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Sayın Hastalar,İçindekiler

Size "romatoid artrit" tanısı konduğu için doktorunuz size bu  
broşürü vermiştir.

Bu broşürle, bu hastalığın nedenleri ve tedavi olasılıkları hakkında sizi 
bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, birkaç şeyle tedavinizin başarısını 
nasıl destekleyebileceğiniz ve yaşam kalitenizi nasıl olumlu yönde 
etkileyebileceğiniz konusunda size ipuçları vereceğiz.

Romatoid artrit hastalığı yaşamınız boyunca size eşlik etse bile, hayatınızı 
hastalığın belirlemesine izin vermeyin! Doğru terapi ve yaşam tarzı ile 
belirtileriniz, hastalığınızla yaşamanıza olanak tanıyacak ve bunu profesyonel 
ve özel günlük yaşamınıza entegre edebileceğiniz şekilde azaltılabilir.

Sizi tedavi eden doktorlarla hastalığınız ve tedavi seçenekleri hakkında daha 
fazla soru sormaktan çekinmeyin.
Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz!

Hexal Ekibiniz

Kelimelerin listesi romatoid artrit ile bağlantılı önemli tıbbi terimleri içerir. 
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Romatoid artrit nedir?

Romatoid artrit kronik inflamatuvar eklem hastalığıdır. Kronik ifadesi, akut 
hastalıkların aksine, inflamasyonun genellikle uzun bir süre devam ettiği ve 
genellikle tedavi edilemez olduğu anlamına gelir. Genel dilde, romatoid 
artrit “romatizma” olarak da bilinir.

Romatoid artrit otoimmün bir hastalıktır. Bağışıklık sistemimizin hücreleri 
vücudun kendi yapılarına saldırır; bu hastalıkta saldırılan yerler eklemlerin 
iç kaplamalarıdır, bu da, şiddetli inflamasyona yol açar. Eklemin iç kaplaması 
daha sonra eklem boşluğuna (efüzyon) daha fazla sıvı salgılar.

İnflamasyon kalıcı olarak devam ederse, kandan taşınan bağışıklık  
sistemi hücrelerini ve pannus adı verilen bağ doku hücrelerini oluşturur.  
Bu başlangıçta sadece iç eklem membranını kapsar.
Zaman içerisinde ayrıca eklem kıkırdağı ve altta yatan kemiğin içine doğru 
büyüyerek eklem yapısını tahrip edebilir.

Kimler etkilenir?

Bilinmesi gerekenler: Romatoid artrit otoimmün bir hastalıktır.  
En yaygın inflamatuvar eklem hastalığıdır.

yetişkin  
RA’dan 
muzdariptir.

daha fazla 
yetişkin dünya 
çapında 
etkilenmektedir.

21 milyondan

Almanya’da  
yaklaşık olarak

550.000

Herhangi bir yaşta başlayabilir; 

genellikle başlama yaşı
Kadınlarda: 

meydana gelme olasılığı
erkeklerle 

kıyaslandığında 
yaklaşık 

3 kat daha 
fazladır.

 

35 ila 50  
arasıdır.
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Yetersiz tedavi durumunda, kemik ve kıkırdak bozulması (erozyon) nedeniyle 
progresif inflamasyon da etkilenen eklemin yanlış konumlandırılmasına veya 
hareketsizliğine yol açabilir. Şiddetli vakalarda, gözler, kalp, cilt, gastrointestinal 
kanal ve akciğerler gibi diğer organlar inflamasyondan etkilenir.

Romatoid artrit kendini nasıl gösterir?

Romatoid artrit genellikle parmakların ve ayak parmaklarının küçük 
eklemlerinde ağrı ve şişme ile başlar. Özellikle sabahları, “sabah tutulması” 
olarak adlandırılan durumda hareket kabiliyeti sınırlanır. Hastalık erken 
tespit edilmez ve yeterince tedavi edilmezse giderek daha fazla eklem 
iltihaplanabilir; omurga da etkilenebilir. Hastalıkta eklemlerin genellikle 
simetrik olarak, yani vücudun her iki tarafında aynı anda etkilenmesi yaygın 
görülür. Bazı durumlarda, özellikle parmaklarda veya dirseklerde
romatizma nodülleri olarak adlandırılan sertleşme meydana gelebilir.

Diğer şikayetler şunları içerebilir:

• Yorgunluk

• Yetersiz performans

• Ateş

• Gece terlemeleri

• Kilo alımı

Romatoid artrit sıklıkla belirtilerin azaldığı ve hatta tamamen kaybolduğu 
nöbetler şeklinde ilerler. Bazı hastalarda hastalık kendiliğinden durur, ancak 
bu durma kalıcı olmayabilir.
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Nedenleri nelerdir?

Belirli genetik faktörlerin (genlerin) ve çevresel faktörlerin bir 
kombinasyonunun romatoid artrit gelişimine neden olabileceği 
kanıtlanmıştır. Birçok bilim insanı, genetik yatkınlığı olan ve buna bağlı olarak 
romatoid artrite daha duyarlı olan kişilerde, belirli bir olayın başlangıçta 
hastalığı tetiklediğini varsayar. Bu, örneğin bir virüs veya bakteri tarafından 
tetiklenen bir enfeksiyon olabilir.

Bağışıklık sisteminin belirli hücrelerine (çöpçü hücreler, T ve B hücreleri), 
proinflamatuvar haberci maddeler olan sitokinler de inflamasyonun 
gelişiminde belirleyici bir rol oynar. Önemli bir sitokin, örneğin tümör 
nekroz faktörü alfa olup, kısaltması ise TNF-α‘dır.

Bu bağlantının keşfedilmesi, özellikle bu inflamatuvar maddeleri hedef alan 
yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Doğal yatkınlık durumunda, hastalık çeşitli çevresel faktörlerle birlikte 
tetiklenebilir. Bu çevresel faktörler arasında şunlar bulunur:

Yaşlanma süreçleri

Hormonal 
bozukluklar

Beslenme

Bakteriler  
ve virüsler

Sigara
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Romatoid artrit kronik bir hastalıktır. Yine de, etkilenenlerin yarısından 
fazlasında, erken tedavi belirtilerden kurtulma ve hastalığın durgunlaşmasına 
(gerileme) neden olabilir.

Tedavi edilmezse ağrı ve eklemlerin hareket kısıtlamaları gibi tipik belirtiler 
hafif günlük aktivitelerin zor ve hatta imkansız hale gelmesine neden 
olabilir. Bu ve diğer genel şikayetler yaşam kalitenizi sınırlayabilir. Bu 
nedenle tedaviye mümkün olduğunca erken başlamak önemlidir. Hastalığın 
ilerlemesine ve hastalığın şiddetine bağlı olarak, doktorlarınız farklı tedavi 
yöntemlerini birleştirebilir. Aynı zamanda, günlük yaşamınızda basit 
şeyler yaparak tedavinizin başarısını destekleyebilir ve yaşam kalitenizi 
koruyabilirsiniz.

Tedavi seçeneklerim
İlaç dışı tedavi:

•  Fizyoterapi (tedavi edici jimnastik): Çeşitli egzersizler eklem fonksiyonunu, 
kas gücünü ve hareketliliği korumalıdır.

• Fiziksel tedavi: Soğuk veya ısı terapisi gibi yöntemler ağrıyı hafifletmelidir.

•  Mesleki terapi: Eklem rahatlatıcı hareketleri yapın ve günlük yaşamda 
yardımların nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenin.

İlaç tedavisi

•  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID): İnflamasyonu da 
inhibe edebilen ağrı kesiciler.

•  Kortizon (glukokortikoidler): inflamasyona karşı hızlı etki eder, ancak 
sadece kısa bir süre için alınmalıdır.

•  Temel ilaçlar (geleneksel sentetik hastalığı modifiye edici antiromatizmal 
ilaçlar [DMARD‘lar]).

•  Temel ilaçlara yetersiz yanıt verilmesi veya intoleranslarının olması 
durumunda biyolojik ilaçlara/biyobenzerlere geçin.

•  Biyolojik ilaçlar/biyobenzerler biyoteknolojik olarak üretilen  
ilaçlardır (ayrıca biyolojik DMARD‘lar). Tıpkı geleneksel, sentetik olarak 
üretilen DMARD‘lar gibi bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunu  
azaltan çeşitli etken madde sınıfları vardır. Vücudun kendi bağışıklık 
yanıtının çeşitli süreçlerinden birine müdahale ederler ve böylece 
inflamasyonu azaltabilirler.

Psikoterapi:

•  Hastalık, eşzamanlı hastalıklar ve kronik ağrı nedeniyle oluşan psikolojik 
sorunlarla başa çıkma.

Sosyal tıbbi önlemler:

• Yeniden eğitim, rehabilitasyon önlemleri.

Romatoid artrit hastalığı ile  
iyi yaşamak

Bilinmesi gerekenler: Romatoid artrit tedavisinin amacı, hastalığı 
durdurmaktır, buna aynı zamanda gerileme de denir. Bu, inflamasyon, 
kemik ve kıkırdak bozulması ve dolayısıyla belirtilerin tamamen azaldığı 
veya mümkün olduğunca düşük tutulduğu anlamına gelir.
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Romatoid artrite rağmen çok yönlü bir 
şekilde yaşamak

“Rehabilitasyonda, pek çok  
insan halen bu kadar aktif 
olduğum için hayrete düştü.

Ama ihtiyacım var 
ve bundan gurur 
duyuyorum.”

– Carola, doğum tarihi: 1956

Carola hakkında daha fazla bilgi ve günlük 
yaşamınızda hastalıkla nasıl başa çıktığı  
konusunda daha değerli tavsiyeler için  
www.hexal.de/patienten/feelinx adresini ziyaret edin

https://www.hexal.de/patienten/feelinx


www.hexal.de

1514

Spor ve egzersiz
Sporların romatoid artrit üzerinde bazı  
olumlu etkileri olduğu gösterilebilir.  
Bu nedenle, ilaç tedaviniz sırasında düzenli  
ve yeterli hareket etmeniz önemlidir.  
Fiziksel aktivitenin amacı kas gücünüzü, 
dayanıklılığınızı ve direncinizi tekrar artırmak  
ve eklemlerinizin hareketliliğini korumaktır.
 
Tavsiye edilen sporlar şunlardır:

• Yüzme

• Bisiklet sürme

• Jimnastik

• Yürüyüş (yumuşak zemin üzerinde)

• Dans

Yüksek yaralanma riski olan sporlardan (ör., 
beyzbol, kayak), vücudun tek tarafının gerilmesini 
gerektiren (ör., tenis) ve sürekli olarak aşırı 
performans gerektiren sporlardan ve dövüş 
sporlarından kaçınmalısınız. Yeni bir spora 
başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Sporun 
sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmek 
amacıyla sizinle birlikte çalışabilirler.

Kendinizi aşırı zorlamamaya (özellikle başka 
hastalıklarınız varsa) ve kendi fiziksel sınırlarınıza 
uymaya dikkat edin.

Günlük işlerde rahatlama
Özellikle ofis gibi ortamlarda oturarak bir aktivite 
yapıyorsanız, iş yerinizde birkaç şeye dikkat 
etmelisiniz. Bunlar, masada kasların kısalması 
veya tendinitin kötüleşmesi ve eklem iltihabı gibi 
yanlış stresin uzun vadeli sonuçlarını gidermenize 
yardımcı olabilir.

Ofis sandalyenizin doğru ayarlanması kritik önem 
taşımaktadır. Ergonomik kol destekleri, dizüstü 
bilgisayar tutucuları, döner monitör kolları ve 
destek açısının ayarlanabileceği klavyeler  
de faydalıdır.

Bir döner çubuk fare (dikey bilgisayar faresi) 
ön kolu ve eli döndürmek zorunda kalmadan 
kullanılabilir. Uzun metinler yazarken, dikte 
edebileceğiniz bir konuşma tanıma programı  
da işleri önemli ölçüde kolaylaştırabilir.
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Seyahat
Prensip olarak, romatoid artrit ile her türlü tatil ve varış noktası için 
planlama yapabilirsiniz. Ancak, seyahat edeceğiniz bazı bölgelerdeiklim,
hastalığınızın belirtilerini etkileyebilir. Bu nedenle en iyi varış yerleri,  
sabit hava koşullarına ve tercihen sıcak, kuru iklime sahip bölgelerdir. 

Daha az tavsiye edilen bölgeler şunlardır:

• yüksek ısı veya soğuk

• nemli ila tropik iklim

• sert hava koşulları

• rahatsız edici iklim (ör., Kuzey Denizi ve Kuzey Atlantik)

Soğutularak saklanması gereken ilaçlar alıyorsanız seyahat 
süresi buzdolabının dışındaki saklama süresini aşarsa 
veya varış ülkesinde 25°C sıcaklıktan fazla sıcaklığa 
ulaşılırsa tatil yerine taşımak için bir soğutma 
veya yalıtım torbası kullanmayı düşünmelisiniz. 
Tatillerde uçarken el bagajınızda ilacınızı uçakta 
yanınızda taşımalısınız. Kullanıma hazır dolu 
enjektörlerin veya kullanıma hazır dolu kalemlerin 
taşınması için, havaalanında güvenlik kontrolü için 
hekimlerinizden bir onay alabilirsiniz.

Beslenme
Dengeli, vitamin bakımından zengin bir diyet, sağlığımız için esastır. 
Romatoid artrit hastası olsanız bile, mümkün olduğunca üretken 
ve formda kalmanıza yardımcı olabilir. Ek olarak, bir antiinflamatuvar 
beslenme düzeni, belirtileri hafifletebilir. Ayrıca sağlıklı vücut ağırlığınızı 
korumanıza ve aşırı kilodan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Uzman ve romatolog Prof. Dr. Gernot Keyßer tarafından 
romatoid artritte beslenme konusu üzerine yayınlanan 
video makalesinden daha fazla bilgi edinin
https://www.hexal.de/patienten/feelinx-patientenbegleiter/mein-begleiter-im-
alltag-feelinx/ernaehrung-bei-rheumatoider-arthritis

Sağlıklı, inflamasyonu azaltan gıdalara örnekler

Sağlıklı, inflamasyonu azaltan bir önlem niteliğinde olan Akdeniz diyeti adlı 
beslenme düzenine uyularak aşağıdakilerin bolca kullanılması önerilir:

• Meyve ve sebzeler

•  Tam tahıllı ürünler ve  
kabuklu yemişler

• Balık ve deniz ürünleri

• Yoğurt, peynir ve lor

•  Zeytinyağı veya keten tohumu 
yağı, kanola ve ceviz yağı

Buradaki tariflerimizden ilham alın!

www.hexal.de/patienten/feelinx
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Sigara 
Sigara içmek sadece romatoid artrit gelişimi için bir risk faktörü değildir; 
sigara içmeyenlerde hastalık kanıtlanabilir şekilde daha hafif seyreder.  
Sigara içmeyenler ile karşılaştırıldığında sigara içen etkilenen kişiler için 
aşağıdakiler görülmüştür:

• daha kötü genel sağlık

• daha şiddetli ağrı

• daha fazla ilaç ihtiyacı

Bu nedenle, sigarayı bırakmalı veya önemli ölçüde azaltmalısınız.

Hamilelik ve emzirme
Romatoid artritiniz olsa bile, gebelik mümkündür. Ancak, araştırmalar 
doğumdan sonra, romatoid artritten etkilenenlerin yaklaşık yarısında 
alevlenme olduğunu göstermiştir. 

Gebelik için en iyi zaman düşük hastalık aktivitesi olan dönemdir; bu  
nedenle nüks sırasında kesinlikle hamile kalmamalısınız. Hamilelik planlarken, 
ilacınıza devam etmeniz, ilacınızı değiştirmeniz veya bırakmanız gerekip 
gerekmediğini doktorunuzla görüşün. Aynı durum emzirme için de  
geçerlidir: Bazı ilaçlar anne sütüne geçebilir ve sadece emzirmeyi 
bıraktığınızda alınmalıdır.
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“Romatoid artrit” tanısı almışsanız veya doktorlarınız yeni bir tedavi 
önerdiyse muhtemelen aklınızda birçok soru vardır. Doktorlarınızla yaptığınız 
görüşmede aklınızdaki her şeyi söylediğinizden emin olmak için sorularınızın 
bir listesini önceden oluşturabilirsiniz. Öneri olması açısından en sık sorulan 
sorulardan bazılarını bir araya getirdik.

• Hastalığım ne kadar şiddetli?

• Bana hangi tedaviyi önerirsiniz? Bu nasıl işler?

• Tedavinin hangi yan etkileri olabilir?

• Check-up için ne sıklıkla gelmem gerekiyor?

• Tedaviyi desteklemek için ne yapabilirim?

• Tedavi yeterince etki göstermezse ne olur?

• Hastalık/tedavi günlük yaşantımı etkileyecek mi?

• Çalışmaya devam edebilir miyim?

• Diğer hastalarla nasıl iletişim kurabilirim?

•  Hastalık/tedavi hakkında daha fazla bilgiyi 
nereden bulabilirim?

Doktorlarınız için sorular Notlarınız
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Faydalı adresler

Romatoid artrit hakkında daha fazla bilgi için, hasta kuruluşları, kişisel gelişim 
sayfaları ve mesleki derneklere yönelik bir dizi adres hazırladık.

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e. V.  
[Almanya Romatoloji Derneği]

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin, Almanya
Tel.: 030 24048470
Faks: 030 24048479
E-posta: info@dgrh.de
Web sitesi: www.dgrh.de

Romatoloji alanında Almanya Tıbbi Bilim Topluluğu. Romatolojik bilimi ve 
araştırmasını destekleyip bağımsız olarak çalışır.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.  
[Almanya Romatizma Birliği, kayıtlı dernek]

Welschnonnenstr. 7
53111 Bonn, Almanya
Tel.: 0228 766060
Faks: 0228 7660620
E-posta: bv@rheuma-liga.de
Web sitesi: www.rheuma-liga.de

Etkilenen kişileri bağımsız olarak bilgilendiren, tavsiyelerde bulunan ve pratik 
yardı sunan kişisel gelişim organizasyonu.

Datenbank „Versorgungslandkarte“ der Deutschen Rheuma-Liga 
Bundesverband e. V. [Almanya Romatizma Birliği Federal Derneği 
“Bakım Haritası” veritabanı]

Web sitesi: www.versorgungslandkarte.de
Romatolojide uzmanlaşmış yaklaşık 1500 romatolog, fizyoterapist, 
klinik ve rehabilitasyon kliniğini içeren veritabanı.

Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie e. V.  
[Pediyatrik ve Ergen Romatoloji Derneği]  
c/o Almanya Romatizma Araştırma Merkezi

Charitéplatz 1
10117 Berlin, Almanya
Tel.: 030 28460632
Faks: 030 28460744
E-posta: info@gkjr.de
Web sitesi: www.gkjr.de

Almanya‘da romatizmal hastalıkları olan çocukların ve ergenlerin 
tedavisinden sorumlu olan çocuk hastalıkları topluluğu. Pediyatrik romatoloji 
alanındaki araştırmaları destekler.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V.  
[Profesyonel Almanya Romatologları Derneği]

Dr. Silke Zinke, tıp doktoru
Dr.-Max-Str. 21
82031 Grünwald, Almanya
Tel.: 089 904141413
Faks: 089 904141419
E-posta: kontakt@bdrh.de
Web sitesi: www.bdrh.de

Profesyonel uygulamada tüm romatologların temsili. Romatizmadan 
muzdarip kişilere romatoloji konusunda yetkin doktorlar aramasında bilgi  
ve yardım sağlar.

Bu broşür, doktorlarınızın profesyonel tavsiyelerinin yerini alamaz. 
Hastalığınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen doktorlarla  
iletişime geçin.
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Sözlük

Akut: Ani ve çoğunlukla kısa süreli hastalık; kroniğin tersi.

Artrit: Eklemlerin iltihaplandığı, sıklıkla ağrı ve şişme ile ilişkilendirilen hastalık.

B hücreleri: Ayrıca: B-lenfositler; patojenlere karşı antikor oluşturabilen bir grup beyaz kan hücresi; bunlar 
bağışıklık sistemine aittir.

Bağışıklık sistemi: Vücudun patojenlere ve yabancı cisimlere karşı kendi savunma sistemi. Birbiriyle 
iletişim kurmak için sinyal üreten birçok farklı organ ve bağışıklık hücresi içerir.

Biyobenzer: Biyobenzerler, güvenlik, etkinlik ve kalite açısından halihazırda mevcut olan ilk tedarikçi ilaçla 
karşılaştırılabilir biyolojik ilaçlardır. Bu amaçla, biyobenzer sıkı bir onay yolu ile test edilir.

Biyolojik ilaçlar: Biyolojik ilaçlar, biyolojik olarak üretilen, yani biyolojik organizmalar kullanan karmaşık 
yapıya ve yüksek moleküler ağırlığa sahip ilaçlardır.

Efüzyon: Bir vücut boşluğunda sıvı birikmesi, ör., eklem efüzyonu.

Gerileme: Hastalığın aktif olmadığı süre.

Hastalığı Değiştiren Antiromatizmal İlaç (DMARD): Hastalığı değiştiren antiromatizmal ilaç; romatizmal 
spektrumdan bir hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilen çeşitli ilaçlar. Sentetik olarak üretilen (sDMARD) 
ve biyolojik olarak üretilen (bDMARD) ilaçlara bölünür. Bu tsDMARD‘lar (hedeflenen sentetik/hedeflenen 
ilaçlar) konvansiyonel sentetik csDMARD‘lar ile birlikte sDMARD‘lara (sentetik DMARD‘lar) aittir.

İnflamasyonu da inhibe edebilen steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID): Ağrı kesiciler.

Kortizon: Ayrıca: Glukokortikoidler. İnflamasyona karşı hızlı hareket eder, ancak sadece kısa bir süre için 
kullanılmalıdır.

Kronik: Uzun süreli (dört haftadan fazla), genellikle tedavi edilemez hastalık; akutun zıttı.

Pannus: Kronik inflamasyonlu bağ dokusu alevlenmeleri.

Romatoid: Eklemlerin, kasların, sinirlerin ve tendonların inflamatuvar hastalıklarını içeren romatizmal  
bir hastalık.

Sitokinler: Bağışıklık sisteminin sinyal iletimi için haberci maddeler.

T hücreleri: Ayrıca: T lenfositleri; akyuvarlar grubu; bağışıklık sistemine aittir ve burada çeşitli  
işlevler gerçekleştirir.

Temizleyici hücreler: Ayrıca: Makrofajlar; bağışıklık reaksiyonunda merkezi bir rol oynayan ve  
hastalığa neden olan mikroorganizmaları yok eden büyük, mobil, beyaz kan hücreleri grubu;  
bağışıklık sistemine aittirler.

Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α): İnflamatuvar süreçlere dahil olan bağışıklık sisteminin  
haberci maddesi.
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Hastalığınızla günlük olarak başa çıkma konusunda  
burada daha fazla görüş bulabilirsiniz:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Bize nasıl ulaşabilirsiniz:

İlaçlarımız hakkında önemli sorularınız mı var ya da  
malzeme mi sipariş etmek istiyorsunuz?  

0800 439 25 23 numaralı telefondan bizi ücretsiz arayın! 
 Pazartesi‘den Cuma‘ya  

08:00 - 18:00 arası bize ulaşabilirsiniz.

Hastalığınızın tedavisi hakkında herhangi bir sorunuz varsa  
lütfen doktorunuzla iletişime geçin.
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