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Sayın Editör, 
Derginizde yayınlanmış olan Kurt ve ark. tarafından yapılmış 

“Romatoid Artrit’li Hastalarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı” 
(Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50: 202-208) başlıklı çalışma ile ilgili 
birkaç yorum ve ekleme yapmak istiyorum. 

Öncelikle bu çalışma, Romatoid Artrit (RA) hastalığının klinik 
değerlendirmesinde çok sık göz önünde bulundurulmayan ancak 
hastaların ruhsal yaşam kaliteleri açısından önemli yeri olan 
“beden imgesi ve benlik saygısı” konularına ışık tutan bir çalışma 
olmuştur. Öte yandan yine toplum sağlığı açısından oldukça 
yüklü bir psikiyatrik rahatsızlık olan depresyon, RA hastalarında 
genel popülasyona göre oldukça sık karşılaşılan bir durum olup 
rahatsızlığının gidişi açısından da olumsuz bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır (1). Bu eştanı sıklığının nedenleri arasında 
iki rahatsızlığın kronik gidişatı, genel yaşam kalitesini ciddi 
anlamda bozması, tedavi alanındaki zorluklar kadar TNF alfa gibi 
proinflamatuvar sitokinlerin ve birtakım inflamatuvar süreçlerin 
RA’da olduğu gibi depresyonun fizyopatolojisinde de rol oynadığına 
dair verilerin olması sayılabilir. RA hastalarında ve depresyon 
hastalarında ayrıca birtakım ortak somatik semptomların varlığıyla 
da sık karşılaşılmaktadır (1). Benlik saygısında azalma DSM-
IV tanı kriterleri de baz alındığında depresyonun tanı kriterleri 
arasında yer almaktadır. Makalede de belirtildiği üzere benlik 
imajı da benlik saygısı ile korelasyon gösteren ve yine fiziksel 
rahatsızlığı bulunan hastalarda depresif semptom şiddeti ve yaşam 
kalitesi ile korelasyon gösteren bir faktördür (3). Bu anlamda bu 
iki faktörün değerlendirilmesinde kronik fiziksel hastalıklara ek 
olarak depresyonun varlığını da ayrıntılı şekilde sorgulamak önem 
kazanmaktadır. TNF blokorleri de dahil olmak üzere antiinflamatuar 
ajanların depresif yakınmaları azalttığına dair literatür bilgisi 
her geçen gün artmaktadır (4). Mevcut çalışmada her ne kadar 
hastaların klinik değişkenleri arasında depresyon da irdelenmiş ise 
de bu klinik durumun daha ölçülebilir şekilde metoda eklenmesi, 

bu sayede elde edilecek olan depresyon şiddetinin fiziksel hastalık 
süresi, hastalığın diğer klinik değişkenler esasında elde edilecek 
klinik şiddeti ve TNF-alfa blokör kullanımı ile ilişkisine bakılması, 
gerek beden imajı gerekse benlik saygısı açısından önemli bir 
değişken olan depresyonun ve bu sayede hastaların yaşam 
kalitesi açısından genel kliniğinin ve tedavi sürecinin ele alınması 
konusunda yararlı olabilirdi. Bu çalışmanın genel sağlık açısından 
önemli yeti yitimine sebep olan RA hastalığının değerlendirilmesinde 
bütüncül yaklaşımın ve psikososyal müdahalelerin önemine 
vurgu yaparak klinisyenlerin bu anlamda farkındalığını arttırdığını 
düşünmekteyim. Yine ilerleyen zamanlarda antiinflamatuvar 
tedavilerin depresyonun nörobiyolojik altyapısının aydınlatılmasına 
paralel olarak antidepresan tedavilerde daha çok yer bulması 
sayesinde RA gibi inflamatuvar hastalıklarla sık birlikteliğin olduğu 
depresif olgularda her iki rahatsızlığın tedavisi anlamında önemli 
bir avantaj yaratabileceğini değerlendiriyorum. 
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