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Sayın Hasta,İçindekiler

Doktorunuz bu broşürü, size “Bechterew hastalığı” tanısı konulması 
nedeniyle vermiştir.

Bu broşürle, bu hastalığın nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında sizi 
bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, tedavinizin başarılı olmasına yardımcı olmak 
ve yaşam kaliteniz üzerinde olumlu bir etki oluşturabilecek kendi kendinize 
yapabileceğiniz şeyler hakkında bazı ipuçları vereceğiz.

Bechterew hastalığı yaşamınız boyunca size eşlik edebilecek olsa da, 
hastalığın yaşamınızı belirlemesine izin vermemelisiniz! Doğru tedavi ve 
yaşam tarzı ile belirtileriniz, hastalığınızla birlikte iyi bir yaşam  
sürebileceğiniz ve günlük mesleki ve özel hayatınıza entegre  
edebileceğiniz ölçüde azaltılabilir.

Hastalığınız ve tedavi seçenekleriniz hakkındaki diğer muhtemel sorularınızı 
tedavinizi uygulayan hekimlerinizle konuşmaktan çekinmeyin.

Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz!
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Bechterew Hastalığı nedir?

Ankilozan spondilit veya kısaca AS olarak da bilinen Bechterew hastalığı, 
spondiloartrit hastalığının en yaygın alt türüdür. Bu terim, özellikle omurga 
çevresinde kronik iltihaplanmayı içeren çeşitli inflamatuvar romatizmal 
hastalıklardan oluşur. Kronik yani süreğen, akut bir hastalığın aksine, uzun 
süre devam eden hastalık anlamına gelir. Genellikle tedavi edilemez ancak 
iltihaplanma tedaviyle azaltılabilir veya hatta etkisiz hale getirilebilir.

Bechterew hastalığı, otoimmün hastalıklar grubunda yer alan kronik bir 
inflamatuvar romatizmal hastalıktır ve bağışıklık sisteminizdeki bağışıklık 
hücreleri vücudunuza saldırarak eklemlerinizde iltihabi reaksiyona neden olur.

Bechterew hastalığı, aksiyal iskelette meydana gelen ve kronik özellikleri 
olan bir hastalıktır. Gövdeyi ve başı oluşturan kemikler etkilenir: Kafatası, 
omurga, göğüs ve kaburgalar. Hastalık ilerledikçe, iltihaplanmanın görüldüğü 
süreçler ortaya çıkar ve daha sonra sertleşen omurga eklemlerinde 
kemikleşmeye yol açar. Başlıca, omurganın alt kısımları etkilenir. Bunlar 
arasında kuyruk sokumu, sakroiliyak eklemin bulunduğu pelvis 
bağlantılarının yanı sıra lomber omurga bölgesi de bulunur. Torakal ve 
servikal omurga gibi omurganın üst bölgeleri de etkilenebilir. Ayrıca, diz 
eklemi veya Aşil tendonu gibi tendolar ile bağlantı noktaları gibi iskeletin 
diğer alanları da iltihaplanabilir.

Etkilenen kişilerin yarısına kadarında Bechterew hastalığı yorgunluk, sedef 
hastalığı, gözde iris iltihaplanması (üveit) ve/veya kronik inflamatuvar bağırsak 
hastalığı (ör. Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) ile birlikte ortaya çıkar.

Kimler etkilenir?

Orta Avrupa’da 
Bechterew 
hastalığına sahip 
tüm yetişkinlerin 
oranı yaklaşık

‘tir.

kişi ankilozan spondilitten 
etkilenmektedir.

Almanya’da yaklaşık olarak

340.000%0,5

Bechterew hastalığı genellikle Etkilenenlerin  
%61,5’i erkek iken,  
kadınlar sadece  
%38,5’i 
oluşturmaktadır.

Bechterew hastalığı kadınlarda daha 
yavaş ilerlediğinden, daha az sıklıkta 
veya daha geç tespit edilir.

20 ve 40 yaşları  
arasında ortaya çıkar.
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Tendon bağlantı noktalarında iltihaplanma da (entezit) Bechterew hastalığının 
başlıca özelliğidir. Bu da örneğin Aşil tendonu iltihaplandığında, topukta ağrıya 
yol açabilir. Bazı hastalarda ayrıca tüm el veya ayak parmaklarında daktilit veya 
oluşan şişme nedeniyle “sosis parmak” olarak adlandırılan eklem iltihabı da 
gelişir. Ayrıca, etkilenen kişilerin çoğunda (osteopeni) kemik yoğunluğu azalır 
ve bu durum kemik atrofisine (osteoporoz) yol açabilir ve ayrıca kemiklerin 
kırılma riskinin artmasına neden olur.

Bechterew hastalığı şiddetli hale gelirse,  
iltihap diğer organlara da sıçrayabilir. Bu,  
kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı  
(ör. Crohn hastalığı veya ülseratif kolit), 
gözde iris iltihabı (üveit) veya sedef 
hastalığı gibi eş zamanlı hastalıklara yol 
açabilir. Bu vakalarda, bu hastalıkların 
karakteristik belirtileri de ortaya çıkar.

Bechterew hastalığının belirtileri nelerdir?

Bechterew hastalığı genellikle iltihaptan kaynaklanan sırt ağrısı olarak da 
bilinen omurgada ağrı ile başlar. Ağrı genellikle önce sakroiliak eklemlerde  
ve daha sonra alt bel omurlarında meydana gelir. Sakroiliak eklemlerde 
meydana geldiğinde kalça ağrısı olarak da algılanabilir. Sırt ağrısı özellikle 
uzun dinlenme dönemlerinden sonra, yani gece veya sabah uyanıldığında 
ortaya çıkar.

Hastalık ilerledikçe sırt ağrısı bel omurlarının üst kısmında, torakal  
omurgada ve ayrıca servikal omurgada görülür.

Hastalığın seyri boyunca bazı hücreler (osteoblastlar) eklemlerde mevcut 
olan iltihaplanma ile aktif hale gelebilir; bunlar kemik materyalinin 
oluşumundan sorumludur. Bunlar, ayrı omurlar arasında yeni kemik dokusu 
oluşumunu tetikler. Sonuç olarak, kemikleşme olarak bilinen bu kemik 
oluşumları omurganın sertleşmesine, vücudun zayıf olmasına ve dolayısıyla 
ağrılı kas gerginliğine yol açabilir. Kafayı eğmek veya döndürmek gibi 
hareketler zor olabilir. Göğüste solunum hacmini kısıtlayan hafif öne doğru 
eğik vücut duruşu (kifoz, “kambur”) ve rijidite, Bechterew hastalığının tipik 
belirtileridir. Pelvis hizasında da değişim olabilir. Omurganın sertleşmesi aynı 
zamanda omurgada kırık riskini artırabilir.
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Nedenleri nelerdir?

Bechterew hastalığına yol açan bağışıklık sistemi bozukluğunun nedeni 
henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Bununla birlikte hastaların 
%95‘ine kadarının hücreleri HLA-B27 olarak bilinen spesifik bir genetik 
özelliğe sahiptir. Bu gen, bağışıklık sistemini kontrol etmede rol oynayan, 
yüzeylerinde belirli bir protein taşıyan beyaz kan hücrelerinden (lökositler) 
sorumludur. Bu nedenle, bu genin varlığı ile bağışıklık sisteminin Bechterew 
hastalığında düzgün çalışmaması arasında bir bağlantı olabilir. Bununla 
birlikte HLA-B27 pozitif olan ve Bechterew hastalığı olmayan birçok kişi de 
vardır.

Bu nedenle uzmanlar, bu özelliğin hastalığın gelişiminden kendisinin 
sorumlu olmayabileceğinden şüphelense de, hastalığın gelişimine yönelik 
eğilimin artmasına neden olabilir. Ayrıca bazı enfeksiyonlar da hastalığı 
tetikleyebilir. Bağışıklık sisteminin hücrelerine (çöpçü hücreler, T ve B 
hücreleri) ek olarak, sitokinler olarak bilinen proinflamatuvar haberci 
maddeler, iltihabın gelişiminde belirleyici bir rol oynar. Örneğin, önemli 
bir sitokin, tümör nekroz faktör alfa veya kısaca TNFα’dır. Aradaki bu 
bağlantının keşfedilmesi, özellikle bu iltihaba neden olan maddeleri hedef 
alan yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Bilinmesi gerekenler:

İltihaptan kaynaklanan sırt ağrısı, örneğin kas gerginliği veya aşırı 
yüklenme nedeniyle oluşan mekanik sırt ağrısından farklıdır. İltihaptan 
kaynaklanan sırt ağrısı, gece kötüleşebilir ve hastalar genellikle gecenin 
ikinci yarısında ağrıyla uyanır. Kalkmak ve etrafta yürümek ağrıyı azaltır.
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Bechterew hastalığı kronik bir hastalıktır. Ancak hastalık, çok farklı 
şekillerde ilerleyebilir. Hastalık ilerlemesi etkilenen kişilerin bazıları için 
sürekli olabilir. Diğerleri için ise hastalıkları yinelemektedir, yani hastalığın 
fazları, belirtilerin azalabileceği ve hatta tamamen kaybolabileceği nöbetler 
ile takip edilmektedir. Bazı hastalarda, hastalık şiddetli bir rahatsızlık hissi veya 
hareket kısıtlaması olmadan hafif bir şekilde ilerler. Uygun tedaviyi erken 
almak, hareketlilik kısıtlamalarının gelişimini daha sonra engelleyebilir veya 
en azından yavaşlatabilir.

Ancak, tedavi edilmezse, omurgadaki iltihaplanma hareketlilikte şiddetli 
azalmaya veya hareket kaybına yol açabilir. Üstelik, diğer genel şikâyetler 
yaşam kalitenizi ve sosyal yaşamınızı önemli ölçüde sınırlayabilir. Bu nedenle, 
hastalığı mümkün olduğunca erken tedavi etmeye başlamak önemlidir.

Hastalığın ilerlemesine ve şiddetine bağlı olarak, doktorlarınız farklı tedavi 
yöntemlerini birleştirebilir. Aynı zamanda, tedavinin başarılı olmasına ve 
yaşam kalitenizi sürdürmenize yardımcı olmak için günlük hayatınızda bazı 
basit şeyler de yapabilirsiniz.

Bechterew Hastalığı ile iyi bir  
yaşam sürme

Bilinmesi gerekenler:

Tedavinin amacı, sertleşme nedeniyle ağrıyı ve ilerleme gösteren eklem 
sertliğini azaltmanın yanı sıra fiziksel kapasitenizi ve dolayısıyla yaşam 
kalitenizi korumaktır.



www.hexal.de

12 13

Tedavi seçeneklerim
İlaç dışı tedavi:

•  Fizyoterapi ve egzersiz tedavisi: Hareketliliği korumak, ağrıyı azaltmak, 
duruşu ve koordinasyonu iyileştirmek ve düşmeleri önlemek için çeşitli 
egzersizler kullanılabilir.

•  Fizik tedavi: Soğuk veya ısı terapisi gibi yöntemler ağrıyı hafifletmek  
için kullanılabilir.

•  İş terapisi: Eklemleri rahatlatacak hareketler ile alıştırma yapma ve günlük 
yaşamda yardımcı olan aletlerin nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenme.

İlaç tedavisi:

•  Steroid içermeyen anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID‘ler): İltihaplanmayı 
da engelleyebilecek ağrı kesiciler.

•  Temel ilaç (geleneksel sentetik hastalığı modifiye edici antiromatizmal 
ilaçlar [DMARD‘lar]).

•  Temel ilaçlara yetersiz yanıt olması veya tolere edilmemeleri durumunda 
biyolojik ilaçlara/biyobenzerlere geçin.

•  Biyolojik ilaçlar/biyobenzerler biyoteknolojik olarak üretilen ilaçlardır 
(aynı zamanda biyolojik DMARDler olarak anılır). Tıpkı geleneksel, sentetik 
olarak üretilen DMARDlar gibi bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunu 
azaltan çeşitli etken madde sınıfları vardır. Vücudun kendi bağışıklık 
yanıtının çeşitli süreçlerinden birine müdahale ederler ve böylece 
iltihaplanmayı azaltabilirler.

Psikoterapi:

•  Hastalık, eş zamanlı hastalıklar ve kronik ağrı nedeniyle oluşan psikolojik 
sorunlarla başa çıkmak.

Sosyal tıbbi önlemler:

•  Yeniden iyileştirme: Bechterew hastalığı olan hastalar için ör.  
düzenli egzersizler

Ameliyat (yalnızca şiddetli hastalık ilerlemesi için ve diğer önlemler 
başarılı olmazsa):

•  Kalça ekleminde hasar olması durumunda 
kalça ekleminin (total endoprotez) 
değiştirilmesi

• Omurga kırıklarının sabitlenmesi

•  Bechterew hastalığı olan ve artık doğrudan 
ileriye doğru bakamayan hastalar için 
estetik ameliyat
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Bechterew hastalığıyla hayata geri 
dönme. Tam gaz ileri.

“Bir sonraki hedefim:

Berlin‘e dönmek. 
Zaten bir

 yolunu buldum:
 Tek başıma.”

İsviçre‘den

- Andreas, yıl: 1980

Andreas hakkında daha fazla bilgi edinin ve  
www.hexal.de/patienten/feelinx adresinden  
günlük yaşamda hastalıkla nasıl başa çıkılacağına 
dair değerli tavsiyeleri inceleyin

https://www.hexal.de/patienten/feelinx
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Spor ve egzersiz
Sporun Bechterew hastalığı üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bu nedenle, 
ilacınızı almaya ek olarak düzenli olarak egzersiz yapmanız önemlidir. 
Fiziksel aktivitenin amacı, duruşunuzu sabitlemek ve hatta iyileştirmek için 
kaslarınızı korumak ve güçlendirmektir. Aynı zamanda, daha formda olabilir, 
dolaşımınızı iyileştirebilir ve solunum kapasitenizi genişletebilirsiniz. Sizin için 
uygun spor türleri hastalığın evresine ve bireysel belirtilerinize bağlıdır.

Tavsiye edilen sporlar şunlardır:

• Yüzme

• Kros kayağı

• Tırmanma/yürüyüş

• Bisiklete binme

• Jimnastik

• Voleybol

Yeni bir spora başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Sporun sizin için 
uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kendinizi fazla 
zorlamamaya dikkat edin (özellikle başka hastalıklarınız varsa) ve kendi 
fiziksel sınırlarınızın dışına çıkmayın. Kazaları önlemek için doğru ekipmanı 
kullanmak ve dikkatli olmak da önemlidir.

Günlük işlerde rahatlama
Çoğu durumda, Bechterew hastalığı tanısı konduktan sonra bile 
mesleğinizi icra etmeye devam edebilirsiniz. Ancak işinizin fiziksel açıdan 
çok zor olmadığından ve uzun süreler boyunca dik durduğunuzdan, 
eğilmediğinizden veya bükülmediğinizden emin olmalısınız. Ayakta durma, 
oturma ve yürüme arasında geçiş yapabileceğiniz bir iş ideal olacaktır.  
Ayrıca, hava akımı olmayan kuru bir ortamda çalışmanız gerekir.  
Kemiklerin kırılma riskinin daha fazla olması nedeniyle, yüksek kaza riski 
içeren işlerden kaçınmalısınız.

Özellikle de oturmanız gerektiğinde, koltuğunuzun doğru yükseklikte 
olduğundan emin olmalısınız. Kalçanızı hareket ettirme kabiliyetiniz 
sınırlıysa, sandalyenizi bu kısıtlamaya göre uyarlamanız yararlı olabilir.  
Eğimli bir masa veya ayarlanabilir bir masa eklentisi de duruşunuzun dik 
kalmasını sağlayabilir.
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Günlük yaşamda
Bechterew hastalığı çok çeşitli biçimlerde görülebilir ve her hastada 
farklı şekillerde ilerleme gösterebilir. Ancak günlük hayatınızda belirli 
ipuçlarını uygulayarak hastalığınızın ilerlemesi üzerinde belirleyici bir etki 
oluşturabilirsiniz. Boynunuzun gerginliğe karşı çok hassas hale geldiğini  
fark ederseniz, polo yaka bir kazak giymeli veya atkı takmalısınız. Kalın,  
esnek tabanlara sahip ayakkabılar, yürürken omurgayı titreşimlerden 
koruyabilir ve bu sayede rahatlatıcı bir duruş ayarlamanıza gerek kalmaz. 
Ortopedik ayakkabı uzmanları, ayakkabılarınızı uygun bir topukla size özel 
olarak ayarlayabilir.

Doğru ayarlanmış bir araba koltuğu, özellikle uzun araba yolculukları için 
önemlidir. Koltuğu çok alçak ayarlamayın. Koltuk çok fazla geriye yatıksa, 
önü daha ince ve arkası daha kalın olan bir koltuk altlığı daha dik bir oturma 
pozisyonu sağlayabilir. Baş destekleri doğru yükseklikte olmalı ve normal 
otururken dahi baş kısmından uzak olmamalıdır. Bu ayarlar, özellikle omurga 
aşırı derecede sert olduğunda, bir kaza durumunda servikal kırılmayı 
önlemek için gereklidir.

İdeal yatak ve yatma pozisyonu

•  Yatağınızın sert olduğundan emin olun.

•  Doğru yastık şeklini seçin (başınız vücudunuzla aynı hizada olmalıdır;  
çok fazla veya aşırı büyük yastık kullanmaktan kaçının).

•  Uzun süre yan tarafınıza uzanmaktan kaçının; her gece bir süreliğine 
karnınızın üzerine doğru dönün.

•  Omurga dışındaki eklemlerde iltihaplanma olması durumunda: Bunları 
işlevsel bir konuma yerleştirin, ör. diz ekleminizi gerin veya ayak bileğini dik 
açıyla bükün.

•  Kalça, diz veya ayak bileği eklemleriniz etkilenmişse bacaklarınızı üst üste 
atarak uzanmayın.

Hastalığınızla her gün başa çıkmak için daha fazla 
öneriyi burada bulabilirsiniz:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Bilinmesi gerekenler:

Omurganızın hareketliliği ciddi ölçüde kısıtlanırsa, omzunuzun 
üzerinden bakmak zor olabilir. Bu durumda, görüş alanınızı genişletmek 
ve kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmaktan kaçınmak için aracınıza 
uygun aynalar takmanız gerekir.

https://www.hexal.de/patienten/feelinx
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Sigara İçme 
Bechterew hastalığınız varsa ve ayrıca sigara içiyorsanız, bu durum 
sertleşmenin ilerlemesini hızlandırabilir. Sigara içmeyen hastlarla ile 
karşılaştırıldığında, sigara içen hastalar şunları yaşamıştır:

• Daha önce meydana gelen hastalık belirtileri

• Daha şiddetli ağrı

• Omurganın hızlı sertleşmesi ve ilişkili işlevsellik bozukluğu

Bechterew hastalığınız varsa, sigarayı bırakmanız veya içtiğiniz sigara 
sayısını önemli ölçüde azaltmanız tavsiye edilir.

Hamilelik ve emzirme
Hamilelik, herhangi bir belirti yaşamadığınız bir fazda başlarsa, sonraki 9 
ay içinde alevlenme yaşama olasılığınız hamile olmayan hastalarla yaklaşık 
olarak aynıdır. Ancak hastalık aktivitesi hamile kalma sırasında artarsa 
alevlenme riski artar.

Hamilelik planlarken, ilacınıza devam etmeniz, ilacınızı değiştirmeniz 
veya bırakmanız gerekip gerekmediğini doktorunuzla görüşün. Aynı 
durum emzirme için de geçerlidir: Bazı ilaçlar anne sütüne geçebilir ve bu 
nedenle yalnızca çocuğunuzu emzirmeyi bıraktıktan sonra tekrar almaya 
başlamalısınız. Bechterew hastalığı olan hastalarda doğurganlık ve 
hamilelik olumsuz etkilenmemelidir. Sertleşmiş sakroiliak eklemlere veya 
yapay kalça eklemlerine rağmen, Sezaryen işlemi genellikle gerekli değildir ve 
doğal doğum mümkündür.



www.hexal.de

22 23

Size yeni “Bechterew hastalığı” tanısı konmuşsa veya doktorunuz yeni bir 
tedavi türü önermişse, muhtemelen birçok sorunuz olacaktır. Doktorlarınızla 
konuşurken hiçbir şeyi unutmadığınızdan emin olmak için, önceden bir  
soru listesi oluşturmalısınız. Size yardımcı olacak en yaygın sorulardan 
birkaçını listeledik.

• Hastalığım ne kadar şiddetli?

• Bana ne tür bir tedavi önerirsiniz? Bu nasıl etki eder?

• Tedavinin hangi yan etkileri olabilir?

• Kontroller için ne sıklıkla gelmeliyim?

• Tedavimi desteklemek için ne yapabilirim?

• Tedavinin yeterince olumlu bir etkisi olmazsa ne olur?

• Hastalık/tedavi günlük hayatımı etkileyecek mi?

• Çalışmaya devam edebilir miyim?

• Diğer hastalarla nasıl iletişime geçebilirim?

•  Hastalık/tedavi hakkında daha fazla bilgiyi 
nerede bulabilirim?

Doktorlarınız için sorular Notlarınız
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Faydalı adresler

Bechterew hastalığı hakkında daha fazla bilgi için, hasta kuruluşlarının, öz 
yardım hakkında bilgi sayfalarının ve mesleki toplulukların çeşitli adreslerini  
bir araya getirdik.

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V.  
[Almanya Bechterew Hastalığı Derneği]

Metzgergasse 16
97421 Schweinfurt, Almanya
Tel.: 09721 22033
Faks: 09721 22955
E-posta: dvmb@bechterew.de
Web sitesi: www.bechterew.de

Bechterew hastalığı veya ilgili iltihap kaynaklı omurga hastalıkları olan hastalar 
için öz yardım ağı.

Deutsche Morbus-Bechterew-Stiftung  
[Almanya Bechterew Hastalığı Vakfı]

Metzgergasse 16
97421 Schweinfurt, Almanya
Tel.: 09721 22033
Faks: 09721 22955
E-posta: stiftung@bechterew.de
Web sitesi: www.dmb-stiftung.de

Bechterew hastalığı ve ilgili iltihap kaynaklı omurga hastalıkları alanında 
araştırmayı teşvik eden vakıf.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.  
[Almanya Romatizma Birliği, kayıtlı dernek]

Welschnonnenstr. 7
53111 Bonn, Almanya
Tel.: 0228 766060
Faks: 0228 7660620
E-posta: bv@rheuma-liga.de
Web sitesi: www.rheuma-liga.de

Etkilenen kişileri bağımsız olarak bilgilendiren ve tavsiyede bulunan ve pratik 
yardım sunan öz yardım kuruluşu.

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e. V.  
[Almanya Romatoloji Derneği]

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin, Almanya
Tel.: 030 24048470
Faks: 030 24048479
E-posta: info@dgrh.de
Web sitesi: www.dgrh.de

Romatoloji alanında aktif olan Alman tıp/bilim topluluğu. Romatoloji bilimini 
ve araştırmalarını destekler ve bağımsız bir topluluk olarak faaliyet gösterir.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V.  
[Profesyonel Almanya Romatologları Derneği]

Dr. Silke Zinke, tıp doktoru
Dr.-Max-Str. 21
82031 Grünwald, Almanya
Tel.: 089 904141413
Faks: 089 904141419
E-posta: kontakt@bdrh.de
Web sitesi: www.bdrh.de

Mesleğini icra eden tüm romatologları temsil eder. Yetkin bir romatolog 
arayışında romatolojik hastalıkları olan hastalara bilgi ve yardım sağlar.

Bu broşür, doktorlarınızın sunduğu profesyonel tavsiyelerin yerine 
geçmez. Hastalığınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen onlarla 
iletişime geçin.
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Sözlük

Akut: Ani gelişen ve genellikle kısa süreli hastalık; kronik hastalığın tersi.

B hücreleri: Ayrıca: B-lenfositler; sonuçta patojenlere karşı antikorlar oluşturan plazma hücreleri 
üretebilen bir grup beyaz kan hücresi; bağışıklık sistemi içerisinde sınıflandırılırlar.

Bağışıklık sistemi: Vücudun patojenlere ve yabancı cisimlere karşı kendi savunma sistemi; çeşitli 
organlardan, hücre türlerinden ve haberci maddelerden oluşur.

Biyobenzerler: Biyobenzerler, güvenlik, etkililik ve kalite açısından mevcut olan orijinal ilaçlarla 
karşılaştırılabilir özelliklere sahip biyolojik ilaçlardır. Bu amaçla, biyobenzerler katı bir onay süreci 
kullanılarak test edilir.

Biyolojik ilaçlar: Biyolojik ilaçlar, biyoteknolojik olarak, yani biyolojik organizmalar kullanılarak üretilen 
karmaşık yapıya ve yüksek moleküler ağırlığa sahip ilaçlardır.

Çöpçü hücreler: Ayrıca: Makrofajlar; bağışıklık reaksiyonunda merkezi bir rol oynayan ve etkili hastalığa 
neden olan mikroorganizmaları yok eden büyük, hareketli, beyaz kan hücreleri grubu; bağışıklık sistemi 
içerisinde sınıflandırılır.

Crohn hastalığı: Bağırsağın tamamında iltihaplanmaya yol açabilecek kronik inflamatuvar bağırsak 
hastalığı. İnce bağırsağın ve kalın bağırsağın bir kısmı öncelikli olarak etkilenir.

Daktilit: El veya ayak parmağının iltihaplanması.

Entezit: Tendon bağlanma bölgelerinin iltihaplanması.

Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar (DMARD‘lar): Romatizmal spektrumda bir hastalığın 
ilerlemesini yavaşlatabilen çeşitli ilaçlar. Sentetik olarak üretilen (sDMARD) ve biyolojik olarak üretilen 
(bDMARD) ilaçlar şeklinde ayrılır. tsDMARD‘lar (hedeflenen sentetik/hedeflenen ilaçlar) geleneksel sentetik 
csDMARD‘larla birlikte sDMARD‘lar içerisinde sınıflandırılır.

HLA-B27: Bağışıklık sistemi için önemli bir rol oynayan insan lökosit antijenleri grubundan (HLA) bir gen; 
HLA-B27‘nin varlığı Bechterew hastalığı (ankilozan spondilit) gelişme olasılığını artırır.

Kifoz: Omurganın ileri doğru eğriliği; ayrıca kambur olarak da bilinir.

Kronik: Uzun süreli bir hastalık (dört haftadan fazla), genellikle tedavi edilemez; akut hastalığın tersi.

Lökositler: ayrıca: Beyaz kan hücreleri; kanda, kemik iliğinde ve lenfatik organlarda bulunur ve bağışıklık 
sisteminde önemli bir rol oynar.

Osteoblastlar: Kemik dokusunun kemiğin yeniden modellenmesi bağlamında oluşmasından sorumlu 
belirli hücreler.

Osteopeni: Kemik yoğunluğunda azalma; osteoporozun öncüsü.

Osteoporoz: Ayrıca: Kemik atrofisi; hastalık nedeniyle kemik dokusunun parçalanmasında artış.

Sakroiliak eklem: kuyruk sokumu ve bağırsak kemiği arasında yer alan sınırlı hareketliliğe sahip sıkı 
eklem; omurga ve pelvis kemiği arasında bir bağlantı oluşturur.

Sedef hastalığı: Ayrıca: Psoriyazis vulgaris; sedef hastalığının en yaygın biçimi, gümüş beyaz pullarla 
kaplanmış, inflamatuvar, keskin sınırları olan, kızarmış cilt alanları ile görülür.

Sitokinler: Bağışıklık sistemi için sinyal iletimi sağlayan haberci maddeler.

Spondiloartrit: Bu terim, özellikle omurga bölgesinde kronik iltihaplanmanın meydana geldiği çeşitli 
inflamatuvar romatizmal hastalıkları ifade eder; temel olarak aksiyel olan bir form (aksiyel, yani omurga 
üzerinde veya gövdenin yakınında; bu Bechterew hastalığını da içerir) ve esas olarak çevresel olan bir form 
(periferik, yani kenarda bulunan, ör. diz, ayak bileği, ayak parmağı, el ve el parmağı eklemleri) arasında bir 
ayrım yapılır.

Steroid içermeyen anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID‘ler): İltihaplanmayı da engelleyebilecek  
ağrı kesiciler.

T hücreleri: Ayrıca: T lenfositleri; bir grup beyaz kan hücresi; bağışıklık sistemi içerisinde sınıflandırılır ve 
burada çeşitli işlevleri gerçekleştirir.

Total endoprotez (TEP): Tam eklemin yapay olarak değiştirilmesi.

Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α): inflamatuvar süreçlere dahil olan bağışıklık sisteminin  
haberci maddesi.

Ülseratif kolit: Bağışıklık sisteminin kalın bağırsakta iltihaplanmaya neden olduğu hastalık. Diğer belirtiler 
karın ağrısı ve ishaldir.

Üveit: Ayrıca: İrisin iltihaplanması; üveanın iltihaplanması.
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Hexal AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen

Hastalığınızla her gün başa çıkmak için daha  
fazla öneriyi burada bulabilirsiniz:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Bize nasıl ulaşabilirsiniz:

İlaçlarımız hakkında önemli sorularınız mı var ya  
da malzeme mi sipariş etmek istiyorsunuz? 

Bizi ücretsiz olarak 0800 439 25 23 numaralı telefondan arayın! 

Pazartesi‘den Cuma‘ya  
08.00 ile 18.00 arasında bize ulaşabilirsiniz.

Tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa 
lütfen doktorunuzla iletişime geçin.
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