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Konjonktivit
Gözün beyaz› olan sklera ve göz kapaklar›n›n iç taraf›, konjonktiva denilen ince bir tabakayla kapl›. Bu tabaka içerisinde ince damarlar bulunuyor.
Konjonktivan›n görevi, salg›lad›¤› maddeler sayesinde gözü nemli tutmak. Bu
ince zar›n iltihab›na “konjonktivit” deniliyor. Konjonktivite yol açan sebeplerin baﬂ›nda mikrobik ajanlar geliyor. Özellikle so¤uk ve karl› havalar gözleri
olumsuz etkileyebiliyor. Viral hastal›k salg›nlar›n›n s›k görüldü¤ü k›ﬂ aylar›nda konjonktivit riski yükseliyor. Adenovirüse ba¤l› konjonktivit, çok kolay bulaﬂabiliyor ve ani salg›nlar halinde ortaya ç›kabiliyor. Herpes grubu virüsler
de konjonktivit yapabiliyor. Bakteriler, özellikle de stafilokokus epidermitis
ve aureus en s›k karﬂ›laﬂ›lan mikroorganizmalar aras›nda gösteriliyor. Tüberküloz (verem), difteri ve gonore (belso¤uklu¤u) gibi bakteri kökenli hastal›klar s›ras›nda konjonktivit oluﬂabiliyor. Alerji veya mekanik tahriﬂ de konjonktivite yol açabiliyor. Alerjik konjonktivit, en s›k rastlanan alerjik göz hastal›¤›. Ailevi olan bu hastal›k genellikle küçük yaﬂlarda baﬂl›yor; çocukta ast›m
gibi alerjik hastal›klar da bulunabiliyor. Bu çocuklar›n konjonktivas›na temas
eden havadaki allerjen maddeler alerjik reaksiyon oluﬂturuyor. Sigara duman› ve hava kirlili¤i konjonktivit yapan di¤er etkenler aras›nda say›l›yor. Gözleri sürekli kaﬂ›mak veya ellemek, bu hastal›k için önemli risk unsurlar›. Konjonktivit, gözlerde yanma, batma, k›zarma, sulanma ve ›ﬂ›¤a duyarl›l›¤a yol aç›yor. Sabah uyan›ld›¤›nda gözkapaklar›n›n çapakla birbirine yap›ﬂt›¤› ve gözkapa¤›n›n kenar›nda arpac›k görülebiliyor. Virüslere ba¤l› konjonktivitte bir iki hafta süren sulu ak›nt› oluyor. Bakterilerin yol açt›¤› konjonktivitte ise koyu
k›vaml› ve renkli bir ak›nt› görülüyor. Teﬂhis genellikle muayene ile konuluyor. Göz kapa¤›nda ﬂiﬂlik, k›zar›kl›k, kapak konjonktivas›nda papiller oluﬂumlar
ve kapak aral›¤›nda daralma, konjonktivit bulgular› aras›nda. Konjonktivit tedavisindeki esas hedef, hastal›¤a yol açan etkenin ortadan kald›r›lmas›. Mekanik tahriﬂ, kirli hava, kimyasallar veya alerji yapan etkenlerin ortadan kald›r›lmas› gerekiyor. Virüslerin yol açt›¤› konjonktivitin özel bir tedavisi bulunmuyor. Ancak bakterilerin yol açt›¤› konjonktivitte aminoglikozid türü antibiyotikler (gentamisin, neomisin, polimiksin, tobramisin vs.) bölgesel olarak damla veya merhem ﬂeklinde kullan›labiliyor.

Topuk Dikeni

Kas Kramp›

Ayak topu¤u vücut a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %25’ini taﬂ›yor. Genellikle 40 yaﬂ üzerindeki bayanlarda görülen bu rahats›zl›k topuk kemi¤i alt›nda, yani ayak taban›nda bir kemi¤in anormal bir uzant›s›na ba¤l› olarak oluﬂuyor. Topuk dikeni denilen bu durum
uzun süre ayakta kalan ve kilo fazlas› olan kiﬂilerde daha s›k görülüyor. Uzun süreli
yürüyüﬂ veya baz› sporlar da topuk dikeni oluﬂumunu artt›r›yor. Ço¤u topuk dikeninin
boyutu 4-6 mm olmakla beraber daha büyükleri de görülebiliyor. Topuk dikeni, topuk
alt›ndan baﬂlay›p baca¤›n alt›na do¤ru yay›lan ﬂiddetli a¤r›ya yol aç›yor. Topu¤a yap›ﬂan
kas ba¤lant›lar›n›n oluﬂturdu¤u uzun süreli kemik hasar› topuk dikenine yol açan en
önemli etken. Hasarl› bölgede ilk olarak yara dokusu oluﬂuyor. Bu bölgede zamanla
yeni kan damarlar› ve hücreler birikerek yara dokusunun kal›n bir diken ﬂeklinde
kemikleﬂmesine yol aç›yor. Kiﬂinin ﬂikayetleri, muayene bulgusu ve röntgen filmiyle
teﬂhis konulabiliyor. Röntgen filminde, topuk dikeni, topuk kemi¤ine yap›ﬂ›k bir diken
görünümü veriyor. Tedavide ortopedik ayakkab›, tabanl›k veya topukluk kullan›larak
taﬂ›nan yükü azaltmak hedefleniyor. Antiinflamatuar ajanlar, bölgesel uygulanan kortikosteroidler, iyontoforez, ultrasonik dalga ve lazer uygulamalar› da topuk dikeni tedavisinde kullan›lan di¤er yöntemler aras›nda kabul ediliyor. Vücut d›ﬂar›s›dan uygulanan lazer ›ﬂ›nar›, dokularda iyileﬂtirici ve a¤r› kesici bir etki gösteriyor. Tedavi s›ras›nda a¤r›ya yol açm›yor ve yaklaﬂ›k 15 dakika sürüyor. Genellikle 15-20 seans sonunda
kiﬂinin yak›nmalar› oldukça azal›yor veya kayboluyor. Böbrek taﬂ› k›rmakta kullan›lan
ve ultrasonik ses dalgalar› yayan ESWL cihaz›yla, topuk dikeni tedavisinde baﬂar›l›
sonuçlar elde edildi¤i belirtiliyor. Bu yöntemlerle düzelmeyen a¤r›larda cerrahi tedavi
uygulan›yor. Cerrahi giriﬂimle, ayak taban›ndaki kas tabakas› kesilerek alttaki kemik
ç›k›nt›s› ç›kart›l›yor.

Genel olarak kramp, doku kas›lmas›na verilen bir ad. Kas
kramplar›n›n birçok nedeni bulunsa da ço¤u kez altta yatan
neden bulunam›yor. Özellikle s›cak havalarda spor yapan kiﬂilerde daha s›k görülüyor. S›cak hava kramplar›n›n nedeni
tam olarak bilinmese de, hücre içi ve d›ﬂ› elektrolit dengesindeki bozulman›n buna yol açt›¤› düﬂünülüyor. Çok s›v›
kayb› vücuttaki s›v› dengesini bozarak kas kramplar›na yol
aç›yor. Kas kramp›nda, belirli bir grup kas kas›l›yor ve ﬂiddetli a¤r›ya yol aç›yor. Spor yapmayan orta yaﬂ ve ileri yaﬂ
gurubundaki kiﬂilerde gece kramplar› görülebiliyor. Bu
kramplar›n ço¤u uykuda ortaya ç›k›yor. Kas kramp›n›n bir
di¤er önemli nedeni de kaslar›n çok yorulmas›. Bu tür
kramplara, aﬂ›r› zorlamaya ba¤l› olarak kasda meydana gelen gözle görülemeyecek y›rt›klar›n yol açt›¤› düﬂünülüyor.
Bu mikro y›rt›klar›n oluﬂtu¤u bölgede kas kas›lmalar› ortaya
ç›k›yor. Bu tür kas kramplar› bir bak›ma kas yaralanmas› olduklar› için birkaç gün süren ciddi kas›lma ve a¤r›lara neden
oluyorlar. Kramplar sadece bacak kaslar›nda görülmüyor.
Elini çok kullanan veya çok yaz› yazan kiﬂilerde de önkol veya ellerde kramp oluﬂabiliyor. Kramp geliﬂen kas› yumuﬂak
bir ﬂekilde germek gerekiyor. Bu iﬂlem rahatlamay› sa¤l›yor.
Etkilenen kas yumuﬂak masaj yap›lmas› da oldukça faydal›.
Etkilenen uzvu s›cak banyoya dald›rmak veya s›cak kompres
koymak da rahatlatabiliyor. Kas kramp›ndan korunmak için
spor yapmadan önce egzersiz yaparak vücudu ›s›tmak gerekiyor. Susuz kalmamak ve kas› çok zorlamamak da kramp›
önlemek için al›nmas› gereken di¤er önlemler aras›nda. Baz› ilaçlar›n uzun süreli kullan›m›, damar hastal›klar›, sinir
hastal›klar› veya potasyum gibi elektrolitlerin kayb›na ba¤l›
olarak kramplar oluﬂabiliyor. Bu nedenle s›k tekrarlayan
kramplar›n nedenini ortaya ç›kartmak için mutlaka bir hekime müracaat etmek gerekiyor.
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