
»Romatizma« kavramı, yunancadaki »akmak«
kelimesinden gelir. Romatizma, antik çaπda kafadan
ba∑layıp, vücudun diπer bölgelerine yayılan ve hastalık
olu∑taran mukus ∑eklinde (sümüksü) akı∑kan bir ∑ey
olarak bilinirdi. Günümüzde ise, bir eklemden diπerine
yayılan aπrı ve yakınmaların akıcı karakteri romatizma
kavramı ile baπda∑tırılır. Dünya Saπlık Örgütü (WHO),
romatizma kavramı ile, hareket sisteminin hemen
daima aπrı ve çoπunlukla hareket kısıtlılıπı ile birlike
giden tüm hastalıklarını tanımlar.
Eski çaπlarda sadece gut hastalıπı, diπer birçok
romatizma hastalıπından ayrılabilirken, bugün,
romatizma hastalıkları, dört büyük guruba, ve birçok alt
guruba ve tek tek hastalıklara kadar ayrılabilir. Buna
göre a∑aπıdaki hastalık gurupları tanımlanabilir:

Bu gurup hastalıklarda iltihap, bir yada birçok ekleme
baπlı kalmaksızın tüm vücut organlarını tutabilen
sistemik bir yapıdadır. Hastalıπa yakalananlar
kendilerini halsiz ve güçsüz hissederler ve iltihabın
varlıπı her zaman olmasa da kan testleri ile de
gösterilebilir. En önemli ve en çok tanınan iltihabi
romatizma hastalıπı, ∫ngilizce adıyla »Romatoid Artrit«
de denen, kronik poliartrittir. Bu hastalıkta romatoid
faktör sıklıkla positif olarak tespit edilebilir.

∫kinci büyük gurup seronegatif spondartritlerdir. Bu
isim altında toplanan hastalıklarda romatoid faktör
sıklıπı normal topluma göre artmamı∑tır ve bu
hastalıklar hem eklemleri hemde omurgayı tutabilirler.
Bu gurubun en çok tanınan hastalıkları Ankilozan
Spondilit (Bechterew Hastalıπı) ve bir deri hastalıπı
olan sedef ile birlikte giden Psoriatik Artrittir.
Özellikle barsak ve idrar yolları infeksiyonlardan sonra
iltihabi eklem hastalıkları geli∑ebilir. ∫ltihabi barsak
hastalıkları ile (Colitis Ulcerosa ve Crohn Hastalıπı)
giden eklem yakınmaları da iltihabi romatizma
gurubuna girerler. 

∫ltihabi eklem hastalıklarının özel bir gurubu, üç deπi∑ik
∑ekli olan ve çocukluk yıllarında görülen Artrittir
(Jüvenil Kronik Artrit): Birincisi ate∑le birlikte giden ve
iç organları da tutan Still-Sendromudur. ∫kincisi
eri∑kindeki romatoid artrite çok benzeyen bir ∑ekildir.
Çocukluk çaπında olu∑an üçüncü ∑ekil artrit ise

çoπunlukla gözün ön bölümünde (iris) iltihap olu∑turur
ve eri∑kin çaπa doπru omurgayı da tutan bir eklem
hastalıπı ∑ekline bürünür (seronegatif spondartrit). 

∫ltihabi romatizma hastalıklarına, baπ dokusu
hastalıkları (kolajenozlar) ve damar iltihapları
(vaskülitler) da dahildir. Her iki hastalık gurubunun
ortak yanı iç organların ve damarların da tutulmasıyla
ya∑amı tehdit eden aπır ve tehlikeli hastalıkların ortaya
çıkmasıdır. Burada, deri, böbrekler, kalp, damarlar, kan
yapıcı organlar ve sinir sistemi tutulabilir.

En iyi bilinen baπ dokusu hastalıkları, sistemik lupus
eritematozus (SLE), skleroderma (progressif sistemik
skleroz), dermatomyosit yada polimiyosittir. Seyrek
olmayarak, Sharp-Sendromunda olduπu gibi, bu
hastalıkların bir karı∑ımı da olu∑abilir (karı∑ık baπ
dokusu hastalıπı). Aπız ve göz kuruluπunun ön planda
olduπu Sjögren-Sendromu ara sıra kronik poliatrit ile
birlikte bulunabilir.

∫leri ya∑larda ortaya çıkan ve bir tür kas hastalıπı olan
polimiyalgia römatika ve sıklıkla onunla birlikte
bulunabilen temporal arterit (dev hücreli arterit)
vaskülitler gurubuna girerler. Burada ∑akak
bölgesindeki damarların iltihaplanması çok tipiktir.
Diπer seyrek görülen hastalıklardan Wegener
granulomatozu, Panarteriitis nodosa ve Churg-
Strauss-Sendromu da vaskülitler arasında anılırlar.

Dejenerativ (a∑ınmaya baπlı) 
eklem ve omurga hastalıkları

Çok sık görülen dejenerativ eklem hastalıklarında, diz
yada kalça ekleminde olduπu gibi eklem kıkırdaπı
tahribatı mevcuttur. Ya∑lılıπa baπlı deπi∑imler, yada
daha önceki tahripler buna neden olabilirler. Tüm
bunların sonunda aπrı ve hareket kısıtlılıπı olu∑ur.
Yüzeysel ve az geli∑mi∑ kalça eklemi, kemik kırılması,
eklemlerin yanlı∑ ve a∑ırı kullanımı yada kıkırdak
metabolizmasındaki bozukluklar, çok erken bir
dönemde kıkırdak tahribine yol açabilirler. Yanlı∑ ve
a∑ırı kullanım sonucu, omurga da (özellikle
omurlararası dokular) a∑ınabilir ve bu deπi∑iklik
sonunda, hastalarda mesleklerini bıraktıracak ∑iddette,
omurga aπrıları olu∑ablir.
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Alman Romatizma Birliπi

∫ltihabi Romatizma Hastalıkları



Romatizma hastalıkları içinde üçüncü büyük gurup,
ilihabi olmayan yumu∑ak doku romatizma
hastalıklarıdır. Bu gurup en büyük olanıdır, çünkü
hemen her insan ya∑amı boyunca her hangi bir ∑ekilde
bir tür yumu∑ak doku romatizması hastalıπına
yakalanır. Kasların a∑ırı kullanımı, tendon ve diπer
yumu∑ak dokuların uyarılması sonucu bu gurup
hastalıklar olu∑ur. Çogunlukla vücudun sadece bir
bölgesi tutulmu∑tur. Kas-tendon a∑ırı kullanımı sonucu
olu∑an en tanınmı∑ hastalıklar, tenis-dirseπi, gece yanlı∑
bir ∑ekilde kolun üzerine yatarak olu∑an aπrılı omuz,
sertle∑mi∑ boyun yada kalçanın yan tarafında olu∑an
sertlikler ∑eklinde sayılabilir. Yanlı∑ kullanım sonucu
(uzun süre daktilo yazmak ve benzeri uπra∑ılar) olu∑an
bel aπrıları da bu guruba girerler. Parmaklarda uyu∑ma
ve karıncala∑ma ile giden Karpal-Tünel-Sendromunda
olduπu gibi (el bileπinde daralma ve sinire bası ile
sinirlerin sıkı∑ması sendromu) tuzak nöropatileri de bu
guruba girerler.

Birçok eklemin ve omurga bölgelerinin aπrısı ile
ba∑layan ve daha sonra yaygın vücut aπrısına yol açan
ve daha birçok ilave yakınmalar gösteren Fibromiyalji
Sendromu da yumu∑ak doku romatizmasının çok
yaygın diπer bir ∑eklidir.

Hareket sisteminde yakınmalar olu∑turan dördüncü ve
son gurup romatizma hastalıkları metabolizma
hastalıklarıdır. Burada en çok tanınan hastalık kemik

kaybına yol açan osteoporozdur. Hastalıπın ileri
a∑amalarında osteoporoz omurga kırıklarına ve bu
∑ekilde ∑iddetli aπrılara neden olur. ∫ltihabi eklem
hastalıklarında osteoporoz  ilithaba baπlı olarak
geli∑ebilir. Gut hastalıπında ürik asit metabolizması
bozulmu∑tur. Bu ∑ekilde sıklıkla kanda ürik asit oranı
artar ve bazen de eklemlere oturarak gut ataπı diye
bilinen, eklem iltihabına yol açar. Bu arada eklem
iltihabına yol açan ba∑ka kristaller de bulunmaktadır.

Yardım ve Tedavi

Romatizma hastalıklarının büyük bir bölümü kroniktir,
yani günümüzde çoπu etkin bir ∑ekilde tedavi edilirken,
hala tam bir iyile∑meden bahsedilemez. Bu nedenle
hastaların mümkün olduπu kadar normal bir ya∑am
sürebilmeleri için, sadece erken dönemde profesyonelce
bir tedaviye deπil aynı zamanda kendi kendilerine
yardım edebilmeleri için, bilgi, destek ve danı∑ma
hizmetlerine ihtiyaçları vardır.
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Yumu∑ak doku romatizması
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