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ABS TRACT
Introduction:  The study was conducted in order to investigate the effect of disease-
related variables, such as socio-demographic characteristics, disease complaints, and 
necrosis factor (anti-TNF) use, on the body image and self-esteem in patients with 
rheumatoid arthritis.
Met hods: The data was collected by an Introductory Information Form, Body Image 
Scale (PfP) BIS and the Coopersmith Self-Esteem Inventory (SEI) in 120 patients 
with rheumatoid arthritis and in 120 healthy control group. One-way analysis of 
variance, Tukey HDS analysis, t-test, Kruskal-Wallis test, the Mann-Whitney U test, 
and Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients were used to compare the 
data.
Re sults: 60% of controls aged 20-44 years, 75% were women and 30.8% had bachelor’s 
degree or above, while 60% of patients aged between 20 and 44 years, 71.7% were 
women and 36.7% had bachelor’s or higher education. We observed that the body 
satisfaction and self-esteem were higher in 20-44 age group, in those with bachelor’s or 
higher education,  without additional disease, and do not use anti-TNF; while the body 
satisfaction and self-esteem were lower in those receiving treatment over 5 years, with 
changes in hand and body and with gait disturbance, and with changes in family and 
working life.
Conc lu si on: The assessment of the psychosocial needs with a holistic approach 
and training programs for body image and self-esteem would be advisable for 
patients with rheumatoid arthritis who are aged 45-59 years, with low self-esteem, 
with additional disease, using anti-TNF, with changes in hand and body, and with 
primary-school education. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 202-208) 
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ÖZET 
Giriş: Çalışma; romatoid artrit’li hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastalık 
değişkenleri, hastalık şikayetleri ve anti tümör nekroz faktör (anti-TNF) kullanım 
durumu gibi hastalık değişkenlerinin beden imajı ve benlik saygılarına etkisini 
belirlemek amacıyla yapıldı.
Yön tem ler: Veriler 120 romatoid artrit hastası ve 120 sağlıklı kontrol grubuna “Tanıtıcı 
Bilgi Formu”, “Beden İmajı Ölçeği (BİÖ)” ve “Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği 
(BSÖ)” uygulanarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans 
Analizi, Tukey HDS Analizi, t test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U testi, Pearson 
ve Spearman’ s Korelasyon Analizi kullanıldı.
Bul gu lar: Kontrol grubunun %60’ı 20-44 yaş grubunda, %75’i kadın ve %30,8’i lisans 
ve üstü mezunu, hastaların ise; %60’ı 20-44 yaş grubunda, %71,7’si kadın, %36,7’si 
lisans ve üstü mezunudur. 20-44 yaş grubundakilerin, lisans ve üstü mezunlarının, 
ek hastalığı olmayanların, anti-TNF kullanmayanların beden hoşnutluk düzeyleri ve 
benlik saygılarının yüksek olduğu; 5 yıl ve üzerinde tedavi görenlerin, el ve vücut 
bölgesi değişiklikleri ile yürüyüş bozukluğu görülenlerin, aile ve çalışma hayatında 
değişiklik görülenlerin beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik saygılarının daha 
düşük olduğu gözlendi.
So nuç: Romatoid artrit hastalarına, beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik 
saygılarının düşük olduğu 45-59 yaş, ilköğretim mezunu, ek hastalığı bulunan, 
anti-TNF kullanan, el ve vücut bölgelerinde değişiklik görülenler ile yürüyüş 
bozukluğu olan hastalar dikkate alınarak, psikososyal gereksinimlerinin 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi, beden imajı ve benlik saygılarına 
yönelik eğitim programlarının verilmesi önerilebilir. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2013; 50: 202-208)
Anah tar ke li me ler: Romatoid artrit, beden imajı, benlik saygı

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6195

Giriş

Romatoid artrit (RA) etiyolojisi belli olmayan, eklemlerde 
ilerleyici yıkıma yol açan, sakatlığa neden olabilen, yaşam 
süresini kısaltan, kronik, inflamatuvar, multisistemik bir hastalıktır 

(1). Fiziksel ve psikolojik sağlığı büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle 
hastalığın erken tanısı ve tedavisi oldukça önemlidir. Hastalığın 
tedavisinde kortikostreoidlerin ağırlıklı olduğu pek çok yöntem 
kullanılmaktadır (2). Tümör nekrozis faktör (TNF) inhibitörleri RA 
tedavisinde kullanılan en etkili ajanlardan biridir (3).
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RA’nın hastalık süreci, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, eklem 
katılığı, eklem şişliği, kas zayıflığı, özellikle el ve ayaklarda eklem 
kırıklıkları ve deformiteler gibi bazı vücut işlevlerinin ve yapılarının 
yetersizliğine; dolayısıyla fiziksel aktivitelerin sınırlanmasına yol 
açabilir (4,5,6,7,8).

RA’nın etkisi, aile hayatı, sosyal ilişkiler, iş hayatı gibi yaşamın 
tüm alanlarında görülebilmekte ve bir dizi toplumsal soruna 
neden olmaktadır (9,10). Aynı zamanda RA’lı bireyler hastalığın 
uzun sürmesinden yakınmaktadır (11). 

RA, deformite ve sakatlıkların görülmesi nedeniyle beden imajı 
ve benlik saygısının değişimi gibi psikolojik durumlarla yakından 
ilişkilidir ve bu ilişki kliniksel açıdan oldukça önemlidir (12). Beden 
imajı, zihinde vücudun şekil ve büyüklüğünü tanımlama biçimidir 
ve kişinin sosyal etkileşimleri ile şekillenmektedir (13). Benlik 
saygısı, bireyin kendini kabul etmesi, saygı duyması, kendine 
güvenmesi ve inanması biçiminde ifade edilen düşünce, duygu 
ve davranışların bir bütünüdür (14).

Sklerodermalı kadınlarda bozulan psikososyal fonksiyon ve 
depresyon beden imajının olumsuz olması ile ilişkilendirilmiştir 
(12). RA gibi kronik hastalıklarda bedensel eksiklik, şekil 
bozukluğu ve fiziksel hastalıkların beden imajını bozup yetersizlik 
duyguları yaratarak benlik saygısını azalttığı da gösterilmiştir (15).

Benlik saygısı ve beden imajı düzeylerinin psikolojik ve 
fizyolojik hastalıklara karşı direnci etkilediği, düşük benlik saygısı 
ve beden imajına sahip bireylerin olumlu geri bildirimi reddettikleri, 
tedavide işbirliği yapmadıkları belirtilmiştir (14). Benlik saygısı ve 
beden imajı düşük olan bireyler depresyona girebilmektedirler 
(12). Bunların yanı sıra kişinin kendine olan güvenini 
kaybetmesine, sosyal ilişkilerin zedelenmesine ve hastalıkla 
mücadele etmeyi bırakmasına neden olması açısından önemlidir 
(16). RA hastalarında, mental sağlığın ve sağlık davranışlarının 
belirlenmesinde beden imajı ve benlik saygısı değişkenlerinin 
incelenmesi kliniksel açıdan önemli olacaktır (17). Bu nedenle 
çalışmada; RA hastalarının sosyo-demografik özellikleri, hastalığa 
ilişkin özellikler ve anti-TNF kullanım durumunun beden imajı ve 
benlik saygılarına etkilerini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler

Bu çalışmaya etik kurul izni alınan bir eğitim araştırma 
hastanesi ile bir üniversite hastanesine 28.12.2009-28.03.2009 
tarihlerinde başvuran, Amerikan Romatizma Birliği tanı 
ölçütlerine göre RA tanısı almış, 18 yaş veya üzerinde 120 hasta 
dahil edildi. Kontrol grubunu ise; herhangi bir hastalığı olmayan 
120 sağlıklı birey oluşturdu. Çalışmaya katılan tüm bireylerden 
onam alındı.

Veri Toplama Araçları
Veriler; çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubu için 

demografik özellikleri içeren, hasta grubu için ayrıca hastalık 
ve tedavi süreleri yanı sıra hastalığa ilişkin özellikler, hastaneye 
başvuru şikayetleri, hastalık sürecinde meydana gelen 
değişiklikler ile anti-TNF kullanım durumlarına ilişkin sorular 
içeren araştırmacı tarafından oluşturulan Tanıtıcı Anket Formu 
ile değerlendirildi. Beden hoşnutluk düzeylerini değerlendirmek 
amacıyla Beden İmajı Ölçeği ve benlik saygılarını değerlendirmek 
amacıyla Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği Kısa Form kullanıldı. 

Beden İmajı Ölçeği
Kırk maddelik ölçeğin Türkçe’ ye uyarlanması ve geçerlilik/

güvenirlilik çalışmaları 1989 yılında Hovardaoğlu tarafından 
yapılmıştır (18). Her bir madde bir organ ya da vücudun bir 

bölümü (kol, bacak, yüz gibi) ya da işlevi (cinsel faaliyet düzeyi 
gibi) ile ilgili olup, 1’den 5’e kadar değişen puanlar almaktadır 
(19). Ölçeğin toplam puanı 40 ile 200 arasında değişmekte (20), 
alınan puanın yüksekliği beden hoşnutluk düzeyinin yükseldiğini 
göstermektedir (21). Ölçeğin Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı 
0,94 olarak bulundu.

Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği
Ölçeğin, geçerlilik/güvenirlilik çalışmaları ülkemizde 1987 

yılında Turan ve Tufan tarafından yapılmıştır (18). Beklenen 
cevaplar 1, diğer cevaplar ise 0 puan olup, her madde için 
beklenen cevaplar değişmektedir. Bireyin maksimum puanı 
25 olabilir ve ölçekten alınan puanın artması benlik saygısının 
artığını göstermektedir (22). Ölçeğin Cronbach Alfa İç Tutarlılık 
Katsayısı ise; 0.80 olarak bulundu. 

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizinde NCSS (Number Cruncher 

Statistical System) 2007 & PASS (Power Analysis and 
Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı 
kullanıldı. Veriler değerlendirilirken tanımlatıcı istatistiklerin 
(ortalama±standart sapma, medyan, frekans, min-max) yanı 
sıra, ölçek puanlarının değerlendirilmesinde; Tek Yönlü Varyans 
Analizi, Tukey Analizi, t test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney 
U test, Pearson korelasyon analizi ve Spearman’ s korelasyon 
analizi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmaya alınan kontrol grubunun yaş ortalaması 41,53±10,89, 
hastaların yaş ortalaması 42,70±12,36 idi. Kontrol grubunun 
BİÖ’den aldıkları toplam puanın ortalaması 129,17±23,47, BSÖ’den 
aldıkları toplam puanın ortalaması 13,67±2,75, hastaların ise; BİÖ’ 
den aldıkları toplam puanın ortalaması 136,97±23,47, BSÖ’den 
aldıkları toplam puanın ortalaması 18,54±3,79 olarak bulundu. 

Kontrol grubunun %60’ının 20-44, %26,7’sinin 45-59, 
%13,3’ünün 60-72 yaş grubunda, %75’inin kadın, %25’inin erkek, 
%59.2’sinin ilköğretim, %10’unun lise ve %30,8’inin ise lisans 
ve üstü mezunu olduğu saptandı.  Hastaların %60’ının 20-44 
%26,7’sinin 45-59 %13,3’ünün 60-72 yaş grubunda, %71,7’sinin 
kadın, %28,3’ünün erkek, %36,7’sinin lisans ve üstü, %34,2’sinin 
lise ve %29,2’sinin ilköğretim mezunu olduğu saptandı. Kontrol 
grubu ile hasta grup arasında yaş, cinsiyet ve eğitim durumu 
açısından anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05). 

45-59 yaş grubu sağlıklı kişilerin BİÖ’ den 20-44 yaş (p<0,05) 
grubu kişilere göre daha yüksek puan aldıkları, BSÖ’ ye göre ise; 
20-44 yaş grubu sağlıklı kişilerin 45-59 yaş grubu kişilerden daha 
yüksek, 60-72 yaş grubu kişilerden ise daha düşük puan aldıkları 
saptandı (p<0,01).

Sağlıklı kadınların BİÖ’ den erkeklere göre daha yüksek puan 
aldıkları (p<0,05); BSÖ toplam puanları açısından ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).

Lisans ve üstü mezunu sağlıklı kişilerin BİÖ’ den ilköğretim 
ve lise mezunlarına göre daha yüksek puan aldıkları (p<0.01), 
BSÖ’ ye göre ise; lise mezunları ile lisans ve üstü mezunlarının 
ilköğretim mezunlarına göre daha yüksek puan aldıkları saptandı 
(p<0,01) (Tablo1).

Hastaların yaş değişkenine göre; 20-44 yaş grubu hastaların 
BİÖ’ den 45-59 yaş (p<0,01) ve 60-72 yaş grubu hastalardan 
(p<0.01); yine 20-44 yaş grubundaki hastaların BSÖ’ den 45-59 yaş 
grubu hastalardan (p<0,05) daha yüksek puan aldıkları saptandı.

Erkek hastaların BİÖ’den kadın hastalara göre (p<0,01) 
daha yüksek puan aldıkları; BSÖ toplam puanları açısından ise 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).
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Lisans ve üstü mezunlarının BİÖ’ den ilköğretim mezunlarına 
göre (p<0,01); lisans ve üstü mezunlarının BSÖ’ den ilköğretim 
mezunlarına (p<0,01) ve lise mezunlarına göre (p<0,05); lise 
mezunlarının BİÖ’den ilköğretim mezunlarına göre (p<0,01) daha 
yüksek puan aldıkları görüldü.

Altmış bir ay ve üzerinde tedavi görenlerin BİÖ’ den 1-24 aydır 
tedavi görenlere göre daha düşük puan aldıkları (p<0,05), BSÖ 
toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı saptandı (p>0,05).

Psikolojik yardım alma durumuna göre BİÖ toplam puanları 
açısından anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05); BİÖ’ye göre ise 
psikolojik yardım almayanların alanlara göre (p<0,01) daha 
yüksek puan aldıkları saptandı.

Ek hastalık görülmeyenlerin BİÖ ve BSÖ’den görülenlere 
göre daha yüksek puan aldıkları görüldü (p<0,01).

Anti-TNF kullanmayan hastaların BİÖ ve BSÖ’den anti-TNF 
kullanan hastalardan (p<0,05, p<0,05) daha yüksek puan aldıkları 
görüldü (p>0,05) (Tablo 2).

Hastalık şikayetlerinden hareket kısıtlılığı olmayan ve 
depresyon görülmeyen hastaların BİÖ’den hareket kısıtlılığı olan 
ve depresyon görülenlere göre (p<0,05, p<0,05); yine tutulan 
eklemlerde ısı artışı ve kızarıklık görülmeyen hastaların BSÖ’den 
görülenlere göre (p<0,05) daha yüksek puan aldıkları görüldü 
(Tablo 3).

Hastalık sürecinde meydana gelen değişikliklere göre el ve 
vücut bölgesinde değişiklik görülmeyenler ile yürüyüş bozukluğu 
olmayanların BİÖ ve BSÖ’den el ve vücut bölgesinde değişiklik 
görülenler (p<0,01, p<0,05) ile yürüyüş bozukluğu görülenlerden 
(p<0,01, p<0,01) daha yüksek puan aldıkları görüldü. Hastalık 
sürecinde meydana gelen değişikliklerden günlük aktivitelerde 
ve aile hayatında değişiklik görülmeyenlerin BİÖ’den günlük 
aktivitelerde değişiklik görülenlerden (p<0,05) ve aile hayatında 
değişiklik görülenlerden (p<0,01) daha yüksek puan aldıkları; 
cinsel yaşam, çalışma hayatı ve kişilerarası ilişkilerde değişiklik 

durumuna göre ise BİÖ toplam puanları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05). 

BSÖ’den alınan puanlara göre ise, cinsel yaşam ve aile 
hayatında değişiklik görülmeyenlerin BSÖ’ den cinsel yaşamında 
(p<0,05) ve aile hayatında (p<0,05) değişiklik görülenlerden daha 
yüksek puan aldıkları; günlük aktivitelerde, çalışma hayatında ve 
kişilerarası ilişkilerde değişiklik durumuna göre ise BSÖ toplam 
puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
saptandı (p>0,05) (Tablo 4).

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre 
hastalarda Beden İmajı Ölçeği ile Benlik Saygısı Ölçeği arasında 
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu (r=0,463, p=0,001), 
kontrol grubunda ise;  ölçekler arasında anlamlı ilişki olmadığı 
saptandı (r=0,145, p=0,1).

Tartışma   

Çalışmamızdaki RA hastalarının BİÖ (136,97±23,47) ve BSÖ 
(18,54±3,79) puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu aynı 
zamanda kontrol grubuna göre de BİÖ (129,17±23,47) ve BSÖ 
(13,67±2,75) den daha yüksek puan aldıkları görüldü. Heinberg 
et al. (23), sklerodermalı hastalarla yaptıkları çalışmada, 
sklerodermalı hastaların beden imajı düzeylerinin düşük olduğunu 
belirtmişlerdir. Aslan ve ark. (24), RA’sı olan hastalarla yaptıkları 
çalışmalarında; klinik evresi ilerlemiş olan hastaların benlik 
saygısı düşük bulunmuştur. Pek çok çalışmada gösterildiğinin 
aksine çalışmamız da BİÖ ve BSÖ puanlarının yüksek olma 
sebebi, çalışmaya alınan hastaların eğitim düzeylerinin ve 
ekonomik durumlarının yüksek olmasından kaynaklanabilir. 
Hasta grubunda eğitim ve ekonomik düzeylerinin düşük olmaması 
kişilerin hastalığa ve semptomlarına bakış açısını değiştirerek 
beden imajı ve benlik saygılarını da etkilemiş olabilir.

Kontrol grubunun beden imajı ile benlik saygıları arasında 
ilişki saptanmazken, hastaların beden imajı ile benlik saygıları 

Tablo 1. Kontrol grubunun sosyodemografik ve hastalık özelliklerinin BİÖ ve BSÖ puanları ile ilişkisi (n:120)

Değişkenler Değişken kategorileri

                                        BİÖ                                BSÖ

Ortalama puan ±SS Test değ,; p
Ortalama puan 
±SS

Test değ,; p 

Yaş

20-441 123,69±22,11 F=3,68

p=0,024*

1-2  grup arası fark

anlamlı

13,90±2,82 F=9,72

P< 0**

1- 2  ve 1-3, grup arası 
fark anlamlı

45-592 136,59±23,65 12,21±1,79

60-723 131,18±24,66 15,56±2,65

Cinsiyet
Kadın 117,73±24,45 t=2,98 

p=0,04*

13,49±3,11 t=-0,76

p=0,44Erkek 124,89±21,72 13,87±2,30

Eğitim

İlköğretim1 115,02±22,96
F=20,06

P<0**

1-3 ile 2-3 gruplar arası 
fark anlamlı

13,08±2,60
F=4,98

p=0,008**

1- 2  ve 1-3, grup arası 
fark anlamlı

Lise2 126,75±15,76 15,33±1,82

Lisans ve üstü3 133,51±15,60 16,27±2,97

F: Tek Yönlü Varyans Analizi, KW: Kruskal Wallis test, t: student t test, *p<0,05; **p<0,01

Kurt ve ark.
Romatoid Artrit’ li Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı
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arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptandı. Allgood-Merten 
et al. (25), beden imajından hoşnutsuzluk ile benlik saygısı 
arasındaki çok güçlü ilişkiyi göstermişler ve beden imajının ayrı 
bir yapı olmayıp benlik saygısının önemli bir parçası olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. 

45-59 yaşındaki sağlıklı kişilerin beden hoşnutluk düzeylerinin 
20-44 yaş grubuna göre daha yüksek olduğu; 20-44 yaş grubunun 

benlik saygılarının 45-59 yaş grubuna göre daha yüksek, 60-72 yaş 
grubuna göre ise daha düşük olduğu; kadınların beden imajının 
erkeklere göre daha düşük olduğu, anlamlı fark oluşturmasa da 
benlik saygılarınında düşük olduğu; lisans ve üstü mezunların 
beden imajlarının diğer mezunlara göre lise mezunları ile lisans 
ve üstü mezunların benlik saygılarının ilköğretim mezunlarına 
göre daha yüksek olduğu görüldü. 

Tablo 2. Romatoid artrit hastalarının sosyodemografik ve hastalık özelliklerinin BİÖ ve BSÖ puanları ile ilişkisi (n=120)

Değişkenler Değişken kategorileri
                                     BİÖ                     BSÖ

Ortalama puan ±SS Test değ.; p Ortalama 
puan ±SS Test değ.; p 

Yaş

20-441 147,37±19,92 F=24,741

p=0,001**

1-2 ile 1-3 gruplar 
arası fark anlamlı

19,26±4,02 F=3,791

p=0,025*

1, ve 2, grup arası 
fark anlamlı

45-592 120,96±20,09 17,12±3,08

60-723 122,18±18,91 18,12±3,34

Cinsiyet
Kadın 132,06±23,37 t=3,846 

p=0,001**

18,26±3,64 t=-1,261

p=0,210Erkek 149,38±18,91 19,23±4,13

Eğitim

İlköğretim1 122,48±19,80
F=12,24

p=0,001**

1-2 ile 1-3 gruplar 
arası fark anlamlı

17,48±3,41
F=6,167

p=0,003**

1-3 ile 2-3 gruplar 
arası fark anlamlı

Lise2 139,44±21,99 17,80±3,66

Lisans ve üstü3 146,20±22,37 20,06±3,79

Tedavi süresi

1-24 ay1 144,00±21,18 F=2,967

p=0,045*

1, ve 3, gruplar arası 
fark anlamlı

19,56±3,69

F=1,703

p=0,18725-60 ay2 139,65±16,74 18,46±3,67

≥ 61 ay3 132,22±26,07 18,04±3,85

Hastalık hakkında 

Eğitim alma durumu

Evet 146,65±20,00 t=-2,802

p=0,006

18,78±4,05 t=-0,415

p=0,679
Hayır 133,45±23,74 18,45±3,72

Psikolojik 

Yardım alma

Evet 130,04±25,89 t=1,541

p=0,126

16,36±3,68 t=-3,080

p=0,003**Hayır 138,53±22,74 19,03±3,66

Ek hastalık durumu
Var 126,46±22,43 t=3,875

p=0,001**

17,04±3,47 t=-3,358

p=0,001**Yok 142,84±22,06 19,37±3,73

Anti-TNF 

Kullanım durumu

Evet 131,63±20,53 t=2,550

p=0,012*

17,71±3,82 t=-2,427

p=0,017*Hayır 142,31±25,13 19,36±362

Anti-TNF kullanım 

Süresi (n=60)

1-24 ay1 131,96±20,78
KW=0,401

p=0,818

17,84±4,15
KW=0,308

p=0,857
25-60 ay2 130,33±19,47 17,38±3,48

≥61 ay3 134,00±25,23 18,14±3,62

F: Tek Yönlü Varyans Analizi, KW: Kruskal Wallis test, t: student t test, *p<0,05; **p<0,01
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20-44 yaş grubu hastaların beden hoşnutluk düzeylerinin ve 
benlik saygılarının 45-59 yaş ve 60-72 yaş grubu RA hastalarına 
göre daha yüksek olduğu; kadın hastaların erkeklere göre beden 
imajlarının daha düşük olduğu saptandı. RA’lı hastalarda yaş 
ve cinsiyet ile hastalık aktivite indeksi, fonksiyonel özürlülük ve 
ağrı ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda kadın cinsiyet ve ileri 
yaş faktörlerinin belirgin olarak daha kötü bir fiziksel özürlülüğe 
yol açtığı gösterilmiştir (26,27). Lise mezunları ile lisans ve üstü 
mezunların beden imajlarının ilköğretim mezunlarına göre, lisans 
ve üstü mezunların benlik saygılarının diğer mezunlara göre daha 
yüksek olduğu görüldü. Doeglas ve ark. (28), RA’lı hastalarda 
yaptıkları çalışmada, eğitim seviyesi yüksek kişilerin kendilerine 
daha güvenli olduklarını göstermişlerdir.  

Almış bir ay ve üzerinde tedavi görenlerin beden imajlarının 
1-24 aydır tedavi görenlere göre daha düşük olduğu, aradaki fark 

anlamlı olmasa da benlik saygılarının da düşük olduğu görüldü. 
Bedenindeki değişikliğe karşı hastaların tepki, geri çekilme, kabul 
etme ve yeniden oluşum olmak üzere dört aşamadan geçtikleri 
belirtilmiştir (21). RA hastalarında hastalık ileri evrelerinde 
başlangıca oranla fiziksel bozulmaların daha fazla görülmesi ve 
belirgin hale gelmesi gibi birçok faktörün kabul etme ve yeniden 
oluşum aşamalarının daha uzun sürmesine neden olduğu, buna 
bağlı olarak beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik saygılarının 
olumsuz etkilendiği söylenebilir. Hastalık hakkında eğitim alan 
olguların beden hoşnutluk düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Hindistan ve Ergüney (29), RA’lı hastalarla yaptıkları 
çalışmalarında, ön testte hastalıklarına ve sorunlarına dayanma 
gücü düşük olan RA’lı hastaların eğitim sonrası hastalıklarına 
ve sorunlarına dayanma gücünün arttığını belirtmişlerdir. 
Anlamlı bir fark oluşturmasa da,  psikolojik yardım almayanların 
bedenlerinden daha hoşnut oldukları ve benlik saygılarının daha 

Tablo 3. Romatoid artrit hastalarının hastalık şikayetlerinin BİÖ ve BSÖ puanları ile ilişkisi (n:120)

Değişkenler Değişken kategorileri                                    BİÖ                                                                     BSÖ

Ortalama 

puan ±SS

Test değ.; p Ortalama 

puan ±SS

Test değ.; p

Halsizlik, Yorgunluk Var 139,25±23,57 t=-1,031

p=0,305

18,77±3,87 t=0,652

p=0,516

Yok 134,83±23,35 18,32±3,74

Sabah tutukluğu Var 136,33±20,65 t=0,291

p=0,291

18,42±3,59 t=-0,333

p=0,740

Yok 137,59±26,06 18,65±4,01

Tutulan eklemlerde ısı artışı ve kızarıklık Var 135,07±23,15 t=760

p=0,449

17,50±3,94 t=-2,620

p=0,010*

Yok 138,37±23,77 19,30±3,52

Küçük eklemlerde ağrı, şişlik, 
hassasiyet

Var 137,31±24,38 t=-0,196

p=0,845

18,94±3,78 t=1,429

p=0,156

Yok 136,45±22,27 17,93±3,78

Hareket kısıtlılığı Var 132,19±22,80 t=2,155

p=0,033*

18,01±3,66 t=-1,444

p=0,151

Yok 141,30±23,40 19,01±3,88

İştahsızlık, Kilo kaybı Var 138,07±21,64 t=-0,269

p=0,788

18,26±4,04 t=-0,412

p=0,681

Yok 136,67±24,05 18,61±3,74

Ateş, Gece teri Var 130,13±28,04 t=1,565

p=0,120

18,69±4,03 t=0,215

p=0,830

Yok 138,59±22,10 18,50±3,76

Deri ve göz ile ilgili değişiklikler Var 129,94±20,95 t=1,338

p=0,183

17,58±3,22 t=-1,118

p=0,266

Yok 138,13±23,75 18,69±3,87

Depresyon Var 115,20±21,33 Z=2,115

p=0,034*

16,40±2,60 Z=-1,443

p=0,149

Yok 137,92±23,18 18,63±3,82

t: student t test, Z: Mann Whitney U tes, *p<0,05; **p<0,01
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yüksek olduğu; RA dışında ek hastalık görülmeyen olguların ek 
hastalık görülenlere göre beden imajı doyum düzeylerinin ve 
benlik saygılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Tekin (30), 
RA’ lı hastalarla yaptığı çalışmasında; depresyon ile psikiyatri 
kliniğine başvurma arasında anlamlı ilişki olduğunu ve depresyon 
görülen olguların psikolojik yardım alma gereksiniminin daha 
fazla olduğunu belirtmiş; bunun yanında ek hastalık görülen 
olgularda depresyon görülme oranının ek hastalık görülmeyen 
olgulara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hareket kısıtlılığı 
ve depresyon görülen hastaların bedenlerinden hoşnutsuz 
oldukları; tutulan eklemlerde ısı artışı ve kızarıklık görülenlerin 
benlik saygılarının daha düşük olduğu; diğer şikayetlerine göre 
ise anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Fiziksel yönden kısıtlılık 
ve bağımlılık henüz gelişmemiş olsa bile hasta bazı korkularla 
yaşamakta; bu korkular da kişinin beden algısında değişmeye, 
kendini değersiz ve yetersiz bulması ile birlikte benlik saygısında 
azalmaya ve depresyona yol açmaktadır (31). 

El ve vücut bölgelerinde değişiklik görülenler ile yürüyüş 
bozukluğu görülen olguların bedenlerinden hoşnut olmadıkları 
ve benlik saygılarının da olumsuz yönde etkilendiği görüldü. 
Altınkesen (32), erken ve geç dönem RA’lı hastalarla yaptığı 
çalışmasında, distal eklemlerde özellikle el ve el bileği 
eklemlerinde görülen hareket kısıtlılıklarının, beceri gerektiren 
günlük yaşam aktiviteleri ve mesleklerini yapmalarını 
engellediğini belirtmiştir. 

Günlük aktivitelerde meydana gelen değişikliklerin beden 
imajı doyum düzeylerini, cinsel yaşam değişikliklerinin ise benlik 
saygılarını olumsuz etkilediği görülmektedir. Gruplar arası anlamlı 
farklılık olmasa da çalışma hayatında değişiklik görülmeyenlerin 
bedenlerinden daha hoşnut oldukları ve benlik saygılarının da 
daha olumlu olduğu görüldü. Bunun yanında aile hayatında 
değişiklik görülenlerin hem beden hoşnutluk düzeyleri hem de 
benlik saygılarının olumsuz etkilendiği, kişilerarası ilişkilerde 
değişikliğe göre ise beden hoşnutluk düzeyleri ve benlik saygıları 
arasında anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Aslan ve ark. (24), 
belirttiğine göre; RA kişinin hem fiziksel hem de psikososyal 
yaşamında bozulmalara yol açmakta; belirtiler kişinin gündelik 
etkinliklerinin kısıtlanması, iş yaşamında etkinliğinin azalması, 
cinsel yaşamında sorunlar, toplumsal izolasyon, başkalarına 
bağımlı olma ile sonuçlanmaktadır. 

Anti-TNF ilaç kullanmayan olguların kullananlara göre 
beden hoşnutluk düzeylerinin ve benlik saygılarının daha yüksek 
olduğu, kullanım sürelerine göre ise aralarında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir. TNF-α, RA dahil olmak üzere birçok 
inflamatuar hastalığın patogenezinde rolü olan pro-inflamatuar 
sitokinlerdendir. Son yıllarda sıklıkla kullanılan infliximab, 
etanersept ve adalimumab gibi anti-TNF grubu ilaçların, klinik 
ve fonksiyonel işlevsellikte iyileşme sağladığı da bilinmektedir 
(33). Aynı zamanda sadece seçilmiş hastalarda kullanılabilen, 
gelişmiş, fakat sıklıkla uzun süreli uygulanması gereken tedavi 
seçeneklerine karşın, RA yine de, küçük, orta ve büyük boyutlu 

Tablo 4. Romatoid artrit hastalarının hastalık sürecinde meydana gelen değişikliklerinin BİÖ ve BSÖ puanları ile ilişkisi

Değişkenler Değişken kategorileri
BİÖ BSÖ

Ortalama puan ±SS Test değ.; p Ortalama puan ±SS Test değ.; p

El ve vücut bölgelerinde 
değişiklik

Var 132,02±23,29 t=-3,028

p=0,003**

17,86±3,76 t=2,531

p=0,013*Yok 144,93±19,63 19,63±3,62

Yürüyüş bozukluğu
Var 128,09±22,91 t=3,900

p=0,001**

17,37±3,64 t=-3,091

p=0,002**Yok 144,00±21,59 19,46±3,98

Günlük aktivite değişiklikleri
Var 134,06±23,80 t=2,065

p=0,041*

18,34±3,90 t=0,829

p=0,409Yok 143,51±21,59 18,97±3,57

Cinsel yaşam değişiklikleri
Var 137,51±25,24 t=-0,136

p=0,892

17,00±4,26 t=-2,445

p=0,016*Yok 136,81±23,07 18,98±3,55

Çalışma hayatı değişlikleri
Var 134,84±24,28 t=-1,058

p=0,292

18,28±4,12 t= 0,637

p=0,525Yok 138,95±22,80 18,75±3,55

Aile hayatı değişiklikleri
Var 129,44±24,16 t=-3,432

p=0,001**

17,66±3,76 t=2,424

p=0,017*Yok 143,56±24,16 19,31±3,68

Kişiler arası ilişkilerde değişiklik
Var 129,44±24,33 t=-1,484

p=0,141

17,16±4,04 t=1,678

p=0,096Yok 138,0±23,18 18,78±3,72

t: student t test, *p<0,05; **p<0,01 
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eklemlerde şekil bozukluklarına ve aynı zamanda kaslarda 
atrofiye yol açabilir. Bu durum, kullanılan ilaçların (örn., 
kortikosteroid alımı) vücutta yarattığı değişikliklerle birlikte, 
zaman içinde, vücut imgesini ve kendilik deneyimini önemli 
ölçüde değiştirmektedir (5).

Sonuç  

Benlik saygılarının düşük olduğu 45-59 yaş, ilköğretim mezunu, 
ek hastalığı bulunan, anti-TNF kullanan, el ve vücut bölgelerinde 
değişiklik görülenler ile yürüyüş bozukluğu olan hastalar dikkate 
alınarak, hastalık, tedavi ve bakım planlarını içeren eğitim 
programlarının hazırlanması, uygulanması ve bu programların 
uzun vadede etkilerinin gözlenebileceği çalışmaların yapılması 
önerilebilir.
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