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Egzema
Egzema, t›ptaki ad›yla “dermatit”, cildin
de¤iﬂik maddelerle temas etmesi sonucu duyarl› hale gelmesiyle, veya çeﬂitli genetik ve
çevresel etkenlere ba¤l› ortaya ç›kan bir deri
hastal›¤›. Her y›l yaklaﬂ›k olarak 15 milyon insan›n egzema ﬂüphesiyle doktora baﬂvurdu¤u
san›l›yor. Egzemada, ﬂiﬂkin, pütürlü, k›rm›z›
renkte, kabuklu cilt yaralar› oluﬂuyor ve bunlar
çok kaﬂ›n›yor. Aﬂ›r› kaﬂ›nmaya ba¤l› olarak yaralar mikrop kap›p sulu ve iltihapl› bir görünüm alabiliyor. Egzema, vücudun birçok bölgesinde ya da belirli bir yerde görülebiliyor. Tedavi edilmezse ciltte soyulma ve kal›nlaﬂma
baﬂlay›p, cildin rengi koyulaﬂ›yor. Toplumda
çok s›k görülen egzema, genellikle erken çocukluk dönemlerinde ortaya ç›k›yor ve çocuklar›n ortalama olarak % 2'sinde görülüyor. E¤er
annede alerjik bir hastal›k varsa yeni do¤an bebekte egzema görülme riski art›yor; bazen kendili¤inden 2-3 yaﬂ civar›nda kaybolsa da, ergenlik sonuna kadar ya da uzun y›llar devam
edebiliyor. Egzema, ölüme yol açan ya da insandan insana bulaﬂan bir hastal›k de¤il. Ancak, kiﬂinin günlük yaﬂam›nda kendini sürekli
rahats›z hissetmesine yol açan ve psikolojisini
olumsuz etkileyen bir durum.
Birçok farkl› nedene ba¤l› olarak ortaya ç›kabilen egzemada kendini en büyük s›kl›kla
gösteren neden, alerjik durumlar. Ast›m ve saman nezlesi olan hastalarda egzema çok s›k görülüyor. Alerjiye ba¤l› egzema, “atopik dermatit” olarak adland›r›l›yor. Alerji yaratan maddelere maruz kal›nd›¤›nda ciltte tipik yaralar oluﬂuyor. Yaralar, bu maddelerle do¤rudan temas
edildi¤inde ortaya ç›k›yorsa bu duruma “temas

Halluks Valgus
Ayak baﬂparma¤›n›n baﬂlad›¤› yerde, yani
tarak kemi¤iyle parma¤›n birleﬂim yerinde görülen aﬂ›r› ﬂiﬂlik ve ç›k›nt›, t›pta “halluks valgus” olarak adland›r›l›yor. Bu durum, ayak
baﬂparma¤›n›n di¤er parma¤›n üstüne binmesinden kaynaklan›yor. Sonuç olarak buradaki
kemik, aya¤›n normal profilinin d›ﬂ›na taﬂarak, “bunyon” denilen bir ç›k›nt› yap›yor. Bun-
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dermatiti” veya “kontakt dermatit” deniyor. Zehirli sarmaﬂ›k, parfümler, baz› antibiyotikli
kremler, kozmetik ürünleri, sabun gibi birçok
temizlik maddesi temas dermatitine neden olabiliyor. Sürekli kaﬂ›nan kiﬂilerde, egzema kaﬂ›mayla da meydana gelebiliyor. S›kl›kla ellerde
ve ayaklarda görülen bu egzema tipi de “nörodermatit”. Egzema, bunlar›n d›ﬂ›nda genetik
nedenlere ba¤l› olarak, ya¤l› ciltlerde ve saçl›
deride de ortaya ç›kabiliyor. Kötü sa¤l›k koﬂullar›, stres, duygusal etkilenmeler, psikolojik sorunlar da egzemaya yol açan nedenler aras›nda.
Tam olarak tedavi edilemese de kontrol alt›na al›nabilen egzema için kullan›lan birçok
ilaç var. Bu ilaçlar genelde kaﬂ›nt›y›, cilt yaralar›n› ve derinin kuruyup çatlamas›n› önlemeye
yönelik. Kiﬂilere en büyük s›k›nt›y› veren kaﬂ›nt›y› önlemek için “antihistaminik” olarak nitelendirilen ilaçlar kullan›l›yor. Yaralar›n kaﬂ›n-

mas› durumu daha da kötüleﬂtirece¤i için, antihistaminiklerin düzenli kullan›lmas› ve yaralar›n kesinlikle kaﬂ›nmamas› gerekiyor. K›yafet
seçerken kaﬂ›nt›ya neden olacak yünlü kumaﬂlar›n kullan›lmamas› öneriliyor. Yaralar›n tedavisinde, dermatoloji uzmanlar› taraf›ndan önerilen steroid türü ilaçlar da kullan›l›yor. Egzema hastalar›n›n derileri oldukça kuru oluyor.
Bu nedenle deriyi nemli tutmak oldukça önemli. Egzemal› kiﬂilerin s›k banyo yapmas› cilt kurulu¤unu art›r›yor. Bu kiﬂilerin haftada üçten
fazla banyo yapmas› sak›ncal›. Cildi tahriﬂ etmemek için ›l›k su kullan›lmas› öneriliyor. Önerilenler aras›nda özel sabunlar ve nemlendiricilerin kullan›m› da var. Cildi tahriﬂ etti¤i bilinen
maddelerden kaç›n›lmas›, iﬂi gere¤i bu maddelerle temas halinde olan kiﬂilerinse eldiven ve
maske kullanmalar›, al›nmas› gereken önlemler aras›nda.

yon sürekli sürtünmeye maruz kald›¤› için, bu
bölgedeki deri zamanla kal›nlaﬂ›yor, yaralar

oluﬂabiliyor ve kemik a¤r›s›na ortaya ç›kabiliyior. Ayak esteti¤ini bozan halluks valgus, kad›nlar›n neredeyse % 40'›nda görülen bir durum. Bu hastal›kta %70 oran›nda genetik yatk›nl›k söz konusu. Birinci ve ikinci tarak kemikleri aras›ndaki aç›, yap›sal olarak fazla oldu¤unda baﬂparmak di¤er parmaklara yaklaﬂ›yor ve bu keskin aç›lanma bir ç›k›nt› olarak
görülüyor. Genetik yatk›nl›k d›ﬂ›nda, uzun süre topuklu, sivri burunlu ayakkab› giymek de
halluks valgus'a yol açan etkenler aras›nda.
Halluks valgus’u olan her 10 kiﬂiden 9’u kad›n. Ayakta ﬂekil bozuklu¤una neden olan halluks valgus, ayn› zamanda a¤r›, hareket k›s›tl›l›¤› ve eklemde kat›l›¤a da yol aç›yor. Kemik
ç›k›nt›s›, aya¤a uygun ayakkab› bulmay› da oldukça zorlaﬂt›r›yor. Tedavideki temel ilke,
aya¤a uyan geniﬂ ayakkab›lar›n kullan›lmas›.
Ayak biçimindeki bozulma ve a¤r›, uygun
ayakkab› kullan›m›na karﬂ›n rahats›zl›k verici
boyuta ulaﬂ›rsa, ameliyatla fazla kemik dokusu ç›kart›l›p aya¤a eski biçimi veriliyor.

