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Apa itu penyakit rheumatoid arthritis (RA)? 

Rematik atau yang dalam bahasa medis disebut dengan rheumatoid arthritis (atau biasa disingkat 

RA) adalah penyakit yang menyebabkan radang, dan kemudian mengakibatkan rasa nyeri, kaku, 

dan bengkak pada sendi. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan autoimun. 

RA dapat memengaruhi kemampuan penderitanya dalam melakukan aktivitas harian, seperti 

menulis, membuka botol, memakai baju, dan membawa barang. Peradangan sendi yang mengenai 

pinggul, lutut atau kaki juga dapat membuat sulit berjalan, membungkuk, atau berdiri. 

Seberapa umumkah penyakit rheumatoid arthritis (RA)? 

Rheumatoid arthritis adalah salah satu penyakit yang seringnya dialami oleh orang lanjut usia 

(lansia). Akan tetapi, RA juga bisa dialami oleh orang dewasa muda, remaja, dan bahkan anak-

anak. Wanita diketahui 2-3 kali lebih berisiko mengalami rematik dibanding pria. 

Anda dapat mengurangi kemungkinan menderita penyakit ini dengan menurunkan faktor risiko 

Anda. Diskusikan dengan dokter Anda untuk informasi lebih lanjut. 

Tanda-Tanda & Gejala 

Apa saja tanda-tanda dan gejala rheumatoid arthritis (RA)? 

Gejala paling khas dari rheumatoid arthritis adalah nyeri sendi dan kekakuan sendi yang biasanya 

memburuk di pagi hari setelah bangun tidur atau duduk terlalu lama. Sendi yang terkena dapat 

memerah, bengkak, dan terasa hangat ketika disentuh. 

Gejala lain rheumatoid arthritis adalah mata gatal atau perih, lemas, lesu, tidak bertenaga, nafsu 

makan menurun drastis, dan demam. 

Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala rematik yang tidak disebutkan di atas. Bila Anda 

memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala rematik tertentu, konsultasikanlah dengan dokter Anda. 

Penyebab 

Apa penyebab rheumatoid arthritis (RA)? 

Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun. Artinya, penyakit ini disebabkan oleh sistem imun 

yang menyerang jaringan tubuh yang sehat. 

Sistem imun yang keliru menyerang jaringan sehat di sekitar sendi menyebabkan lapisan tipis sel, 

alias synovium, menutupi persendian menyebabkan sendi meradang dan bengkak. Synovium juga 

melepaskan bahan kimia yang akan merusak tulang rawan dan tulang dalam sendi Anda. 

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat, synovium dapat menyebabkan sendi 

kehilangan bentuknya dan pada akhirnya menghancurkan sendi Anda sepenuhnya. 

Meski gangguan autoimun dipercaya sebagai penyebab utama rematik, namun sampai saat ini para 

peneliti belum mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu gangguan tersebut. 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/penyakit-autoimun-yang-paling-umum/
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Apa yang meningkatkan risiko saya untuk rheumatoid arthritis (RA)? 

 

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko Anda terkena rheumatoid arthritis adalah: 

 Jenis kelamin. Wanita berisiko 2-3 kali lebih tinggi dibanding pria. 

 Usia. RA dapat terjadi pada usia berapa pun, namun lebih sering terjadi pada usia 40 

sampai 60 tahun. 

 Riwayat keluarga. Jika orangtua, saudara kandung, paman, bibi, atau kakek dan nenek 

Anda terkena penyakit rematik, Anda berisiko tinggi untuk mengalaminya juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA TERAPI  

1. Rutin minum air bioglass setiap hari 20-40 kali aliran sebanyak 2-3 liter. 

2. Terapi tempel atau sinar bioglass pada bagian yang nyeri. 

3. Roll magic stick pada bagian yang nyeri paling tidak selama 30 menit.  

4. Selain itu bisa konsumsi glucola minum rutin setiap hari 1 kali sehari 1 bungkus, untuk 

pemenuhan nutrisi dan kolagen. 

 

 

Catatan:  

Untuk jumlah air, aliran, dan lama terapi dilakukan bertahap agar tubuh ada waktu untuk 

beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran. 

 

Pendant bisa digunakan lepas pasang untuk awal penggunaan sebagai proses adaptasi. 


