin taze ve 
güvenilir kaynaktan olması da çok 

önemlidir.

Uygun beslenmenin yaşlara göre değişimini özetleyecek olursak:

0–1 yaş arası en önemli besin maddesi anne sütüdür. Bebek için gerekli tüm vitamin ve besin 
maddelerini içerir. Eğer hekim uygun görürse D vitamini ve diğer vitaminleri ek olarak verebilir. 
Anne sütü azalıp yetersiz olmaya başladığı zaman, ek besinler olarak doğal sebzeler ya da do-
ğal sebze içerikli mamalar ile 6 aylık olduktan sonra da balık beslenmeye eklenmelidir. Anne 
sütü ve doğal besinler bebeği infeksiyonlara karşı da korur. Bebeklere yoğurt verilebilir. Eğer 
emzirme erken kesilirse, uzmana danışıldıktan sonra, bebek günde altı öğün halinde karbon-
hidrat, protein ve yağ içerikli dengeli bir beslenme programına alınmalıdır.
1–3 yaş arası çocuklar 3 ana, 3 ara öğün olarak beslenmelidirler. Doğal ve taze sebze temel 
gıda olmalı; karbonhidrat ise meyve ve tam işlenmemiş hububattan alınmalıdır. Çocuk bu dö-
nemde anne ve babayı beslenme yönünden de örnek alacağı için tüm aile bireylerinin düzgün 
beslenmesi çok önemlidir. Çocukların ağız tadı, ev yemeklerine alıştırılmalıdır; hazır besin mad-
deleri verilmemelidir. Protein olarak tavuk, yumurta, balık ve yağsız kırmızı et uygundur. Uygun 
beslenme ile çocuğun tuvalet alışkanlığı da düzgün olarak gelişecektir.
3–6 yaş arası çocuklar artık yetişkinlere benzer şekilde beslenmeye başlarlar. Daha küçük 
porsiyonlarda aynı yiyecekleri alırlar. Bu dönemde çocuğun aldığı protein çok önemlidir ve 
bedensel ve zihinsel gelişme üzerine birinci derecede etkilidir. Çocuğa verilecek yağlar, sıvı 
yağlardan tercih edilmeli ve pişirilmemelidir. Yine bu dönemde alınan hazır besinler, beyaz 
şeker, beyaz un içeren besinler ve fast-food, çocuklarda beslenme alışkanlığında bozulma ve 
obezitenin başlamasına neden olur.

aze meyve, sebze ve uygun protein ile 
beslenen çocuklarda sindirim sorunları, 
alerjik rahatsızlıklar ve solunum yolu in-

feksiyonları daha az görülür (Resim 56). Oysa 
hazır gıda ve fast-food olarak adlandırdığımız 
beyaz un, şeker, tuz, katkı maddeleri, koruyucu 
maddeler ve soslar içeren besinleri tüketen ço-
cuklarda, erken yaşlarda alerjik rahatsızlıklar, 
solunum yolu infeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları 
daha sık görülürken; ileri yaşlarda da özellikle 
obezite ve insülin direnci gibi metabolik hasta-
lıklar görülebilir.
Çocuğumuzun beslenmesi yaşına göre deği-
şiklik gösterir; bu konuda hangi yaşlarda nasıl 
beslenilmesi gerektiği konusunda bir uzmandan 
yardım almak en doğrusudur.

T
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Çocukluğun hangi döneminde olunursa olunsun, enerji için karbonhidrat, protein ve yağ den-
gesi değişmez. Bu nedenle çocuklarımıza bu besin maddelerini en doğal şekliyle vermek ge-
reklidir.  Doğal meyve ve sebze ile beslenmiş, doğal protein almış ve karbonhidrat-protein-yağ 
dengesi düzgün beslenmiş çocuklar hem bedensel, hem de zihinsel olarak daha sağlıklı olacak-
lardır. Bu şekilde infeksiyon ve metabolik rahatsızlıkların sıklığı azalabilecektir.

Resim 57. Ebeveynler, çocuklarının doğal tatları kendi kend-
ilerine keşfetmelerini sağlayacak koşulları oluşturmalıdırlar.

6–12 yaş arası çocuklar oku-
la başlamakla birlikte değişik 
besin maddeleri ile tanışırlar 
ve arkadaşlarını da örnek al-
maya başlarlar. Burada çocu-
ğumuza vereceğimiz beslen-
me eğitimi onun ileride obez 
ve hasta bir insan olmasını 
engelleyecektir. Çocuğa her 
zaman sebze içerikli ve saf 
protein içeren besinler öğüt-
lenmeli, gerekirse beslenme-
leri evden hazırlanmalıdır. 
Çocuğun  tercihlerinin doğal 
meyve ve sebzeler olması sağ-
lanmalıdır.
12 yaş üzeri çocuklar artık 
yetişkin beslenmesine geçmiş-
tir ve daha önce aldığı bes-
lenme eğitimi ve alışkanlıkları 
bu dönemde çocuğun temel 
beslenme hareketlerini etkile-
yecektir.
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