Gençlerin Korkulu Rüyas› ‘AKNE’

Halk aras›ndaki ad›yla 'sivilce'; akne, en s›k rastlanan
cilt problemlerindendir. Derinin (pilosebase) k›l-ya¤
bezlerinin iltihaplanmas›yla oluﬂur. Genellikle ya¤l› cilde
sahip, ergenlik ça¤›ndaki gençleri mutsuz eden adeta
psikolojisini bozan, bir hastal›kt›r.
Sivilceler görünümlerine göre, aç›k (siyah baﬂl›) veya
kapal› (beyaz baﬂl›) komedonlar yan›nda küçük ﬂiﬂikler
(papüller), içi cerahatli ﬂiﬂikler (püstüller), küçük-büyük
kistlerle kendini gösterip, aylarca, y›llarca devam eden
bir hastal›kt›r. Akneler, yüz, omuzlar s›rt ve gö¤üs üst
k›sm› gibi ya¤ bezi daha çok bulunan yerlerde geliﬂir.
Baz› akneler zaman içinde kendili¤inden geçer ama
büyük ve enfekte olanlar iz (nedbe dokusu) b›rakarak
iyileﬂir ya da kistleﬂir. Bir-iki, üç-beﬂ derken cilt tats›z
bir görünüm al›r. K›z-erkek ay›r›m› yapmadan ergenlik
ça¤›nda baﬂlayan akneler 18-20 yaﬂ›na kadar devam
edebilir. Ama bu durum hiçbir zaman kesin de¤ildir.
Herhangi bir yaﬂta da akne problemleri yaﬂanabilir.
Genetik yatk›nl›k, ya¤l› cilt yap›s›, hatal› cilt bak›m›,
gözenekleri t›kayan makyaj ürünlerinin kullan›m›, a¤›r
fiziksel ve psikolojik stresler yumurtal›k kistlerinin
varl›¤›, androjen hormonlar›na hassasiyet, kad›nlarda,
adet öncesi de¤iﬂen hormon seviyesi sebebi ile
sivilcelerde art›ﬂ olabilmektedir. Gebelik, do¤um kontrol
hap›na baﬂlama veya kesme, a¤›r fiziksel veya psikolojik

stresler de hormon düzenini de¤iﬂtirerek sivilcelerin
art›ﬂ›na veya daha önceden sivilcesi olmayan kiﬂilerde
sivilce ç›kmas›na neden olabilir.
Derinin, aç›k ve kapal› komedonlar›n, propionibacterium
acnes bakterisi ile enfeksiyonu k›rm›z›, a¤r›l›, hassas,
üzeri cerahatli sivilcelerini yüz, omuzlar s›rt ve gö¤üs
üst k›sm› gibi ya¤ bezi daha çok bulunan yerlerde az
veya çok say›da sivilceleri karﬂ›m›za ç›kar›r.
Karﬂ›laﬂt›¤›m›z akne türleri ﬂunlard›r:
Akne vulgaris:En s›k karﬂ›laﬂ›lan akne tipidir ve
genellikle ergenlik döneminde ortaya ç›kar.
Ekskoriye akne:S›k›nt›l› psikoloji problemleri olan
hastalarda kaz›ma ve yolmaya ba¤l›d›r.
Klorakne:Baz› kimyasal maddeler ba¤l›d›r.
Konglobat akne:Apseleﬂmeler ve buna ba¤l› ciltte
oluﬂan kistler ve tünellerle komplike hale gelen bir
akne türüdür.
Kozmetik akne:Kullan›lan pomad ve kremlere ba¤l›
geliﬂir.
‹laçlara ba¤l› akne:Baﬂta hormonlar ve kortizonlular
olmak üzere ilaçlara ba¤l› geliﬂen akne. B6 ve B12
tedavileri esnas›nda nadiren akne benzeri lezyonlar›n
oluﬂtu¤u görülmüﬂtür.
‹nfantil akne:Anneden geçen hormonlar›n etkisiyle
özellikle yeni do¤an erkek bebeklerin yüzlerindeki
lezyonlard›r. Tedaviye gerek kalmadan k›sa sürede
kaybolur.
Aktinik akne:Nadir görülen güneﬂe ba¤l› bir aknedir.
Akne inversa:Apokrin ter bezi olan bölgelerde geliﬂen
bir akne tipidir.

Sivilce veya aknelerin varl›¤›, gençlerde ciddi boyutta
moral bozuklu¤u, mutsuzluk, hatta utanma duygusuyla
psikolojik sorunlar yaratmaktad›r. Psikolojisi bozulan
kiﬂinin sivilceleri de artar, böylece bir k›s›r döngü
geliﬂir. Halk aras›nda ergenlik problemidir, geçer
düﬂüncesiyle umursanmaz. Tedavi edilmedi¤i zaman
yerinde ömür boyu taﬂ›nacak izler kal›c›d›r.
Tedavinin amac› akneler iyileﬂirken yara izlerinin en
aza indirilmesidir. Ve akne tedavisinin halk aras›nda,
kulaktan dolma yöntemlerle de¤il; mutlaka cilt
hastal›klar› uzmanlar›nca yap›lmas›, sab›rla
sürdürülmesi gereklidir. Bu hastaya göre de¤iﬂen
(ortalama 6 ay gibi) uzun bir süreçtir.
Akne tedavisi önce temizlikle baﬂlar. Cildi çok
kurutmayan, tahriﬂ etmeyen, sabun içermeyen uygun
temizleyiciler tercih edilir. ‹laçlar doktor önerisiyle
al›nmal›d›r. Her ilac›n faydalar› yan›nda zararlar›n›n da
bulundu¤u hesaba kat›lmal›d›r. Pudra, fondöten gibi
kapat›c›lar çok dikkatle seçilmeli, zorunlu ihtiyaç
olmad›kça kullan›lmamal›d›r.

Akne konusunda bilinmesinde fayda olan

Do¤ru - Yanl›ﬂlar:
•Ya¤l›,
Ya¤l›, çikolatal›, gazl› vs. yiyecekler
sivilce yapar m›?
Bu yiyecekler yense de yenmese de
sivilceler devam edecektir. Kiﬂinin
sivilcelerinin artt›¤›na dair bir gözlemi
varsa zararl› bildiklerini yememelidir.
•Sivilceler
Sivilceler karaci¤erden mi gelir?
Kesinlikle karaci¤erle iliﬂkili bir
hastal›k de¤ildir. Karaci¤er
masumdur.
•Sigara
Sigara sivilce yapar m›?
Kesin kan›t yoktur ama sigara
içen bayanlarda sivilce görülme
s›kl›¤› fazlad›r.

•Güneﬂ
Güneﬂ banyosu sivilceler için
yararl› m›d›r?
Evet, genelde iyi gelir;
hastalar›n %20'sinde
kötüleﬂme gözlenebilir (s›cak
ve nemli bir ortam söz konusu ise).
•Sivilcelerimi
Sivilcelerimi s›kmam zararl› m›?
Aknenin s›k›lmas›yla enfeksiyon yay›labilir. Özellikle
iltihab›n s›k›lmas› onun daha derine inmesine,
enfeksiyonun ilerlemesine ve doku zedelenmesine
neden olabilir.
•Yüzümü
Yüzümü çok s›k y›karsam
sivilcelerim geçer mi?
Y›kama ile ölü hücreler ve fazla ya¤›
temizlendi¤i için faydal› olmakla
beraber abart›lmamal›d›r.
•Makyaj
Makyaj sivilcelerimi kötüleﬂtirir mi?
Baz› makyaj malzemelerinin akneyi kötüleﬂtirdi¤ine
dair kan›tlar vard›r. Piyasada sat›lan özel akne
oluﬂturmayan makyaj malzemeleri kullan›labilir.
Yine de akneli hastalara ya¤ ve pudra içermeyen
malzemelerle ve olabildi¤ince k›sa süreli makyaj
yapmalar› önerilir.
•Hormon
Hormon seviyesi yüksek kiﬂilerde akne artar m›?
Hormonlar tek baﬂ›na akneden sorumlu de¤ildir,
problem ya¤ bezlerinin hormonlara karﬂ› duyarl›
olmas›ndad›r. Aknesi olan kiﬂilerin pek ço¤unda
hormon seviyeleri normaldir. E¤er adet düzensizlikleri
ve aﬂ›r› k›llanma durumu varsa hormonlar›n tetkik
edilip de¤erlendirilmesi yap›l›r.
•Akne
Akne izleri nas›l tedavi edilir?
Akne izlerinde laser, dermabrazyon,
kimyasal peeling, dolgu maddeleri,
dermoroller ve cerrahi yöntemler
kullan›labilir. Hastaya göre
kullan›lacak yöntem de¤iﬂir.
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• NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹ﬁK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
• ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• PATOLOJ‹ LABORATUVARI
• PS‹KOLOJ‹
A‹LE Ç‹FT VE YET‹ﬁK‹N TERAP‹S‹
• SA⁄LIKLI YAﬁAM-TAMAMLAYICI TIP
• TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ
• TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR
• ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAﬁ KIRMA ÜN‹TES‹
• YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹

Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaﬂmal›d›r.
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A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I
C‹LD‹YE
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAH‹L‹YE
D‹YET VE BESLENME
ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹
SAÇ EK‹M‹
F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
GENEL CERRAH‹
MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI
GER‹ATR‹
GÖZ MERKEZ‹
ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KARD‹YOLOJ‹
EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER
KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

POL.BR.12

•
•
•
•
•
•
•

Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sk. No: 4 34381 ﬁiﬂli - ‹stanbul
Tel: 0850 800 50 50 Faks: +90 212 230 26 18
JOIN US

www.osmanogluhastanesi.com.tr e-mail: info@osmanogluhastanesi.com.tr

ISO 9001:2008

LIKE US

