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Uyuz
“Sarcoptes scabei” adl› küçücük bir canl›
binlerce y›ld›r insanlar› kaﬂ›nd›r›yor. Yuvarlak
vücutlu ve 8 bacakl› küçük canl› deride kendisine bir yuva oluﬂturuyor ve yol açt›¤› allerjiye
ba¤l› olarak kaﬂ›nt› yap›yor. Bu küçük canl›n›n
yol açt›¤› hastal›¤a “uyuz” veya t›ptaki ad›yla
skabies deniliyor. Is› ve kokunun izini takip
eden küçük canl›, yuva yapmak, yumurtalar›n›
b›rakmak ve d›ﬂk›s›n› atmak için cilt içerisinde
tüneller aç›yor. Kurtçuk yumurtadan ç›kt›ktan
sonra derinin üst k›sm›na do¤ru hareket ediyor
ve yetiﬂkin canl›ya dönüﬂmek için deri yüzeyinde, “epidermis” denilen tabaka içinde yaﬂ›yor.
Bu durum, çok ac› veren, ﬂiddetli ve geceleri
uyutmayan bir kaﬂ›nt›ya yol aç›yor. Uyuz, herhangi bir kiﬂiden kiﬂiye yak›n temasla geçebiliyor. Uyuz etkeni zengin veya fakir, genç veya
yaﬂl› herkese bulaﬂabiliyor. En çok birbiriyle
yak›n fiziksel temasta bulunanlarda, özellikle
çocuklarda, emziren annelerde ve yaﬂl› insanlarda görülüyor. Vücut direnci düﬂük olan kiﬂilerin uyuza yakalanma riski daha yüksek.
Uyuzun en erken ve en s›k belirtisi, özellikle geceleri ortaya ç›kan kaﬂ›nt›. Vücutta oluﬂan
yaralar ilk olarak küçük k›rm›z› kabarc›klar ve
sivilce ﬂeklinde görülüyor. Hastal›k ilerledikçe
deri kabuklu ve pullu bir ﬂekil al›yor. Uyuz ço¤unlukla vücudun k›vr›m yerlerinde baﬂl›yor.
En s›k etkilenen bölgeler aras›nda parmaklar
aralar›, dirsek ve bileklerde, kalça ve kemer hizas› say›l›yor. Kad›nlarda meme baﬂ›nda ve erkeklerde cinsel organda görülebiliyor. Bileziklerin, yüzüklerin alt›ndaki deride saklan›yor veya t›rnaklar›n alt›nda görülebiliyor. Çocuklarda
daha çok genel bir kaﬂ›nt› oluyor. Avuç içi, ta-

ban ve saçl› deri haricinde bütün vücuda yay›labiliyor. Kiﬂi kaﬂ›nt›dan dolay› uykusunu tam
olarak alamad›¤› için yorgunluk ve sinirlilik yap›yor. Uyuzla birlikte bakteri enfeksiyonlar› birlikte görülebiliyor. Bakteriyel enfeksiyon varsa
öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekiyor.
Uyuz tedavisi daha sonra yap›l›yor. E¤er uyuz
tamamen tedavi edilmezse belirli bir süre sonra tekrar ortaya ç›k›yor.
Uyuz ço¤u zaman cilt hastal›klar› uzman›
muayenesiyle teﬂhis ediliyor. Tüm vücudun
gözden geçirilmesi gerekiyor. E¤er kesin olarak teﬂhis konulam›yorsa, ﬂüpheli bölge üzerinden al›nan küçük bir cilt parças›n›n mikroskopla incelenmesi gerekiyor. Uyuz mikroplar›n›n
ve yumurtalar›n›n görülmesi teﬂhisi kesinleﬂti-

riyor. Uyuz hastal›¤›n›n tedavisi oldukça kolay.
Bu hastal›ktan, tüm vücut derisine sürülen
krem veya losyon ﬂeklindeki ilaç sayesinde kurtulmak mümkün. ‹lac›n, vücut üzerinde en az 8
saat kalmas› gerekiyor. Gece yatarken sürülen
ilaçtan, sabah uyan›nca y›kanarak temizleniliyor. Bu ilaçlar› sadece dermatoloji uzman›n›n
önerisiyle kullanmak gerekiyor. Baz› ilaçlar›n
bebeklerde, küçük çocuklarda, hamile ve emziren kad›nlarda, veya felçli kiﬂilerde kullan›lmas› sak›ncal›. Tedavide göz önünde bulundurulmas› gereken en önemli nokta, ailede bulunan
bütün bireylerin eﬂ zamanl› olarak tedavi edilmesi. Tedavi edilmeyen tek bir aile ferdi bile
di¤erlerinin tekrar hastalanmas›na yol açabiliyor.

na yönelik tedavi uygulan›yor. Saç dökülmelerinin ço¤u kal›t›msal ve bu tür dökülmelerin
halen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Saçlarda
yer yer dökülmelere sebep olan saçk›ran hastal›¤› (alopecia areata), saçlar› etkileyen bir
di¤er hastal›k. Saçk›randa dökülme aniden
oluyor ve kesin sebebi bilinmiyor. Psikolojik

gerginlik ve s›k›nt›lar›n bu hastal›¤a yol açt›¤› düﬂünülüyor. Hastal›k, 1 - 2 santimetre çap›nda tüysüz, parlak, belirgin s›n›rl› lekeler
ﬂeklinde kendini gösteriyor. Genellikle tedavi
edilmese bile, 3 - 6 ayda kendili¤inden iyileﬂiyor. Nadiren, h›zla ilerleyen ve tüm saç›,
hatta kaﬂ, kirpik ve vücut tüylerini döken ﬂiddetli türleri görülebiliyor. Saç mantar› da bölgesel kelli¤e neden olabiliyor. Dökülen bölgeler üzerinde mantara özgü kepekler, k›r›k
saçlar ve kaﬂ›nt›, saçk›randan ay›rt edilmesini
sa¤l›yor. Saçl› deride, ya¤ bezlerinin çok bulundu¤u alanlarda kendini gösteren iltihaplanmaya “seboreik dermatit”, di¤er ad›yla kepek hastal›¤› deniliyor. Bu durum, kafa derisinde k›zar›kl›k, sar› kabuklanma, kepeklenme ve ya¤lanmaya yol aç›yor. Bu alanlar genellikle kaﬂ›nt›l› oluyor ve geçici saç dökülmesine sebep olabiliyor. Hastal›k psikolojik stres
dönemlerinde ve k›ﬂ aylar›nda daha s›k görülüyor. Tedavisinde özel ﬂampuanlar, kremler
ve losyonlar kullan›l›yor.

Saç Hastal›klar›
Saç ve saçl› deriyi etkileyen birçok durum
ve hastal›k bulunuyor. Saç dökülmesi bunlar›n baﬂ›nda geliyor. Hormon dengesizlikleri,
stres, beslenme yetersizli¤i, mevsim de¤iﬂiklikleri, ilaçlar ve çeﬂitli kimyasal maddeler saç
sa¤l›¤›m›z› etkileyen unsurlar aras›nda. Saç›n, büyüme h›z› günde ortalama 0,4 mm ve
her gün 25-100 saç telinin dökülmesi normal
olarak kabul ediliyor. Ancak bu say› 200’ün
üzerine ç›k›yorsa saçlar›m›z dökülüyor anlam›na geliyor. Erkeklerde daha s›k olarak görülen saç dökülmesi, 25 yaﬂ›na kadar erkeklerin %25'ini, 50 yaﬂ›na kadar %50'sini etkiliyor. Erkeklik hormonu olarak da adland›r›lan “androjen”le saç dökülmesi aras›nda iliﬂki bulunuyor. Saç dökülmesini araﬂt›r›rken ilk
olarak, vücutta enfeksiyon varl›¤›, troid bezlerindeki sorunlar ve hormon dengesizlikleri
araﬂt›r›l›yor. Altta yatan sebep bulunursa bu-
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