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Romatoid Artrit (RA) 
Hastalarında Egzersiz

Egzersiz, özellikle kronik hastalığı olan hastalarda 

yaşam boyu sağlık için büyük önem taşır.

Romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar, kalp 

damar hastalıklarının görülme riskini artırdığından, 

egzersiz hastalığın seyrini değiştirme açısından 

özellikle yararlıdır.

Egzersizin yaşam boyu süren birçok hastalıkta 

inflamasyon ve ödemi azaltıcı etkiye sahip olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca, egzersizin eklem hasarını 

artırmadığı, işlevselliği ve genel hareketliliği koruduğu 

belirlenmiştir. 

Romatoid artrit hastalarında, kalp damar hastalıkları 

toplumun geneline göre daha sık görülür. Şeker 

hastalığı olan veya koroner arter hastalığı riskleri 

taşıyan hastaların egzersize başlamadan önce tıbbi bir 

değerlendirmeden geçmeleri önerilmektedir.
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Neden egzersiz 
yapmalısınız?

Romatoid artriti olan hastalarda egzersiz yapmanın 

birçok faydası vardır.

Egzersiz;

• Hastalık aktivitesinin ölçüldüğü skoru
(DAS) düşürür.

• Yorgunluk ve ağrıyı azaltır.

• Kişinin kendine duyduğu saygıyı ve özgüvenini
artırır.

• Depresyonu azaltır.

• Eklemlerin hareketliliğini ve esnekliğini artırır.

• Kas gücü ve boyutunu artırır, kemik erimesi riskini 
azaltır.

• Duruş ve dengeyi düzeltir.

• Dengeyi düzelten egzersizler düşmeleri azaltır.

• Uyku ve yaşam kalitesini düzeltir.

• Günlük işleri yapma becerilerini artırır.

• Duygu durumunu ve duygusal sağlığı düzeltir.

• Kilonun sağlıklı bir düzeyde korunmasına
yardımcı olur.

• Kalp ve damar sağlığını korur. 
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Egzersize başlamadan önce 
neler yapmalısınız?

Güvenliğiniz ve egzersiz programından zarar 

görmemeniz için aşağıda belirtilen noktalara uymalısınız.

• Bir egzersiz programına başlamadan önce   

doktorunuzla görüşün.

• Hastalığınıza özel egzersizler konusunda tavsiye  

almak için bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına 

danışın. Sizin durumunuza uygun güvenli egzersiz 

önerilerinde bulunarak egzersizleri zarar görmenize 

neden olmadan doğru şekilde yapmanızı sağlayabilirler.

• Mutlaka yavaş yavaş ısının. Egzersizlere ilk 

başladığınızda baş edebileceğinizi düşündüğünüzden 

daha azını yapın. İyi gidiyorsanız, bir sonraki sefere biraz 

daha artırın ve daha sonra kademeli olarak artış yapın.

• Egzersize mutlaka kaslarınızı ve eklemlerinizi hareket 

etmeye hazırlayacak şekilde yavaş hareketlerle 

başlayın. Bu durum ağrı hissetmenizi ve 

yaralanmanızı önleyecektir. Sert eklem ve kasları 

yumuşatmak için hareketleri yapmadan önce sıcak 

havlu, termofor  kullanmak veya sıcak duş almak 

yararlı olabilir.

• Eklemlerinizi yaralanma riskinizi artırabilecek şekilde 

aşırı baskı altına veya güvensiz pozisyonlara 

sokmayın. Egzersizleri konunun uzmanından öğrenin.



Egzersiz yaparken nelere 
dikkat etmelisiniz?

Egzersiz programları, doktorlar ile hastalar arasında 

ortak karar alınmasını gerektirir, bu programlarda, 

hastaların tercihleri, becerileri ve kaynakları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Herkesin hareket seviyesi 

ve sınırlamaları farklı olacaktır, o nedenle size uygun 

hareketlerle başlayın.

• Romatoid artriti bulunan hastalarda kansızlık sık 

görüldüğünden, egzersize 10-15 dakika gibi kısa 

sürelerle başlanması ve bu sürenin birkaç haftalık 

aralarla 5’er dakika artırılarak, 30-60 dakikaya 

çıkarılması önerilir.

• 18-65 yaş arası tüm erişkinler, haftanın 5 günü 

minimum 30 dakika orta yoğunlukta aerobik 

egzersiz yapmalıdır.

• Egzersizler, eklem hareket açıklığı, güçlendirme, 

dayanıklılık ve aerobik egzersizler olarak bölümlere 

ayrılabilir.1,2,5 Romatoid artrit’li hastaların uyguladığı 

egzersiz, esneklik, hareket açıklığı, güçlendirme ve 

aerobik egzersizlerin kombinasyonu olmalıdır.

• Aktif hareket açıklığının, günde bir iki kez her eklem 

için egzersiz sırasında 6-10 kere tekrarlanarak 

uygulanması önerilir. Eklem sadece kişinin rahat 

ettiği sınırlara kadar zorlanmalıdır.

• Aerobik egzersizler, romatoid artritli hastalarda

genel popülasyona yapılan önerilerle aynıdır.

Haftada en az beş gün orta yoğunlukta 30 dakikalık 

egzersizler yapılmalıdır.

• Yüzme ve bisiklete binme gibi akıcı ve tekrarlayan 

hareketler önerilir, yüksek yoğunluklu aktivitelerden 

kaçınılması gerekir.

Egzersiz yaparken nelere 
dikkat etmelisiniz?

Egzersiz programları, doktorlar ile hastalar arasında 

ortak karar alınmasını gerektirir, bu programlarda, 

hastaların tercihleri, becerileri ve kaynakları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Herkesin hareket seviyesi 

ve sınırlamaları farklı olacaktır, o nedenle size uygun 

hareketlerle başlayın.

• Romatoid artriti bulunan hastalarda kansızlık sık 

görüldüğünden, egzersize 10-15 dakika gibi kısa 

sürelerle başlanması ve bu sürenin birkaç haftalık 

aralarla 5’er dakika artırılarak, 30-60 dakikaya 

çıkarılması önerilir.

• 18-65 yaş arası tüm erişkinler, haftanın 5 günü 

minimum 30 dakika orta yoğunlukta aerobik 

egzersiz yapmalıdır.

• Egzersizler, eklem hareket açıklığı, güçlendirme, 

dayanıklılık ve aerobik egzersizler olarak bölümlere 

ayrılabilir.1,2,5 Romatoid artrit’li hastaların uyguladığı 

egzersiz, esneklik, hareket açıklığı, güçlendirme ve 

aerobik egzersizlerin kombinasyonu olmalıdır.

• Aktif hareket açıklığının, günde bir iki kez her eklem 

için egzersiz sırasında 6-10 kere tekrarlanarak 

uygulanması önerilir. Eklem sadece kişinin rahat 

ettiği sınırlara kadar zorlanmalıdır.

• Aerobik egzersizler, romatoid artritli hastalarda

genel popülasyona yapılan önerilerle aynıdır.

Haftada en az beş gün orta yoğunlukta

30 dakikalık egzersizler yapılmalıdır.

• Yüzme ve bisiklete binme gibi akıcı ve

tekrarlayan hareketler önerilir, yüksek

yoğunluklu aktivitelerden kaçınılması

gerekir.



• Kara ve su temelli egzersizler hastalık aktivitesine

bağlı olarak bir arada yapılmalıdır.

• Her erişkinin haftada en az 2 gün kas gücü ve 

dayanıklılığını koruyan ya da artıran egzersizler 

yapması gerekir.

• Güçlendirme egzersizleri ile ilgili olarak düşük veya 

orta ağırlık kullanarak çok tekrarlanan dinamik 

egzersizler yapılması önerilir.

• Egzersizin sonunda bazı yumuşak hareket ve 

esnemelerle soğumak gereklidir. Bunu yapmanız bir 

sonraki gün kas ağrısı ve sertliğini önlemenize 

yardımcı olabilir.

• Göğüs ağrısı, nefes darlığı, aşırı yorgunlu görülmesi  

 durumunda egzersize hemen son verilmelidir.
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Ne tür egzersizleri tercih 
etmelisiniz?

Romatoid artritli hastaların hepsi için önerilen tek bir 
egzersiz veya hareket tipi yoktur. Egzersizlerde üç 
temel fayda amaçlanmaktadır.

• Esneklik: Eklemleriniz ve kaslarınızın   
 hareketliliğini korur veya artırır. Örnek olarak eklemi  
 olabileceği kadar hareket ettirmek, kasları germek  
 ve yoga egzersizleri verilebilir.

• Kasları güçlendirmek: Ağrılı eklemleri destekler 
ve eklemlerinize binen yükü azaltır, kemikleri 
güçlendirir ve dengeyi artırır. Örnek olarak dambıl 
veya teraband  kullanılarak yapılan egzersizler 
verilebilir.

• Zindelik: Kalbin ve akciğerlerin sağlığını artırır.
Bu hareketler sırasında genellikle belirli bir bölgeyi 
çalıştırmak yerine vücuttaki büyük kaslar kullanılır 
ve sizi biraz “soluk soluğa” bırakabilir. Örnek olarak 
tempolu yürüyüş, bisiklet ve yüzme verilebilir.

Suda yapılan egzersizler, romatoid artritli hastaların 
çoğu tarafından tercih edilmektedir. Suyun kaldırma 
kuvveti ağrılı eklemlere binen yükü azaltır ve hastalar 
karada olduğundan daha rahat hareket edebilirler. 
Ayrıca, suyun ılık olması, kasları ağrıyan ve eklem 
sertliği bulunan hastaları rahatlatabilir.

Hoşunuza giden ve rahatlıkla yapabileceğinizi 
düşündüğünüz bir egzersizi seçebilirsiniz. Genellikle 
en rahat olanlar fazla ağırlık içermeyen ve 
eklemlerinize fazla yük bindirmeyen düşük yoğunluklu 
egzersizlerdir. Düşük yoğunluklu egzersizlere örnek 
olarak aşağıdakiler verilebilir:
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• yürüyüş

• ağırlık kaldırma

• tai chi

• yoga ve pilates

• bisiklet

• yüzme ve su içi egzersizler

• dans

Unutmayın! Bahçeyle uğraşmak, ev hayvanlarınızı 
yürüyüşe çıkartmak ya da asansör yerine merdivenleri 
tercih etmek de kolaylıkla yapabileceğiniz 
egzersizlerdir.

Egzersiz en iyi ne zaman 
yapılır?

Egzersizi yaptığınız sürece, ne zaman yaptığınız 
önemli değildir. Mümkünse aşağıdaki durumlarda 
egzersiz yapmaya çalışın:

• ağrınız en az olduğunda,

• eklem sertliğiniz en az olduğunda,

• yorgunluğunuz en az olduğunda 

• aldığınız ilaçlar en etkili olduğunda 

(Doktorunuza egzersizle ilaçların zamanlamasını
nasıl yapmanız gerektiğini danışabilirsiniz).
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Çok fazla egzersiz yaptığımı 
nasıl anlayacağım?

Romatoid artritli erişkinlerin günde en az 30 dakika 

süreyle egzersiz yapmaları önerilmektedir. Bu 30 

dakikayı hiç ara vermeden kullanabileceğiniz gibi, 

10-15’er dakikalık seanslara da bölebilirsiniz. Uzun 

süredir egzersiz yapmadıysanız kısa sürelerle 

başlayıp, daha sonra kademeli olarak artırmanız 

gerekebilir.

Bedeninizin yeni bir aktiviteye nasıl uyum 

sağlayacağını öngörmek kolay olmayabilir. Yapılacak 

en önemli şey vücudunuzu dinlemektir. Genel kural 

“iki saatlik ağrı” kuralıdır. Egzersiz yaptıktan sonra iki 

saatten fazla ekstra ağrı veya olağan dışı bir ağrı 

hissediyorsanız ‘abartmışsınız’ demektir. Bir sonraki 

egzersizde yavaşlayın ya da egzersizi azaltın.
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Ağrım varken egzersiz 
yapmalı mıyım?

Egzersiz sırasında her zamankinden farklı bir ağrı 

hissediyorsanız ya da ağrınız sizin normal 

saydığınızdan daha fazlaysa egzersiz yapmayı 

bırakmalısınız. Bu tür ağrılar varken egzersiz yapmak 

yaralanmalara veya belirtilerinizin kötüleşmesine yol 

açabilir.

 

Sadece egzersiz yaparken her zamankinden fazla ya 

da farklı bir ağrı hissederseniz bırakmanız gerekir.

(Dikkat; artritli bir çok kişide her zaman bir miktar 
ağrı hissi olacaktır. Bu his egzersizden kaçma 
nedeni değildir). 
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nedeni değildir). 



“Alevlenme” sırasında 
neler yapılmalı?

Ağrı ve sertliğin arttığı bir dönem olan “alevlenme” 

döneminde daha çok dinlenip, daha az egzersiz yapma 

ihtiyacı duyabilirsiniz. Kızarık, sıcak, şiş veya ağrılı bir 

eklemle ağır egzersiz yapmayınız.

Alevlenme sırasında genellikle etkilenen eklemlerin 

dinlendirilmesi önerilir. Yine de rahat ettiğiniz sürece 

etkilenen eklemleri günde bir kaç kez yavaşça hareket 

ettirmeniz sertleşmelerini önlemeye yardımcı olacaktır. 

Ancak etkilenen bölgeye herhangi bir güç ya da direnç 

uygulamamanız gerekir. Örneğin, el bileğiniz 

etkilendiyse, o kolunuz ile ağırlık kaldırmayın. Bunların 

dışında iyi hissediyorsanız, vücudunuzun geri kalanı 

için yumuşak hareketlerden oluşan egzersizler 

yapabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuzla 

görüşün.
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Yorgunlukla nasıl başa 
çıkabilirim?

Romatoid artritli hastalarda gözlenen yorgunluk, 

kişinin hiç enerjisi olmaması şeklinde tanımlanır ve 

hem fiziksel, hem de ruhsal olabilir. Yorgunluk, 

hastaların günlük aktivitelerini yerine getirmelerini 

imkansız hale getirebilir.

Ancak, yorgunlukla başa çıkabileceğiniz bazı 

yöntemler bulunmaktadır.

• Doktorunuzla konuşun: Doktorunuzun 

tedavinizde yapabileceği küçük değişiklikler büyük 

farklar yaratabilir.

• Egzersiz yapın: Egzersiz kaslarınızı güçlendirir ve 

zindeliğinizi artırır. 

• İyi bir gece uykusu uyuyun.

• Duygularınızın farkında olun: Kendinizi 

korkmuş, çaresiz, üzgün ve kızgın hissedebilirsiniz. 

Böyle zamanlarda doktorunuzla, arkadaşlarınızla ya 

da ailenizle görüşün. Bir uzmandan destek 

alabilirsiniz. 
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• Kollar yanda, ayakta durun

• Kollarınızı genişçe
yukarıya kaldırın 

• Baş üstünde birleştirip
yana indirin

• Kollarınızı öne ve yukarıya 
kaldırıp indirin (ayakta, 
otururken ve yatarken)

• Kollar yanda, ayakta durun

• Kollarınızı genişçe
yukarıya kaldırın 

• Baş üstünde birleştirip
yana indirin

• Sırtüstü uzanın

• Dizlerinizi sırayla 
göğsünüze doğru çekip 
indirin

• Kollarınızı öne ve yukarıya 
kaldırıp indirin (ayakta, 
otururken ve yatarken)

Dizi
bastırma

Yüzükoyun yatarak
dizi bükme

OMUZLAR VE BACAKLAR İÇİN
HAREKETLER

• Bir masanın kenarına oturun

• Bacaklarınız sallanır
durumda olsun

• Size yardım eden biri
engellerken

• Bacağınızı açarak karşıya 
uzatmayı deneyin

• Bir tabureye oturun

• Ayak parmaklarınızla 
yerdeki bir kumaş parçasını 
kavrayın

• Ters taraftaki elinizle alın
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• Rahat oturun

• Ayak parmaklarınızı yukarıya 
kaldırmayı deneyin

• Ayak parmaklarınızı indirin

• Bu kez topuklarınızı kaldırın

• Ayak tabanlarınızı birbirine 
bakacak şekilde içe çevirin
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