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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.
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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.
Uyku bozuklukları, stres hormonlarını ve alevlenmeleri
artırır. Ayrıca, geceleri derin uykuda büyüme hormonları
salgılanır ve bu da vücudunuzda gerekli onarımların
gerçekleşmesini sağlayabilir.
Geceleri daha iyi bir uyku için, akşam 18’den sonra
çay veya kahve içmeyin, gece yatmadan önce aşırı sıvı
almayın ve ağır yemekler tüketmeyin, yatağınız dışında
bir yerde uyumayın ve her gün aynı saatte yatmaya ve
kalkmaya çalışın.
Zihninizde yatak ve uyku eşleşmelidir. Yatağa girip,
uykunuzun gelmesini beklemeyin; sadece çok uykunuz
olduğunda yatağa gidin. Yatağa girince kaslarınızı iyice
gevşek bırakın ve 10-15 dakika uyuyamazsanız kalkın.
Uykunuz gelene kadar bekleyin ve tekrar yatın.
Sabah kalkış saatinin aynı olmasının uykunuzun ve
biyolojik ritimlerinizin düzenlenmesinde önemli
olduğunu unutmayın. Farklı saatlerde uyanma veya gün
içi uyku, uyku bozukluğuna yol açan önemli
etkenlerdendir. En önemlisi de; uyku sorunlarınız varsa
uykunuzun nasıl daha iyi olabileceği konusunda
doktorunuzla konuşun.

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.

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.

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.

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.
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kaslara ve kaslara
hastalığın
ve oluşturduğu
hastalığın oluşturduğu
hasara göre
hasara
farklı göre fa
egzersizleregzersizler
verilebilir. verilebilir.

Bir fizyoterapist
Bir fizyoterapist
ile birlikte çalışarak,
ile birlikteeklemlerinize
çalışarak, eklemlerin
fazla yük bindirmeyecek,
fazla yük bindirmeyecek,
ancak eklemlerinizin
ancak eklemlerinizin
esnekliğiniesnekliğini
koruyacak koruyacak
güvenli egzersizler
güvenli egzersizler
yapabilirsiniz.
yapab
Bunlardan Bunlardan
biri de ılık su
biriile
dedoldurulmuş
ılık su ile doldurulmuş
bir havuzdabir havu
yapabileceğiniz
yapabileceğiniz
egzersizlerdir.
egzersizlerdir.
HidroterapiHidroterapi
adı verilen adı v
ve semptomlarınızı
ve semptomlarınızı
azaltmayı amaçlayan
azaltmayı amaçlayan
bu çalışmaları
bu çalı
mutlaka birmutlaka
fizyoterapist
bir fizyoterapist
gözetiminde
gözetiminde
yapmalısınız.
yapmalısı
Fizyoterapi,
Fizyoterapi,
eklemlerinizdeki
eklemlerinizdeki
ağrıların hafiflemesini
ağrıların hafifleme
ve
rahatlamanızı
rahatlamanızı
sağlayabilir.
sağlayabilir.

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

Alternatif
Alternatif
tedaviler
tedaviler

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

Ayrıca, bukullandığınız
tedaviler kullandığınız
ilaçlarla etkileşime
u tedaviler
ilaçlarla etkileşime
girerekve
karaciğer
ve böbrek yetmezliği
karaciğer
böbrek yetmezliği
gibi ciddi gibi ciddi
sorunlara
nedenle
hiçbir zaman,
a yol
açabilir.yol
Buaçabilir.
nedenleBu
hiçbir
zaman,
alternatifiçin
tedaviler
için doktorunuzun
f tedaviler
doktorunuzun
verdiği ilaçverdiği ilaç
bırakmamalısınız
ve ciddi sorunlarla
rinitedavilerini
bırakmamalısınız
ve ciddi sorunlarla
karşılaşmamak
için
mutlaka hekiminize
danışmalısınız.
mamak
için mutlaka
hekiminize
danışmalısınız.

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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