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Özet

Summary

Romatoid artrit (RA) tedavisi son otuz y›lda dramatik olarak de¤iﬂmiﬂtir. Bugün tedavide konvansiyonel sentetik hastal›k seyrine etki
eden antiromatizmal ilaçlar›n yan›nda biyolojik ve hedefe yönelik
sentetik ajanlar da baﬂar› ile kullan›lmaktad›r. RA tedavisinde hedef
remisyon veya düﬂük hastal›k aktivitesidir. Hangi hastada hangi ilac›n verilece¤i, dozu ve tedavi de¤iﬂimi ile ilgili ideal bir k›lavuz mevcut de¤ildir. Bu nedenle Türkiye Romatoloji Derne¤i (TRD) taraf›ndan RA tedavisi için ulusal bir k›lavuz geliﬂtirilmesi amaçland›. Deneyimli on uzman Nisan 2017’de bir araya geldi. Öneriler oluﬂturuldu
ve puanland› (0–10 aras›). Önerilerin son hali Mart 2018’de dernek
üyelerine sunuldu.

The management of rheumatoid arthritis has changed dramatically
during the last thirty years. At the present time, in addition to conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs
(DMARDs), biological and targeted synthetic DMARDs are also used
with success. The aim of RA treatment is remission or low disease
activity. There is no guide concerning choice of agent, dosage and
drug switch. Therefore it was intended to develop a national guide
for RA treatment by Turkish Society for Rheumatology. Ten experts
met in April 2017. Recommendations were established and voted
(0–10). There commendations were presented to members in
March 2018.
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Romatoid artritin (RA) etiyolojisi ve patogenezi bugüne dek tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bu nedenle ideal bir
tedavi yöntemi henüz geliﬂtirilememiﬂtir. Bununla birlikte
RA tedavisinde özellikle son otuz y›l içinde dramatik de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Eskiden elimizde az say›da ilaç mevcuttu ve bu ilaçlar ço¤u hastada istenilen sonuca ulaﬂmay›
mümkün k›lm›yordu. Bugün elimizde baﬂta metotreksat
(MTX) olmak üzere konvansiyonel sentetik hastal›k modifiye edici ilaçlar (ksDMARD) (DMARDs: disease-modifi-

ying antirheumatic drugs), giderek artan say›da biyolojik
DMARD’lar (bDMARD) ve hedefe yönelik sentetik
DMARD’lar (hysDMARD) bulunmaktad›r.
Önceleri tedavi hedefi henüz tan›mlanmam›ﬂt›. Semptomlar›n giderilmesi en önemli hedefti. Zamanla remisyon
veya düﬂük hastal›k aktivitesi kavramlar› ortaya at›ld›. American College of Rheumatology (ACR) ve European League Against Rheumatism (EULAR) yeni remisyon tan›mlar› geliﬂtirdiler.[1] Erken tedavinin önemi görüldü. Hastal›-
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¤›n erken dönemindeki RA hastalar›n›n tan›nabilmesi için
yeni RA klasifikasyonu geliﬂtirildi.[2] Hangi hastada ve ne
zaman hangi ilac› vermemiz gerekti¤i, tedavi takibinin nas›l yap›laca¤› ve ne zaman tedavi de¤iﬂimi yap›laca¤› ile ilgili öneriler ortaya at›ld›. Bununla birlikte halen kesin delillere dayal› ideal bir k›lavuz mevcut de¤ildir ve zaman içinde
mevcut k›lavuzlar›n yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Kötü Prognostik Faktörler
• Orta (ksDMARD tedavi sonras›) veya yüksek hastal›k
aktivitesi
• Yüksek akut faz düzeyleri
• ﬁiﬂ eklem say›s›n›n fazla olmas›
• RF ve/veya ACPA pozitifli¤i özellikle yüksek titrede
• Yukar›daki faktörlerin kombinasyonu

Amaç
Türkiye Romatoloji Derne¤i (TRD) taraf›ndan RA
tedavisi için ulusal bir k›lavuz geliﬂtirilmesi amaçland›.
RA konusunda deneyimli on uzmandan oluﬂan bir grup
Nisan 2017’de bir araya geldi. Öneriler oluﬂturulduktan
sonra son hali on uzman taraf›ndan 0–10 aras›nda puanland› (0: Hiç kat›lm›yorum, 10: Kesinlikle kat›l›yorum).
Ekim 2017’de dernek üyelerine sunuldu ve Mart 2018’de
önerilerin son hali oluﬂturuldu.
TRD romatoid artrit tedavi önerilerinin geliﬂtirilmesinde 2016 y›l›nda güncellenen “Romatoid Artrit Tedavisi için EULAR Önerileri” esas al›nm›ﬂt›r.[3] Bu nedenle
kan›t düzeyleri belirtilmemiﬂtir.

Önerilerde Yer Alan Tan›m, Kavram ve
K›saltmalar
DMARD
Hastal›k seyrine etki eden anti-romatizmal ilaçlar.
Sentetik DMARD’lar
• Konvansiyonel sentetik DMARD’lar (ksDMARD):
Metotreksat, leflunomid, sulfasalazin, hidroksiklorokin
• Hedefe yönelik sentetik DMARD’lar (hysDMARD):
Tofasitinib, barisitinib
Biyolojik DMARD’lar
• Orijinal biyolojik DMARD’lar (obDMARD)
• Biyo-benzer DMARD’lar (bbDMARD)
Düﬂük Doz Kortikosterod
≤7.5 mg/gün prednizon veya eﬂde¤eri
Hastal›k Aktivitesi
• Remisyon: ACR-EULAR Boolean veya indeks temelli remisyon[1]
• Düﬂük hastal›k aktivitesi: Eklem say›s›n› içeren
kompozit hastal›k aktivite indekslerinden herhangi
birine göre olan “düﬂük hastal›k aktivitesi”[4,5]
• Orta, yüksek hastal›k aktivitesi: Eklem say›s›n› içeren kompozit hastal›k aktivite indekslerinden herhangi birine göre olan “orta, yüksek hastal›k aktivitesi”[4,5]
• UD: Uzlaﬂma düzeyi (LoA: Level of agreement)
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• Erken erozyon varl›¤›
• ‹ki veya daha fazla ksDMARD’a cevaps›z olmas›

Genel Prensipler
Romatoid artrit tedavi karar› hastal›k aktivitesine ve di¤er faktörlere (yap›sal hasar›n olup olmamas› veya derecesi, komorbiditeler ve güvenlilik) göre düzenlenmelidir.

Öneriler
Öneriler mant›ksal bir dizi oluﬂturacak ﬂekilde s›ralanm›ﬂt›r. Teﬂhisten hemen sonra etkin bir tedavinin baﬂlat›lmas›n›n gereklili¤i ile baﬂlamakta ve bir tedavi hedefi belirlendikten sonra hedefe do¤ru hastal›¤›n de¤erlendirilmesi ile devam etmektedir. ‹stenilen amaca ulaﬂ›ld›¤›nda
ve sürdürüldü¤ünde tedavinin azalt›lmas› ve hatta baz›
ilaçlar›n kesilmesi ile öneriler sonlanmaktad›r.
1. Tedaviye RA Tan›s› Konuldu¤u Anda
Baﬂlanmal›d›r (UD:9.8)
Bu öneri RA tedavi yaklaﬂ›m›n›n esas›d›r. DMARD
tedavisinin mümkün oldu¤unca erken baﬂlat›lmas› hastalar›n büyük k›sm›nda yap›sal hasar› önlemektedir. Bunun
için tan› olabildi¤ince erken konulmal›d›r. Bütün
DMARD’lar erken baﬂland›¤›nda uzun süreli sonlan›m
daha iyi olmaktad›r. Bu nedenle DMARD tipi spesifik
olarak belirtilmemiﬂtir.
2. Tedavi Sürdürülebilir/Kal›c› Remisyon veya
Düﬂük Hastal›k Aktivitesi Hedefine Ulaﬂacak
ﬁekilde Düzenlenmelidir (UD:9.4)
Amaç her hastada remisyona ulaﬂmak olmal›d›r. Özellikle DMARD naif hastalarda bu mümkün olmaktad›r. Fakat daha önceki tedavilerin baﬂar›s›z oldu¤u hastalarda ise
düﬂük hastal›k aktivitesi hedeflenebilir. Komorbid hastal›¤› olanlarda da aﬂ›r› risk almaktansa güvenlili¤i ön planda
tutarak düﬂük hastal›k aktivitesi düﬂünülebilir (UD:8.9).
Hasta ile iletiﬂim kurularak tedavi üzerinde görüﬂ birli¤inin sa¤lanmas› önemlidir. Tedavi hedefine mümkün
oldu¤unca çabuk ulaﬂ›lmas› gereklidir. Çünkü ilk 3 ayda
önemli düzelme göstermeyen ya da ilk 6 ayda tedavi hedefine ulaﬂmayan hastalarda ayn› tedavinin sürdürülme-
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siyle amaçlanan hedefe ulaﬂ›lamayaca¤›na dair kan›tlar
vard›r. Remisyon için geçerli hastal›k aktivite indekslerinden biri kullan›labilir (DAS28, Boolean, SDAI,
CDAI).[1] Boolean, SDAI ve CDAI’de remisyon oranlar›n›n daha düﬂük oldu¤u ve muhtemelen gerçek durumu
daha iyi yans›tt›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. SDAI,
CDAI akut faz yan›t›n› etkileyen ilaçlar (IL-6 inhibitörleri ve Jak inhibitörleri) kullan›ld›¤›nda tercih edilmelidir
(UD:7.3). Sonografik remisyonu hedeflemenin klinik remisyon üzerine üstünlü¤ü yoktur.
Tedavi hedefine ulaﬂ›ld›¤›nda bu durumun sürdürülebilir olmas› önemlidir. Sürdürmenin tarifi net de¤ildir fakat en az 6 ayl›k süre anlaﬂ›lmal›d›r (UD:9.0).
3. ‹zleme Aktif Hastal›kta S›k Olmal›d›r (1–3 Ayda Bir)
(UD:9.7). E¤er 3 Ay Sonra Bir Düzelme Yoksa
veya 6 Ay Sonra Hedefe Ulaﬂ›lamam›ﬂ ise
Tedavi Yeniden Düzenlenmelidir UD:9.5)
Takip s›kl›¤› hastal›¤›n aktivitesine göre ayarlanmal›d›r. Yüksek aktivitesi olanlarda ayda bir, tedavi hedefine
ulaﬂ›ld›¤›nda ve sürdürüldü¤ünde 6–12 ayda bir yap›lmal›d›r.
Üçüncü ayda e¤er minimal bir düzelme sa¤lanmam›ﬂsa tedavi hedefine ulaﬂma ihtimali çok düﬂüktür. Bunun
için SDAI/CDAI’de en az %50 iyileﬂme olmal›d›r. MTX
veya di¤er ksDMARD dozunun optimizasyonu, veriliﬂ
yolunun de¤iﬂtirilmesi önerilebilir. Az say›da aktif eklem
varl›¤›nda intra-artiküler kortikosteroid uygulanabilir.
Bu önlemler baﬂar›s›z kal›rsa veya uygun de¤ilse ilaç de¤iﬂtirilmelidir. Ölçüt olarak baﬂtan olan hastal›k aktivitesindeki de¤iﬂim ve bu de¤iﬂimin h›z› tedavi kararlar›n›n
al›nmas›nda göz önünde tutulmal›d›r.
4. MTX ‹lk Tedavi Stratejisinin Bir Parças› Olmal›d›r
(UD: 9.8).
MTX etkili ve güvenilir (özellikle folik asit verildi¤inde) bir ilaçt›r. Doz ve veriliﬂ ﬂekli bireyselleﬂtirilebilir.
Maliyeti düﬂüktür. Bu nedenle MTX, RA tedavisinde temel ilaçt›r. Hem monoterapi hem de di¤er ilaçlarla kombine kullan›labilmektedir. Erken artrit çal›ﬂmalar›nda
MTX monoterapisi alan hastalar›n %25’i 6. ayda ACR70
cevab›n› karﬂ›lamaktad›r. E¤er bir kontrendikasyon yoksa 15 mg/hafta dozunda baﬂlanmal›d›r (UD: 8.3). Oral
veya subkutan verilebilir. Maliyet aç›s›ndan önce oral tedavinin tercih edilmesi tavsiye edilir. Folik asit deste¤i
verilmelidir. Ayl›k takiplerle 25–30 mg/hafta dozuna
yükseltilebilir. Fakat doz artt›kça toksisite riskinin artaca¤› göz önüne al›nmal›d›r. Tolere edilirse yan›t› görmek
için maksimum doza 8–12 hafta devam edilmelidir. Sonuç olarak MTX ya monoterapi olarak ya da di¤er
ksDMARD’larla kombine olarak kullan›lacak ilk

ksDMARD olmal›d›r. Monoterapi baﬂlan›p 6. ayda yeterli cevap al›namayan hastalarda di¤er ksDMARD veya
kombinasyona geçilmelidir.
5. MTX’e Kontrendikasyon Varl›¤›nda veya Erken
‹ntolerans Geliﬂti¤inde Leflunomid veya
Sulfasalazin ‹lk Tedavi Stratejisinin Bir Parças›
Olarak Düﬂünülmelidir (UD:9.2)
Böbrek hastal›¤› veya karaci¤er hastal›¤› gibi kontrendikasyonlar oldu¤unda leflunomid (20 mg/gün, yükleme
yap›lmadan) veya sulfasalazin (maksimum 3 g/gün) ilk tedavi stratejisi için en iyi alternatif olarak görünmektedirler. Leflunomid ve sulfasalazinmonoterapi olarak veya
di¤er ksDMARD ya da bDMARD’larla kombine olarak
kullan›labilir (UD: 9.1).
6. ksDMARD Tedavisi Baﬂlarken veya Tedavi
De¤iﬂimi Aﬂamas›nda De¤iﬂen Doz ve Uygulama
ﬁekillerinde Kortikosteroidler Kullan›labilir
(UD:9.7). Ama Mümkün Olan En K›sa Sürede
Azalt›l›p Kesilmesi Önerilir (UD:8.9).
Kortikosteroidlerin ksDMARD’larla kombine edildi¤inde etkinli¤i art›rd›¤› iyi bilinmektedir. bDMARD ve
hysDMARD kullan›ld›¤›nda gerek hastal›¤›n h›zl› kontrol alt›na al›nmas› gerekse enfeksiyon riskini art›rmas›
sebebiyle steroidlerin mümkün olan en düﬂük dozda kullan›lmas› ve mümkün olan en k›sa sürede kesilmesi önerilir.
Kortikosteroid tedavisi yeni tan› konulmuﬂ bir hastada tedavinin bir parças› olmal›d›r. ksDMARD’lar›n etkisi maksimuma ulaﬂana kadar köprü tedavisi olarak kullan›lmal›d›r. Klini¤in müsaade etti¤i ﬂekilde olabildi¤ince
çabuk azalt›lmal› ve mümkünse kesilmelidir. ‹ntraartiküler kortikosteroid rezidüel inflamasyonu olan veya aktif
eklemi olanlarda uygulanabilir.
7. E¤er ‹lk ksDMARD Stratejisi ile Tedavi Hedefine
Ulaﬂ›lamaz ise “Kötü Prognostik Faktörlerin
Yoklu¤unda” Di¤er ksDMARD’lar Düﬂünülmelidir
(UD:9.0)
Kortikosteroid ile kombinasyon tedavi algoritmas›n›n
bu basama¤›nda da önerilmektedir.
8. “Kötü Prognostik Faktörlerin Varl›¤›nda” En Az
Alt› Ay Süreli ksDMARD Stratejileri (Ard›ﬂ›k veya
Kombinasyon) ile Tedavi Hedefine Ulaﬂ›lamaz
ise (Remisyon/Düﬂük Hastal›k Aktivitesi) Bir
bDMARD veya Bir hysDMARD Eklenmesi
Düﬂünülmelidir (UD:9.0)
Bugünkü pratikte genelikle bir bDMARD baﬂlanmaktad›r (TNF inhibitörleri, IL-6 reseptör blokerleri,
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abatasept, rituksimab). Uzun dönemli kay›t verilerinin
olmas› nedeniyle bDMARD’lar biraz daha fazla tercih
edilmekte fakat gün geçtikçe hysDMARD’larla ilgili deneyim artmaktad›r.
9. bDMARD ve hysDMARD’lar Bir ksDMARD’la
Kombine Edilmelidir (UD:9.0). Ek ‹laç Olarak Bir
ksDMARD Kullanamayan Hastalarda IL-6 ‹nhibitörleri (UD:8.0) ve hysDMARD’lar (UD:8.1) Di¤er
bDMARD’lara Göre Uygun Olabilir
Bütün bDMARD’lar MTX ile kombine edildi¤inde
tek baﬂlar›na oldu¤undan daha etkilidir. Tosilizumab ve
Jak inhibitörlerinin monoterapi olarak kullan›ld›¤›nda
MTX monoterapisine üstün oldu¤una dair baz› kan›tlar
vard›r. Di¤er biyolojik ajanlarla olan monoterapi MTX
monoterapisinden klinik olarak daha üstün bulunmam›ﬂt›r. MTX, TNF inhibitörlerine ek etkinlik sa¤lamak için
7.5-10 mg/hafta dozlar›nda kullan›lmal›d›r. Bu düﬂük
dozlarda yan etki nadirdir. Ayr›ca biyolojik ajanlar di¤er
ksDMARD’larla da kombine edilebilirler (entolerans veya kontrendikasyon yoksa). Biyolojik eklenen hastalarda
kortikosteroid dozu h›zl›ca azalt›lmal› ve mümkünse kesilmelidir.
Düﬂük dozlarda eklenen MTX anti-ilaç antikor düzeylerini azaltmaktad›r. Klinik pratikte anti-ilaç antikor
ve ilaç düzeyi ölçülmesinin gere¤i yoktur. ‹yi bir klinik
yan›t varl›¤›nda anti-ilaç antikor varl›¤› veya ilaç düzeyinin düﬂük olmas› tedavi devaml›l›¤›n› etkilemez
(UD:9.1).
10. E¤er Bir bDMARD veya hysDMARD Baﬂar›s›z
Olursa Baﬂka Bir bDMARD veya hysDMARD
Düﬂünülmelidir. E¤er Bir TNF ‹nhibitörü Baﬂar›s›z
Olursa Baﬂka Bir TNF ‹nhibitörü (UD:8.6) ya da
Farkl› Bir Etki Mekanizmas›na Sahip Ajan
(UD:8.2) Kullan›labilir
Bir TNF inhibitörüne primer yan›ts›z olan hastalarda bile baﬂka bir TNF inhibitörü ile yan›t al›nabilece¤ini gösteren veriler vard›r. E¤er ikinci bir TNF inhibitörü baﬂar›s›z ise hastalar etki mekanizmas› farkl› bir ilaç
almal›d›r. E¤er bir obDMARD yeterli etkinlik göstermemiﬂ ise o ilac› içeren bbDMARD kullan›lmamal›d›r
(veya tersi).
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11. E¤er Hasta Kortikosteroid Dozu Azalt›ld›ktan
Sonra Kal›c› Remisyonda ise bDMARD Dozunun
Azalt›lmas› (Özellikle de Beraberinde ksDMARD
Kullan›yorsa) Düﬂünülmelidir (UD:9.2)
Azaltma dozun azalt›lmas› ya da uygulamalar aras›ndaki aral›¤›n uzat›lmas› anlam›na gelmektedir. Uygulama
aral›¤› bDMARD’›n uygulama s›kl›¤›n›n üç kat›na ç›k›labilen hastalarda bDMARD kesilebilir (UD:8.3). Bu bazen nükse sebep olabilir. Fakat ilaç kesildi¤inde hastalarda alevlenme olsa bile ço¤u hasta tedavinin yeniden baﬂlanmas›ndan sonra önceki iyi cevab› elde etmektedir. Önce kortikosteroid sonra bDMARD azalt›l›p kesilmelidir.
ksDMARD tedavisi tek baﬂ›na sürdürülmelidir.
12. E¤er Hasta Kal›c› Remisyonda ise ksDMARD
Tedavisinin Azalt›l›p Kesilmesi Düﬂünülebilir
(UD:9.2)
Sadece ksDMARD alan hastalarda remisyon sa¤land›ktan sonra ksDMARD dozu azalt›l›p mümkün olan bir
k›s›m hastada kesilebilir.
13. Alevlenmelerde Kortikosteroid ve DMARD
Dozunda Düzenleme Yap›larak ‹laçlarda Büyük
De¤iﬂikli¤e Gidilmeden Tedavi Yönetilebilir
(UD:9.4).
Romatoid artritte tek baﬂ›na kortikosteroid tedavisi
önerilmemektedir.

Kaynaklar
1. Felson DT, Smolen JS, Wells G, et al. American College of
Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Ann Rheum Dis 2011;70:404–13.
2. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis
classification criteria: an American College of Rheumatology/
European League Against Rheumatism collaborative initiative.
Ann Rheum Dis 2010;69:1580–8.
3. Smolen JS, Landewe R, Bijlsma J, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic an biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016
update. Ann Rheum Dis 2017;76:960–77.
4. Fransen J, vanRiel PL. The Disease Activity Score and the
EULAR response criteria. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S93–
9.
5. Aletaha D, Smolen JS. The definition and measurement of disease modification in inflammatory rheumatic diseases. Rheum
Dis Clin North Am 2006;32:9–44.

TRD Romatoid Artrit Tedavi Önerileri Komitesi. Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri

