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Artritis reumatoid 
Diperkirakan sekitar dua puluh sampai tiga puluh ribu orang di Hong Kong menderita 

berbagai jenis rematik. Menurut statistik Otoritas Rumah Sakit (HA), ada lebih dari 

11.800 kasus tindak lanjut rematik di Klinik Rawat Jalan Spesialis (SOPC) antara tahun 

2004 dan 2006, lebih dari 40% di antaranya adalah rheumatoid arthritis (RA). 

RA adalah penyakit kronis yang tidak hanya mempengaruhi berbagai sendi yang 

mengakibatkan pembengkakan, nyeri, kekakuan dan deformasi, tapi juga merusak 

organ tubuh termasuk otot, jantung, paru-paru, kulit, pembuluh darah dan saraf. 

Kurangnya perawatan yang tepat akan berakibat pada kemerosotan bertahap dan 

bahkan kematian. Menurut statistik HA, risiko kematian pasien RA adalah tiga sampai 

empat kali lipat dari orang normal. Tingkat kematian meningkat sebanding dengan 

jumlah sendi yang rusak. 

Saat ini, tidak ada obat untuk rheumatoid arthritis. Namun, perawatan yang tepat dan 

tepat dapat secara efektif meringankan kondisi dan mengurangi kerusakan pada sendi 

dan jaringan tubuh, memungkinkan pasien untuk melanjutkan kehidupan dan pekerjaan 

sehari-hari. 
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1. Apa itu leukemia? 

RA adalah kelainan autoimun di mana sistem kekebalan pasien secara keliru 

menyerang sinovium sendi dan menyebabkan peradangan. Hal ini akan mengakibatkan 

invasi sendi oleh sitokin, yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tulang, tulang 

rawan, tendon dan ligamen, yang mengakibatkan rasa sakit dan pembengkakan, 

kehilangan fungsi dan deformasi. RA juga bisa menyerang organ lain seperti mata, kulit, 

jantung dan paru-paru, dengan kemungkinan memicu penyakit serius seperti infark 

miokard dan stroke. RA tidak turun-temurun dan mungkin terjadi pada orang yang 

biasanya berusia antara 30 dan 50 tahun.  

 

2. Apa saja faktor risiko Demensia? 

RA dapat terjadi pada siapa saja, namun faktor berikut dapat meningkatkan risikonya: 

 

 Jenis kelamin: Risiko RA pada wanita adalah dua sampai tiga kali lipat dari laki-laki. 

 

 Usia: RA dapat terjadi pada orang-orang dari segala umur, tapi paling sering antara 

usia 30 dan 50 tahun.  

 Riwayat kesehatan keluarga: Jika anggota keluarga memiliki RA, anggota lainnya 

juga cenderung menderita penyakit ini. Profesi medis percaya bahwa pasien tidak 

mewarisi penyakit secara langsung, namun merupakan predisposisi terhadap 

penyakit ini. Di daerah lain , mereka cenderung menjadi korban RA karena faktor 

risiko.  

 Merokok: Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa merokok meningkatkan 

risiko RA. Ini mungkin karena menghirup sejumlah besar bahan kimia yang 

terkandung di dalam rokok dapat menyebabkan gangguan kekebalan tubuh, 

mengakibatkan peradangan dan pemicu penyakit.  
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3. Bagaimana cara untuk mencegah Stroke? 

Saat ini, tidak ada cara untuk mencegah RA. Mereka yang memiliki riwayat keluarga 

penyakit ini harus waspada. Jaga gaya hidup sehat dan kebiasaan makan dan hindari 

tekanan dan merokok untuk meminimalkan risiko pengembangan RA. 

 

4. Apa penyebab Limfoma? 

Penyebab persis dari kanker payudara masih belum jelas hingga saat ini. Profesi medis 

percaya gen dan memperoleh faktor lingkungan akan meningkatkan risiko penyakit. 

 

5. Apakah gejala Karsinoma Nasofaring bisa dikenali dengan mudah? 

Rheumatoid arthritis mempengaruhi sendi yang lebih kecil pada awalnya, biasanya di 

pergelangan tangan, dan sendi jari pertama dan kedua. Mereka biasanya terjadi secara 

simetris. Jika gejalanya terjadi di tangan kiri, mereka sering muncul di sebelah kanan 

juga. Mereka menyebabkan rasa sakit, panas dan bengkak. Seiring penyakit 

memburuk, gejalanya akan menyebar ke bahu, siku, lutut, rahang dan leher, dll.  

Gejala-gejala lainnya antara lain:  

 Kekakuan pagi: Gejala yang paling khas, yakni persendian kaku di pagi hari, dan 

bisa bertahan satu atau dua jam, atau bahkan sepanjang hari.  

 kelelahan  

 Demam rendah   

 Kehilangan selera makan  

 Kering mata dan mulut   

 Benjolan perusahaan disebut nodul rheumatoid di bawah kulit di siku dan tangan 

  

 Peradangan di mata   
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 Sakit di dada saat bernafas 

Gejala setiap pasien dapat bervariasi, dan beberapa gejala pasien tetap ada selama 

beberapa bulan atau satu tahun, dan kemudian lenyap, dan tidak ada kerusakan yang 

terjadi pada tubuh. Beberapa gejala pasien terjadi berulang kali, dan terkadang bisa 

memburuk (disebut flare), dan terkadang bisa membaik (disebut remisi), namun ada 

pasien yang masih dalam tahap aktif untuk waktu yang lama, yang menyebabkan 

kerusakan serius, yang mengakibatkan kecacatan.  
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6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Kulit? 

Sulit untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis pada tahap awal karena gejala awalnya 

mirip dengan penyakit lainnya, dan saat ini tidak ada satu tes tunggal yang dapat 

mendiagnosis rheumatoid arthritis. Dokter memerlukan tes yang berbeda, termasuk 

menanyakan riwayat medis pasien dan tes berikut untuk mendiagnosis atau 

menyingkirkan penyakit lain:  

saya. Pemeriksaan fisik: Untuk memeriksa pembengkakan dan panas di sendi, 

kekuatan otot dan lain-lain.  

ii. Tes darah:  

 Tes antibodi peptida citrullinated siklis (Anti-PKC): Bagi mereka yang merespons 

positif Anti-PKC, peluang mereka untuk mendapatkan rheumatoid arthritis 

sangat tinggi. Tapi yang merespons secara negatif mungkin tidak perlu 

dikeluarkan karena tidak semua pasien memiliki antibodi semacam itu. Pasien 

yang memiliki antibodi semacam itu umumnya sakit parah, dengan lebih banyak 

kerusakan pada persendian. Tes ini membantu dokter untuk segera 

mendiagnosa.  

 Uji faktor reumatoid: 50% sampai 70% pasien rheumatoid arthritis akan 

merespon positif dalam tes ini. Orang tua atau mereka yang menderita penyakit 

lain seperti hepatitis yang disebabkan oleh virus dan tuberkulosis mungkin juga 

mendapat hasil positif dalam tes tersebut.  

 Tingkat sedimentasi eritrosit (ESR) dan tes protein reaktif C: Jika tingkat kedua 

angka meningkat, itu berarti peradangan di dalam tubuh aktif.  

 Jumlah Sel Darah Merah: Ini untuk mengkonfirmasi apakah ada anemia.  

iii. Sinar X: Ini untuk mengkonfirmasi kerusakan sendi dan memantau perkembangan 

penyakit. Namun, pada tahap awal penyakit ini, sinar-X mungkin tidak membantu 

diagnosis karena persendiannya belum rusak. Jika perlu, dokter mungkin menyarankan 

pasien untuk menerima rekaman resonansi ultra-sound atau magnetic untuk membantu 
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diagnosa.  

iv) Pemeriksaan cairan gabungan: Jika pembengkakannya serius, dokter dapat 

mengekstrak cairan sendi pasien untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi atau 

menderita penyakit lain. Untuk membantu menandakan pasien rheumatoid arthritis 

tahap awal, American College of Rheumatology mengeluarkan kriteria klasifikasi 

ACR-EULAR baru untuk rheumatoid arthritis pada tahun 2010. Jika seorang pasien 

mendapatkan enam skor atau lebih dari item berikut, dia dianggap memiliki rheumatoid 

arthritis yang pasti:  

A. Keterlibatan bersama  

 1 sambungan besar (skor 0)  

 2-10 sendi besar (skor 1)  

 1-3 sendi kecil (skor 2)  

 4-10 sendi kecil (skor 3)  

 > 10 sendi (skor 5)  

B. Serologi (setidaknya 1 hasil uji diperlukan untuk klasifikasi)  

 Negatif RF1 dan negatif ACPA2 (skor 0)  

 Low-positive RF atau low-positive ACPA (skor 2)  

 RF positif tinggi atau ACPA positif tinggi (skor 3)  

C. Reaktan fase-akut (setidaknya 1 hasil uji diperlukan untuk klasifikasi)  

 CRP3 normal dan ESR4 normal (skor 0)  

 Abnormal CRP atau ESR abnormal (skor 1)  

D. Durasi gejala  

 <6 minggu (skor 0)  

 ≥ 6 minggu (skor 1)  
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Catatan: 1. RF mengacu pada faktor Rheumatoid; 2. ACPA mengacu pada antibodi 

protein citrullinated anti-cyclic; 3. CRP = protein C-reaktif; 4. ESR = tingkat sedimentasi 

eritrosit. 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Karsinoma Nasofaring? 

Pengobatan utama untuk rheumatoid arthritis adalah pengobatan dan pembedahan 

dengan target membunuh rasa sakit dan menenangkan pembengkakan, mengurangi 

peradangan dan mencegah kerusakan sendi secara terus-menerus. Diharapkan 

perawatan bisa membantu menjaga tubuh aktif dan meningkatkan rasa percaya diri. Ini 

memerlukan partisipasi berbagai ahli medis, dan penyediaan perawatan berbeda, yang 

mungkin termasuk rheumatologists, fisioterapis dan terapis okupasi.  

saya. Obat-obatan:  

Obat-obatan untuk rheumatoid arthritis termasuk pembunuh rasa sakit dan obat-obatan 

untuk penyakit. Dalam beberapa tahun terakhir, agen biologis juga telah dikembangkan, 

yang menawarkan lebih banyak pilihan untuk pasien. Tidak peduli apa pilihannya, 

pasien seharusnya tidak menarik diri sendiri. Beberapa pasien tercampur aduk dengan 

efek pembunuh rasa sakit dan obat untuk memodifikasi penyakit. Misalnya, mereka 

salah mengira obat tersebut untuk dimodifikasi sebagai pembunuh rasa sakit. Bila rasa 

sakit berkurang, mereka menarik atau mengurangi dosis, yang mempengaruhi proses 

ent ente , dan bahkan memperburuk persendian.  

 Pembunuh rasa sakit  

o Obat antiinflamasi non steroid (NSAID): Mereka termasuk obat-obatan depan 

pertama untuk rheumatoid arthritis. Mereka bisa mengurangi peradangan 

dengan cepat, menenangkan rasa sakit dan kekakuan, tapi tidak bisa 

mencegah kerusakan sendi. Umumnya, mereka adalah injeksi oral atau 

intramuskular . Efek sampingnya meliputi gangguan pada usus dan perut, 

sakit maag, masalah jantung, gagal ginjal dan hati. Obat yang biasa 

digunakan meliputi Ibuprofen, Naproxen dan Voltaren. 

o Penghambat COX II: Ini adalah versi yang lebih baru dari obat anti-inflamasi 

non steroid, termasuk Celecoxib dan Etoricoxib dengan efek yang serupa 

dengan NSAID, dan efek sampingnya terhadap usus relatif lebih ringan.  

o Kortikosteroid: Jika perlu, kortikosteroid dapat diberikan secara oral, atau 
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disuntikkan langsung ke sendi yang terkena. Mereka dapat membantu 

mengurangi rasa sakit, bengkak dan kaku. Efek sampingnya meliputi 

osteoporosis, katarak, tekanan darah tinggi dan glukosa darah tinggi.  

 Obat Anti-rematik yang memodifikasi penyakit (DMARDs)  

Obat-obatan ini dapat menenangkan sendi yang membengkak, memperbaiki dan 

memperlambat perkembangan rheumatoid arthritis, dan menyelamatkan jaringan 

sendi agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Pasien bisa memakai obat 

tunggal atau beberapa obat secara bersamaan. DMARD biasanya dikonsumsi 

bersama dengan pembunuh rasa sakit, dan efeknya muncul sekitar 6 sampai 8 

minggu. DMARDs umum termasuk Sulfasalazine, Methotrexate, 

Hydroxychloroquine, Leflunomide, Azathioprine dan Cyclosporine A. Setiap obat 

memiliki efek sampingnya sendiri, seperti kerusakan hati, penekanan sumsum 

tulang belakang dan infeksi paru-paru. Pasien harus mengikuti instruksi dokter untuk 

minum obat, dan harus melakukan pemeriksaan rutin untuk memeriksa tingkat sel 

darah dan albumin serum, dan memantau fungsi hati.  

 Inhibitor TNF-alfa  

Jika pasien merespons obat tradisional dengan tidak baik, dokter mungkin 

menyarankan mereka menggunakan inhibitor TNF-alpha yang relatif baru. Mereka 

dapat membantu menekan agen nekrosis tumor, sehingga mencegahnya dari 

serangkaian reaksi inflamasi, dan mencegah jaringan tulang sendi menjadi rusak. 

Mereka dapat segera dan efektif menenangkan gejala dan mengurangi rasa sakit. 

Sekitar 70% kondisi pasien membaik setelah mengkonsumsi inhibitor TNF-alpha. 

Kerusakan yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis akan melambat dalam satu 

atau dua tahun dan kerusakan lebih lanjut dan deformasi sendi dapat dicegah. 

Penghambat TNF-alpha juga dapat memperlambat penurunan massa tulang, 

sehingga mencegah osteoporosis pada pasien. Saat ini, inhibitor TNF-alpha yang 

diresepkan untuk rheumatoid arthritis meliputi Adalimumab, Etanercept dan 

Infliximab. Obat ini biasanya dikonsumsi bersamaan dengan Methotrexate. Namun 
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hal itu dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti gagal jantung kongestif 

dan infeksi. Mereka tidak dianjurkan untuk orang-orang dengan penyakit 

tuberkulosis atau demyelinasi aktif di sistem saraf pusat. Sebelum pengobatan 

penghambat TNF-alpha, pasien harus menjalani tes TB laten untuk memastikan 

bahwa dia tidak menderita tuberkulosis. Selama pengobatan, dia harus mengikuti 

instruksi dokter untuk melakukan tes darah rutin atau pemeriksaan fungsi hati.  

ii. Bedah Bone:  

Jika sendi pasien mengalami kerusakan serius atau cacat, dokter mungkin 

menyarankan agar dia menjalani operasi, misalnya penggantian sendi total, perbaikan 

tendon, pengangkatan lapisan sendi atau pemasangan bersama. Ini untuk mengurangi 

rasa sakit dan memperbaiki fungsi sendi yang terkena.  

iii. Fisioterapi / Terapi Okupasi  

Ahli terapi fisioterapi atau okupasional akan membimbing pasien untuk melakukan 

beberapa latihan untuk menenangkan rasa sakit, menghindari persendian menjadi 

cacat dan memburuk lebih lanjut, dan membantu menyelesaikan beberapa kesulitan 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengolahan air memegang peranan penting 

dalam proses perawatan karena sendi pasien dapat bersantai dengan air hangat, yang 

memungkinkannya melakukan beberapa tindakan yang tidak dapat dilakukan di darat 

karena sakit sendi, seperti mengendarai sepeda atau menari. . Selanjutnya, resistensi 

air kolam dapat membantu melatih otot pasien, yang meningkatkan kemampuan untuk 

bergerak. Dengan bimbingan fisioterapis, pasien bisa melakukan beberapa tindakan di 

air yang bisa membantu menenangkan nyeri sendi.  

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

RA / Bahasa Indonesia 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 11 
 
 

8. Apa komplikasi dari Kanker Hati? 

Bila keadaan sakit berubah serius, sendi pasien akan rusak dan cacat, mengakibatkan 

kecacatan. Mobilitas pasien dipengaruhi secara bertahap, dan mereka akan merasa 

sulit untuk melakukan beberapa tindakan sederhana seperti menyisir rambut atau 

mengenakan pakaian, dan seiring berjalannya waktu mereka mungkin tidak dapat lagi 

melakukannya sama sekali. Kemampuan untuk merawat mereka sendiri sangat 

terpengaruh, belum lagi pekerjaan mereka. Dalam jangka panjang, aktivitas psikologi 

dan sosial mereka juga akan terpengaruh. Akibatnya, mereka mungkin akan mengalami 

depresi. Rheumatoid arthritis tidak hanya mempengaruhi persendian. Ini akan 

menyerang organ lain dan dapat menyebabkan penyakit berikut:  

 Scleritis   

 Rheumatoid paru-paru dan cairan di paru-paru   

 Amiloidosis, menyebabkan penurunan fungsi ginjal   

 Limfoma  

 Trombosis, menyebabkan stroke atau penyakit jantung koroner   

 Sindrom Sjogren  

 

9. Bagaimana pasien penderita Kanker Hati bisa merawat diri mereka sendiri? 

Mengobati rheumatoid arthritis adalah proses yang panjang. Pasien harus menjalani 

pemeriksaan lanjutan secara teratur, memungkinkan dokter menindaklanjuti kondisi 

persendian dan tubuh, sehingga mengurangi kemungkinan keadaan penyakit 

memburuk. Penderita itu sendiri juga harus belajar lebih banyak tentang penyakit ini 

dan cara merawatnya, dan ikuti petunjuk dari dokter atau fisioterapis. Tip berikut 

mungkin membantu pasien:  

saya. Terus berolahraga dan berlatih: Jumlah latihan yang sesuai membantu 

menguatkan otot dan menenangkan tekanan sendi. Beberapa penelitian telah 

mengkonfirmasi berlatih Tai Chi dan melakukan latihan di air membantu menenangkan 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

RA / Bahasa Indonesia 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 12 
 
 

rasa sakit. Namun, usahakan jangan terlalu banyak melompat, berlari atau angkat 

beban karena bisa mempercepat kerusakan sendi. Cobalah beristirahat sejenak 

(misalnya 1 jam) setelah berolahraga. Jika nyeri sendi meningkat dan bukan 

mengurangi, itu berarti latihannya berlebihan, dan dengan demikian jumlah latihan perlu 

disesuaikan.  

ii. Istirahat yang cukup: Istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi peradangan 

dan kelelahan. Bila penyakit ini aktif, istirahat ekstra sangat dibutuhkan.  

iii. Perhatikan untuk melindungi sendi: Pasien harus melindungi sendi mereka dengan 

hati-hati untuk mencegahnya dari peradangan atau kerusakan lebih lanjut. Tip 

melindungi sendi meliputi:  

 Gunakan sambungan yang lebih besar dan lebih kuat, misalnya gunakan seluruh 

tangan untuk mengambil barang berat, daripada menggunakan jari.  

 Hindari penggunaan persendian agar tetap melakukan tindakan yang sama 

untuk waktu yang lama. Sebagai gantinya, coba ubah postur tubuh dan tegang 

anggota tubuh secara teratur.  

 Hindari melakukan tindakan yang dapat mempercepat deformitas sendi, 

misalnya dengan menggunakan telapak tangan, tapi jangan menyentuh tutup 

botol dengan tangan karena melakukan sebaliknya akan mempercepat 

deformitas persendian di jari-jari kecil.  

 Sambil berbaring, tetap berbaring telentang sepanjang waktu dan tetap 

peregangan sendi yang terkena.  

 Pertahankan postur tubuh yang benar. Tidak masalah Anda berdiri atau duduk, 

tetap duri lurus lurus.  

 Saat bangun, peregangan sendi di tempat tidur sebelum bangun untuk 

mengurangi kekakuan dan nyeri. Setelah duduk sebentar, kekakuan bisa terjadi 

di lutut. Cobalah membungkuk dan peregangan sendi beberapa kali sebelum 

berdiri. Ini akan memungkinkan sendi untuk melembutkan dan gesit karena 

berdiri.  
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 Perhatikan sakit sendi   

 Kurangi konsumsi energi di tempat kerja   

 Jika perlu, pertimbangkan untuk menggunakan beberapa alat bantu seperti 

beberapa perangkat untuk zipping, tongkat pemotong yang dimodifikasi, alat 

bantu untuk meletakkan pada kaus kaki, sepatunya dengan pegangan panjang, 

sikat belakang yang telah lama ditangani, toilet yang telah dipecat, toilet toilet, 

dll. Hal ini dapat membantu menghindari penegasan juga. Banyak tekanan pada 

persendian dan juga bisa meningkatkan kemampuan pasien untuk hidup 

mandiri.  

iv) Terapkan Heat / Cold Therapy: Biasa digunakan adalah bantalan panas dan 

bantalan dingin. Ini dapat secara efektif mengendurkan otot dan mengurangi nyeri 

sendi. Jika gejalanya memburuk (pada saat suar), bantalan es bisa digunakan untuk 

mengurangi peradangan dan menenangkan nyeri. Ini bisa dilakukan dua sampai tiga 

kali sehari, dan setiap sesi sekitar 15 menit. Bila gejalanya membaik, bantalan panas 

bisa diaduk pada persendian untuk mengurangi pembengkakan, nyeri dan kekakuan, 

sehingga melemaskan otot. Jangan gunakan bantalan panas lebih dari 30 menit, dan 

bisa dilakukan dua sampai tiga kali sehari. Perhatian harus diberikan pada suhu agar 

tidak membakar kulit.  

Bergabunglah dengan kelompok pendukung pasien: Dengan berpartisipasi dalam 

kelompok pendukung, pasien dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang 

penyakit dan perawatannya. Mereka mungkin juga memiliki lebih banyak kesempatan 

untuk berbagi dengan pasien lain, sehingga dapat meningkatkan dukungan psikologis 

untuk mereka.  

vi) Pertahankan berat badan yang sehat: Menjaga diet seimbang sangat penting dalam 

menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, minuman beralkohol harus dihindari, terutama bila 

obat yang diresepkan mungkin memiliki efek samping yang berbahaya bagi hati. Pasien 

yang mengonsumsi obat tersebut harus berhenti minum agar tidak membebani hati 

lebih lanjut. Selain itu, usahakan mengurangi stres secara tepat untuk mengurangi 
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rangsangan terhadap penyakit.  

vii) Mencegah osteoporosis: Memiliki rheumatoid arthritis dan efek samping 

obat-obatan seperti steroid dapat meningkatkan risiko terkena osteoporosis. Pasien 

perlu lebih memperhatikan dan mungkin berdiskusi dengan dokter mereka untuk 

pencegahannya.  

viii) Berhenti merokok Merokok dapat menyebabkan penyakit memburuk. Pasien harus 

mencoba untuk berhenti sesegera mungkin. 
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