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Biliyor muydunuz!..
Lupus Hastal›¤›
Lupus hastal›¤› (Sistemik Lupus Eritematozus)
cilt, eklem, böbrek, kalp zar›, akci¤er zar› gibi bir
çok doku ve organ› etkileyerek de¤iﬂik ﬂikayetlere yol açan kronik (müzmin) bir hastal›k. Lupus
her yaﬂta görülse de en s›k olarak 15-40 yaﬂ aras›ndaki kad›nlarda görülüyor. Hastal›¤›n sebebi
tam olarak bilinmiyor; ancak, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
ile ilgili bir anormalli¤in yol açt›¤› düﬂünülüyor.
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›, enfeksiyonlar, baz› ilaçlar, stres ve
hormonal etkenler de hastal›¤›n oluﬂumunda rol
oynuyor. Bu hastal›kta, kiﬂinin kendi hücrelerine
karﬂ› antikorlar oluﬂuyor. Bu antikorlar doku ve
organlara sald›rarak hasara yol aç›yor. Kanda belirlenen ANA (antinükleer antikor), anti-DNA gibi
antikorlar hastal›¤›n teﬂhisinde oldukça önemli.
Hastal›kta ilk olarak, halsizlik, ateﬂ ve iﬂtahs›zl›k
görülüyor. Lupus en s›k olarak eklemleri tuttu¤u
için eklem ve kas a¤r›lar›na yol aç›yor. Her iki yanakta oluﬂan k›rm›z› renkli cilt de¤iﬂikli¤i, lupusta s›k görülen bulgular aras›nda. Lupus, kalbi ve
akci¤erleri de etkiliyor. Kalp yetmezli¤i, yüksek
tansiyon ve solunum yetmezli¤ine sebep olabiliyor. Böbrek tutulumu, lupus’un yol açt›¤› di¤er
bir önemli sorun. Lupus, nefrite yol açarak böbrek yetmezli¤ine sebep oluyor. Merkezi sinir sistemi ve kan tablosunu da etkileyen lupus, nöbetlere ve kans›zl›¤a yol açabiliyor. Kesin bir tedavisi olmayan lupus hastal›¤›nda, bulgular›n›n erken
saptanmas› ve erken tedavisi için kiﬂinin e¤itimi
önemli. Güneﬂten, so¤uktan, stres ve aﬂ›r› yorgunluktan korunmak gerekiyor. Kas ve eklem a¤r›lar› için ibuprofen ve diklofenak gibi anti-enflamatuvar grubu ilaçlar kullan›l›yor. Lupus tedavisinde kullan›lan, steroid, siklofosfamid, metotreksat gibi ilaçlar ise ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›layarak etki gösteriyor.

Hipotermi
So¤uk k›ﬂ aylar›nda insan hayat›n› tehdit eden
önemli tehlikelerden birisi de “hipotermi”, yani vücut s›cakl›¤›n›n normalin alt›na düﬂmesi. ‹nsan vücudu, 28°C’nin alt›ndaki s›cakl›kta, üretebildi¤inden daha fazla ›s› kaybetmeye baﬂl›yor. Uzun süre
so¤uk ortamda kalman›n sonucunda vücut s›cakl›¤›nda düﬂme görülebiliyor. Vücut s›cakl›¤›n›n
37°C’nin alt›na düﬂmesi durumuna “hipotermi”
deniliyor. Hafif hipotermi durumunda, vücut s›cakl›¤› 32-37°C aras›nda oluyor ve üﬂüme hissi, hareketlerde kabalaﬂma, titreme, yavas düsünme ve konumsa gibi belirtiler ortaya ç›k›yor. ﬁiddetli hipo-

Saç Bak›m›
Cilt bak›m› kadar önemli olan bir konu da saç
bak›m›. Saç bak›m›nda da en önemli ilk basamak
temizlik. Saçlar›n y›kama s›kl›¤› kiﬂiye göre de¤iﬂse de, özellikle ya¤l› saça sahip olan kiﬂiler için
her gün y›kanma öneriliyor. Saç›n özelli¤ine göre
ﬂampuan seçilmesi gerekiyor. Yanl›ﬂ seçim saçlar›n aﬂ›r› ya¤lanmas› veya tam tersine kurumas›na
ve kepek oluﬂumuna yol açabiliyor. Her gün saç
y›kayan kiﬂilerin, y›kama s›ras›nda sadece bir kere ﬂampuan kullanmas› gerekiyor. Daha fazla
ﬂampuan uygulamas› saçlar› kurutuyor. Saç kremleri, kafa derisini nemlendirmek suretiyle saç bak›m›n› tamamlayan ürünlerden say›l›yor. ‹çerisinde zeytin veya badem ya¤› olan kokusuz, yani
termide ise art›k üﬂüme hissi ve titreme olmuyor.
Hareketlerdeki koordinasyon tamamen kayboluyor,
kaslarda sertleﬂme oluyor ve kiﬂi art›k ayakta duram›yor. Vücut s›cakl›¤›n›n 30°C’nin alt›na düﬂmesiyle solunum ve kalp h›z› zay›fl›yor, bayg›nl›k durumu
görülüyor. Vücut s›cakl›¤› 28°C’nin alt›na düﬂtü¤ünde ise ölüm meydana geliyor. Is› kayb›n› önlemenin en önemli yolu, vücudun kendi ›s›nma mekanizmas›n› kullanmak, yani giyinmek. So¤uk k›ﬂ
aylar›nda, ›s› kayb›n› en aza indiren pamuklu ve
yünlü kal›n giysileri tercih etmek gerekiyor. Is› üretimini artt›rmak için de vücudun ihtiyac› olan g›da
ve s›v›y› almak oldukça önemli. Hareket etmeyle de
önemli oranda ›s› üretiliyor, ancak so¤ukta hareket
etmenin ilk ﬂart› gerekli g›dan›n al›nm›ﬂ olmas›. Hipoterminin tedavisindeki en önemli esas, kiﬂinin
so¤uk ortamdan derhal uzaklaﬂt›r›l›p s›cak bir ortama al›nmas›. Ortam›n s›cakl›¤›n› art›rmak için odada su kaynatmak, vücut s›cakl›¤›n› yükseltmek için
de elektrikli battaniyeden faydalan›labilir. Vücut
s›cakl›¤›n› yükseltebilecek önemli yöntemlerden birisi de hipotermide olan kiﬂiye sar›larak vücut temas› oluﬂturmak. Al›nacak ilk önlemlerden sonra
hastay› uyku tulumu gibi kal›n bir örtüye sar›p en
k›sa zamanda hastaneye ulaﬂt›rmak gerekiyor.

So¤uk Is›r›¤›

katk› maddesi olmayan sabunlar da saç temizli¤inde önerilen ürünler aras›nda. Bu tür sabunlar›n saç dökülmesini azaltabilece¤i ifade ediliyor.
Banyodan sonra saçlar› aﬂ›r› s›cak hava uygulayarak kurutmak veya fön çekilmesi saçlara oldukça
zarar veriyor. Zay›f saçlar›n sert taranmas› da
önerilmiyor. Kimi araﬂt›rmac›lar saç jölesi kullan›m›n›n, saç› a¤›rlaﬂt›rarak k›l dibine bask› yapt›¤›
veya kafa derisindeki gözenekleri t›kad›¤› için saç
dökülmesine yol açt›¤›n› ileri sürüyor. Ancak di¤er araﬂt›rmac›lar ise, saç jölelerinin, saç› yüzeysel olarak ﬂekillendirdi¤i, saç köküyle ve saç›n iç
yap›s›yla ilgileri olmad›¤› için saça zarar vermeyece¤ini ifade ediyor. Ancak, alkol içeren jölelerin
kuru saçlara uygulanmas›, alkolün kurutucu özelli¤i nedeniyle tavsiye edilmiyor.
hasar› nedeniyle kan›n p›ht›laﬂmas›na, buna ba¤l›
olarak da t›kan›kl›lara ve hücre ölümüne sebep
oluyor. So¤uk ›s›r›¤›, yani donman›n önlenmesi
için, ayak ve el parmaklar›, kulak ve burun gibi
vücudun uç noktalar›n› korumak gerekiyor. Donan uzuv mum renginde bir görünüm al›yor, hareket ve his yetene¤ini yitiriyor. Donan bir bölgeye yap›lacak ilk müdahale, organ›n vücut veya ›l›k
bir örtüyle temas ettirilerek ›s›t›lmas› ve daha fazla donmas›n›n önlenmesi. Kiﬂinin ›l›k bir ortama
al›n›p, so¤uk ve ›slak giysilerin, saat gibi metal cisimlerin derhal ç›kart›lmas› gerekiyor. Vücut
s›cakl›¤›n›n üzerindeki s›cakl›klar›n donan bölgeye uygulanmas› tavsiye edilmiyor. Donan organ›n
çözülmesi için o bölgenin vücut s›cakl›¤›ndaki yani 37-38°C’deki suya sokulmas› gerekebiliyor.
Organ›n hareket ettirilmesi ve yumuﬂak bir masajla kan ak›m›n›n art›r›lmas› da di¤er öneriler aras›nda. E¤er hipotermi varsa, tüm vücudun suya
sokulmas› gerekiyor. Donan organ pembe bir görünüme ulaﬂana kadar, yani kan dolaﬂ›m› sa¤lanana kadar ›s›tma iﬂleminin devam etmesi gerekiyor. Vücudu karla ovmak so¤uk ›s›r›¤›n› daha da
art›r›yor, hipotermiyi derinleﬂtiriyor. Sürtünme,
doku hasar›n› art›rd›¤› için, donan bölgenin h›zl›ca ovalanmas› da önerilmiyor. Donan organa ilk
müdahale yap›ld›ktan sonra kiﬂinin en k›sa zamanda bir hastaneye ulaﬂt›r›lmas› gerekiyor.

So¤uk ›s›r›¤› vücudun çeﬂitli yerlerinin donmas›yla oluﬂan bir durum. En s›k donan bölgeler,
özellikle so¤uk havalarda kan dolaﬂ›m›n›n azald›¤› eller, ayaklar, kulaklar ve burun uçlar›. Aﬂ›r›
so¤u¤a maruz kalan bölgede dolaﬂ›m giderek azal›yor, hücreler aras›ndaki su kristalleﬂmeye baﬂl›yor ve hücreler donuyor. Donma s›ras›nda tüm
hücreler ölmüyor. Donan uzvun kaybedilmesindeki en önemli sebeplerden birisi, çözüldükten sonra meydana gelen hücresel hasar. Donan damar
hücreleri tekrar ›s›nsa dahi, meydana gelen yüzey

Vizite Ücretsizdir!..
Bebeklerin bulundu¤u ortamdaki nem oran› nas›l
olmal›d›r?
Bebeklerin bulundu¤u ortamdaki nem oran›n›n
büyüklerin yaﬂad›¤› ortamla ayn›, yani %50-60 civar›nda olmas› gerekiyor. Daha nemli veya daha kuru
bir ortam bebekler için rahats›z edicidir.
Do¤umdan sonra göbek kordonu kesilip kan
kayb› olmamas› için bebekte kalan k›sma dü¤üm

at›l›yor. Göbek kordonuna dü¤üm atma ﬂans›
olmayan di¤er memeliler kan kayb›n› nas›l önlüyor?
Baz› memeliler göbek kordonunu diﬂiyle ezerek
kopart›r. Bu nedenle kanama fazla olmaz. Damarlardaki do¤al p›ht›laﬂma mekanizmalar› da kan kayb›n›n
uzun sürmesini engelleyen di¤er önemli bir sebeptir.
Merhaba, Rusya’n›n kuzeyinde yer alan bir yerleﬂim
alan›nda ›s› eksi 88 °C’ye kadar ç›kmaktad›r. ‹nsanlar

eksi kaç dereceye kadar yaﬂamlar›n› sürdürebilirler.
So¤ukla do¤rudan temas olmad›¤› sürece d›ﬂ ortam›n ›s›s› insan hayat›n› tehdit etmez. Bu bölgede
yaﬂayan insanlar, yapt›klar› özel bar›naklar ve kal›n
giysiler sayesinde so¤u¤un etkisinden korunurlar. Ancak uzun süre aﬂ›r› so¤u¤a maruz kal›nd›¤›nda vücut
›s›s› düﬂmeye baﬂlar ve 28°C’nin alt›na düﬂtü¤ünde
ise ölüm olur.
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