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Romatoid artrit 

Romatoid artrit; özellikle eklemler olmak üzere birçok 

organı etkileyen kronik romatizmal bir hastalıktır.  

• Ülkemizde her 1.000 kişiden 5’inde romatoid artrit 

olduğu tahmin edilmektedir.

• Genellikle 20-50 yaş arasında ortaya çıkar. Ancak her 

yaşta görülebilir.

• Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha sık gelişir.

• Romatoid artrit,  genellikle el ve ayak eklemleri gibi 

küçük eklemleri simetrik  olarak tutar. El ve el 

bileğinde çok sayıda eklemin tutulumu, ince el 

hareketi gerektiren, düğme açıp kapama, bozuk para 

alma gibi işleri güçleştirir. Ayak küçük eklemlerinin 

tutulumu da, özellikle yürürken ağrı hissedilmesine 

neden olabilir. Romatoid artrit ilerledikçe küçük 

eklemlerin yanı sıra, diz, dirsek, omuz ve kalça eklemi 

gibi büyük eklemler de etkilenebilir. 

Sabahları ve uzun süreli hareketsizlikten sonra 

eklemlerde tutukluk (katılık/sertlik) görülür. 

Eklemlerdeki tutukluk şikayeti 1 saatten fazla

sürebilir. İyi takip edilmeyen ve tedavi olmayan 

hastalarda başta el ve ayak parmaklarında şekil 

bozuklukları gelişebilir. Ayrıca akciğer, kalp gibi diğer 

organlarda da hasara neden olabilir. Bu da iş 

göremezliğe ve yaşam kalitesinde azalmaya neden 

olabilir.
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Romatoid artrit bulguları henüz 
hafifken, erken dönemde 
tanınması ve tedavisinin 
başlanması hastalığın eklemlerde 
ve vücudunuzda geri 
döndürülemeyen hasarlara yol 
açmasını önleyecektir. 
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Romatoid artrit ve 
alevlenmeler

 Romatoid artritte, semptomlarınızın kötüleştiği 

dönemler ‘alevlenme’ dönemleri olarak adlandırılır. 

Alevlenmeler zaman zaman ortaya çıkabileceği gibi, 

stres ya da enfeksiyon sonrasında ortaya çıkabilir.

• Alevlenmeleri doktorunuza bildirin, tedavinizi 

 ona göre düzenleyecektir. 

• Doktorunuzun verdiği tedaviyi kullanmaya 

 devam edin.

• Ayrıca, alevlenme dönemlerinde egzersizlerinizi  

azaltın, sizi rahatsız etmeyecek egzersizler yapın.
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Romatoid artrit ve stres

Romatoid artrit genetik yatkınlığı olan kişilerde 
çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen 
bir hastalıktır. Psikolojik stresler hem hastalığın 
ortaya çıkışında hem de alevlenlenmelerde 
önemli bir faktördür. 

Kişi, üstesinden gelmekte zorlanlandığı bir  
durum ya da olayla karşılaştığında stres yanıtı 
oluşur. Stres, aslında, kişinin problemi çözmesi 
için gerekli bir yanıttır. Öte yandan, uzamış, 
çaresizleştiren stres yanıtı zararlı etkiler 
oluşturabilmektedir.

Stresle başetmede en önemli konu çaresizlik 
duygusunun yerini, üstesinden gelirim, kontol 
altına alabilirim duygusunun almasıdır. Ağrı 
başta olmak üzere romatoid artrit belirtilerinin 
tedavi ile kontrol  altına alınması hastalığın 
yarattığı stresi belirgin olarak azaltacaktır.
Keza, önerilen egzersizleri yapma, insanlardan 
uzaklaşmama, bizi mutlu eden şeylere vakit 
ayırma da stresi konrtol etmekte önemli yarar 
sağlayacaktır.



Romatoid artrit, depresyon ve 
anksiyete

Romatoid artrit gibi kronik hastalıkların kabul edilmesi, 
kişiyi zorlayan, duygusal dengesini sarsan bir süreçtir. 
Öte yandan, tedavi, takip ve uyum için gereklidir.
Romatoid Artrid hastalığına depresyon da eşlik edebilir.
Hekiminizden duymadığınız bilgilerin tedavi sürecinizi 
ve psikolojinizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. 
Bilgiler abartılı ve güvenilmez olabilir. 

Romatoid artrit hastası olduğunuz zaman tek kaygınız 
fiziksel ağrı ve rahatsızlık değildir. Romatoid artrite 
bağlı ağrı ve hastalığın ilerleyici özelliği ile başa çıkmak, 
yalnızlık ve depresyon gibi duygusal sorunlara yol 
açabilir. Ağrı, sabah katılığı, eklemlerinizde şişme, 
yorgunluk ve günlük işlerinizi yapamamak duygularınızı 
etkileyebilir. Depresyon hastalık aktivitesini, ağrıyı ve 
yorgunluğu artırabilir ve hastaların tedaviye uyumunu 
azaltabilir. 

Depresyona bağlı olarak ağrı eşiğindeki değişiklikler ve 
hastalık aktivitesine bağlı olmayan yaygın ağrılar ortaya 
çıkabilir. Bunun dışında depresyon, tedavi ve hastalık 
takibine uyumunuzu olumsuz yönde etkileyebilir.

Romatoid artrit hastalığı, tedavisi ve tedavide 
kullanılan ilaçlarla ilgili olarak kaygı (anksiyete) hali de 
sık ortaya çıkabilmektedir. Kişi, aşırı kaygılı olduğunda 
hem hastalıkla hem de ilaç yan etkileri ile ilgili olumsuz 
olasılıkları zihninde abartabilmektedir.

Depresyon ve anksiyeteden korunmada en yararlı 
yaklaşım olumsuz iç konuşmalara engel olmaktır.  
Kendinizi romatoid artrit hastası sağlıksız biri olarak 
tanımlamayın; bunun yerine, romatoid artrit ile 
mücadele eden ama sağlıklı biri olarak düşünün. 
Elinizden geldiğince normal günlük yaşantınızı sürdürün. 
Hastalığınız ile ilgili düşünürken düzelmeyen veya az 
düzelen belirti ve bulgularınıza odaklanmayın; düzelen 
ve rahatlayan belirtilerinizi kendinize sık sık hatırlatın.

Karamsarlık, mutsuzluk, yaptığınız şeylerden ve 
yaşamdan keyif alamama, iştahsızlık, uykusuzluk, 
unutkanlık, ümitsizlik gibi belirtileriniz var ve süreğenlik 
kazanmış ise bu durumdan mutlaka doktorunuzu 
haberdar edin. Hekiminiz size gerekli müdahaleleri 
yapacaktır.
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Romatoid artrit ve uyku

Uyku bozuklukları, romatoid artritli hastaların yaklaşık 
%60’ında görülmektedir. Geceleri ağrının eşlik ettiği 
Romatoid artrit belirtileri sıklıkla uyku bozukluklarına 
neden olur. Ağrı ve uykusuzluğu, romatoid artrite bağlı 
sorunlarla başa çıkmanın stresi ile bir araya 
getirdiğinizde, kendinizi depresyona götüren ya da 
depresyonu ağırlaştıran bir kısır döngüde bulabilirsiniz. 
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Romatoid artrit ve yorgunluk

Yorgunluk, romatoid artrit hastalarında yaygın olarak 

görülür. Yorgunluğun; ağrı, hastalık aktivitesi, uyku 

bozuklukları, depresyon ve endişe gibi birçok sebebi 

vardır. Bunun dışında hastalığa bağlı olarak gelişen 

kansızlık ve kas kitlenizin azalması da yorgunluğa 

neden olabilir.

Yorgunluğunuzu azaltmak için öncelikle hastalık 

aktivitesini baskılamak için tedavi ve takiplerinizi 

düzenli yaptırmanız gerekir. Doktorunuz tarafından 

verilen  egzersiz ve beslenme önerilerini uygulamanız 

önemlidir. Bunun dışında yorgunluğunuzu azaltmak için 

yeterli miktarda sıvı alın, dengeli beslenin, isteksiz 

olduğunuzda bile günlük aktivitelerinizi yerine 

getirmek için kendinizi zorlayın, uyku bölümündeki 

önerileri uygulayın. 
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Romatoid artrit ve sigara

Sigara, aynı zamanda bağışıklık sistemini bozar ve

ağrı gibi semptomları kötüleştirebilir.

Sigara özellikle seropozitif (anti-CCP) hastalarda ortaya 

çıkmasında önemli bir faktördür, bunun dışında 

hastalığın seyrinde tedaviye yanıtta ve hastalığın 

alevlenmesinde etkilidir. 

Sigarayı bırakmada birden bırakma en tercih edilen 

seçenektir, bunu kendi başınıza yapmakta 

zorlanıyorsanız doktorunuz sigarayı bırakmanız 

konusunda size yardımcı olacaktır. Eğer bırakma ile

ilgili güçlüğünüz varsa günlük sigara tüketiminizi 

azaltmanız, hem bırakmanıza yardımcı olacaktır

hem de gördüğünüz zararı azaltacaktır. 
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Romatoid artrit ve hava 
şartları

Hastalığın gelişiminde etkili olmamakla birlikte 
romatoid artriti olan hastalarda mevsim 
değişikliklerinde bağışıklık sisteminde meydana 
gelen değişiklikler sebebiyle soğuk ve nemli 
havalarda hastalarda şikayet artabilir. 

Romatoid artrit gibi iltihaplı eklem hastalıkları, 
kireçlenme ve diğer yumuşak doku 
romatizmalarına göre hava şartlarından en az 
etkilenir.

Romatoid artritte aile hayatı 
ve çocuk sahibi olmak

Romatoid artrit; kronik ve uzun süreli bir tedavi süreci 
olan bir hastalık olmakla birlikte uygun şartlarda ve 
doktorunuzun kontrolünde çocuk sahibi olmanızı 
engellemez. Gebelik kararı aldığınızda eşinizle birlikte 
hekiminize danışmanız gerekmektedir; çünkü hem 
kullandığınız ilaçlar hem de hastalığınızın gebelik 
sürecini etkilemesi muhtemeldir. 

Gebelik, romatoid artrit hastalarında %70 civarında 
hastalık aktivitesinde belirgin düzelmeye neden 
olmaktadır; ancak gebelik sonrası hastalığın 
alevlenmesi veya ortaya çıkması olasıdır.  



İlaçlarınızı tarif edilenden farklı 
şekilde kullanırsanız veya 
kullanmayı bırakırsanız 
hastalığınızın belirtileri geri 
gelebilir.

Romatoid artrit tedavisi

Hastalığınızın romatoid artrit olduğundan şüphe 
ediyorsanız, ya da başvurduğunuz doktorun bu konuda 
şüpheleri varsa mutlaka bir romatoloji uzmanına 
başvurun. Romatoloji uzmanları artrit ve otoimmün 
hastalıkların tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır. 
Gereksiz testler yapılmadan doğru tanının konması ve 
tedaviye başlanmasında size en doğru bilgiyi 
vereceklerdir.

Tedaviye erken başlayın!
Romatoid artrit tedavisi, yaşam boyu devam edebilen 
bir tedavidir. Bu tedavi, eklemlerinizdeki ağrı ve şişmeyi 
büyük ölçüde azaltabilir hatta durdurabilir, ayrıca 
eklemlerinizde hasar oluşmasını da engeller. 
Tedaviye erken dönemde, hatta tanı konar konmaz 
başlamak önemlidir. Erken başlanan tedavi, uzun 
dönemde daha iyi sonuçlar verir.

Tedaviye erken başlanan hastaların kendilerini daha 
kısa sürede iyi hissettikleri ve aktif bir yaşam sürme 
olasılıklarının daha fazla olduğu yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir. Ayrıca, bu hastalarda eklemlerde 
harabiyet gelişme olasılığı çok daha düşüktür.



İlaç tedavileri

Son yıllarda romatoid artritte artan ilaç tedavisi 
seçenekleri ve ilaç dışı tedavilerin birlikte kullanılması 
ile hastalığı kontrol altına almak ve eklem hasarının 
önlenmesi daha başarılı bir şekilde mümkün 
olabilmektedir. 

Tedavi 
Her hastanın tedavisi kendisine özeldir. Hastanın kişisel 
özellikleri ve hastalığın durumu tedavi belirlenirken 
dikkate alınır. Tedavide aileden, yakınlardan destek 
alınması ve hekimle iyi bir iletişim içinde bulunulması 
önem taşır.

Erken Tedavi
Henüz romatoid artriti tamamen ortadan 
kaldıracak bir tedavi bulunmamakla birlikte, 
hastalığı kontrol altında tutabilen ve 
alevlenmeleri engelleyen tedaviler mevcuttur. 

Son yıllarda romatoid artritte artan ilaç tedavisi 
ile hastalığı kontrol altına alınması ve eklem hasarının 
önlenmesi daha başarılı bir şekilde mümkün 
olabilmektedir.

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar; ağızdan 
hap, damardan serum veya cilt altı enjeksiyonu  
şeklinde uygulanabilirler. Doktorunuz bu ilaçları tek 
başına veya bir arada kullanacak şekilde planlayabilir.
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İlacınızı gerektiğinden daha düşük 
veya yüksek dozda kullanmak size 
zarar verebilir. Bu nedenle, ilaçlarınızı 
doktorunuzun söylediği şekilde 
kullanınız. 

İlaçlarınızı kullanırken beklenmedik bir 
etki ortaya çıktığında zaman 
kaybetmeden doktorunuza danışınız.
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Fizyoterapi

Romatoid artrit tanısı konmuşsa, alevlenme dönemleri 
dışında fiziksel olarak aktif olmanız eklemlerinizin 
sağlığını koruyacaktır. Doktorunuz veya 
fizyoterapistiniz sizin için en uygun egzersizi 
önerecektir. Romatoid artritten etkilenen eklem, 
kaslara ve hastalığın oluşturduğu hasara göre farklı 
egzersizler verilebilir.

Bir fizyoterapist ile birlikte çalışarak, eklemlerinize 
fazla yük bindirmeyecek, ancak eklemlerinizin 
esnekliğini koruyacak güvenli egzersizler yapabilirsiniz.
Bunlardan biri de ılık su ile doldurulmuş bir havuzda 
yapabileceğiniz egzersizlerdir. Hidroterapi adı verilen 
ve semptomlarınızı azaltmayı amaçlayan bu çalışmaları 
mutlaka bir fizyoterapist gözetiminde yapmalısınız. 
Fizyoterapi, eklemlerinizdeki ağrıların hafiflemesini ve 
rahatlamanızı sağlayabilir.

Kaplıca tedavisi, eklemlerinde kireçlenmesi olan 
hastaların tedavisinde yardımcı olabilir; ancak romatoid 
artrit tedavisinde yeri yoktur.

Alternatif tedaviler 

Romatoid artrit; tedavi ile kontrol altına alınabilen 
kronik bir hastalıktır. Alternatif ve tamamlayıcı 
tedavilerle hastalığı tamamen ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Bu tedavilerin etkili olduğunu 
gösteren anlamlı bilimsel çalışmalar bulunmamakla 
beraber ilgili sosyal medya ve toplumda bahsedilen 
bilgiler kanıtlanmış değildir. 

Ayrıca, bu tedaviler kullandığınız ilaçlarla etkileşime 
girerek karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi 
sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hiçbir zaman, 
alternatif tedaviler için doktorunuzun verdiği ilaç 
tedavilerini bırakmamalısınız ve ciddi sorunlarla 
karşılaşmamak için mutlaka hekiminize danışmalısınız. 
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Romatoid artrit ve 
genel sağlık

Duygusal sağlığınız da, fiziksel sağlığınız kadar önem 
taşır. Yorgunluk, çoğunlukla göz ardı edilse de, romatoid 
artrit hastaları için önemli bir sorundur. 

Gece uykunuzu iyi alarak ve gün içinde kısa süreli 
uykular ile yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz. Ayrıca 
romatoid artritin duygusal durumunuz üzerindeki 
etkilerini azaltmak için yardım alabilirsiniz.
Doktorunuz, yaşadığınız duygusal sorunlar konusunda 
size yardımcı olacak en iyi adrestir ve sizi bu konuda 
çalışan uzmanlara yönlendirecektir.

Romatoid artrit ile birlikte yaşarken hayatınızın 
kontrolünü elinizde tutabilirseniz, duygusal ve fiziksel 
sağlığınız da bundan olumlu etkilenecektir. Bu konuda 
sağlık çalışanlarından, hasta destek gruplarından ve 
derneklerden yardım alabilir bu sayede yaşamınızı dolu 
dolu geçirmek için kendinizi daha donanımlı hale 
getirebilirsiniz.
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