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ROMATOİD ARTRİT NEDİR, 
NASIL BİR HASTALIKTIR?

Romatoid artrit (RA) eklemlerin 
iltihaplandığı (artrit) kronik yani 
müzmin bir hastalıktır. Halk arasında 
iltihaplı eklem romatizması olarak da 
bilinir. Eklemlerin içindeki zarda ve/
veya diğer iç organlarda iltihaba yol 
açabilir. Birçok eklemde şişlik, ısı 
artışı ve ağrıya yol açarak  kıkırdak, 
kemik ve eklem yapılarına zarar verir.
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ROMATOİD ARTRİT NEDEN OLUR VE 
SEBEBİ NEDİR?

RA’nın nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. 
Hastalık; hastalığa yatkın kişilerde çevresel ve 
kişisel sebeplere bağlı olarak çıkabilmektedir. 
Hastalığın oluşmasında ve ortaya çıkışında tam 
olarak gösterilebilmiş bir sebep yoktur. Bağışıklık 
sisteminin yanlış şekilde çalışarak vücudun kendi 
eklem dokularına karşı savaş açması ve buna 
bağlı eklemlerde iltihaplanma ile oluşur. Bunun 
neticesinde sakatlığa yol açan eklem hasarı 
meydana gelir. Hastalığın şiddeti ise kişiden 
kişiye farklılık göstermektedir.

GENLERİN 
ROLÜ NEDİR?

RA anneden veya 
babadan çocuklara 
geçmez. Bunun yerine 
RA gelişmesine yatkınlık yaratan 
genler çocuklara geçebilir. 

Böylelikle çocuklarda 
RA hastalığına karşı bir 
yatkınlık gelişebilir.
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ROMATOİD ARTRİT BELİRTİ VE 
BULGULARI NELERDİR?

RA’nın bulguları insandan insana değişir. RA’lı 
her hastada genellikle eklem iltihabı kalıcıdır ve 
çeşitli derecelerde sakatlığa yol açabilir. Bazı 
insanlarda hastalık alevlenme ve sönme nöbetleri 
ile seyredip ılımlı ve daha yavaş seyirli olabilir; 
fakat genellikle hastalık, tedavi edilmezse sürekli, 
aktif ve ilerleyicidir. 

RA hastasıysanız eklemlerinizde sıcaklık, şişlik, 
hassasiyet, ağrı ve hareket kısıtlılığı 
yaşayacaksınız. Bu duruma eklemin romatizmal 
iltihabı denilmektedir. Bağışıklık sisteminin 
iltihap hücreleri iltihabı devam ettirir ve doku 
hasarına sebep olur. Eğer bu iltihap devam ederse 
veya tedavi edilmezse kıkırdak, kemik, tendon ve 
eklem bağlarında kalıcı hasara sebep olur. Bu 
çoğunlukla eklemde sakatlığa neden olur. 
Romatoid artritte sıklıkla el küçük eklemleri,  
bilek, diz, dirsek ve ayak eklemleri tutulur. 

RA, alevlenmeler esnasında kendinizi hasta ve 
kötü hissetmenize neden olabilir. Bunun yanında 
iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve 
ateşe neden olabilir. Bazen RA’lı hastalarda 
akciğer ve kalpte iltihap gelişebilir. Gözyaşı ve 
tükürük bezlerinin iltihabına bağlı göz kuruluğu 
ve ağız kuruluğu da ortaya çıkabilir.
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ROMATOİD ARTRİT EN SIK 
KİMLERDE GÖRÜLÜR?

RA her yaşta ortaya çıkabilmekle beraber 
genellikle genç ve orta yaş döneminde başlar. RA 
kadınlarda daha sık görülmektedir ve RA’lı 
hastaların 2/3’ ü kadındır. 

ROMATOİD ARTRİT 
NASIL TEŞHİS EDİLİR?

RA’da en önemli ağrı özelliği, eklem ağrısının 
istirahatle kötüleşip hareketle azalmasıdır.  
Sabah ilk uyandığınızda en az yarım saat 
genellikle de 1 saatin üzerinde sabah tutukluğu 
yaşayabilirsiniz. Doktorunuz eklemlerinizde 
şişme, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve RA’nın 
diğer bulgularını (romatoid nodül gibi)  
arayacaktır. Ayrıca doktorunuz halsizlik, 
yorgunluk, sabah katılığı (sabah uyandığınızda 
hissettiğiniz hareket kısıtlılığı ve tutukluk hissi) 
gibi RA ile ilgili bulgularınızın olup olmadığını 
soracaktır. Doktorunuz ayrıca belirli kan testleri 
ve röntgen filmleri de isteyecektir. 

ROMATOİD ARTRİT 
NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şimdilik, RA’da tamamen iyileşmeyi sağlayan bir 
tedavi bulunmamaktadır. Güncel tedaviler ile 
hastalığın ilerlemesini durdurmak ve şikayetlerin 
giderilmesini sağlamak mümkün olabilmektedir. 
Güncel tedavi yöntemleri ağrıyı rahatlatma, 
iltihabı azaltma, eklem hasarını önleme veya 
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yavaşlatma ve hastanın iyilik halini sürdürmeyi 
hedef alır. Modern tedaviler RA’lı hastaların 
hayat kalitesini artırır. Tedaviniz sizin 
ihtiyaçlarınız, bireysel yaşam tarzınız, diğer tıbbi 
sorunlarınız, hastalığınızın şiddeti ve ciddiyeti 
göz önüne alınarak düzenlenir.

Tedavi:

RA tedavisinde kullanılan ilaçlar şikayetlerinizi 
rahatlatmaya yarayan ilaçlar ve hastalığın 
yaptığı hasarı durduran, iyilik halini sürdürmeye 
yarayan ilaçlardır. Doktorunuz aynı anda iki 
veya daha fazla ilaç kullanmanızı önerebilir. 
Bunların her biri RA tedavisinde belirli amaçlara 
hizmet eden ilaçlardır. 

Bu ilaçların bazılarının tedavi 
sırasında dikkatli takibi 
gereklidir. Doktorunuza, 
hemşirenize ve eczacınıza 
tedavi hakkındaki bilmek 
istediğiniz, aklınıza 
takılan her türlü soruyu 
sorun. Tedaviye bağlı yan 
etkiden 
şüpheleniyorsanız 
veya tedavinin iyi 
gelmediğini 
düşünüyorsanız 
bunu doktorunuza 
bildirin.
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ROMATOİD ARTRİT TEDAVİ 
EDİLMEZSE NE GİBİ SONUÇLARA 
SEBEP OLUR?

Romatoid Artrit kronik, ilerleyici ve sistemik bir 
hastalıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. 
Tedavi edilmezse eklemlerde çeşitli derecelerde 
kalıcı hasara ve sakatlığa yol açmaktadır.

DOKTOR KONTROLÜNE GELİRKEN 
NE GİBİ HAZIRLIKLAR YAPMAM 
GEREKİR?

Doktor kontrolüne aç geliniz ve daha önce 
yapılmış olan film ve tetkikleriniz varsa 
beraberinizde getiriniz. Doktorunuzun size 
belirttiği muayene ve kontrol tarihlerine uyunuz. 
Kullandığınız ilaçlarınızı beraberinizde getiriniz.
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KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETMEK İÇİN 
NELER YAPMAM GEREKLİDİR?

Bunun için istirahat ve egzersiz programlarına 
uyunuz. Diyetinize dikkat etmelisiniz. 
Uykusuzluk, yorgunluk ve açlık iyi  
gelmemektedir. Kendinize uğraş terapileri ve 
hobiler edinebilirsiniz. Hasta derneklerine ve 
sosyal programlara katılabilirsiniz. Sigara 
hastalığın ilerlemesine, şikayetlerin artmasına ve 
verilen tedavilere yetersiz yanıt verilmesine yol 
açmaktadır. Sigara içmemelisiniz. 

Obezite yani şişmanlık hastalığınızı ve tedavileri 
olumsuz etkileyen bir faktördür. Mümkün 
olduğunca diyetinize dikkat etmeli kilo 
almamalısınız. Fazla kilolarınızdan kurtulmasınız.
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EGZERSİZ, AKTİVİTE VE 
DİNLENME

Düzenli fiziksel aktivite yorgunluğu azaltır, 
kasları ve kemikleri güçlendirir, esnekliği ve 
dayanıklılığı artırır ve genel olarak iyi olma hissini 
geliştirir. Tedavi edici egzersizler, günlük 
aktiviteler için gerekli kabiliyetinizi geliştirmek 
için doktorunuz, fizik tedavi uzmanı ve 
fizyoterapist tarafından belirlenecektir. RA 
hastalığınız varsa eklemlerinizi esnek, kaslarınızı 
güçlü tutmak, kalp ve akciğerlerinizi sağlıklı 
tutmak için egzersiz önemlidir.
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EKLEM CERRAHİSİ NE ZAMAN 
EN İYİ SEÇENEKTİR?

Ciddi eklem hasarına bağlı ağrı ve hareket 
bozukluğu yaşarsanız eklem protezi düşünülebilir. 
Protez uygulanan eklem ağrımaz ve iyi bir bakım 
ve egzersizle oldukça konforlu ağrısız bir yaşantı 
sürmenize yardımcı olur.
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