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Addison Hastal›¤›
(Adrenal yetmezlik)
Her iki böbre¤in üzerinde yer alan ve 5-6
gram büyüklü¤ünde olan iki adet organa “böbreküstü bezleri” (adrenal bez) deniliyor. Bu
bezlerin üretti¤i hormonlar hayati önem taﬂ›yor. Böbrek üstü bezi, “kortex” denilen d›ﬂ ve
“medulla” denilen iç k›s›mdan oluﬂuyor. Cinsel
geliﬂimden sorumlu olan androjen ve östrojenler kortex’te üretiliyor. Bunlara ek olarak, vücuttaki ﬂeker dengesi dahil olmak üzere birçok
metabolik iﬂlevin gerçekleﬂmesini sa¤layan gluko-kortiko-steroid hormonlar da medulla’da
üretiliyor. Medulla’da üretilen mineralokortikoid hormonlar da vücudun sodyum-potasyum
dengesinin sa¤lanmas›nda rol oynuyor. Vücudu
acil durumlara haz›rlayan adrenalin hormonu
ise korteks denilen iç k›s›mda üretiliyor. Böbrek üstü bezlerinin yetersiz çal›ﬂmas›na Addison hastal›¤› deniliyor. Bu hastal›kta, böbrek
üstü bezler yeterince hormon üretemiyor ve
önemli sa¤l›k sorunlar› oluﬂuyor. Hastal›¤›n ke-

Lateks Alerjisi
Lateks, “Hevea brasiliensis” adl› kauçuk
a¤ac›ndan elde edilen ve süte benzer bir madde. Su geçirmez ya¤murluklar›n, araba lastiklerinin ve cerrahi eldivenlerin kullan›lmas›yla
birlikte, lateks hayat›m›z›n bir parças› oldu.
Halen gündelik hayatta kullan›lan ve ham
maddesi kauçuk olan birçok malzeme lateks
içeriyor. Paket lasti¤i, yüzücü bonesi, deniz
gözlü¤ü, prezervatif, bebek emzi¤i, bulaﬂ›k
eldiveni, plastik ﬂiﬂe, balon, oyuncak, top (tenis, basketbol, vs.), silgi, hal› altl›¤›, telefon
kordonu ve elektronik cihazlar›n tuﬂlar› (bilgisayar klavyesi, hesap makinesi gibi) gibi malzemeler lateks içeriyor. Ayr›ca, cerrahi eldivenler, diﬂ hekimli¤inde kullan›lan baz› malzemeler, enjeksiyon malzemeleri, oksijen
maskeleri, idrar sondalar› ve bandajlar da la-

sin sebebi bilinmese de iltihabi hastal›klar veya
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bozukluklar› böbreküstü
bezlerinde yetmezli¤e sebep olabiliyor. Böbreküstü bezlerinin tüberkülozu (veremi) ve kanserleri de böbrek üstü bezlerin yetersiz çal›ﬂmas›na yol aç›yor. Addison hastal›¤› oldukça
sinsi ilerleyen bir hastal›k ve kiﬂinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Tip 1 ﬂeker hastal›¤›
veya tiroid hastal›¤› olanlarda, menapoza erken girenlerde veya pernisiyöz anemisi olanlarda Addison hastal›¤›na yakalanma riski daha
yüksek bulunuyor. Halsizlik, kas güçsüzlü¤ü,
mide bulant›s›, kusma, iﬂtah kayb›, cilt yaralar›, terleme, baﬂ a¤r›s›, haf›za bozukluklar›, kan
teks içeriyor. Lateks, araba lasti¤inde de bulunuyor. Lastiklerin asfalta sürtünmesiyle havaya yay›lan
lateks molekülleri hemen her ortamda bulunuyor. Bu moleküller,
solunum yoluyla akci¤erlere giriyor ve vücudun latekse karﬂ› duyarl› hale gelmesine yol açabiliyor.
Hassasiyet oluﬂan kiﬂilerin deri,
göz, burun, akci¤er, a¤›z, anüs ve
vajina gibi organlar› bu madde ile
karﬂ›laﬂt›¤›nda vücutta histamin
gibi baz› kimyasal moleküller aç›¤a ç›karak alerjik reaksiyonlara
neden oluyor. Lateks, birçok lasti¤in ham
maddesi oldu¤u için lateks alerjisi olan insanlarda lastik içeren ürünleri kulland›¤›nda vücutta çeﬂitli alerjik reaksiyonlar geliﬂiyor. Bu
tür reaksiyonlar, özellikle lateks içeren ürünleri sürekli kullanmas› gereken kiﬂilerde daha
s›k görülüyor. Örne¤in, iﬂeme sorunlar› nedeniyle sürekli sonda kullanmas› gereken kiﬂilerde, s›k cerrahi giriﬂim geçirenlerde yo¤un
olarak latekse maruz kalmalar› nedeniyle lateks alerjisi riski normale göre 50 kat daha
fazla. Lateks eldiven kullanan sa¤l›k personelinde, özellikle temas bölgesinde (ellerde,parmallarda) yüzde 10 civar›nda lateks alerjisi
görülüyor. Lateks eldivenlerde kullan›lan
pudraya lateks proteinleri yap›ﬂ›yor ve eldiven elden ç›kar›ld›¤›nda bunlar havaya yay›larak alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Ayr›ca, kauçuk fabrikalar›nda çal›ﬂanlarda lateks alerjisi topluma göre daha s›k. Lateks
alerjisinin belirtileri aras›nda, döküntü, k›za-

bas›nc›nda de¤iﬂiklikler ve titreme hastal›¤›n
belirtileri aras›nda say›l›yor. Addison hastal›¤›n›n teﬂhisinde, kan bas›nc› düﬂüklü¤ü, kan sodyum de¤erinin düﬂmesi, kortizol ve adrenalin
seviyesinin düﬂmesi önemli bulgular olarak belirtiliyor.
Addison Hastal›¤› tedavisi, eksik olan hormonun yerine konulmas› prensibine dayan›yor.
Hastal›k tablosunda görülen adrenalin krizleri
hayati tehlike yaratabiliyor. Kriz dönemlerinde
al›nan ilaç dozlar›n›n belirlenmesi oldukça
önem taﬂ›yor. hekim kontrolünde artt›r›labilir.
‹htiyaç duyulan hormonlar›n yerine konmas›n›n
yan›s›ra, hastal›¤a ba¤l› görülen düﬂük tansiyonla de savaﬂmak da oldukça önemli. Addison
hastalar›n›n yanlar›nda acil durum kartlar› taﬂ›mas› gerekiyor. Bu kartlar, acil durumlarda
müdahale edecek sa¤l›k personeline, do¤ru tedavinin yap›labilmesi için yard›mc› oluyor. Hasta kart›nda, acil durumlarda kullan›lacak ilac›n
ismi ve dozunun belirtilmesi gerekiyor. Addison hastalar›n›n ilaçlar›n› düzenli ve önerilen
dozda kullanmaya özen göstermesi, hastal›¤›n
tedavisi için oldukça önemli.

r›kl›k, gözlerde k›zarma, sulanma ve kaﬂ›nt›,
hapﬂ›r›k, öksürük, nefes darl›¤›, burun ak›nt›s› ve hatta alerjik ﬂok görülebiliyor. Döküntü
ve k›zar›kl›k gibi belirtiler, lateks içeren ürünlere temas sonucu ortaya ç›k›yor. Nefes darl›¤›, öksürük gibi solunum yolu ﬂikayetleri ise
lateksin hava yoluyla al›nmas› sonucunda görülüyor. Baz› g›dalarda bulunan proteinler latekse benzerlik gösteriyor. Bu durumda, lateks alerjisi olan kiﬂiler bu g›dalar› tüketti¤inde “çapraz duyarl›l›k” oluﬂarak alerji ortaya
ç›k›yor. Örne¤in, kivi, avokado, kestane,
muz, mango, kavun, domates ve daha nadiren elma, armut, üzüm ve ﬂeftali bu tür ürünler aras›nda say›l›yor. Lateks alerjisinin kesin
bir tedavisi bulunmuyor. Alerjik reaksiyonlar
s›ras›nda, ﬂikayetleri azaltmak için antihistaminik ilaçlar ve steroid içeren ilaçlar kullan›l›yor. Ancak hastal›¤›n en önemli tedavisi, lateksten korunma. Lateks alerjisi olan kiﬂilerin
lateks içermeyen ürünleri tercih etmeleri gerekiyor.
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