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The NASH Education Program™ (NASH 
Eğitim Programı) Non Alkolik SteatoHepatit 
hakkında     farkındalık yaratma ve 
bilinçlendirmede önemli bir paydaştır. 

 
 
 
2017 yılındaki lansmanından bu yana dünya çapında faaliyetini 
yürüten NASH Education Program™ (NASH Eğitim Programı), 
disiplinler arası bir girişimdir, tüm önemli NASH paydaşlarını bir 
araya getirmeyi amaçlar: ilgili tüm uzmanlık dallarından hekimler 
(hepatologlar, endokrinologlar, kardiyologlar, pratisyen hekimler), 
hastalar, risk altındaki kitleler ve aileleri; sağlık yetkilileri; endüstri 
uzmanları, kamu ve medya. Vakıf fonunun görevi, hastaların ve risk 
altındaki kitlelerin klinik yönetimini geliştirmek amacıyla, NASH 
hakkında bilimsel ve tıbbi bilgi oluşturmak ve yaymaktır. 

 
 
Programın farkındalık girişimleri şunlara dayanır: 

- NASH hastalarının, hastalık süreçlerinin bir parçası olarak 
aldıkları desteği iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendirmek. 

 
- Hastanın klinik yönetimini iyileştirmek ve optimize etmek 
için tüm uzmanlık alanlarındaki hekimler ve risk altındaki 
hastalar veya bireyler arasında bir köprü oluşturmak. 

 
- Herkes için mevcut bilimsel ve tıbbi eğitim materyalleri 
tasarlamak ve hazırlamak. 

 
- Kamunun bilinçlendirilmesi ve yüksek riskli davranışların 
azaltılması amacıyla, bu küresel sessiz salgının medyaya 
yansımasını geliştirmek. 
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KARACİĞER: BİR TEMEL ORGAN 

Karaciğer, ortalama 1.5 kilogram ağırlığında olan, karnınızın sağ 
üst bölgesinde bulunan, en alt kaburgalarla korunan bir organdır. 
Sağlıklı bir karaciğer, göğüs kafesinin altında olduğu için elle 
muayene edilemez. 

Biliyor muydunuz? Yalnızca 10 cm 
boyunda olmasına rağmen, ortalama 
büyüklükte bir karaciğerin hacmi bir futbol 
topuna eşittir, bu da onu cildin ardından 
insan vücudunda  2. büyük organ yapar. 

Karaciğerin vücutta 600'den fazla fonksiyonu vardır. Başlıca 
fonksiyonları şunlardır: 

#1 : Üretim 

Karaciğer kan şekeri düzeylerini kontrol etmede merkezi bir rol 
oynamaktadır. Safra, protein, yağ ve bazı hormonların üretimi 
açısından çok önemlidir. 

#2 : Toksinlerden arındırma 

Karaciğer, vücut içindeki tüm molekülleri filtre 
eder (ilaçlar, alkol, yiyecekler...) 

#3 : Yağların işlenmesi 

Karaciğer vücuttaki yağları işler: üretim, dönüşüm, taşıma. Karaciğer yağ 
depolama görevi görmez, ancak sağlıklı bir karaciğerde hücrelerin % 5'ine 
kadar yağ "damlacıkları" içerebilir. 
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Biliyor muydunuz? 
Karaciğer istisnai bir organdır. Hasar 
gördüğünde inanılması zor bir yenilenme 
kapasitesine sahiptir! 

Karaciğer ve Kalp: Bir aşk hikayesi 

Karaciğer, temel metabolik süreçlerin merkezinde yer alan önemli 
bir organdır. İyi kolesterol (HDL) ve kötü kolesterolü (LDL) dengeler. 

Bu da, karaciğerin kalp-damar  
sisteminin düzgün işleyişinde 
büyük önem taşıdığı anlamına 
gelir. 

"Melankoli" kelimesinin kökeni: 

Antik  dönemde,  karaciğer,  günümüzde  kalbe  atfedilen  bir  rol  olan, 
duygularımızın merkezi olarak  görülmekteydi. İnsanlar öfke ve 
üzüntülerin çıkış noktasının karaciğerleri olduğunu düşündüler. 
“Melankoli”  kelimesi,  Eski  Yunancada,  "Siyah  safra"  anlamına  gelen 
"meas" (siyah) ve "chol" (safra) kelimelerinden gelmektedir. Melankoli 

bir kederlenme, düşüncelere dalma halidir. 
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NASH: NEDİR? 

NASH: ‘NAFLD’ denilen alkole bağlı 
olmayan yağlı karaciğer hastalığının daha 
ağır bir şeklidir 

NASH yani Non-Alkolik SteatoHepatit, 
"Alkole bağlı olmayan Yağlı Karaciğer 
Hastalığı" grubuna ait bir karaciğer 
hastalığıdır. 

Modern yaşam tarzının etkileri 

Çoğu durumda, NASH yüksek şekerli, yüksek 
yağlı beslenme ve yetersiz fiziksel egzersizin 
sonucudur. 

NASH aşırı kilo, obezite ve tip 2 diyabet ile 
yakından ilişkilidir. Bu yüzden “metabolik” bir 
hastalık olarak nitelendirilir. 

NASH   asemptomatik bir hastalıktır, yani hastalar ? 
Genellikle ilerievreyekadarhiçbirbelirti göstermezler. Bu 
da NASH'ı teşhisi zor bir hastalık yapar. 

       Biliyor muydunuz? 
“Hepatit” sadece viral hastalıkları (hepatit B ve C gibi) ifade için kullanılmaz. Hepatit 
kelimesi, “karaciğerden gelen” anlamına gelen Yunanca “hepatos” dan türemiştir. 
Karaciğer hastalığı, karaciğerin iltihaplanmasını provoke ettiğinde hepatit olarak 

adlandırılır. (yana bkz.) 
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STEATOZDAN NASH'E DÖNÜŞÜM 

Yağ birikimi: Steatoz 

Şeker, karaciğer tarafından, ileride  ihtiyaç  duyulduğunda 
kullanılmak üzere yağlara dönüştürülür. Şeker ve yağ alımı çok 
yüksek olduğunda, karaciğer çok fazla yağ üretir ve depolar. 

Yağlı    karaciğer    hücrelerinin    yüzdesi 
%5   oranını   aştığında,   “steatoz”   (tam 
anlamıyla “yağ artışı”) olduğu söylenir. 

beyaz daireler = 
hücrelerde yağ birikimi 

Bu evrede, karaciğer normalde olduğundan daha büyüktür ve 
ultrasonda beyaz görünür (bazıları "parlak" olduğunu söyler). Bazı 
hastalarda yağ birikimi iyi huylu kalır. 

2 karakteristik lezyon: Enflamasyon ve şişkinlik 

Çok sayıda 
çekirdek: 
Enflamasyon 

Bazıhastalardaisemaalesefyağlar 
zehirli hale gelir ve karaciğere 
zarar verir. 

Vücut "enflamasyon" adı verilen bir 
savunma mekanizması geliştirmeye başlar. 

Şişmiş hücre 
= Balonlaşma 

Bu evrede, hücreler zarar  görmeye 
ve şişmeye başlar: Bu duruma 
"balonlaşma" adı verilir. 
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NASH'TEN SiROZA DÖNÜŞÜM 

Yara izi dokusu: fibroz 

Hastalığın ilerlemesini durdurmak için hiçbir şey 
yapılmazsa, karaciğer iyileşme sürecini başlatır. 
Karaciğer üzerinde yara dokusu oluşur: Bu 
dokuya "fibroz" adı verilir. Bu yara izi dokusu 
düzgün çalışmaz ve  karaciğerin  fonksiyonu 
gün geçtikçe bozulur. Fibroz dört evre halinde 
sınıflandırılabilir: bir ila üç (hafif, orta, şiddetli), 
fibroz evrimi durdurulabilir ve hatta tersine 
çevrilebilir. 

kolajen lifleri 
(kırmızı) = fibroz 

Ancak  fibroz,   karaciğerin   çoğuna   yayılırsa, 
o zaman “siroz” adı verilen 4. evre fibroza
ulaşılmış olur. Bu evrenin geri dönüşü yoktur. 

Karaciğerde NASH'ın 3 nihai evresi 

#1 #2 #3 

Karaciğer 
işlevine devam 

eder: Telafi 
edilen Siroz 

Karaciğer zamanla 
karaciğer yetmezliğine 

doğru gider: Telafi 
edilemeyen 

Siroz ağırlaşır 
ve Karaciğer 

kanserine 
dönüşür 

NASH hastalarında, siroz evresinden geçmeden 
karaciğer kanseri gelişebilir. 

Karaciğer hasarının ötesinde, NASH hastalarında başlıca 
ölüm nedeni kalp kaynaklı durumlardır. (bkz. sayfa 10) 
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GELİŞME EVRELERİNİ ANLAMAK 

SAĞLIKLI 
KARACİĞER 

STEATOZ 
(YAĞLI 

KARACİĞER) 

FİBROZSUZ 
KARACİĞER 

FİBROZLU 
KARACİĞER 

SİROZ VEYA 
KANSER VEYA 

DİĞER 
DURUMLAR 

<%5 altında 
yağ hücresi içeren 

>%5 üzerinde 
yağ hücresi içeren 

karaciğer 

Steatoz 
+ Enflamasyon 
+ Balonlaşma 

Steatoz 
+ Enflamasyon 
+ Balonlaşma 

+ Fibroz (1 ila 3) 

İleri 
fibroz (4) 

Hastalık siroza ya da karaciğer kanserine ilerlediğinde, geriye kalan tek 
seçenek karaciğer naklidir. Ne yazık ki, tüm hastalar bunun için uygun değildir, 
uygun organ tedariki kritik bir meseledir ve organ nakli riskli bir prosedür 

olarak kalmaktadır. 
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NASH'İN NEDENLERİ NELERDİR? 

NASH, yüksek şeker ve yüksek yağlı 
yiyecekler tüketerek, hareketsiz yaşam 
tarzlarının bir sonucudur. 

Şeker, karaciğer tarafından gerektiğinde 
kullanılmak üzere saklanmak amacıyla 
yağa dönüştürülür. 

Şeker ve yağ alımı çok yüksek 
olduğunda, karaciğer çok fazla yağ 
üretir ve depolar. 

Risk faktörleri 

Bazı bireyler NASH açısından, diğerlerinden daha fazla risk altındadır. 
Gerçekten de, bazı koşullar NASH için risk faktörleri olarak kabul 
edilmektedir: 

Aşırı kilo 
(25 < VKİ < 30) 

Obezite 
(VKİ > 30) 

Tip 2 
diyabet 

İnsülin 
direnci 

Metabolik 
sendrom 

Bilmenizde fayda var: 
VKİ'nizi hesaplamak için kilogram cinsinden kilonuzu metrekare cinsinden 

boyunuza bölün. 1.70 metre boyundaysanız ve 90 kilo ağırlığındaysanız, 90/ 
(1.7x1.7) = 31.15. VKİ değeriniz 31'dir. 
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Metabolik sendrom nedir? 

Metabolik sendrom kendi başına bir hastalık değildir. 
Metabolizmada işlev bozukluğuna işaret  eden  biyokimyasal 
ve fizyolojik bozuklukların birleşimidir. Bir bireye, aşağıdaki 
koşullardan iki veya daha fazlasına sahip olduğunda bir metabolik 
sendrom teşhisi konur: 

Aşırı kilo 
veya obezite 

İnsülin direnci 
veya T2 diyabet 

Düşük seviyelerde 
iyi kolesterol 

(HDL) 

Bel çevresinin 
normalden fazla 

oluşu 

Yüksek seviyede 
trigliserit* 

Hipertansiyon 

NASH tanıları 

Bu risk faktörlerine bir arada sahip olunması durumunda, hastaların 
NASH taraması için hekimlerini ziyaret etmesi için iyi bir nedendir. Bir 
sağlık uzmanı, sizi uzman hekime yönlendirecek ve günümüzde mevcut, 
aşağıdaki yöntemlerden biri ile NASH taraması gerçekleştirilecektir: 

Bugün en 
güvenilir 
sonucu 

Karaciğer 
biyopsisi 

Karın bölgesi 
   ultrasonu   MR/MRE    Fibroscan 

İleride: 
Kan testleri 

bkz. sayfa 11 

* lipit 8 



NASH'İN SEMPTOMLARI NELER? 

NASH: Sessiz bir salgın... 

Karaciğer dikkat çekmeyen bir organdır, 
bu nedenle NASH “sessiz” kronik 
hastalıktır. Çoğu hasta özel bir semptom 
hissetmez ve hastalık çoğu zaman tesadüfi 
olarak keşfedilir. Ayrıca  komplikasyonlar 
nedeniyle ortaya çıkabilir; yani hastalığın 
ileri evrelerinde... 

...ileri evrelerine dek! 
Bazı hastalar, karnın sağ üst bölgesinde orta derecede ağrı veya 
rahatsızlık ve/veya yorgunluk gibi semptomlar hissedebilirler. 
İleri düzeyde karaciğer hastalığı ile daha sık ilişkili olan diğer 
belirtiler görülebilir, ancak NASH'a özgü değildir ve başka koşullara 
bağlanabilir: 

İştah kaybı 
Bacaklarda şişme 
Konuşma ve/veya kafa dağınıklığı 
Deride ve gözlerde sararma (sarılık) 
Karın bölgesinde sıvı birikimi (asit) 

Doğru hareket: Ani bir semptomunuz veya rahatsızlığınız varsa,
tıbbi yardım almanız ve hekiminizi ziyaret etmeniz gerekir. Koşullarınız 
ve  semptomlarınız  için  geçerli  olan  kutucukları  işaretleyebilir  ve  bu 

broşürü hekiminize gösterebilirsiniz. 
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SAĞLIĞINIZ AÇISINDAN ETKİLERİ NELERDİR? 

NASH: İlerleyen bir hastalık... 

Hastalığın ilerleme hızını tahmin etmek zordur, 
zira bir bireyden diğerine değişiklik gösterebilir. 

Ancak kilo almanın veya diyabetin 
kötüleşmesinin, ilerlemiş fibrozis, siroz veya 
kansere ilerlemeyi hızlandırdığı bilinmektedir. 
Gelişen NASH, ayrıca diyabet geliştirme riskini 
artırır veya kontrolünü kötüleştirir. 

Bir karaciğer hastalığından çok daha fazlası 

Karaciğer tüm metabolik süreçlerin 
merkezindedir. NASH tarafından etkilendiğinde, 
karaciğer hasar görür ve iltihaplanır, özellikle 
kardiyovasküler sistem için zararlı olabilecek 
olan molekülleri kan dolaşımına salar. 

NASH hastaları için başlıca tehlike, 
kardiyovasküler risktir (Kalp krizi, felç gibi kalp 
damar hastalıkları). 

Unutmayın: Çoğu kişinin düşünebileceğinin aksine, NASH
hastalarında  ölümün  ana  nedeni  karaciğere bağlı siroz  değil, 

kardiyovasküler hastalıklardır1. 

1 Angulo,  Gastroenterology, 2015 10 



NASH İÇİN HANGİ TEDAVİ UYGULANIR? 

Tedavi gelişimi 

Son on yılda bilim, NASH'in tedavisine yönelik moleküller geliştirmede 
büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugüne kadar sağlık otoriteleri tarafından 
onaylanmış bir tedavi bulunmamaktadır, ancak NASH hastaları için 
gelecek yıllarda tedavilerin geliştirilmesi yönünde gerçek anlamda umut 
söz konusudur. 

Biliyor muydunuz? NASH için ilaçla tedavi çözümlerine ek
olarak, teşhis alanında da bilimsel ilerleme kaydediliyor. 
NASH'ın tespit edilmesini kolaylaştıracak şekilde, kan 
testlerine dayanan tanısal testlerin geliştirilmesine doğru 
ilerliyoruz. 

Yaşam tarzının değiştirilmesi 

Terapötik çözümlerle bağlantılı olarak, yürütülen çalışmalar NASH ile 
ilişkili koşulları kontrol altına almanın NASH hastalığının ilerlemesini 
önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Tedavi olmadığında, 
NASH hastaları yaşam tarzlarını değiştirerek sadece ilerlemeyi önleyebilir 
veya yavaşlatabilirler. Vücut ağırlığının en az %10'u oranında kilo 
verilmesi ve bunun korunması koşuluyla, etkili ve sürekli bir yaşam tarzı 
değişikliği NASH ve hatta fibrozis üzerinde etkili olabilir. 
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SU 

YAĞ 
SAĞLIK 

HAYAT TARZINDA DEĞİŞİKLİK: TEMEL ÖNEM TAŞIR 

Kilo vermek ve uzun vadede bu çabayı 
sürdürmek zordur ve  hastalar  böyle 
büyük bir değişime karşı kendilerini 
güçsüz hissedebilirler. Zorluğun üstesinden 
gelmekte zorlanıyorsanız, kendinizi suçlu 
veya cesaretsiz hissetmeyin, ancak destek 
arayın. Size yardımcı olmak için, iyi 
alışkanlıklar edinmeniz, bu günlük savaşı 
başarmanız için doğru yolda ilerlemenizi 
sağlayabilir. 

Not: Asıl zorluk, uzun 
vadede kilo kaybını 
sürdürebilmektir, 
zaman ve/veya 
kaynak eksikliği 
nedeniyle, 
hastaların sadece 
%10'u bunu 
başarmaktadır. 

#1: Kendi yemeklerinizi kendiniz pişirin 

Tabağınızda nelerin olduğu hakkında bilgi sahibi olmanız 
için, mümkün olduğunca sıfırdan pişirmeniz tavsiye edilir. 
Hazır gıdalar, atıştırmalık ürünlerde bile, çok yüksek seviyede 
yağ, tuz ve şeker içerirler. 

#2: Yağ alımını azaltın 

Etlerin, balıkların ve kabuklu deniz hayvanlarının 
ızgarası ve tercihen doymamış yağlar açısından 
zengin yağlar (zeytin, kolza tohumu, keten tohumu) 
kullanılması tavsiye edilir. 

#3: Porsiyonlarınızı kontrol 
altında tutun 

Dengeli bir öğün burada gösterildiği şekilde 
oluşmalıdır.  Harvard  Halk  Sağlığı  Okulu 

SU

tarafından  oluşturulan  “Sağlıklı  Beslenme 
Tabağı” nı web sitelerinde bulabilirsiniz: 

www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating- 
plate 

SEBZELER 

MEYVELER 

TAM 
TAHILLAR 

SAĞLIKLI 
PROTEIN 

SAĞLIKLI 
YAĞLAR 
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#4: Su için! 

Vücudun su ihtiyacının karşılanması temel önem taşır. Gün boyunca 
su içmeniz, vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanızı sağlar. Sade suyun 
tadı hoşunuza gitmiyorsa, başka yöntemlerle su alımınızın yeterli 
olmasını sağlayabilirsiniz: 

Sıcak şekersiz içecekler: Çay veya kahve gibi
(tatlı içeceklere alıştırdıkları için tatlandırıcılardan 
kaçınılmalıdır). 

Doğal aromalar: taze limon, nane veya salatalık suya taze
ve lezzetli bir tat verecektir. 

#5: Sağlıklı atıştırın 

Eğer yapabiliyorsanız, atıştırmalıklardan kaçınmanız en iyisi. Ancak 
bu her zaman başarılamaz ve bu nedenle doğru atıştırmalıkların 
seçilmesi önemlidir: 

Badem, ceviz ve fındık: iyi bir protein kaynağıdır ve sizi daha
uzun süre tok tutar. 

Meyveler: iyi seçeneklerdir,
ancak önerilen şeker alımını 
aşmanıza yol açabilecek kadar 
yüksek şeker içermediğine 
dikkat edin. 

Biliyor muydunuz? Vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması, açlık hissini 
azaltır. Gün boyunca bol su içmeniz atıştırmaktan kaçınmanızı sağlar. 
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Bilmenizde fayda var: Yavaş yiyin! Midenizin beyninize tokluk
mesajı göndermesi, yemeğe başlamanızdan itibaren en az 20 dakikadır. 

Hızlı yemek yerseniz, aşırı yiyebilirsiniz. 

#6: Kırmızı yiyecek etiketleri! 

Market alışverişi yaptığınızda, satın aldığınız gıdalardaki etiketleri 
dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bunlar, sepetinize 
koyduğunuz ürünlerin besin içerikleri hakkında önemli birer bilgi 
kaynağıdır. 

İçindekiler listesinde, malzemeler 
ağırlık  sırasına  göre  tanımlanır: 
Ürünün ana bileşenleri daima 
önde  gelir.  Listedeki  ilk  bileşen 
tereyağı veya yağ ise, ürünün yağ 
içeriği muhtemelen çok yüksektir. 

Ayrıca, etiketlerde gösterilen 
besin değerleri, üründeki 
yağ, şeker ve tuz içeriğini 
gösterir. 

Örneğin: 100 gramında 20 g üzerinde şeker bulunan bir ürün, çok 
yüksek oranda şekerli bir üründür. 100 gramında 3g üzerinde yağ 
bulunan bir ürün, çok yüksek oranda yağ içeren bir üründür. 
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#7 Yapabildiğiniz kadar egzersiz yapın, 
ancak kendinizi aşırı zorlamayın! 

Egzersiz hem kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlar, hem de 
vücudu şekillendirir: Diyabetikler için kilo, şeker seviyesi kontrolü, 
kardiyovasküler riskin azaltılması… Egzersiz, enerji tüketimine yol 
açan herhangi bir harekettir: 

Düşük şiddet:yürüyüş, bahçe işleri… 

Orta şiddet:yüzme, sakin yoga, yoga... 

Yüksek şiddet: tenis, bisiklet, koşu… 

Fiziksel egzersiz: doğru uygulama 

Formda kalmanız için, Dünya Sağlık Örgütü haftalık bir egzersiz 
uygulaması süresi önermektedir: 

150 
dakika 

orta şiddette 
egzersiz 

VEYA 

75 
dakika 

yüksek şiddette 
egzersiz 

Keyif alın: En önemlisi, size en uygun olan faaliyeti bulun ve kendinizi
aşırı  zorlamayın:  Uzun  bir  aradan  sonra  fiziksel  aktiviteye  yeniden 
başlıyorsanız veya ilk defa başlıyorsanız, hekiminizden tavsiye alın, bu 

yeni adımda size yardımcı olacaktır. 
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RİSK ALTINDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM, 
NE YAPMALIYIM? 

Aşağıda listelenen bir veya daha fazla risk faktörünüz varsa: 

Gizli şeker veya tip 2 diyabet 

Aşırı  kilo  veya  obezlik  (bilhassa  karın  bölgesi 
etrafında) 

Hipertansiyon 

Uyku apnesi (uyku sırasında solunumun kesilmesi) 

Yüksek kolesterol (LDL) veya trigliseritler 

Kardiyovasküler hikaye 

Ya da karnın sağ üst bölgesinde ağrı veya rahatsızlık gibi belirtileriniz 
varsa, aile hekiminize başvurun, sizi başka nedenlerden dolayı 
takip ediyor olmaları durumunda diyabetolog veya kardiyolog 
hekiminize danışın. Sizi muayene edecekler ve bir karaciğer testi teklif 
edebileceklerdir (kan testi) veya bir karın bölgesi ekografisi. 

Tedavi gerekiyorsa, hekiminiz size bilgi verecek ve 
tavsiyelerde bulunacaktır. 

Size yardımcı olması açısından: 
Belirtilerinizi ve koşullarınızı açıklamakta zorlanıyorsanız, ilgili kutucukları 

işaretleyebilir ve bu broşürü doktorunuza gösterebilirsiniz. 
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SEVDİKLERİME HASTALIĞIMDAN NASIL 
BAHSEDEBİLİRİM? 

Karaciğer hastalıkları: önyargıların üstesinden gelmek 

Karaciğer hastalıklarına hala bir çok 
önyargıyla yaklaşılmaktadır ve sıklıkla 
alkol veya uyuşturucu kullanımı veya 
cinsel yolla bulaşan hastalıklarla 
ilişkilendirilmektedir. Basmakalıp 
fikirleri terk etmenin zamanı geldi! 

Sevdikleriniz: en büyük desteğiniz 

Bir hastalıkla savaşırken sevdiklerinizle 
paylaşabilmeniz önemlidir. 

Sizi dinlemeleri,  hastalığınızı  ve  sağlığınıza  olan  etkilerini 
anlamaları ve mücadelede yer almaları önemlidir: Sevdiklerinizin 
desteğiyle, yaşam tarzınızı değiştirme şansınız daha yüksek 
olacaktır. 

Hasta destek grupları: Bir paylaşım alanı 

Hastalığınızı ailenizle paylaşmak istemiyorsanız, 
web siteleri veya sosyal ağlar üzerinden, 
çevrimiçi hasta destek grupları bulabilirsiniz. 

Hasta   dernekleri   de   hislerinizi,   ihtiyaçlarınızı   ve   tecrübenizi 
paylaşmanız ve destek edinmeniz açısından iyi bir seçenektir. 
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Sorumluluğun reddi: Bu broşür sadece genel bilgilendirme amaçlı
düzenlenmiş ve dağıtılmıştır, ve hastalığınızı daha iyi anlamak ve 
yönetmek için size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Profesyonel 
tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmesi amaçlanmamış veya 
ima edilmemiştir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir soru, özellikle teşhis, 
tedavi veya bakım gerektiren herhangi bir semptom, bir hekim veya 

başka bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. 

Bu broşürü aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmaya davet ediyoruz. 
Hastalığınızı daha iyi anlamalarına ve günlük hayatta size nasıl 
destek olabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olun. 

NASHveya NASHEducation Program™ faaliyetleri 
hakkında daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Web 
sitemizi ziyaret edin ve "NASH nedir?" sayfasına 
tıklayın. 

Bir fikriniz, bir ihtiyacınız ya da başka hastalara 
nasıl yardım edileceğine veya farkındalığın 
arttırılabileceğine dair bir görüşünüz mü var? Sizi 
dinliyoruz! Web sitemiz üzerinden, “Bir ihtiyacı dile 
getir” üzerine tıkladığınızda, bize ulaşabilirsiniz. 

www.the-nash-education-program.com 

contact@nash-education-program.com 

NASH_education 

The NASH Education Program 

18 

http://www.the-nash-education-program.com/
mailto:contact@nash-education-program.com


KİŞİSEL NOTLAR 



DOKTORUMLA GÖRÜŞECEĞİM HUSUSLAR 



www.the-nash-education-program.com 

contact@nash-education-program.com 

NASH_education 

The NASH Education Program 

http://www.the-nash-education-program.com/
mailto:contact@nash-education-program.com

	Programın farkındalık girişimleri şunlara dayanır:
	İÇINDEKILER
	KARACIĞER: BIR TEMEL ORGAN
	#1 : Üretim
	#2 : Toksinlerden arındırma
	#3 : Yağların işlenmesi
	Karaciğer ve Kalp: Bir aşk hikayesi
	NASH: NEDİR?
	NASH yani Non-Alkolik SteatoHepatit,  "Alkole bağlı olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı" grubuna ait bir karaciğer hastalığıdır.

	STEATOZDAN NASH'E DÖNÜŞÜM
	2 karakteristik lezyon: Enflamasyon ve şişkinlik
	Karaciğerde NASH'ın 3 nihai evresi
	Risk faktörleri
	Bilmenizde fayda var:
	NASH tanıları
	NASH'İN SEMPTOMLARI NELER?

	...ileri evrelerine dek!
	İştah kaybı Bacaklarda şişme
	Hastalığın ilerleme hızını tahmin etmek zordur, zira bir bireyden diğerine değişiklik gösterebilir.


	Bir karaciğer hastalığından çok daha fazlası
	NASH hastaları için başlıca tehlike, kardiyovasküler risktir (Kalp krizi, felç gibi kalp damar hastalıkları).

	Yaşam tarzının değiştirilmesi
	#2: Yağ alımını azaltın
	#3: Porsiyonlarınızı kontrol altında tutun
	#5: Sağlıklı atıştırın
	#6: Kırmızı yiyecek etiketleri!
	Fiziksel egzersiz: doğru uygulama
	150
	dakika


	Tedavi gerekiyorsa, hekiminiz size bilgi verecek ve tavsiyelerde bulunacaktır.
	Size yardımcı olması açısından:
	Karaciğer hastalıklarına hala bir çok önyargıyla yaklaşılmaktadır ve sıklıkla alkol veya uyuşturucu kullanımı veya cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Basmakalıp fikirleri terk etmenin zamanı geldi!
	Bir hastalıkla savaşırken sevdiklerinizle paylaşabilmeniz önemlidir.
	Hasta destek grupları: Bir paylaşım alanı





