


Doğada YILANLAR



Serpent olarak da adlandırılan yılanlar, uzuvsuz 
halleri ve büyük ölçüde uzun gövde ve kuyruklarıyla 
ayırt edilen 3.900'den fazla sürüngen türünden 
biridir.



• Kertenkelelerin aksine, yılanların göz 
kapakları yoktur.

• Dış kulak açıklıkları yok
• Mesaneleri yoktur, böbrek atıkları katı 

halde ürik asit olarak atılıyor
• İç organlar sol tarafta olan üyenin 

sağda olana göre küçülmesiyleuzar; sol 
akciğer büyük ölçüde küçülür veya 
tamamen kaybolur

ANATOMİ



DAVRANIŞ

• Yılanların çoğu, zamanlarının büyük bir kısmını 
dinlenmekten başka bir şey yaparak harcamaz.

• Hem tropikal hem de ılıman bölgelerdeki yılanlar, 
yapısı gereği yalnız olma eğilimindedir.

• Bir yılanın birincil faaliyeti, ya termoregülasyonla ya 
da aktif aramadan ziyade pasif beklemeyi içeren canlı 
yiyecek bulmakla ilgilidir.



VÜCUT ISILARI

• Soğuk kanlıdırlar ve vücut ısılarını dışarıdan 
kaynaklarla dengelerler.

• Termoregülasyon sorunu enlem ve yüksekliğe göre 
değişiklik gösterir



RENK

Çoğu yılanda renkler, saklanmalarına yardımcı olacak 
şekildedir.



BAŞLANGIÇ DÖNEMİ

• Genç yılanlar, yumurtadan çıktıktan 
hemen sonra beslenmeye başlar ve 
avını yakalama ve tüketmede 
önemli bir yetenek gösterir.

• Zehirli yılanlar, işlevsel zehir bezleri 
ve dişleriyle doğarlar ve bu korkunç 
silahlarını hemen kullanma 
yeteneğine sahiptirler.



YİYECEKLERİNİ YEMELERİ

• Zararsız jartiyer yılanlarından çok da zararsız olmayan
pitona kadar uzanan zehirsiz yılanlar türü, kurbanlarını
canlı canlı yutarak ya da ölümüne sıkıştırarak hallederler.

• İster zehrini zerk ederek isterse de sıkarak avlarını 
öldürsünler, neredeyse tüm yılanlar yiyeceklerini bütün
olarak, bazen şaşırtıcı derecede büyük porsiyonlarda
yerler.



SEKS

• Bazı türlerin erkeklerinde, vücudun çeşitli yerlerinde, 
dişiyi cinsel olarak uyarmak için okşamak veya masaj 
yapmakta kullandıkları çiftleşmeye hazırlık (nuptial) 
tüberkülleri vardır. Bu tüberküller olmadığında bile, erkek 
dişiyi uyarmak için bir sürtünme tekniği kullanır ve bazı 
türlerde erkeğin vücudu boyunca hareket eden bir kas 
dalgalanması yanal bir okşama sağlar.



YILANLAR



HOMEOPATİDE YILANLAR



SÜRÜNGENLER

•AMFİBİLER

•TİMSAHLAR

•KERTENKELELER

•YILANLAR

•KAPLUMBAĞALAR



SÜRÜNGENLER GRUBUNUN ORTAK 
TEMALARI

Bağımlı bir ilişkide yetişkinlik 
çağındaki erken gelişme nasıl 

sağlanır?
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YILANLAR ALT 
GRUBUNUN 
TEMALARI



YALNIZ

• İHMAL EDİLMİŞ, YALNIZ, TERK EDİLMİŞ HİSSEDERLER

• KENDİSİNİ ARKADAŞI OLMAYAN BİRİ OLARAK GÖRÜRLER

•HAK ETTİĞİ ŞEYLERİ KAZANAMADIKLARINI HİSSEDERLER

• AİLE İLE SORUNLARI VARDIR

• KENDİNİ İZOLE ETME



KISKANÇLIK

•GÜVENSİZLİK

•BİRİSİYLE OLMAK İSTERLER

•HER DURUMDA İNSANLARLA İLİŞKİDE 
OLMAK VE BUNU SÜRDÜRMEK İSTERLER



CAZİBE / BAŞTAN ÇIKARMA

•İLGİ ARARLAR

•ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTERLER



EGOİZM

•OLDUKÇA ÖZGÜVENLİ GÖRÜNÜRLER

•GÜÇLERİNİ GÖSTERMEK İSTERLER

•KİBİRLİ

•BAŞKALARINI ŞAKALARI VEYA DALGA GEÇMELERİ 
İLE KOLAYCA GÜCENDİREBİLİRLER



MANİPÜLASYON

•BAŞKALARINI ETKİLEMEK İSTERLER

•İNSANLARI MEMNUN ETMEK VE HOŞ 
GÖRÜNMEK İSTERLER

•İNSANLARI KENDİ TARAFINA ÇEKMEK 
İSTERLER



KONUŞMA

•KONUŞMALARIYLA BAŞKALARININ DİKKATİNİ 
ÜZERLERİNDE TUTMAK İSTERLER

•KONUŞKANLIK

•SES VEYA KONUŞMADA SORUNLARI OLABİLİR



ŞÜPHECİ

•GÜVENSİZLER

•İHANETE UĞRAMAKLA İLGİLİ BÜYÜK 
KORKULARI VARDIR

•KOVULMA VE TERK EDİLME KORKULARI 
VARDIR



DUALİTE

• İKİ YÜZLERİ VARDIR

• İKİ TARAFLARI VARDIR

•KARANLIK YÜZLERİNİ SAKLAMAK İSTERLER

•KENDİ KİMLİKLERİ İLE SORUNLARI OLABİLİR

•BİR TÜR ÇİFT YÖNLÜ HAYAT YAŞIYORLAR



SIKIŞMA

• FİZİKSEL VE ZİHİNSEL DÜZLEMDE SIKIŞMIŞ HİSSEDERLER

•KENDİLERİNİN NEDEN OLDUĞU BASKILAMA HİSSEDERLER

• İLİŞKİLERDE, TOPLUMDA, GRUPTA KENDİLERİNİ SIKIŞMIŞ 
HİSSEDERLER.....

• BİRİSİNİN KENDİLERİNE TAHAKKÜM KURDUĞUNU 
HİSSEDERLER



KARDİYOVASKÜLER

•DAMARLARINDA, ÖZELLİKLE DE VARİSLERİNDE 
SORUNLARI VARDIR

•HEMORAJİ EĞİLİMİ

•TAŞİKARDİ

•DÜZENSİZ NABIZ



KADIN

•MENOPOZ SÜRECİ PROBLEMLERİ

•MENS ( BOLCA, BASKILANMIŞ, 
AĞRILI)



YILANLAR
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•Terk edilmişlik duygusu ve kıskançlık

•Baştan çıkarma, narsisizm ve duyguları 
erotize etmek

•Manipülasyon, aldatma, konuşkanlık, 
egoizm ve güç

•Şüphe ve zulüm

•Dualite ve kendisiyle uzlaşmazlık 

•Sıkışmak ve konjesyon

•Hemorajik eğilimle birlikte kardiyovasküler 
hastalıklar

•Menopoz bozuklukları



VAKA



VAKA

KIZ ÇOCUĞU

10 YAŞINDA

PROBLEM: EGZEMA



KİŞİSEL DETAYLAR

• Büyüme/Gelişme normal

• Çocukluk hastalıkları geçirmemiş, sadece biraz 
üst solunum hastalıkları geçirmiş



ANA PROBLEM

• EGZEMA
Yoğunlukla katlanma bölgelerinde (bacaklar,
kollar) 
Uylukta
Popoda
Belin alt bölgesinde
< yaz 
yazın egzamaları çok görünür olduğu için bikini 
giymek istemiyor



KARATKER

• Son derece cana yakın ve çok kolay arkadaşlık 
kuruyor

• Konuşmayı seviyor ve çok konuşuyor

• Hareketsiz durmayı sevmiyor, sürekli bir şey 
yapmak istiyor, özellikle spor

• Ritmik jimnastik yapmayı seviyor

(top, çember ve kurdele ile )



Bana fiziksel semptom ve bilgi olarak verdikleri sadece 
bunlardı



Biraz daha bilgi almak için sormaya devam ettim.

“peki okul nasıl gidiyor ?” diye sordum…



Annesi ve ablası afalladılar ve “biz okul hakkında 
konuşmuyoruz” dediler.

Ben de kıza okul hakkında gerçekten hiç mi 
konuşamayız yoksa bir ihtimal konuşabilir miyiz diye 
sordum.



Kız bana: “Rota diye bir virüs var, biliyosun di mi?” dedi

Ben de: “evet, biliyorum, hiç te güzel semptomları yok” 
dedim.

Kız bembeyaz oldu ve hikayeye kız kardeşinin devam 
etmesine ve konuyu anlatmasına izin verdi.



Okulda bir gün sırada birlikte oturduğu arkadaşı 
hastalandı ve yere kustu.

“Tamam, peki problem neydi ?” diye sordum.

Kardeşi devam etti : «Problem kusması değildi. Problem 
o ki kardeşim kusmaktan korkuyor.»



Viktoria: Eğer kusarsan ne olur?

Kız: Boğulurum. Eğer kusarsam boğazım daralır, 
boğulup öleceğimden korkarım. 

Annesine daha öncede böyle bir korkusu olup 
olmadığını sordum ? O da bana “evet” dedi.

Hasta olduğunda kusmamak için dua ediyormuş.



Annesi ayrıca boynuna atkı takmaya da tahammül 
edemediğini, atkı boğazını daralttığı için nefes alması 
için yeteri kadar hava geçmediği gibi bir delüzyonu 
olduğunu ekledi.



TAKİP

1 ay sonra:

Annesi egzamanın vücudun tüm bölgelerinde 
daha iyi olduğunu söyledi, fakat yaza girmek üzereydik 
ve esas yazın nasıl olacağını şimdi görücektik.



1,5 ay sonra ( tedaviye başladıktan 2,5 ay sonra)

Yazın başındayız, hava oldukça sıcak, ama egzemada bir 
kötüleşme yok



4 ay sonra ( tedaviye başladıktan 6,5 ay sonra)

Tüm yaz hiç kötüleşme olmadan geçti. Hiç
egzama olmadı ve tüm yaz bikini giydi.



6 ay sonra ( tedaviye başladıktan 12,5 ay sonra)

Egzama yok.

Okulda hastalandı, kusacak diye çok korkuyor 
olmasına rağmen kustu. Kustu ama ölüm yada boğulma 
korkusu yaşamadı.



4 ay sonra ( tedaviye başladıktan 16,5 ay sonra)

yaz boyu hiçbir egzaması olmadı.



REPERTORİZASYON

• MIND - FEAR - vomiting; of (2)
• ZİHİN - KORKU - kusmaktan (2) 



REMEDİ



LACHESIS MUTA

BOTHROPS SURUCUCU WAGLER

lach. (Radar Opus 10458)

GRUP: SÜRÜNGENLER

BÖLÜM: YILANLAR



LACHESIS MUTA
• Davranış (özellikle gevezece konuşma) veya fiziksel

semptomlar yoluyla ifade edilmesi gereken içsel uyarılma
veya huzursuzluk

• Her düzeyde yoğunluk: rekabet, iş, tutku, aşk, kıskançlık, 
seks

• Benmerkezci, kibirli, eleştirel, hicivli ve sivri dilli: 
Başkalarının zayıflıklarını bilirler ve savunmasız
noktalarından vurmaktan çekinmezler

• Şüphe, zulüm ve manipülasyon

• Tıkanma, sıkışma ve boğulma

• Hemorajik eğilimli kardiyovasküler hastalıklar

• Bastırılmış akıntılardan veya adet görmemesinden
kaynaklanan genel kötüleşme (menopoz, hamilelik, akıntı
başlar başlamaz iyileşmenin olduğu mens öncesi dönem)

• Uyku sırasında veya uyanma anında genel kötüleşme: 
kötüleşme içinde uyuma



DENDROASPIS 
POLYLEPIS

KARA MAMBA

Dendr-pol. (Radar Opus 395)

GRUP: SÜRÜNGENLER

BÖLÜM: YILANLAR



DENDROASPIS POLYLEPIS
• Agresif tavır: küfür, kabalık, kavgacılık ve şiddet

• Dürtüsellik ve kontrol eksikliği (tepkiler, şiddet, seks)

• Katı kalpli ve başkalarının duygularına karşı duyarlılık eksikliği: 
hedefine ulaşmak için her türlü ahlaksız yolu kullanır

• Güç ve fiziksel çekicilik: Parlak renkli giysiler ve değerli şeyler 
giymeyi severler

• Terk edilmişlik hissi, kara depresyon ve yalnızlık hissi (ikinci 
aşama)

• Birdenbire olan ve ani şiddetli ağrılar

• Kısa uykunun iyi gelmesi

• Baharatlı yemek ve çok soğuk yiyecekler yeme arzusu 
(dondurma bile yeterince soğuk değildir)



HELLP SENDROMU

fonte



HELLP SENDROMU

HELLP kısaltması, 1982'de aşağıdaki sempromlarla 
karakterize bir sendromu tanımlamak için yapılmıştır: 

•Hemolysisis (Hemolitik anemi)

•Elevated Liver enzyme levels (Artmış karaciğer 
enzimleri)

•Low Platelet count (Düşük trombosit değerleri)



HELLP SENDROMU

•HELLP sendromu gebeliğe özgü bir durumdur ve vakaların 
%0.2-0.6'sını komplike hale getirir.



HELLP SENDROMU

•Risk altındaki kadınlar yaşı ilerlemiş, beyaz ve 
multiparlardır.

•Gebeliğin üçüncü trimesterinde görülür ancak, 
doğum öncesi, ikinci trimester ve doğum sonrası da 
mümkündür (tipik başlangıç doğumdan sonraki 48 
saat içindedir)



HELLP SENDROMU TANI KRİTERLERİ

• HEMOLİZ:
• Periferik yaymada anormallikler 
• Total Bilirubin > 1,2 mg./dL
• Laktik dehidrojenaz (LDH) > 600 U/L

• KARACİĞER ENZİMLERİNDE ARTIŞ:
• Aspartat aminotrasferaz (AST) > 70 U/L
• LDH > 600 U/L

• TROMBOSİTOPENİ:
• PLT < 100.000/mm3



HELLP SENDROMU FARKLI TİPLER

•EL (Yüksek karaciğer enzimleri)

•HEL (hemoliz ve yüksek karaciğer enzimleri)

•ELLP (yüksek karaciğer enzimleri ve düşük 
trombosit sayısı)

•LP (düşük trombosit sayısı)



HELLP SENDROMU SINIFLANDIRMA

Martin sınıflandırması

•SINIF 1: PLT ≤ 50.000/mm3

•SINIF 2: PLT > 50.000/mm3 ≤ 100.000/mm3

•SINIF 3: PLT > 100.000/mm3 ≤ 150.000/mm3



HELLP SENDROMU

HELLP sendromu, sıklıkla ayırıcı tanıda zorluk yaratan 
ve geç tanı konulmasına sebep olan, farklı organ ve 
sistemleri içeren çok değişken semptomlarla kendini 
gösterebilir. 



HELLP SENDROMU – AYIRICI TANI

HELLP sendromu, hipertansiyon ve proteinüri yokluğunda 
hepatik ve pıhtılaşma disfonksiyonu ile bağlantılı olarak 
gastrointestinal, solunum ve hematolojik semptomlar 
gösterir, aşağıdakilerin yanlış teşhisine yol açabilir:
• solunum yolu enfeksiyonu
• hepatit
• kolesistit
• akut pankreatit
• gebeliğin akut yağlı karaciğer hastalığı (AFLP)
• otoimmün trombositopenik purpura 



HELLP SENDROMU 
KOMPLİKASYONLARI

HELLP sendromu, %1'lik bir maternal ölüm riski ve ayrıca 
komplikasyon tipine göre değişen maternal morbidite riski ile 
ilişkilidir: 
• yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) (%15)
• plasentanın zamansız ayrılması (%9)
• pulmoner ödem (%8)
• akut böbrek yetmezliği (%3)
• karaciğer yetmezliği ve kanama (%1)
• yetişkin solunum sıkıntısı sendromu (<%1)
• sepsis (<1%)
• inme (<1%) 



HELLP SENDROMU

HELLP sendromu ile komplike olan gebelikler, 
transfüzyon tedavileri gerektirebilecek masif 
hematom geliştirme riski altındadır.



HELLP SENDROMU VE PERİNATAL 
MORTALİTE

Perinatal mortalite %7.4 ile %20.4 arasındadır ve 
özellikle 28 haftadan önce veya fetal büyüme 
kısıtlaması (FGR) veya plasenta ayrılması gibi majör 
obstetrik komplikasyonların varlığında sık rastlanır. 



HELLP SENDROMU VE ERKEN 
DOĞUM 

Erken doğum insidansı yaklaşık %70'dir, dolayısıyla 
akut neonatal komplikasyon oranı daha yüksektir:
• solunum zorluğu
• bronkopulmoner displazi
• beyin kanaması
• nekrotizan enterokolit



HELLP SENDROMU YÖNETİMİ

HELLP sendromu olduğundan şüphelenilen hastalar 
hastaneye yatırılmalı ve yarı yoğun izleme ile 
gözlemlenmelidir (hastalığın tipik olarak hızla 
kötüleşen bir doğası vardır)



HELLP SENDROMUNDA MÜDAHELE
•HELLP sendromu tanısı konulduktan sonra, özellikle 

kan basıncı ve pıhtılaşma sistemi anomalileri olmak 
üzere maternal koşulların stabilizasyonu ile devam 
etmek gerekir.

•Bir sonraki adım, kardiyotokografi ile fetal durumun 
değerlendirilmesi, amniyotik sıvının değerlendirilmesi 
ve fetal damarların Doppler-velosimetrisidir.

• Sonrasında alınacak karar, gebelik yaşının da dikkate 
alması gereken doğumun tamamlanmasıyla ilgilidir.



HELLP SENDROMU VE 
TRANSFÜZYON

•Klinik kanama veya trombosit disfonksiyonu yokluğunda > 
50.000/mm3 değerleri için trombositlerin profilaktik 
transfüzyonuna gerek olmadığı konusunda genel bir fikir 
birliği vardır.

•Trombosit sayısı < 50.000/mm3 olan bir HELLP sendromu 
durumunda kortikosteroid kullanma olasılığı belirtilir.

•< 20.000/mm3 değerler için her durumda profilaktik 
trombosit transfüzyonu düşünülmelidir.



HELLP SENDROMU

Bu hastalar, böbrek yetmezliği durumunda kan ve 
kan ürünleri transfüzyonu veya uyumsuz sıvı 
infüzyonu nedeniyle akciğer ödemi geliştirme riski 
altındadır.
Ayrıca akut tübüler nekroz riski ve diyaliz ihtiyacı 
yüksektir, bu nedenle bu hastalarda birkaç gün 
boyunca izleme ve yoğun tedavi gerekebilir. 



HELLP SENDROMU VE YOĞUN 
BAKIM

Yoğun bakım ünitesine kabul kriterleri:
• sepsis
• pulmoner ödem
• tepkisiz hipertansiyon
• anüri veya böbrek yetmezliği
• tekrarlanan nöbet epizodları
• DİK(Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma) ile büyük kan kaybı
• solunum desteği gerektiren nörolojik disfonksiyon (beyin 

kanaması, beyin ödemi)
• kritik karın patolojileri (Akut yağlı karaciğer; karaciğer rüptürü 

veya arteriyel anevrizma rüptürü; adrenal kanama) 



HELLP SENDROMU VE SONRAKİ 
GEBELİKLER

HELLP sendromlu kadınların daha sonraki bir 
hamilelikte her türlü preeklampsi geliştirme riski 
yüksektir. 



HELLP SENDROMU

•Epidemiyolojik çalışmalar, preeklampsi / HELLP 
sendromu ile gelecekte kardiyovasküler hastalıkların 
gelişimi arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.
•Bir meta-analiz, çifte kalp hastalığı, serebrovasküler 

kazalar ve erken periferik arter hastalığı riskini 
gösteren şiddetli preeklampsi / HELLP sendromu 
öyküsü olan kadınları içermiştir.



HELLP SENDROMU VE TEKRARLAMA 
ZAMANLARI

•HELLP sendromunun başlama zamanına dikkat 
edilmelidir.

•Sendromun 28 haftadan önce başladığı vakalarda 
sonraki gebelikte 37 hafta öncesinde %53 erken 
doğum riski ve %55 şiddetli preeklampsi gelişme 
riski tahmin edilmiştir.



HELLP SENDROMU



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

►KADIN 

►34 yaşında

►Araştırma sosyoloğu



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

DAHA ÖNCE BAŞKA BİR HOMEOPAT TARAFINDAN VERİLMİŞ 
REMEDİLER 

►Sepia

►Mercurius solubilis

►Nux vomica

►Staphisagria



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

"Staphisagria aldığımda eşimin ailesinin 

varlığına katlanabiliyordum." 



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

"Kayınvalideme karşı antipatim gelenekselciliği ile ilgili. 
Kayınvalidem kadının evde kalıp erkeğin işe gitmesi 
gerektiğini düşünüyor. Ondan nefret ediyorum…

ama er ya da geç intikamımı alacağım..." 



ZİHİN - NEFRET - intikamcı; nefret dolu



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

" Kayınvalidem varken genelde deliye 
dönüyorum, çünkü tepki veremiyorum, sadece 
susmam gerekiyor!” 



ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR - dan dolayı - öfke - baskılanmış



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

KAYINVALİDEME:

ÇOCUKLARIMI NASIL BÜYÜTECEĞİMİ BANA SÖYLEME…

SENİN BÜYÜTTÜKLERİNDEN BİR TANE ZATEN EVİMDE VAR…

VE EMİN OL TAM BİR FELAKET YARATMIŞSIN.



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA 

"Ben babasız büyüdüm, büyükannem ve 
dedemle yaşadım sonra da yatılı okula 
gittim" 



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

"Bana karşı çıkılmasına dayanamıyorum,
şiddet gösterebiliyorum" 



ZİHİN - ÖFKE - çelişki; -den



ZİHİN - ŞİDDETE BAŞVURMA



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

"23 yaşındayken depresiftim, 

kendime zarar verdim, 

kendimi çirkinleştirdim, 

saçlarıma kazıtarak çizikler 

attırdım" 



ZİHİN - TAHRİP EDİCİLİK



ZİHİN - ZEDELEMEK kendini



ZİHİN - KESEREK SAKATLAMAK bedenini



ZİHİN - MAZOŞİZİM



GENEL - SİFİLİS



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

"İronik ve sarkastiğim" 

SARKAZM
alay etmek veya küçümsemek için ironiyi kullanmak



ZİHİN - İRONİ



ZİHİN - ALAY ETME - sarkazm



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

"İşimde son derece rekabetçiyim" 



ZİHİN - HIRS - artmış - rekabetçi



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

“Sosyal göç ve sosyal sağlık konusunda çalışıyorum;

haksızlıklara tahammül edemiyorum” 



ZİHİN - ADALETSİZLİK - destekleyemez



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

MENS ESNASINDA SİNİRLİLİK



ZİHİN - NEFRET - intikamcı; nefret dolu



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

PMS’İM YOK



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

PSORİAZİS - SEDEF



CASO CLINICO SINDROME 
HELLP 

DERİ - DÖKÜNTÜLER - psoriazis



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

İLK HAMİLELİĞİNDE 

29. HAFTADA HELLP SENDROMU 



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞ



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

►PURPURA (PLT 17,000) 

►YÜKSELMİŞ BİLİRUBİN 

►YÜKSEK AST 



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

►İLK HOMEOPATİK GÖRÜŞME ESNASINDA HAMİLELİĞİN 7. HAFTASINDAYDI

►JİNEKOLOĞU YÜKSEK HELLP İHTİMALİ DOLAYISI İLE ALDIRMASINI 
ÖNERİYORDU



HELLP SENDROMU VE ZAMANLAR

• HELLP sendromunun başlama zamanına dikkat 
edilmelidir.

• Sendromun 28 haftadan önce başladığı vakalarda 
sonraki gebelikte 37 hafta öncesinde %53 erken 
doğum riski ve %55 şiddetli preeklampsi gelişme 
riski tahmin edilmiştir. 



PREEKLAMPSİ
(GEBELİK ZEHİRLENMESİ)

►EPH Gestoz (Ödem, Proteinüri, Hipertansiyon) olarak 
da bilinir. 

►Sadece ve münhasıran hamilelik sırasında ortaya 

çıkabilen bir sendromdur. 



PREEKLAMPSİ
(GEBELİK ZEHİRLENMESİ)

Gebeliğin ikinci yarısında üç patolojik durumun aynı anda 
ortaya çıkması ile karakterizedir: 

►kan basıncı > 140/90 

►idrarda 1000 ml'de 0,3 grama eşit veya daha fazla protein 
artışı 

►Farklı seviyelerde önemli derecede ödem: bacaklar, eller, 
yüz ve gövde 



EKLAMPSİ

►Eklampsi, gestozun en korkulan komplikasyonudur: 

genellikle zihinsel karışıklık, koma ve görme 

bozukluğu ile ilişkili nöbetlerle karakterize, potansiyel 

olarak ölümcül bir sendromdur. 

►Fetusta eklampsi, fetal distres, plasenta dekolmanı 

ve plasental kanamaya neden olabilir. 



EKLAMPSİ

Eklampsinin tetikleyicisi bilinmemektedir. 

►Muhtemel risk faktörleri: 

►endokrin yapıda değişiklikler

►serbest yağ asitlerinde artış

►vasküler endotel hasarı

►pıhtılaşma kapasitesi eksikliği

►yanlış beslenme

►enfeksiyonlar



EKLAMPSİ

Eklampsiyi engellemek için kullanılan ilaçlar: 

►antihipertansifler

►antikonvülsanlar

►trombosit agregasyon inhibitörleri

►steroidler 



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

►HASTANIN DOĞUM YAPTIĞI DÖNEMDE PLATELET DEĞERİ 213,000



HELLP SENDROMU KLİNİK 
VAKA

HELLP SENDROMU İÇİN MUHTEMEL RUBRİKLER



KARIN - KARACİĞER ve karaciğer bölgesi şikayetleri



GENEL - HEMORAJİ



GENEL - LABORATUVAR bulguları - trombositler - azalmış



DERİ - RENK DEĞİŞİKLİĞİ - sarı - ara ara tekrarlayan vücut ateşi sonrası



HELLP SENDROMU 













CROTALUS 
CASCAVELLA

GÜNEY AMERİKAN ÇINGIRAKLI YILANI

crot-c. (Radar Opus 1082)

GRUP: SÜRÜNGENLER

PART: YILANLAR



CROTALUS CASCAVELLA
• Kendi kontrolünü kaybetme korkusuyla birlikte kontrollü ve 

bastırılmış öfkenin yanısıra alaycılık, nefret, intikam, kesme, 
sakatlama ve öldürme arzusu (başkalarını ve kendini)

• Zulüm, öç alma (korku ve rüyalar), şüphe, paranoya, ihanet ve 
kıskançlık

• Herhangi bir eleştiriye veya zıt fikirlere karşı büyük hassasiyet

• Duygudaş, toplumun kıyısına köşesine atılmış hayvanlara, 
göçmenlere ve savunmasız insanlara bakmak ve korumak (haksızlığı 
tolere edemez)

• Sürekli olan ölüm düşüncesi ve korkusu, hayaletler ve ruhlar; 
sevdiklerinin ölümüne takılıp kalma ve arkadaşlarının veya 
akrabalarının ölümünden (özellikle de ani ve şiddetli olanlardan) 
kaynaklanan rahatsızlıklar

• Özellikle gebelikte kanama eğilimi gösteren kardiyovasküler 
hastalıklar (HELLP sendromu)

• Cilt şikayetleri: ürtiker (vücudun tek bir bölgesinde öbek şeklinde 
oluşmuş), erizipel ve ülserler

• Daha çok sağ taraf etkilenmiştir





CROTALUS HORRIDUS

KERESTE ÇINGIRAKLI YILANI

crot-h. (Radar Opus 2556)

GRUP: SÜRÜNGENLER

BÖLÜM: YILANLAR



CROTALUS HORRIDUS
• Şiddetli dürtülerle, küfürle, düşünmeden ağzından

sözcüklerin dökülmesiyle birlikte çelişkiye karşı
öfkelenme

• Zulüm: Etrafının çirkin ve korkunç hayvanlarla ve
düşmanlarla çevrili olma hissi

• Aile, kaçınamayacakları bir sorumluluktur ancak
kendilerini ailelerinin kurbanı gibi hissederler

• Aile bir tehdittir: Ebeveynlerine olan bağlılığı
partneriyle olan ilişkisinde sorunlara yol açabilir

• Her açık yerden (gözler, kulaklar, burun, ağız, üretra
ve rektum) kanamalara yol açan ciddi trombositopeni
ile birlikte pıhtılaşma faktörlerinde değişme

• Karaciğerin erken tutulumu

• Ani tezahür etme

• Sağ taraf daha fazla etkilenmiştir




