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Sayın Hasta,İçindekiler

Doktorunuz bu broşürü, size “sedef romatizması” tanısı konduğundan 
dolayı verdi.

Bu broşür sedef romatizması hakkında size faydalı bilgiler sağlamak için 
hazırlanmıştır. Sedef romatizması yaygın olarak psöriyaz vulgaris ile ilişkili 
olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu yüzden, bu broşürde aynı zamanda 
psöriyaz vulgaris hakkında da bilgi bulacaksınız. Her iki hastalık da henüz 
tedavisi olmayan, kronik hastalıklardır. Aralarındaki ilişkiyi anlamak, belirtileri 
tanımak ve önemli tedavi hedeflerini anlamak için, detaylı olarak bilgi almanız 
çok önemlidir.

Özellikle kronik inflamatuvar hastalıklar için, doktor ve hasta arasında iyi bir 
ilişki, tedavinin başarılı olması açısından hayati öneme sahiptir. İlaç tedavisine 
ek olarak sigara içme, alkol veya obezite gibi kişisel faktörler de çok önemli 
hale gelmiştir.

Sağlanan bilgilerle size yardımcı olabilmeyi ve mümkün olduğunca kısıtlayıcı 
olmayan bir yaşam kalitesine sahip olma hedefinize ulaşmanızda sizi 
desteklemeyi umuyoruz.

Prof. Dr. Andreas Körber, Tıp Doktoru
Dermatolog

Sözlükte sedef romatizması ile ilgili önemli tıbbi terimleri bulabilirsiniz. 
Bunlar metinde kalın olarak vurgulanmıştır.
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Sedef romatizması nedir?

Sedef romatizması, sedef hastalığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan kronik 
inflamatuvar eklem hastalığıdır (artrit). Kronik yani süreğen, akut bir 
hastalığın aksine uzun süre devam eden hastalık anlamına gelir.

Çoğu durumda (yaklaşık %75), eklemler iltihaplanmadan önce etkilenen 
kişilerde ilk olarak sedef hastalığı görülür. Genel olarak, tüm sedef hastalığı 
hastalarının yaklaşık %20 ila %30‘unda zaman içinde sedef romatizması 
gelişir. Ortalama olarak, sedef hastalığının görülmesi ile eklem iltihabı 
tanısı arasında on yıl vardır. Aynı zamanda daha az sıklıkla (%15) eklem ve cilt 
iltihabı da meydana gelir. Önce eklem iltihabının meydana gelmesi ve sonra 
cildin zamanla iltihaplanması daha da nadir görülen bir durumdur  
(vakaların %10‘u).

Sedef romatizması otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalıklar bağışıklık 
sistemimizin bağışıklık hücrelerinin yanlış yönlendirilmesine neden olarak 
iltihaplı bir hastalığa yol açarlar. Sedef hastalığı ile, bu iltihaplanma süreçleri 
esas olarak cilt hücrelerinde meydana gelir ve bu hastalık için tipik olan cilt 
değişikliklerini tetikler. Sedef romatizması ile sinovyal zar hücrelerine ve el 
ile ayak parmaklarının tendonlarına da saldırırlar.

Bilinmesi gerekenler: 

Artık sedef romatizması hastalığının yalnızca bir cilt hastalığı olmadığını 
biliyoruz. Cilt hasarı ve eklem iltihabı, bağışıklık sistemindeki aynı 
arızadan kaynaklanır.

Kimler etkilenir?

Sedef romatizmasının kesin nedenleri konusunda henüz yeterli bilgiye 
sahip değiliz ancak yakın akrabalarda da hastalık varsa, hastalık riskinin 

arttığı gösterilmiştir.

kişi Almanya’da  
bu hastalıktan 
etkilenmektedir.
Hesaplama yöntemi: Sedef 
hastalarının %20-30’unda 
sedef romatizması gelişir

Her yıl yaklaşıkAlmanya’da

bu hastalık 
teşhisi 
konmaktadır.

140.000100.000 kişiden 6 kişiye

%50

Tüm cinsiyetler

eşit derecede
etkilenir.

Herhangi bir yaşta başlayabilir;  

genellikle 

yaşları arasında tanı konur.
30 ve 50
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Eklem iltihabının tipik bir belirtisi özellikle el parmakları, ayak parmakları, diz 
ve ayak bileği eklemlerinde ağrılı (dokunulduğunda), iltihaplı şişliktir. El veya 
ayak parmakları genellikle tamamen şişer (daktilit veya “sosis parmaklar”). 
Lifler ve liflerin eklentileri de (entezit) iltihaplanabilir. Romatoid artritin 
aksine, eklemler genellikle simetrik olarak değil sadece bir taraftan etkilenir. Bu 
durumdan etkilenenler sıklıkla, özellikle sabahları belirgin olan hareket etme 
sorunlarından şikâyet ederler (sabah eklem sertliği).

Sedef romatizmasının mümkün olduğunca erken teşhis edilmesi önemlidir, 
çünkü etkilenen eklemlerdeki kemikler ve kıkırdaklar yalnızca birkaç yıl 
içinde hasar görebilir (aşınabilir).

Sedef romatizması nedeniyle diğer hastalıkların riski artabilir. Bu esas olarak 
göz iltihabı, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, anksiyete bozuklukları, 
depresyon ve Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi kronik inflamatuvar 
bağırsak hastalıklarını içerir.

Sedef romatizmasının belirtileri nelerdir?

Sedef romatizmasının belirtileri cilt ve eklem iltihaplanmasının işaretleri 
olarak sınıflandırılabilir. Sedef hastalığı ile, cildin üst katmanından 
soyulanlardan daha fazla yeni cilt hücresi oluşur. Bitişik cilt hücreleri birbirine 
yapışır, cilt kalınlaşır ve tipik plaklar oluşur. Bunlar, ince, kırmızı bir kenara 
sahip açıkça görülebilen gümüş beyaz renkli pullarla kaplı cildin kabarık, 
kızarmış, kuru bölgeleridir. Bu kızarıklık, bağışıklık sistemine ait belirli 
iltihaplı hücrelerin ve haberci maddelerin cilde girmesine neden olan 
genişlemiş kan damarlarından kaynaklanır. Bazı durumlarda tırnaklarda da 
değişiklikler görülebilir. Toplu iğne başı büyüklüğünde girintiler (çukurlar) 
veya sarı-kırmızı-kahverengi renkli parlayan lekeler, tırnak plağının (yağ 
lekeleri) altında, diğer şeylerin yanı sıra tipik olarak görülür.

Sedef romatizmasının ilerlemesi kişiden kişiye farklılık göstererir. 
Hastalık genellikle alevlenmeler şeklinde ilerler ve bu alevlenmeler 
arasında belirtiler azalır veya tamamen kaybolur.



www.hexal.de

8 9

Nedenleri nelerdir?

Sedef romatizmasına yol açan bağışıklık sistemi bozukluğunun nedeni 
henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Uzmanlara göre, genetik ve 
çevresel faktörler hastalığın gelişiminde muhtemel bir rol oynarlar.

Genetik faktörler (ör. HLA-B27) sedef romatizmasına yatkınlığın artmasına 
neden olabilir. Ancak birçok durumda, sedef romatizması gelişimine yol 
açan tam faktörü belirlemek mümkün değildir.

Tetikleyici faktörler olarak bilinen diğer faktörler de birikebilir ve hastalığın 
baş göstermesine neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

Bilinmesi gerekenler: 

Sedef romatizmasının nedeni henüz tam olarak bilinmese de, 
araştırmacılar bağışıklık sisteminin iltihaplı hastalık sürecine dâhil olan 
çeşitli hücrelerini ve haberci maddelerini zaten tanımlamıştır.

Bunlar tümör nekroz faktör alfa (TNFα), interlökin 12 (IL-12), IL-17 
veya IL-23 gibi sinyal maddelerini içerir. Bu bulgulara dayanarak, son 
yıllarda sedef romatizmasının iyileştirilmesinde etkili olan birçok 
tedavi türü geliştirilmiştir.

Hormonal değişiklikler 
(ör. hamilelik, ergenlik)

Duygusal stres

Aşırı kiloEnfeksiyonlar 
(bakteri veya virüs kaynaklı)

Alerjilerİlaç 
(ör. beta blokerler)
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Sedef romatizması, kronik bir inflamatuvar hastalıktır. Bununla birlikte, 
erken teşhis ve tedavi ile iyi bir şekilde kontrol edilebilir. Yaşamınızın hastalık 
nedeniyle kısıtlanmasına izin vermemeniz önemlidir, bu nedenle gerekirse 
arkadaşlarınızdan, aile bireylerinizden veya iş arkadaşlarınızdan destek 
almaktan çekinmeyin. Günlük yaşamda, sedef romatizması gelişimi 
açısından risk oluşturan faktörler olmakla kalmayıp, hastalığın ilerlemesi 
üzerinde olumsuz bir etkiye de sahip olan çok sayıda faktör vardır (ör. sigara 
kullanımı, aşırı alkol tüketimi, aşırı obezite).

Gözle görülür cilt değişiklikleri nedeniyle, sedef romatizması hastalığından 
etkilenenler toplum tarafından sağlıklı cilde sahip insanlara göre daha sık 
olarak dışlanmaktan muzdariptir (stigma). Sonuç olarak, etkilenen kişiler 
sosyal ortamlardan geri çekilme dâhil endişe ve utanç duyguları yaşadıklarını 
bildirmektedir. Ayrıca etkilenen kişiler depresyon veya diğer zihinsel hastalıklar 
da yaşayabilirler. Aynı zamanda, ağrı ve hareketlerde kısıtlama gibi eklem 
iltihaplanmasının tipik belirtileri basit günlük aktivitelerin dahi zor ve hatta 
imkânsız hale gelmesine yol açabilir. Bu nedenle, hastalığı mümkün olduğunca 
erken tedavi etmeye başlamak önemlidir.

Hastalığın seyrine 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.

Tedavi seçenekleri

Genel olarak:

•  Etken madde içermeyen ve üre ve/veya salisilik asit içeren kremler, 
merhemler veya losyonlar ile nemlendirme ve besleme

• UV/balneoterapi/fototerapi

• Balneoterapi ve klimatoterapi

İlaç tedavisi:

•  Harici (topikal) tedavi: ör. kortizon (glukokortikoidler) ve/veya D vitamini 
analogları ile

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

•  Kortizon (glukokortikoidler): iltihaplanmaya karşı hızla etki eder;  
yüzeysel eklem şikâyetleri için kullanılır; sedef hastalığını kötüleştirebilir 

•  Temel ilaç: MTX, fumarat, siklosporin ve asitretin gibi geleneksel  
sentetik ilaçlar

•  Temel ilaçlara yetersiz yanıt olması veya tolere edilmemeleri durumunda 
biyolojik ilaçlara/biyobenzerlere geçin. Biyolojik ilaçlar/biyobenzerler 
biyoteknolojik olarak üretilen ilaçlardır. Tıpkı geleneksel, sentetik  
olarak üretilen ilaçlar gibi bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunu  
azaltan çeşitli etken madde sınıfları vardır. Vücudun kendi bağışıklık 
yanıtının çeşitli süreçlerinden birine müdahale ederler ve böylece 
iltihaplanmayı azaltabilirler.

Sedef romatizması ile iyi bir  
yaşam sürme

Bilinmesi gerekenler: Sedef romatizmasını tedavi etmeye yönelik 
hedefler, ağrıyı ve iltihaplanma aktivitesini azaltmak, hareketliliği 
sürdürmek, eklem hasarını önlemek ve cilt belirtilerini iyileştirmektir.
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Beslenme
Sedef romatizmasına yönelik özel bir beslenme programı yoktur.  
Ancak dengeli, vitamin açısından zengin bir beslenme şekli sağlığımız 
için çok önemlidir. Sedef romatizmanız olsa bile, bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmenize ve metabolik ve kalp-damar hastalık riskini azaltmanıza 
yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı bir vücut ağırlığınızın olmasına ve aşırı 
kilo almayı önlemeye yardımcı olabilir ve bu da sedef romatizmasının 
ilerlemesi üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Farklı yiyecekleri deneyerek, belirli yiyeceklerin kişisel olarak şikâyetlerinizi 
artırıp artırmadığını da öğrenebilirsiniz. Gelecekte bu yiyecekleri  
yemekten kaçınmalısınız.

Sağlıklı bir beslenme programının örneği:

• Çeşitli ve dengeli gıdalar yiyin.

•  Haftada iki küçük porsiyondan fazla et ve  
sosis yemeyin.

•  Haftada iki kez balık – yağlı balık (ör. somon,  
ringa balığı) yeterli düzeyde omega-3 yağ  
asidi sağlar.

•  Günde beş porsiyon meyve ve sebze - meyveden 
daha fazla sebze.

•  Keten tohumu, kolza tohumu, kenevir veya ceviz 
yağı kullanımı.

•  PDE4 inhibitörleri: Fosfodiesteraz inhibitörleri bağışıklık sisteminin haberci 
maddelerinin salınmasını değiştirir ve böylece iltihap yanıtını azaltır; 
sadece geleneksel sentetik ilaçlara yetersiz yanıt verilirse veya tedavi yeterli 
düzeyde tolere edilemezse kullanın.

Diğer ek önlemler:

•  Fizyoterapi (tedavi edici jimnastik hareketleri): Eklem hareketliliğini 
korumak, ağrıyı azaltmak, hareketleri iyileştirmek ve kas iskelet sisteminde 
uzun süreli hasarı 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.

• İşlevsel egzersizler: Sıcak suda veya kuru ortamda jimnastik

• Otojenik egzersiz/aşamalı kas gevşetme (stres yönetimi)
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Günlük işlerde rahatlama
Sedef romatizmanız olsa bile, temel olarak hemen hemen her meslekte 
çalışmaya devam edebilirsiniz. Eklem iltihabı nedeniyle, özellikle işiniz bir 
ofiste oturmayı gerektiriyorsa, işyerinizin ergonomik olduğundan emin 
olmanız gerekir.

Ofisteki sandalyenizin doğru konumlandırılması özellikle önemlidir. 
Ergonomik kol destekleri, dizüstü bilgisayarlar için taşıyıcılar, döner kollu 
monitörler ve ayarlanabilir klavyeler de yardımcı olur. Ön kolunuzu veya 
elinizi bükme ihtiyacını azaltan dikey bilgisayar fareleri kullanılabilir. Uzun 
metinler yazarken, dikte edebileceğiniz bir konuşma tanıma programı da 
işinizi önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Ayrıca, cildinizin daha fazla strese 
maruz kaldığı çalışma alanlarında da 
mesleki zorluklar vardır. Bu örneğin, 
bakıcılık meslekleri, kapalı odalarda 
yüksek düzeyde toz oluşumuna neden 
olan meslekler (örneğin marangoz, 
fayansçı), ıslak bir ortamda (örneğin 
temizlik personeli) veya kimyasallarla 
(örneğin kuaförler) çalışmak 
zorunda olanlar için geçerlidir.

Günlük hayatta
Günlük hayatta sadece sedef romatizması gelişimi için risk faktörleri 
olmakla kalmayıp, aynı zamanda hastalığın ilerlemesi üzerinde olumsuz bir 
etkiye de sahip olan çok sayıda faktör vardır. Bunların arasında örnek olarak 
sigara içmek, aşırı alkol tüketimi ve aşırı kilolu olmak bulunur. Mümkünse 
üçünden de kaçının. Aynı durum psikolojik stres, cilt üzerinde şiddetli 
mekanik stres (ör. sıkı veya kaşındıran giysiler nedeniyle) ve güneş yanığı  
için de geçerlidir.

Yalnızca kendi yaşam tarzınızı değiştirmek yardımcı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda tanıdığınız insanlardan da aktif olarak destek alabilirsiniz. Bu 
kişiler tedavinizi gerçekleştiren doktorlar, aile bireyleriniz veya arkadaşlarınız 
olabilir. Ayrıca etkilenen diğer kişilerle de sohbet edebilirsiniz. Hastalığınız 
hakkında başkalarıyla açıkça konuşmak, hastalıkla daha iyi başa çıkmanıza 
yardımcı olabilir.
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Birlikte yaşam
Sedef romatizması eşlerin birlikte yaşamını ve 
cinselliği etkileyebilir. Bu durumdan etkilenenler 
özgüven sorunları yaşayabilir ve eşleri tarafından 
reddedilmekten endişe edebilirler. Aynı zamanda, 
cilt değişiklikleri dokunma hissini sınırlayabilir ve 
hatta ağrıya neden olabilir.

Bu sizin için geçerliyse, eşinizle konuşun ve hisleriniz 
konusunda dürüst davranın.

Sedef romatizmasının cinsel yaşamınız 
üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, bir cinsel ilişki 
terapistine de danışabilirsiniz. Bazen hastalıkla 
başa çıkmanın bir yolunu bulmak için yalnızca 
birkaç seans yeterlidir.

Size yeni “sedef romatizması” 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
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Faydalı adresler

Sedef romatizması hakkında daha fazla bilgi için, hasta kuruluşları,  
öz yardım sayfaları ve mesleki dernekler için bir dizi adres hazırladık.

Deutscher Psoriasis Bund e. V.  
[Alman Sedef Hastalığı Derneği]

Seewartenstrasse 10
20459 Hamburg, Almanya
Tel.: 040 2233990
E-posta: info@psoriasis-bund.de
Web sitesi: www.psoriasis-bund.de

Ülke genelinde aktif olan, sedef hastalığı olan kişiler için kâr amacı gütmeyen 
bir dernek. Etkilenen kişilerin endişelerini ve çıkarlarını savunur.

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.

Bitte berühren – Gemeinsam aktiv gegen Schuppenflechte  
[Lütfen dokunun – sedef hastalığına karşı hep birlikte aktif]

Web sitesi: www.bitteberuehren.de

Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. [Alman Dermatologlar için 
Mesleki Odası] internet sitesi, ve sedef hastaları ve akrabaları için deneyim 
raporları, bilgiler ve ipuçları.

PsoNet – Almanya‘daki bölgesel sedef hastalığı ağları

c/o CVderm, UKE Hamburg
Martinistraße 52
20246 Hamburg, Almanya
Tel.: 040 741055428
Faks: 040 741055348
E-posta: info@psonet.de
Web sitesi: www.psonet.de

Bölgesel sedef hastalığı ağları şeklinde organize olmuş olan dermatologlar  
ve uzmanlar grubu. Doktorlar ve bölgesel ağlar için bir arama işlevi sunar.

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)  
[Almanya Dermatoloji Topluluğu] 

Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin, Almanya
Tel.: 030 2462530
Faks: 030 24625329
E-posta: ddg@derma.de
Web sitesi: www.derma.de

Almanca konuşan dermatologların oluşturduğu bilimsel uzman birliği. 
Bilimsel ve pratik dermatoloji, veneroloji ve alerji çalışmalarını teşvik eder. 

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. (DGRh)  
[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.
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Notlarınız

Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)  
[Profesyonel Alman Dermatologlar Derneği]

Schumannstr.18
10117 Berlin, Almanya
Tel.: 030 24625353
Faks: 030 24625333
E-posta: m.grote@bvdd.de
Web sitesi: www.bvdd.de

Almanya‘da kayıtlı olan dermatologlardan oluşan ve ekonomik ve sosyal 
politika çıkarlarını temsil eden dernek.

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.

Artrit: Eklemlerin iltihaplandığı, genellikle ağrı ve şişme ile ilişkilendirilen hastalık.

Aşamalı kas gevşemesi: Öz farkındalık düzeyinin arttığı ve derin bir rahatlama durumunun tüm 
vücutta kısa bir süre boyunca belirli kas gruplarını bilinçli bir şekilde gevşeterek elde edildiği rahatlama 
yöntemleri.

Bağışıklık sistemi: Vücudun hastalıkları önleme sistemi. Birbiriyle iletişim kurmak için sinyal üreten birçok 
farklı bağışıklık hücresi içerir.

Beta blokerler: Yüksek kan basıncı ve koroner kalp hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

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.

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

Diyabet: Daha açık olarak: Diabetes mellitus; kan şekeri düzeyinde kronik bir artışla ortaya çıkan şeker 
metabolizması bozukluğu. 

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

HLA-B27: bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynayan protein; sedef romatizması veya romatoid artrit gibi 
belirli hastalıklara ilişkin riskin arttığını gösterir.

İnterlökinler: Vücudun bağışıklık sisteminin kendi haberci maddelerinden oluşan bir grup.

Kortizon: Aynı zamanda glukokortikoidler. İltihaba karşı hızlı etki gösterirler ancak sadece kısa bir 
 süre için kullanılmalıdırlar.

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

Otojenik egzersiz: Hasta tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen, meditasyon durumu ile stresten ve 
günlük hayattan uzaklaşmaya imkân sağlayan rahatlama işlemi.

PDE4 inhibitörleri: Sinyallerin hücre içinde iletimini etkileyebilen ve böylece iltihaplanmayı  
azaltan ilaçlar.

Plak: Yamalı yapılar veya değişiklikler.

Psoriyazis vulgaris: ayrıca: Plaklı sedef hastalığı; en yaygın sedef hastalığı biçimi.

Romatoid artrit: Ayrıca romatizma. Eklemleri etkileyen kronik inflamatuvar sistemik hastalık.

Sedef hastalığı: Hastaların %20-30‘unda sedef romatizmasına dönüşebilen kronik inflamatuvar  
cilt hastalığı.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID‘ler): Ek iltihaplanmayı engelleyebilecek ağrı kesiciler.

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.
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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.

M
ad

de
 n

o.
: 4

90
43

13
9;

 v
er

si
yo

n 
ta

rih
i: 

11
/2

02
1

https://www.hexal.de/patienten/feelinx

