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Ankilozan Spondilit; Yunanca eklem arası 
köprüleşmeler anlamına gelen “angylos” ve 
spinal omurlar anlamına gelen “spondiloz” 
kelimelerinden oluşur. Bu nedenle Ankilozan 
Spondilit özellikle omurgadaki eklem ve 
kemiklerin köprüleşmesine yol açarak belinizde 
katılaşmaya yol açan durumu tanımlamaktadır. 
Omurganın tümünün köprüleşerek belinizde tam 
bir hareket kısıtlılığı sık karşılaşılan bir durum 
değildir. Sıklıkla hastalar omurganın belli 
bölgelerinde ve sıklıkla kalça bölgesinde tutulum 
görülür.

Ankilozan Spondilit; kronik, ağrılı, ilerleyici ve 
vücudun diğer organlarını da tutabilen bir 
romatizmal hastalıktır. Omurga eklemlerinde ve 
sakroiliak eklemlerde iltihaba neden olur. İltihabi 
durum sürüp giderken, eklemlerin iki yanında 
karşılıklı kemiksi çıkıntılar meydana gelir ve 
zamanla eklemler birbirine kaynaşır yani 
“ankiloz” oluşur. Bunun sonucunda sertleşme 
meydana gelir ve bel hareketleri kısıtlanır. Tam 
ankiloz hastaların hepsinde gelişmez ve 
başlangıçta hareket kısıtlılığından çok ağrı ön 
planda olabilir.

Ankilozan Spondilitin çeşitli toplumlardaki 
sıklığı yaklaşık olarak her 1.000 kişide 2-14 
arasında değişmektedir. Genellikle hastalık 16 
ile 40 yaşları arasında başlar. Özellikle genç 
erkekleri etkiler. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat 
daha fazla görülür.
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Hastalık zaman zaman alevlenme ve yatışmalarla 
seyreder. İlaçlar ağrının azalmasına, uykunuzun 
düzelmesine ve genel iyilik halinin sağlanmasına 
yardım eder. Fakat ilaçlar tedavinin sadece 
yarısıdır. Uygun egzersiz hastalığınızın 
tedavisinde kritik önem taşır. İlaçlar ağrıyı 
azaltarak bu egzersizleri rahat yapmanızı sağlar.

Hastalık sıklıkla erkek ve kadının iş yaşantısında 
üretkenliğinin en yüksek olduğu genç erişkin yaş 
grubunu etkilemektedir. Ankilozan Spondilitteki 
ağrı, tutukluk ve halsizlik iş yaşamını olumsuz 
etkilemekte ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. 
Ankilozan Spondilitli hastalar mevcut işlerini 
sürdürecek fiziki kapasitede olamamakta ve 
hastaların işlerini devam ettirmelerinde sorun 
oluşturmaktadır. Ankilozan Spondilitli hastaların 
genel olarak %30’u işlerini değiştirmek zorunda 
kalmaktadır. Uzun dönem incelenecek olursa 
hastaların pek çoğu 10 yıllık sürede ya işsiz 
kalmakta ya da iş değişikliği yapmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu durum erken tedavi ile omurga 
haraketliliğinin ve eklem fonksiyonlarının 
korunmasının sakatlığı önlemek ve iş kaybının 
önlenmesinin önemini göstermektedir. Erken 
tanı ve tedaviyle birlikte mesleki danışmanlık ve 
rehberlik iş değişiminin ve erken emekliliğin 
azalmasını sağlamaktadır.

İşverenler ve işçiler için istihdam masraflarına 
karşı işyerinde yapılan ergonomik uygulamalar 
ve uygun postürün korunmasına yönelik 
düzenlemeler bilinenin aksine düşük maliyettedir. 
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İş insanlar için çok önemlidir. Ankilozan 
Spondilit nedeniyle oluşabilecek sakatlık 
insanların işini sürdürebilmesine engel olan çok 
önemli bir sorundur. Eğer Ankilozan Spondilit 
hastasıysanız işinizdeki konumunuzu veya iş 
alanınızı ona göre seçmeli ya da değiştirmelisiniz.

Hasta olduğunuzu ailenizle, iş arkadaşlarınız ve 
yöneticilerinizle paylaşmalısınız. Onlara 
hastalığınızı anlatarak, fiziki kısıtlamalarınızın 
olduğunu ve performansınızı etkileyebilecek 
sağlık problemleri yaşayabileceğinizi 
söylemelisiniz. En önemli problem hastalığın 
başlangıç dönemlerinde çevrenizdekilerin sizi 
yeterince anlayamamaları olmaktadır.
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Dış görünüşünüzün normal olması sizin hasta 
olduğunuzu inanmalarında sorun teşkil 
edebilmektedir. Hatta dönem dönem rol 
yaptığınızı bile düşünebilmektedirler. Bunu 
aşmanın en güzel yolu çevrenizdeki insanlara 
hastalığınızı sık sık anlatmalı ve onları yeterince 
bilgilendirmelisiniz. Öncelikle çevrenizdeki 
insanların Ankilozan Spondilit hastalığını iyi 
anlamalarını sağlamalısınız.

Evde ve iş ortamınızda omurga haraketliliğinizi 
sağlayacak ve fiziki fonksiyonlarınızın devamını 
sağlayacak düzenlemeler yapmanız 
gerekmektedir. Özellikle iş ortamında 
patronlarınız, yöneticileriniz ve iş arkadaşlarınızla 
size nasıl yardımcı olunabileceğini, 
gereksinimlerinizi görüşüp tartışabilirsiniz.

İŞ YAŞAMINDA NELERE 
DİKKAT ETMELİYİM?

İş yerinde güvende olmanız şarttır. İş yeri 
güvenliği azami şekilde alınmalıdır. Düşmemeli 
ya da benzer kazalara maruz kalmamalısınız. 
İşyeriniz haraketliliğinizi engelliyorsa bu 
işyerinde uzun süre çalışamayabilirsiniz. İş 
yerinizde hastalığınız için temel gereksinim olan 
hareketleri yapabilmelisiniz. Bunun için bazı 
ayarlamalar yapmalısınız. Bu ayarlamaları 
yapmazsanız iş uyumunuzu ve performansınızı 
kaybedebilirsiniz ve yeni bir iş arayışına 
başlayabilirsiniz.
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Gün içinde aktif kalabilmelisiniz. Ankilozan 
Spondilit hastaları için tüm gün işte oturmaları, 
hareketsiz kalmaları uygun değildir. Kendinize 
haraketli bir ortam oluşturmalısınız tüm gün 
ayakta kalmanız da uygun değildir. Gün içinde 
oturma ve ayakta kalma sıklığını ayarlamalısınız. 
Her 2 saatte bir ayağa kalkıp iş yerinde gezinebilir 
ya da küçük egzersiz hareketleri yapabilirsiniz. 
Örneğin telefon konuşmalarınızı ayakta 
yapabilirsiniz. Sizin masa başında yaptığınız 
hareketler başkalarına garip gelebilir. Bunları 
yaparken çevrenizdeki insanların bakışlarına 
önem vermeyiniz. Egzersizlerinizi yaparken 
utanmayın ve çevrenize aldırmayın.

İşyerinde haraketliliğinizi sağlayacak pek çok 
düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin işinizde 
otururken ve kalkarken omurganızın pozisyonuna 
özellikle dikkat etmelisiniz.
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Eğer masa başında çalışıyorsanız dik postürünüzü 
korumalısınız. Bunun için sandalyenizi 
ayarlayarak öne doğru eğilmekten, kambur 
pozisyon almaktan özellikle kaçınmalısınız. 
Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın ya da 
uzun süre ayakta durmayın. Eğer uzun süre aynı 
pozisyonda oturmanız gerekliyse, eklemlerinizi 
mümkün olduğunca çok hareket ettirin.

GEREKLİ ERGONOMİK İPUÇLARI 
NELERDİR?

• Omurga sağlığı için doğru postür çok 
önemlidir. Sürekli yanlış pozisyonda 
oturmaktan kaçınmalısınız. İşyerinde ideal 
değişiklikler yapabilirsiniz.

• Eğer bilgisayar karşısında çalışıyorsanız 
bilgisayar ekranını göz hizası seviyesine 
yükseltebilirsiniz. Klavyenizi de 
yükseltebilirsiniz.

• Alt belinizi ve tüm omurganızı destekleyen, 
omurga hareketlerini kolayca yapabileceğiniz 
doğru koltuk ve koltuk destekleri, doğru 
yükseklikte masa edinmelisiniz. Bunlar iş 
verimliliğinizi arttıracak değişikliklerdir ve 
işyerine maliyetleri oldukça düşük 
düzeylerdedir.

• Hareketlenmenizi sağlayacak düzenli aralar 
vermelisiniz. Gün içinde hareket edeceğiniz 
zamanlar olduğu gibi belirli zamanlarda 
rahatlama ve istirahatlere de zaman ayırmalısınız.
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• Çalışma ortamınız uygun sıcaklıkta olmalıdır. 
Çok soğuk ya da hava akımı olan çalışma 
ortamlarından kaçınınız.

• Taşınacak dosya veya ağır materyalleri 
kendinize yakın mesafelere koyabilirsiniz. 
Yükseğe ulaşmak için güvenli ve küçük 
basamaklı merdivenler kullanabilirsiniz.

• Ankilozan Spondilitli hastaların iş yerindeki 
basit kazalarla bile ciddi şekilde 
yaralanabildikleri ve zarar görebildikleri 
bilinmektedir. Bunu önlemek için işyerinizde 
azami güvenlik tedbirlerini almalı ya da 
uygulatmalısınız.
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• İş yerinde öğle arası gibi saatlerde spor 
yapabilirsiniz. Fiziksel aktivitenizin 
devamlılığı bu hastalıkta çok önemlidir. Amaç, 
egzersizlerinin iyi bir şekilde, en azından 
günde bir kez yapılmasıdır. Yüzme tüm kasları 
ve eklemleri yer çekimsiz ortamda, yatay 
pozisyonda çalıştırdığı için çok faydalıdır. Pek 
çok yüzme çeşidi kullanılabilir (sırt üstü vb). 
Karate ve güreş gibi sert sporlardan ve 
voleybol, basketbol, tenis, step ve aerobik gibi 
vuruş sporlarından kaçınmak en iyisidir.

• Eğer şoförlük yapıyorsanız ya da araç içinde 
sürekli yolculuk yapmanıza gerek duyduğunuz 
bir işiniz varsa otomobil kullanırken veya 
yolculuklarınız esnasında ekstra güvenlik 
önlemleri alın.

• Uzun süren araba kullanıldığında ağrı ve 
tutukluk artar. Bu nedenle, uzun yolculuklarda 
sık sık mola vermek önemlidir. Sırtınızın 
arkasına ve/veya kalçanızın altına konulan 
küçük bir minder düzgün postürü korumada 
yardımcıdır. Boynunda katılık olan hastalarda 
nispeten küçük çarpmalar bile tehlikelidir. 
Arabanızın baş koruyucu kafalık ayarlarının 
tam olarak boynunuza uygun olduğundan 
emin olun. Boynunuz tutuk ya da hiç 
kımıldamıyorsa kavşaklarda güçlük 
çekebilirsiniz. Arabanızın ön camına ve 
kontrol paneline ekstra aynalar ilave etmeyi 
deneyin. Çoğu aksesuar mağazalarında 
bunları bulabilirsiniz.
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SANDALYEM NASIL OLMALI?

Gerek evde gerekse işte kullandığınız sandalyenin 
sert bir sandalye olması, sırt kısmının dik ve 
başınızın seviyesinde olması tercih edilir. Kol 
desteği sağlayan bir sandalye omurgayı 
rahatlatmakta faydalı olur. Belinizi, sırtınızı dik 
bir şekilde yaslamakta güçlük çekeceğinizden 
dolayı sandalyenin oturak boyu gereğinden fazla 
uzun olmamalıdır. Sandalyenin yüksekliği kalça 
ve dizi uygun açıda tutmaya izin verecek 
yükseklikte olmalıdır. Kötü postür oluşturan ve 
ağrıyı arttıran alçak boyda, yumuşak sandalye ve 
koltuktan kaçınmalısınız.
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NASIL OTURMALIYIM?

Çok uzun süre oturmamaya çalışın. Uzun süreli 
oturmanız gerekiyorsa düzenli olarak omurganızı 
hareket ettirmeye, germeye ve doğrultmaya 
gayret etmelisiniz. Mümkün olduğunca, sık sık 
ayağa kalkın, yürüyün ve ısınma hareketleri 
yapın.

İŞYERİNDE BESLENMEMDE NELERE 
DİKKAT ETMELİYİM?

Proteinden zengin, etli, balıklı besinlerle 
beslenmeye ihtiyacınız vardır. Vitamin için 
sebze, meyve yiyin. Kalsiyum ihtiyacınızı 
karşılayabilmeniz için süt için. Bununla birlikte 
fazla kilo almaktan kaçının.
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