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Təqdim etdiyimiz məqalədə revmatoid artritin klinik təsnifatı və müasir diaqnostikası haqqında 

məlumat verilib. Praktiki həkimlərə revmatoid artritin təsnifatı diaqnozun düzgün qoyulmasında 

və formalaşmasında çox kömək edir. Revmatoid artritin müasir diaqnostikasının əsasını qanda 

kəskin fazalı iltihab göstəricilərindən başqa, həm də yüksək həssaslığa və spesifikliyə malik olan 

markerlər – revmatoid faktor və anti-CCP (tsiklik sitrullin peptidinə qarşı anticismlər) təşkil edir. 

Revmatoid artritin erkən diaqnostikası xəstəliyin düzgün müalicəsinin əsas meyarıdır. 
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Revmatoid artrit (RA) – birləşdirici toxumanın autoimmun iltihabi sistem 

xəstəliyidir. Xroniki gedişli, oynaqların proqressivləşən zədələnməsi ilə yanaşı 

daxili orqanların da patoloji prosesə qoşulması ilə xarakterizə olunur. 

Revmatoid artritin ən məşhur və daha qədim hadisələri ABŞ-ın Tenessi 

ştatında aşkarlanıb, onlar 6500 il bundan əvvələ təsadüf edilir. Revmatoid artritin 

birinci klinik təsvirini 1800-ci ildə fransız həkimi Avqust Yakob Landre-Bove 

vermişdir. 

«Revmatoid artrit» termini isə 1858-ci ildə britaniyalı həkim Alfred Baring 

Garro tərəfindən təklif edilmişdir. 

Epidemiologiya. Rastgəlmə tezliyi 0,5-2% təşkil edir. Xəstəlik əsasən 

qadınlarda müşahidə edilir, qohumluq əlaqələri olan qadınlarda revmatoid artrit 

5,1% hallarda rast gəlinir. Xəstəlik əsasən 40-55 yaşlarında poliartritlə başlanır. 

Xəstəlik yüksək əllilliyi ilə fərqlənir (70%). Ölümün əsas səbəbləri: infeksion 

fəsadlar və böyrək çatışmazlığıdır. Hər il 100 000 əhalidən 5-50 nəfər bu xəstəliyə 

düçar olur. 2010-cu ildə bütün dünyada revmatoid artritdən 50 000-ə yaxın insan 

tələf olub [1,2]. 

Etiologiya. İrsi xəstəlikdir. Xəstəliyin yaxın qohumlarda və monoziqot 

əkizlərlə müşahidə edilməsi irsi amilin revmatoid artritin əmələ gəlməsində 



müəyyən rol oynadığını göstərir. İnfeksiyanın rolu bu xəstəlikdə müəyyən 

mübahisələrə səbəb olur. Son zamanlar xəstəliyin əmələ gəlməsində virusun, 

xüsusilə də Epşteyn-Barr virusu diqqəti cəlb edir. Bundan başqa, hepatit B virusu, 

sitomeqalovirus, herpesviruslar, parotit virusu da mühüm rol oynayır. 

     Patogenez. Revmatoid artritin patogenezinin əsasını immunopatoloji 

reaksiyaların inkişaf  etməsi təşkil edir. Belə hesab olunur ki, bu prosesin əsasını T 

və B limfositlərin disbalansı təşkil edir (xüsusilə də T limfositlərin çatışmazlığı). 

Nəticədə B limfositlər antigen immunoqlobulin sintez etməyə başlayır. İgG 

antigeninə qarşı sinovial qabığın plazmatik hüceyrələri və limfositlər İgG və İgM 

anticismlər (revmatoid faktor) sintez edirlər. İmmunoqlobulinlə revmatoid faktorun 

qarşılıqlı əlaqəsi öz növbəsində bir sıra zəncirvari reaksiyaların əmələ gəlməsinə 

gətirib çıxarır. Nəticədə laxtalanma sisteminin aktivliyi yüksəlir, komplement 

sistemi aktivləşdirilir. Komplementin xemotaksisə səbəb olan komponentlərinin 

aktivləşməsi hüceyrələrin zədələnməsinə və oynaq boşluğuna çoxlu neytrofillərin 

daxil olmasına səbəb olur. İmmun komplekslərinin neytrofillər tərəfindən 

faqositozu və dağılması nəticəsində iltihab mediatorları əmələ gəlir (proteolitik 

lizosomal fermentlər, prostaqlandinlər, kininlər, histamin və s.). İltihab 

mediatorları oynaqlarda, damarlarda və daxili orqanlarda əvvəlcə iltihabın, sonra 

isə destruksiyanın inkişafına səbəb olur [2]. RA-də iltihabın birincili ocağı oynağın 

sinovial gişasında əmələ gəlir. Sinovial hüceyrələr proliferasiyaya uğrayır, sinovial 

gişa qalınlaşır. Belə sinovial gişa pannus adlanır və sümük, qığırdaq toxumaların 

daxilinə doğru inkişaf edir. Bu da oynagın dağılmasına gətirib çıxarır [1,2].  

Klinika. Revmatoid artrit adətən kəskin və xroniki infeksion xəstəliklərin 

kəskinləşməsindən 1-2 həftə sonra müşahidə edilir. Prodromal hallar xəstəliyin 

inkişafında bir neçə həftə və ya ay özünü büruzə verir. Bunlardan ən vacibi 

səhərlər hərəkətin məhdudlaşmasıdır (xüsusən də ətrafların xırda oynaqlarında). 

RA-nın prodromal dövrü bir neçə həftədən bir neçə aya qədər davam edə bilər. 

Revmatoid artrit zamanı əsasən iri və xırda oynaqların zədələnməsi baş verir.  

Oynaq zədələnmələrinin xarakteri aşağıdaki cədvəldə göstərilib (şək. 1). 



 

 

Şək. 1. Revmatoid artritin oynaq zədələnmələri 

 

Bu hal ilkin dövrdə aktiv hərəkətdən sonra keçib gedir. Bu simptomun əmələ 

gəlməsi böyrəküstü vəzilər tərəfindən endogen hidrokortizon ifrazının pozulması 

ilə əlaqələndirilir. Adətən həmin hormonun ifrazının maksimal səviyyəsi gecikir, 

səhər saat 7-8-dən bir qədər sonraya çəkilir. Prodromal sindrom özünü havanın 

dəyişməsi ilə əlaqədar oynaqlarda cüzi ağrılarla, ürəkdöyünmə, tərləmə, anemiya, 

subfebril temperatur, EÇS-nin bir qədər artması ilə büruzə verir. Getdikcə xırda 

oynaqların poliartralgiyası, subfebril temperatur, EÇS-nin artması aşkar edilir. 

Ağrıların ritmikliyi xarakterikdir. Ağrılar gecənin ikinci yarısı və səhərlər daha 

intensiv olur. Səhərlər hərəkətin məhdudlaşması bilavasitə xəstəliyin aktivliyi ilə 

əlaqəlidir. Minimal aktivlikdə bu simptom yataqdan qalxandan 30-60 dəq sonra 

keçir. Bəzən xəstəlik oynaqlarda kəskin ağrılarla, şişkinliklə, səhərlər hərəkətin 

məhdudlaşması ilə başlayır. Temperatur yüksək olur, xəstələr tam hərəkətsiz halda 

yataqda olur. Nadir hallarda isə xəstəlik normal temperatur fonunda artrit 

simptomlarının tədricən artması ilə başlayır. Bu xəstələrdə hərəkət məhdudiyyəti 

qeydə alınmır. Xəstəliyin ilkin dövrlərində klinik simptomlar bir neçə ay və ya il 

müşahidə olunmaya bilər. Gələcəkdə xəstəlik xronik inkişaf gedişi alır. 

Xəstəliyin inkişaf dövründə xəstələrdə ümumi zəiflik, asteniya, arıqlama, 

subfebril temperatur, oynaqların davamlı zədələnməsi müşahidə edilir. Oynaq 

toxumalarında proliferativ proseslərin inkişaf etməsi nəticəsində oynaqlarda 



deformasiya qeyd olunur. Proses əl və pəncə oynaqlarından başlayıb, gələcəkdə 

bilək, diz, dirsək oynaqlarına keçir (şək. 2).  

 

Şək. 2. Əl oynaqlarının artriti 

 

Barmaqlar qu quşunun boynuna, əllər isə hörümçəyə oxşar şəkilində 

deformasiyalaşır. Falanqalararası oynaqlar sancağa oxşar deformasiyaya uğrayır. 

Əl barmaqları dirsək sümüyünə tərəf deformasiyası qeyd olunur «morj pəncəsi» 

(şək. 3). 

  

 

Şək. 3. Aşağı ətraf oynaqların artriti 

 

Dirsək oynağının deformasiyası dirsəyi yarım bükülmüş vəziyyətinə salır, 

dirsək siniri sıxılır və o zonada paresteziya yaranır. Diz oynağının defiqurasiyası, 



dizaltı çuxurda qabarmanın (kista) əmələ gəlməsi, ağrı, kontraktura və ankilozla 

müşayiət olunur [1,2]. Gicgah-çənə oynaqlarının artriti ağızın açılmasını 

çətinləşdirir və aşağı çənənin retroqnasiyası hesabına xəstənin üzünə quş dimdiyinə 

oxşar şəkil verir (şək. 4). 

 

Şək. 4. Gicgah-çənə oynaqlarının artriti 

 

Dəri altında revmatoid düyünlərin əmələ gəlməsi revmatoid artrit zamanı 

oynaqlardan kənar zədələnmələrin xarakterik əlamətidir. Düyünlər 23% xəstələrdə 

müşahidə edilir, yumru (3-5 mm diametrində) olur. Düyünlərin əmələ gəlməsi 

xəstəliyin diaqnostik kriteriyalarına aiddir. Palpasiya zamanı düyünlər hərəkətli və 

ağrısızdır. Onlar qəflətən, xüsusən də kəskinləşmə dövründə əmələ gəlir. Əksər 

hallarda düyünlər dirsək nahiyəsində müşahidə edilir. Adətən düyünlər simmetrik 

olur, heç vaxt irinləmir, iltihablaşmır, 2-3 düyün aşkar edilir, lakin sayı çox ola 

bilər. Düyünlərin tez əmələ gəlməsi proqnozun ağırlığını göstərən nişanədir, yəni 

prosesin yüksək aktivliyini əks etdirir. Kortikosteroid terapiya nəticəsində 

düyünlərin sayı və ölçüləri azala bilər. Remissiya vaxtı isə onlar tam yox ola bilər. 

Oynaqlardakı patoloji prosesin ayrı-ayrı mərhələlərində (ekssudasiyadan 

ankilozlaşmaya qədər), oynaq kapsulunun və oynaqətrafı toxumalardakı 

dəyişikliyin morfoloji xüsusiyyətləri müxtəlifdir.  



Revmatoid artritin kliniki təsnifatı. ACR/EULAR 2010 (American College 

of Rheumatology) European leaque aqainst rheumatism. Rheumatoid arthritis 

classification criteria) [3,4]. 30 sentyabr 2007ci ildə Rusiya revmatoloqların 

Assosiasiyasının Plenumunda da revmatoid artritin kliniki təsnifatı qəbul 

olunmuşdur.  

I. Əsas diaqnoz:  

1. Revmatoid artrit seropozitiv (M 05.8) 

2. Revmatoid artrit seroneqativ (M 06.0) 

3. Revmatoid artritin xüsusi klinik formaları: 

Felti sindromu (M 05.0) 

Böyüklərdə Still xəstəliyi (M 06.1) 

4. Ehtimal olunan revmatoid artrit (M 05.9; M 06.4; M 06.9) 

II. Kliniki mərhələləri:  

1. Çox erkən mərhələ: xəstəliyin müddəti 6 aydan azdır 

2. Erkən mərhələ: xəstəliyin müddəti – 6 ay-1 il 

3. Formalaşmış mərhələ: xəstəliyin müddəti 1 ildən çox 

4. Gecikmiş mərhələ: xəstəliyin müddəti 2 il və ondan çox+iri və kiçik 

oynaqların nəzərə çarpan destruksiyası (III- IV rentgenoloji mərhələ), 

fəsadların mövcud olması. 

III. Xəstəliyin aktivliyi:  

0-remissiya 

1-aşağı aktivlik 

2-orta aktivlik 

3-yüksək aktivlik 

IV. Sistemdənkənar əlamətlər: 

- revmatoid düyünlər 

- dəri vaskuliti 

- digər orqanların vaskuliti 

- neyropatiya 

- plevrit, perikardit 

- Şeqren sindromu 

- göz zədələnmələri (sklerit, episklerit və s.) 

V. İnstrumental xarakteristika (USM, MRT, Rentgen): 

- qeyrieroziv 

- eroziv 

Revmatoid artritin rentgenoloji mərhələlərini təyin etmək məqsədilə 

Şteynbroker təsnifatından yararlanmaq olar.  



I mərhələ - oynaqətrafı osteoporoz; tək-tək kistalar 

II mərhələ - oynaqətrafı osteoporoz; çoxsaylı kistalar; oynaq yarığının 

daralması; tək-tək eroziyalar (1-4) 

III mərhələ - II m+çoxsaylı eroziyalar (5 və çox)+oynaq çıxıntısı 

IV mərhələ - III m+sümük ankilozu 

VI. İmmunoloji xarakteristika: siklik sitrullin peptidinə qarşı anticismlərin 

yoxlanılması (anti-CCP – anti-cyclic citrullinated peptide). 

Anti-CCP – pozitiv 

Anti-CCP– negativ 

VII. Funksional sinif: 

I – tam saxlanılıb: özünəxidmət, qeyriprofesional və profesional aktivlik 

II – saxlanılıb: özünəxidmət, profesional aktivlik; məhdudlaşıb: 

qeyriprofesional aktivlik 

III - saxlanılıb: özünəxidmət;  məhdudlaşıb: qeyriprofesional və 

profesional aktivlik 

IV – məhdudlaşıb: özünəxidmət, qeyriprofesional və profesional aktivlik. 

 

VIII. Fəsadlar: 

- Ikincili sistemli amiloidoz 

- Ikincili artroz 

- Sistemli osteoporoz 

- Osteonekroz 

- Ateroskleroz 

- Tunnel sindromlar 

Diaqnozun yazılışında nümunələr: 

1. Revmatoid artrit seropozitiv, formalaşmış mərhələ, aktivlik II, eroziv, 

rentgenoloji mərhələ II, sistem əlamətləri ilə (revmatoid düyünlər), anti-CCP (-), 

FSII 

2. Revmatoid artrit seroneqativ, erkən mərhələ, aktivlik III, qeyrieroziv, 

rentgenoloji mərhələ I, anti-CCP (+), FSI 

3. Revmatoid artrit seropozitiv, gecikmiş mərhələ, aktivlik II, eroziv, 

rentgenoloji mərhələ III, sistem əlamətləri ilə (revmatoid düyünlər), anti-CCP 

(təyin olunmayıb), FSIII, fəsadlar – ikincili amiloidoz böyrəklərin zədələnməsi 

ilə 



4. Ehtimal olunan revmatoid artrit, seroneqativ, erkən mərhələ, aktivlik II, 

qeyrieroziv, rentgenoloji mərhələ I, anti-CCP (+), FSI. 

Diaqnostika. Diaqnozun qoyulmasını asanlaşdırmaq üçün aşağıdakı 

simptomlar nəzərə alınmalıdır:  

- Səhərlər hərəkətin məhdudiyyəti, oynaqlarda səhər buxovlanması (bir saatdan 

artıq davam edir və altı aydan çox mövcuddur) 

- Bir və ya bir neçə oynaqlarda hərəkət və ya palpasiya zamanı meydana çıxan, 

analgetiklərin aradan götürmədiyi ağrılar; 

- İntensiv terapiya aparılmasına baxmayaraq, iltihabın 3-4 ay ərzində daha 1-2 

oynaqda inkişaf etməsi; 

- Oynaqların simmetrik zədələnməsi; 

- Artritlərin xarakterik rentgenoloji əlamətləri (osteoporoz, oynaq yarığının 

daralması, fibroz ya sümük ankilozu və s.); 

- Xarakterik dərialtı revmatoid düyünlər; 

- Yüksək EÇS, hiperqammaqlobulinemiya; 

- Bir neçə ay müddətində C-reaktiv zülalın müsbət olması; 

- Revmatoid faktorun  və anti-CCP-in qanda yoxlanılması  

 

Revmatoid faktorun, antisitrullin anticismlərin və bir sıra laborator-

instrumental tədqiqatların göstəricilərinin xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin müəyyən 

edilməsində və aparılan müalicənin effektivliyinə nəzarət olunmasında əhəmiyyəti 

böyükdür. Revmatoid artritin ağırlıq dərəcəsini müəyyən edərkən qanın 

biokimyəvi analizini də nəzərə almaq lazımdır. Xəstəlik qanda disproteinemiya, 

albuminlərin azalması, qlobulinlərin artması, fibrinogen, seromukoid, 

haptoqlobulin, sial turşularının, qlükozaminqlikanların çoxalması, C-reaktiv 

zülalın, İL-1,6-nın artması ilə müşayiət olunur. Revmatoid artritin diaqnostikası 

üçün istifadə olunan laborator göstəricilərindən əhəmiyyətlisi revmatoid faktordur 

(RF). Revmatoid faktoru ifraz edən hüceyrələrin böyük hissəsi sinovial qişada, 

sinovial mayedə, sümük iliyində dislokasiya olunmuşdur. Onun qanda, sinovial 



mayedə, limfa və revmatoid düyünlərində yüksək titrdə müəyyən olunması 

xəstəliyin ağırlığından və pis proqnozdan xəbər verir [4].  

Revmatoid artritin diaqnostikasında antinuklear, saya əzələ hüceyrələrinə 

qarşı, antifillaqrin anticismlərin müəyyən olunmasının əhəmiyyəti vardır. 

Sonuncunun tərkibində siklik sitrullin amin turşusu olduğundan, siklik sitrullin 

peptidə qarşı olan antisitrullin anticismlərin (anti-CCP) qanda olan titrini müəyyən 

edirlər. Antisitrullin anticismlər xəstəliyin, demək olar ki, bütün təsadüflərində, 

yəni seroneqativ hallarda da tapılır və həm də erkən diaqnostik əhəmiyyət kəsb 

edir. RF və anti-CCP-in “pozitivliyi” revmatoid artritin proqnostik faktorları hesab 

olunurlar. Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinə görə RA zamanı RF “həssaslığı” 40-

60%, bəzən 60-80% təşkil edir, “spesifikliyi” isə 60-80% çatır.  anti-CCP-in 

“həssaslığı” RF kimidir yəni 60-80%-dir, lakin “spesifikliyi” çox yüksəkdir – 80-

100% təşkil edir [5,7]. 

            Revmatoid artritin diaqnostikasına dair son tövsiyyələr: 

- Artriti olan pasiyentlər (yani oynağın ağrı və ödemi, 30 dəq. çox 

buxovlanma) 6 həftədən gec olmayaraq revmatoloqun müayinəsinə 

göndərilməlidirlər 

- Xəstələrdə kəskinfazalı iltihab göstəricilər yoxlanılmalıdır (EÇS, CSZ, 

RF, anti-CCP və s.) 

- Xəstələrdə vizual müayinələr (imaging)  - oynaqların Rentgenoqrafiyası, 

USM, MRT aparılmalıdır [5,6,7].  

Revmatoid artritin erkən diaqnostikası bu xəstəliyin düzgün adekvat 

müalicəsinin əsas meyarıdır.  
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СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ДИАГНОСТИКА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

 

РЕЗЮМЕ 

Султанова С.С. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей 
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В данной статье представлена клиническая классификация и современная диагностика 

ревматоидного артрита. Данная классификация помогает практикующим врачам в 

правильной постановке и формулировке диагноза. Современная диагностика 

ревматоидного артрита основана не только на определении в крови острофазовых 

воспалительных показателей, но и на выявлении высокочувствительных и 

высокоспецифичных маркеров ревматоидного артрита, таких, как ревматоидный фактор и 

анти-ССР (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду). Ранняя диагностика 

ревматоидного артрита является основным критерием правильного лечения данной 

патологии. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, клиническая классификация, диагностика, 

аутоиммунное заболевание. 
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MODERN CLINICAL CLASSIFICATION AND DIAGNOSTICS OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS 
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This article presents the clinical classification and modern diagnosis of rheumatoid arthritis. This 

classification helps practitioners in the correct establishment and formulation of the diagnosis. 

Modern diagnostics of rheumatoid arthritis is based not only on determining acute phase 

inflammatory parameters in the blood, but also on identifying highly sensitive and highly 

specific markers of rheumatoid arthritis, such as rheumatoid factor and anti-CCP (antibodies to 



cyclic citrulline peptide). Early diagnosis of rheumatoid arthritis is the main criterion for the 

correct treatment of this pathology. 
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