Değerli Meslektaşlarımız,
Jeneralize püstüler psoriasis (JPP) hızla gelişen, ateşle birlikte eritemli zeminde gözle
görünür, yaygın ve yüzeysel steril püstüllerle ayırt edilen, çok sayıda organı etkileyebilen,
sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Psoriasis yelpazesi içinde oldukça nadir görülen JPP ile
ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmalar, genellikle retrospektif çalışma deseniyle yapılan ve
ağırlıklı olarak tek bir kliniğe ve daha küçük bir bölümünde de birkaç kliniğe başvuran
hastaların demografik özellikleri, tetikleyici faktörleri, eşlik eden hastalıklari, klinik alt tipleri,
klinik seyri, tedavi ve prognoz özelliklerinin tanımlanması şeklindedir. Ülkemizde JPP’ye ait
geniş serili bir çalışma ise bulunmamaktadır.
Planladığımız çok merkezli çalışmanın birincil amacı daha geniş hasta serisi ile JPP’ye ait
sosyodemografik, klinik, histopatolojik, laboratuvar, tedavi ve prognoz özelliklerini
belirlemektir. Çalışmaya infantil/jüvenil JPP olguları da dahil edileceği için, erişkinlerde
görülen JPP ile jüvenil JPP yukarıdaki değişkenler açısından karşılaştırılabilecek ve tüm JPP
olguları içinde jüvenil JPP’nin oranı belirlenebilecektir. Ayrıca, Ulusal bir veri kaynağı
oluşmasına katkıda bulunacak bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çok sayıda projeye
öncülük edebileceğini düşünüyoruz.
Çalışma bitiminde gerçekleştirilecek bilimsel yayında isim hakkı elde edebilmek için en az 5
hastanın çalışmaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bir merkezden birden fazla katılımcı olması
durumunda bu kural her katılımcı için geçerli olacaktır. Hasta toplama süresi ise 6 ay olarak
belirlenmiştir.
Ülkemize özgü epidemiyolojik veri üretmeyi ve sonuçları Ulusal ve Uluslararası düzeyde
paylaşmayı amaçlayan projeye vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Proje, Hasta İzlem Formu ve Algılanan Stress Ölçeği ekte sunulmuştur. Sizlerden hafta sonuna
kadar proje ile ilgili her türlü öneri, eleştiri, yorum ve katkılarınızı bekliyor olacağız.
Ayrıca projeye katılmak isteyenler bunu bir an önce bize bildirirse seviniriz. Etik kurul
başvurusunda çok merkezli çalışmaya katılacak kliniklerin de belirtilmesi gerekiyor…
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