İyot elementi, vücudun kendi kendine üretemediği bir elementtir. Hayati vücut
fonksiyonlarını kontrol eden Tiroid Bezi, işleyişini düzgün sürdürmek için iyot
elementinden faydalanır. Enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynayan
iyot, bağışıklık sistemini düzenleyici, antioksidan etkiye de sahiptir. İyot
vücudumuz tarafından üretilmediği için dışarıdan besinler yolu ile alınır. En fazla
koyu renkli yosunlarda bulunur. Ancak bu yosunlar ülkemizde besin maddesi
olarak yaygın tüketilmemektedir.
İyot Eksikliği
İyot eksikliği özellikle gebelik döneminde, bebekte
düşük IQ ile ilişkilendirilmiştir. Ülkemizde ve
dünyada önlenebilir zeka geriliklerinin nedenleri
arasında önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca, ruhsal hastalıklar, tiroid kanseri tiroidle ilişkili
ottoimmun hastalıklar, kadınlarda kısırlık (infertilite)
prostat, meme, endometriyum ve yumurtalık
kanseri, kalp hastalıkları ile de bağlantılıdır.

İyot Eksikliği Nedenleri
Düşük iyot alımı, iyotsuz tuz kullanımı,
iyottan fakir topraklarda yaşamak, sigara
kullanımı, selenyum eksikliği, vücudun
iyot elementini işlemesini engelleyen
durumlar , vegan - vejeteryan beslenme
ve gebelik iyot eksikliğine neden olabilir.
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BİPOLAR VE UNİPOLAR BOZUKLUK
Depresif bozuklukların farklı türleri bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet
gibi özelliklerden etkilenebilen depresyon belirtileri ayrıca
depresyonun türüne göre de değişiklik göstermektedir. Aynı
şekilde depresyonun farklı türlerinde hastalığın şiddeti, süresi ve
sıklığı da değişmektedir. Depresif bozukluğun türü tedavide de
farklılıklar oluşturmaktadır. Tedaviye karar verirken hekiminiz
depresyonun türünü belirlemeli, tedavi süresi, tedavi şekli ve doz
ayarlamalarını bu şekilde yapmalıdır.
Unipolar, Bipolar, Distimi, Mani, Hipomani... Nedir Bunlar ?

Zaman zaman modumuz biraz düşebilir, moralimiz bozuk olabilir, bazen de kendimizi daha neşeli ve mutlu
hissedebiliriz. Bu durum tamamen normaldir. "Bipolar bozukluk", diğer adıyla manik depresif hastalık, kişinin
ruhsal durumunun bir uçtan öteki uca doğru olağandışı değişimini ifade eden bir ruh sağlığı sorunudur. Bu
hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık "mani", diğerinde ise çökkünlük "depresyon" bulunmaktadır.
Taşkınlık dönemlerinde öfkede artış, uykusuzluk, aşırı hareketlilik, cinsel istekte ve dürtülerde artış, hızlı
düşünce akışı ve hızlı konuşma, aşırı özgüven ve para harcama gibi davranışlar görülür. "Hipomani" ise bu
belirtilerin daha hafif düzeyde görülmesidir.
"Unipolar depresyon" ise (tek kutuplu depresyon) kişinin klinik geçmişinde, tekrarlayan veya mevcut depresyon
durumu olması ve mani ya da hipomani görülmemesidir. Bipolar depresyon ise (iki uçlu depresyon) geçmişte
tekrarlayan depresyon ve mani veya hipomani görülmesi durumunda konulur. "Distimi" ise kronikleşmiş
depresyon olarak tanımlanabilir. Depresyonun uzun yıllar boyunca hafif ve orta şiddette sürekli olarak devam
etmesidir. Bazen Distimik Bozuklukta majör (şiddetli) depresyona dönüşebilir. Unipolar depresyonun zamanla
Bipolar bozukluğa dönüşme riski bulunmaktadır. Ayrıca bipolar bozukluğa sahip bireylerde mani ve depresyon
süreçleri aynı anda görülebilmektedir. Unipolar bozuklukta sadece manik dönemler de görülebilir.

Grafikte normal duygu durum, depresyon, mani, hipomani, majör depresyon ve distimide duygu durum
değişiklikleri (ataklar) gösterilmiştir. Bipolar bozuklukta mani, hipomani ve depresif ataklar görülürken, unipolar
bozuklukta depresif ataklar görülmektedir. Distimik bozuklukta ise kronik depresyon hani belirtilmiştir.
www.sedatirgil.com

Bu broşür Bilgilendirme amacı ile Dr. Sedat İrgil Tarafından
Hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.

