
BİLMENİZ GEREKENLER…

HAKKIMIZDA
Guthy-Jackson Yardım Vakfı; NMO’nun 

önlenmesine, klinik tedavi programlarının 
geliştirilmesine ve olası bir tedavinin 

oluşturulmasına öncülük edecek cevapları 
bulmaya yönelik temel bilimsel araştırmaların 

desteklenmesine adanmış bir vakıftır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Email: info@guthyjacksonfoundation.org

Telefon No.: 858.638.7638

www.guthyjacksonfoundation.org

NMO
S

Nöromiyelit is Optika

Multipl Skleroz

NMO; bir çok ortak 
semptomu nedeni ile, 
tedavi şekilleri farklı 
olan MS ya da diğer 
hastalıklarla bazen 
karıştırılabilmektedir.  
Erken saptama en iyi 
sonuçları sağlar. 

MS’e ilave olarak,  
NMO’nun ortak 
semptomlar gösterdiği 
hastalıklar şunlardır:

» Nedeni belirlenememiş 
Transvers Miyelit (TM)

»Akut Dissemine 
Ensefalomiyelit (ADEM)

» Nedeni belirlenememiş 
Optik Nörit (ON)

Bazı NMO hastalarında 
aynı zamanda diğer 
otoimmün hastalıklar 
da mevcuttur: 

»Sjögren Sendromu

»Sistemik Lupus 
Eritematozus (SLE)

»Mikst Bağ Dokusu 
Hastalıkları (MBDH)

NMO HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK 
NEDEN ÖNEMLİDİR? 

®



NMO IÇIN VERI VE 
ÖRNEK HAVUZU

Doktorunuzla iyi bir 
iletişim kurmak yardım 
etmenin bir yoludur. 
NMO’lu bireylerin 
kanında antikorların 
keşfedilmesi, NMO 
hastalığını saptamada 
doktorlara güvenilir bir 
yol sağlamaktadır.  

Doktorunuza NMO 
hastalığını ve 
NMO antikor 
testinin sizin için 
uygun olup 
olmadığını 
sorunuz. 

Eğer NMO iseniz , 
yeni NMO 
araştırmalarında 
yer almak için 
gönüllü olun ve 
tedaviyi bulma 
yolunda şansımızı 
artırın. 

NMO veri 
depomuz için kan 
bağışında 
bulunun.

NMO , nöromiyelitis 
optika’nın kısaltmasıdır. 
Önceleri Devic hastalığı 
olarak bilinen NMO, 
genellikle optik sinirler ve/
veya omuriliği etkileyen, 
merkezi sinir sisteminin 
nadir bir hastalığıdır. Yakın 
zamana kadar NMO’nun 
Multipl Skleroz(MS)’un bir 
tipi olduğu 
düşünülmekteydi. Ancak 
son gelişmeler, NMO ve 
MS’nin farklı hastalıklar 
olduğunu göstermiştir. 
Geleneksel olarak,NMO’da 
görülen omurilik lezyonları 
MS’tekilere nazaran daha 
uzundur, ama bu her vaka 
için geçerli değildir.

NMO semptomları kişiden 
kişiye değişir ve pek çok 
yönden MS semptomları 
ile benzerlik gösterebilir. 
NMO en sıklıkla omuriliğin 
ve/veya optik sinirin 
iltihabı ile karakterizedir, 
bu iltihap aşağıdaki 
belirtilerin herhangi birine 
yol açabilir;

» Ani başlangıçlı göz ağrısı 
ya da görme kaybı (optik 
nörit).

» Uzuvlarda 
güçsüzlük,uyuşukluk veya 
kısmi felç (transvers 
miyelit). 

» Boyun,sırt veya karında 
saplanıcı ağrı ya da 
karıncalanma

» Bağırsak ve mesanenin 
kontrolünün kaybı.

» Uzun süren bulantı, kusma 
veya hıçkırık. 

Bazen bu şikayetler geçicidir 
ve kendiliğinden düzelir. Her 
durumda, bu belirtileri 
doktorunuzla paylaşmanız 
hastalığınızın ayırıcı 
tanısında NMO’nun da göz 
önünde tutulması açısından 
yardımcı olacaktır. 

NMO NEDIR? SEMPTOMLAR NELERDIR?

Guthy-Jackson Yardım Vakfı 
araştırmalara mali kaynak 
sağlar ve NMOtion’ı destekler, 
çevrimiçi NMO topluluğunda;

» En son yapılan NMO 
araştırma ve klinik 
çalışmalarını öğrenebilir ve 
bunlara katılabilirsiniz.

» Yakınınızdaki NMO hastaları 
ve doktorlarına ulaşıp onlarla 
iletişime geçebilirsiniz.

» NMO deneyimlerinizi 
paylaşabilir, diğer hasta ve 
hasta yakınlarının hikayelerini 
öğrenebilirsiniz.

» NMO ile mücadele ağımızın 
gönüllü bir üyesi olabilirsiniz. 

Bize buradan katılın  www.
nmotion.
guthyjacksonfoundation.org 

NEREDEN 
BAŞLAMALI? Veri havuzumuzu oluşturmak 

için, NMO hastalarından 
sağlanacak olan tıbbi veriler ve/
veya biyolojik örneklere 
gereksinim vardır. Bu veri havuzu, 
NMO konusunu aydınlatmaya 
çalışan bilim adamları ve 
doktorlar için paha biçilemez bir 
kaynak olacaktır. Eğer kan 
toplama çabamıza katılmaya 
gönüllü olan bir NMO hastası 
tanıyorsanız, lütfen www.
nmotion.
guthyjacksonfoundation.org 
adresinden bizi ziyaret ediniz.

Kan, idrar ve dışkı gibi 
materyaller, hastalardan 
toplanabilecek örnekler 
arasındadır. Klinik araştırma 
koordinatörü 
bağışlayabileceğiniz örnek türleri 
hakkında size ek bilgi verebilir. 
Kolay ve ücretsiz! Şu an için 
yalnızca Amerika Birleşik 
Devletleri’nden  ve Kanada’dan 
örnek bağışlarını kabul 
edebilmekteyiz. Güncellemeler 
için lütfen  www.
guthyjacksonfoundation.org 
adresini ziyaret ediniz.

NE YAPABILIRIM?

Öğren Katıl Öğret

nmotion.guthyjacksonfoundation.org

NMOtion
Destek ol Paylaş

“NMOtion” ile harekete geç

Bizi beğenin Bizi takip edin


