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Önsöz
Birçok insan bilmese de vaskülit hastası olabilir. Nadir görülmesi nedeniyle teşhis edilmesi zor
ve zaman alıcı olabilir.
İyi haber şu ki, Almanya‘da vaskülit teşhisi konan kişilere veya akrabalarına sunulan çok çeşitli
kişisel danışmanlık ve destek hizmetleri vardır. Tıbbi bakım ve tedaviye ilaveten bir diğer seçenek de kendi kendine yardım grubuna katılmaktır. Kendi kendine yardım gruplarının sunduğu
olanakları sizlere kısaca açıklamak istiyoruz. Almanya‘da, kendi kendine yardım grubu veya kar
amacı gütmeyen dernek bünyesinde başka insanlarla fikir alışverişinde bulunma imkanı vardır.
Aynı şikayetlere, endişelere ve pratik sorunlara sahip başka kişilerle irtibat kurulabilir. Benzer
düşüncelere sahip insanlarla bir araya gelerek, hastalığın mağduru olmayan kişilerle konuşması
zor hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak mümkündür. Bu da sıkıntıları önemli ölçüde azaltan bir etken olabilir. Kendi kendine yardım, herkesi güçlü kılma potansiyeline sahip,
kapılarını herkese açan ve bir arada olma sayesinde kronik hastalığı olan kişiler, engelliler ve
yakınları için önemli bir başvuru yeri olan bir topluluktur. Broşürümüzle vaskülit ile yaşamaya
dair bilgiler sunmak ve kendi kendine yardım seçeneğini sizlere takdim etmek istiyoruz.
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İçindekiler

Peter 48:
„Performansım azaldı ve kronik hastalığım nedeniyle
hayatım boyunca ilaç kullanmak zorunda kalacağım, ama
halen yaşıyorum ve bundan da çok mutluyum. Hastalığın
hayatımı yönetmesine izin ve ona gereğinden fazla önem
atfetmemeye çalışıyorum. Kendi kendine yardım grubunda başka insanlarla deneyim alışverişinde bulunmak
teşhis/hastalık ile daha iyi başa çıkmama ve umut dolu
kalmama yardımcı oldu.“

1. Vaskülit nedir?
Vaskülit (çoğul: vaskülitler) bir damar iltihaplanmasıdır. Çok nadir görülen bir hastalık olmakla
birlikte birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Tüm vaskülit türlerinin ortak bir noktası vardır: Damar iltihabı, belirli antikorların damar duvarlarına saldırmasıyla ortaya çıkar.
Dolayısıyla vaskülit otoimmün hastalıklardan biridir. Bunlar, bağışıklık sisteminin vücudun
kendi yapılarına karşı direnç gösterdiği hastalıklardır. Vaskülit ayrıca sıklıkla eklemlerde veya
kaslarda ağrı ve bazen de eklem şişmesiyle ilişkili olarak ortaya çıktığı için romatizmal da bir
hastalıktır.

2. Damar sistemimiz nasıl çalışır?

Primer vaskülitin bilinen bir nedeni yoktur.
Sekonder vaskülit bir enfeksiyon, ilaç veya toksin tarafından tetiklenebilir veya başka bir
iltihaplı hastalık veya kanserin parçası olarak ortaya çıkabilir.

Vücutta farklı damar türleri vardır. Başta arterler ve toplardamarlar gelir:
Atardamar olarak da adlandırılan arterler kanı kalpten uzaklaştırır.
Toplardamarlar kanı kalbe geri iletir.

İltihaptan etkilenen damarı daraltabilir veya tamamen kapatabilir. Etkilenen damara bağlı olarak bazı dokular veya organlar oksijen ve besinlerle yeterince beslenemez ve bu da onların
işlevlerini sınırlar.

Kılcal damarlar ise arterler ve toplardamarlar arasındaki geçişi teşkil eder. Bunlar vücuttaki en
küçük kan damarlarıdır. Söz konusu organdaki madde alışverişini gerçekleştiren bir damar ağı
oluştururlar: Hücreler, kılcal damarlardaki kandan besinlerle oksijeni alır ve atık ürünleri geri
verir. Kalpten hedef organa doğru arterler giderek küçülür. Tersine, kılcal damar ağından kalp
yönüne doğru da toplardamarlar büyür. Bütün vücut kan damarlarıyla kaplı olduğundan, vaskülit hemen hemen her yerde ortaya çıkabilir.

damarlarıyla
Kılcal damarlar
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3. Semptomlar veya belirtiler nelerdir?
Vaskülit genellikle belirsiz semptomlarla başlar: Çoğu hasta başlangıçta kendini bitkin ve yorgun
hisseder. Ayrıca genelde 38,5 derecenin altında hafif bir ateş olur (subfebril ateş). Bazı hastalar
geceleri yoğun terleme ve istenmeyen kilo kaybı da bildirir.
Bu hayli belirsiz vaskülit semptomlarına ek olarak romatizmal şikayetler de ortaya çıkabilir:
Kimi hastalar, kısmen şişlikle de ilişkili olan eklem ağrılarından şikayet ederler. Başka mağdurlar
da kas ağrısından (miyalji) muzdarip olur ve alışılmadık derecede şiddetli kas tutulması bildirir.
Damar iltihabı ilerler ve organları etkilemeye başlarsa daha ciddi semptomlar ortaya çıkar. Vaskülit şekline göre farklılık gösterirler.

5. Vasküliti olan insanlar yalnız değil, kime
başvurabilirim?

4. Vaskülitim var - nelere dikkat etmeliyim?

Deutsche Rheuma Liga (Alman Romatizma Ligi) tarafından sunulan bilgilere göre Almanya‘da
yaklaşık 16.500 vaskülit hastası vardır. Hastalıktan her yaştan kadın ve erkek eşit sıklıkta muzdarip olur.

Yatarak tedavi kapsamında hastalar birbirini tamamlayan ve birbiriyle
uyumlu çeşitli tedaviler görür:
Hastalıkları hakkında iyi bilgi sahibi olan hastaların hastalık semptomlarıyla çok daha iyi bir
şekilde baş edebildikleri bilinmektedir. Bu konudaki bilgiler eğitimler, kitaplar ve bilgilendirme broşürleri aracılığıyla edinilebilir. Hastalar arasındaki deneyim alışverişi de önemlidir.
Tedaviler arasında örneğin eklem hareketliliğini iyileştirmek ve özellikle iltihap reaksiyonları
azaltmak üzere yapılan egzersiz/spor tedavisi de yer alır. Örneğin sıcak kolzada el egzersizi
gibi aktif termal uygulamalar el sağlığını ve ince motor becerileri geliştirir. Beslenme şekli de
romatizmal iltihaplar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

İlk başvurulacak yerler vaskülit tedavisine yönelik özel merkezlere sahip büyük klinikler ve
üniversite klinikleridir. Mağdurlar ayrıca Deutsche Rheumaliga veya kendi kendine yardım
gruplarından da kapsamlı bilgi edinebilir. Kendi kendine yardım grubuna katılım veya bir vaskülit derneğine üyelik, tedavi/rehabilitasyon sürecinde elde edilen başarıların uzun vadede
korunmasına yardımcı olabilir. Hastalık belirtilerinin nadir görülmesi nedeniyle ikamet edilen
yerde spesifik kendi kendine yardım gruplarını bulmak zor olabilir. Vaskülit konusunda sunulan bölgesel hizmetler bir çözüm olabilir.

Daha fazla sorunuz mu var? Derneğimize başvurmaktan çekinmeyin:
Vaskulitis e.V.
Hauptstraße 6 | 54526 Landscheid/Eifel
Telefon: 06575-90 14 995
Faks: 06575-90 37 94
Whatsapp: +49 (0) 1512-71 01 789
İnternet: www.vaskulitisverein-rlp.de
E-posta: info@vaskulitisverein-rlp.de
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Künye
Yayınlayan:

LAG Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz e.V.
Adres: Kaiserstr. 42, 55116 Mainz
E-posta: info@lag-sb-rlp.de
Telefon: 06131-33 62 80
Web: www.lag-sb-rlp.de
Sosyal Medya: www.twitter.com/RLPSelbsthilfe
www.facebook.com/RLPSelbsthilfe
www.instagram.com/rlpselbsthilfe
YouTube Kanalı: Studio Selbsthilfe
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