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Tanım

• Psöriatik artrit (PsA); 

– Kronik inflamatuvar heterojen bir hastalık

– Çeşitli klinik tutulumları mevcut;

• Periferik eklem tutulumu, 

• Tırnak tutulumu, 

• Entezit, 

• Tenosinovit, 

• Daktilit

Liu JT et al. World J Orthop. 2014



Neden tedavi edilmeli?

• Hastaların yarısından fazlası tedavi gerektiren;

– Ciddi ve fonksiyonel bozuklukla ilişkili eroziv artrit

• cDMARD tedavisi altında olmasına rağmen, 

– % 47'sinde 2yıl içinde radyolojik hasar oluşmakta

Kane D et al. Rheumatology (Oxford) 2003



Tedavi hedefi ne olmalı?

• Başlangıç tedavi değerlendirmesi, 

– Semptom şiddeti

– Mevcut klinik tutulum şekli

• Başlangıç tedavisi seçiminde, 

– Klinik prezentasyon ile birlikte

– PsA ile ilişkili komorbiditeler de hesaba katılmalı 

Ritchlin CT et al. AnnRheumDis 2009 
Coates LC etal. Arthritis Rheumatol 2016



Tedaviyi etkileyen faktörler

• bDMARD’lar (başlıca TNFi) PsA tedavisinde başarılı 

• PsA dahil olmak üzere kronik hastalıkların yönetimi;

– Genellikle uzun süreli ilaç kullanımı gerektirmekte

– Hedeflenen etkinlik için tedavi sürekliliği gerekmekte

• PsA'da ilaçta kalımı azaltan nedenler;

– Etkinlik kaybı 

– Advers olaylar

Huynh D et al. Rheumatology (Oxford) 2015

Kymes SM et al. Am J Manag Care 2016
O’Shea MP et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013

Glintborg B et al. Arthritis Rheum 2011



PsA ve Komorbidite



• GRAPPA kılavuzları eşlik eden komorbiditelerin tanınması ve yönetilmesinin 

önemini açıkça vurgulmakta







PsA ve Komorbidite

• PsA'lı hastalarda, komorbidite ve ilişkili risk faktörleri 

prevelansı yüksek

– Kardiyovasküler (CV)  hastalık 

– Metabolik sendrom (MetS)

– Diyabet, Obezite

– Duygudurum bozuklukları

– Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı

– Hiperürisemi

– Osteoporoz 

– Sağlıklı kontrollere göre daha fazla tütün ve alkol 

tüketimi

Jamnitski A et al. Ann Rheum Dis 2013 
Khraishi M et al. Clin Rheumatol 2011
Oliviero F et al. J Bone Spine 2013
Dauden E et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013



• İlk TNFi'leri ile tedavi edilen PsA hastalarında komorbiditelerin varlığı 

• Hastalık aktivitesi, 

• Tedaviye yanıt 

•Tedaviye direnç ile ilişkili olup olmadığı

•Retrospektif kohort çalışması

•DANBİO kayıt kütüğüne kayıtlı 1750 PsA hastası

• 2000-2015 yılları arasında takipli ve ilk TNFi tedavisi kullanan

• Charlson Komorbidite İndeksi'ne (CCI) göre komorbidite verisi

Ballegaard C et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018

PsA ve Komorbidite; 
Etkili bir şekilde tedavi etmek kritik öneme sahip/Prognozu etkilemekte 





• Çoklu komorbidite daha kötü TNFi tedavi 

yanıtı ve daha kısa ilaçta kalım süresi ile ilişkili 

• Komorbidite skoru daha yüksek olan hastalar;

• Başlangıçta daha yüksek hastalık 

aktivitesi

• PsA hastalarında komorbiditelerin izlenmesi 

ve tedavi edilmesi önemli



•1069 PsA hastası

•Komorbidite sayısı sırası ile; 1 (% 60) , 2 (% 32), 3 % 18

•En az bir komorbidite varlığı;

•İleri yaş

•Yüksek hastalık aktivitesi

•Düşük eğitim düzeyi ile ilişkili



• Psöriazis ve PsA, uzun vadeli tedavi ve kümülatif harcamalar gerektirmekte

• Komorbiditeler tedaviyi güçleştirmekte ve ekonomik yükü daha da artırmakta

• Retrospektif kohort çalışması 

• Orta-şiddetli PsO ve/veya PsA

hastaları 

• Kasım 2010-Ekim 2015 tarihleri 

arasında

• Tıbbi, eczane kayıt bilgileri 

kullanılarak

PsA ve Komorbidite; Sağlık güvence sistemleri üzerinde artmış maliyet nedeni



• Hastalar ilişkili komorbiditeler için izlendiklerini ve hangi doktorların bu 

komorbiditeleri yönetmekte olduğunu biliyorlar mı?

• 268 hasta (103 PsO, 164 PsA).

• Komorbidite anketi oluşturulmuş. 

• Hastalar anketi vizitte veya telefon üzerinden tamamlamış.

• PsA hasta yanıtları, hekimler tarafından vizitlerde kaydedilen bilgilerle 

karşılaştırılmış.

PsA ve Komorbidite; Birçok uzmanlık alanını ilgilendiren multidisipliner yaklaşım gerekli



• Hastalar; kan basıncı (% 96.3), kilo (% 94.4), 

kan şekeri (% 75) ve kolesterol (% 79.5) 

düzeylerini kontrol ettirmekte

• Komorbiditelerin izlenmesinde aile hekimleri 

en sorumlu 

• En yüksek korelasyon diyabet, depresyon ve 

hiperkolesterolemi tedavisi

• Kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin 

izleminden emin değil



• Hastaların çoğu komorbidite için 

orta derecede iyi taranmış 

• Komorbiditelerin varlığı ve tedavisi 

ile ilgili tutarsızlıklar var

• Hasta eğitimine önem verilmeli

• Hasta kayıtları iyileştirilmeli



Komorbiditelerin belirlenmesi, 
PSA'nın optimal yönetimi ve tedavisi için kritik öneme sahip!!!!!



PsA'lı hastaların optimal yönetimi için sorumlu koordinatörün (Tercihen bir 

romatolog veya dermatolog) bütünsel bir bakış açısına sahip olması gerekmekte



• Hastanın sürece aktif katılımını teşvik etmenin yanı sıra

• Aile hekimi ve diğer uzmanların;

• PsA ile ilişkili komorbiditelerin kontrolü ve izlenmesinde yer alması şart



En azından tanı anında ve her tedavi değişikliğinde komorbiditelerin

değerlendirilmesi önerilmekte

PsA tedavisi başlanırken komorbidite üzerindeki olası olumsuz etkileri olan 

ilaçların risk / fayda oranı dikkate alınmalı



KV risk faktörleri için erken ve periyodik tarama yapılmalı varsa risk 

faktörleri kontrol edilmeli ve izlenmeli

Risk faktörlerinin yokluğunda bile yüksek KV riskin bildirilmesi tavsiye 

edilmekte



• KV hastalık ve risk faktörlerinin yokluğunda dahi;

– Subklinik kardiyovasküler tutulum

– Endotelyal disfonksiyon görülebilmekte



PsA ve Kardiyovasküler Hastalık

• PsA'lı hastalar genel popülasyona göre,

– Artmış KVH prevalans ve insidansına sahip

• Klasik risk faktörleri  (HT, obezite, DM ve hiperlipidemi) daha sık

• Kronik sistemik inflamasyon mevcut

• PsA tedavisinin KVH sonuçları üzerindeki uzun dönem faydaları 

ile ilgili veri kısıtlı

• PsA'da hastalık modifiye edici tedavi; 

– inflamasyonun uygun kontrolüne bağlı olarak KV risk üzerinde 

koruyucu bir etki

Ogdie A et al. Curr Opin Rheumatol. 2015

Roubille C et al. Ann Rheum Dis 2015



• Prospektif gözlemsel kohort çalışması;

• Kadın cinsiyet ve MetS varlığı; 

• PsA hastalarında remisyon ve MHA için negatif prediktör



• MetS artmış prevalansa sahip

• MetS şiddetli hastalık aktivitesi ile ilişkili

Haroon M et al. J Rheumatol 2014

• Retrospektif kohort çalışması

• 2003-2015 arasında TNFi kullanan 188 PsA hastası



Diyabetes Mellitus (DM)

• PsA artmış DM insidans ve prevelansı ile ilişkili

• Oral ve topikal kortikosteroidlerin kullanımı, 

– Psöriatik hastalık ve RA'lı hastalarda DM gelişme riskinde    

% 30'luk bir artış ile ilişkili

Dubreuil M et al. Rheumatology (Oxford) 2014

Coto-Segura P et al. Br J Dermatol 2013

Solomon D et al. Ann Rheum Dis 2010



Obezitenin ve aşırı kilonun yeterli/uygun kontrolü öncelikli olmalı



Obezite

• Obezite ve komplikasyonları - yani, diyabet, yağlı karaciğer, 

hipertansiyon ve CV olaylar - PsA hastalarında yaygın

• Şiddetli hastalık aktivitesi varlığı 

• PsA gelişimi için predispozan faktör

Labitigan M et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014
Love TJ et al. Arch Dermatol 2011
Haroon M et al. J Rheumatol 2014

Li W et al. Ann Rheum Dis 2012
Versini M et al. Autoimmun Rev 2014
Setty A et al. Arch Intern Med 2007
Love TJ et al. Ann Rheum Dis 2012



Eder Çalışma 43

• Retrospektif kohort çalışması

• Obez hastalarda kullanılan tedaviden bağımsız olarak,

– Sürekli MHA elde etme olasılığı daha düşük



Di Minno Çalışma 44
• Prospektif gözlemsel kohort çalışması

• 135 obez/135 normal kilolu PsA hastası ve 2 yıllık takip

• Obezite, MHA ulaşılması açısından negatif prediktif faktör

• BKİ arttıkça MHA elde etme olasılığı daha fazla azalmakta





Di Minno Çalışma 45

• Kilo verilmesi tedavi yanıtı açısından katkı sağlar mı?

• Prospektif çalışma, 138 hasta PsA hastası

• TNFi başlanan PsA’lı fazla kilolu veya obez hastalar

• Diyet açısından 2 gruba randomize edilmiş (HD/SD)

• 74 hastada vücut ağırlığı >%5 azalmış



Kilo kaybı ile MHA elde etme oranı arasında (+) ilişki mevcut

Kilo kaybı tedaviye yanıt üzerinde olumlu bir etkiye sahip



Karaciğer Hastalığı(NASH)

• PsA’lı hastaların yaklaşık 1/3’de mevcut

• Tedavi öncesi NASH ve/veya karotis plağı varlığı;

• MHA elde etme olasılığı açısından negatif prediktör

Di Minno et al. Arthritis Research & Therapy 2012



Psiko-affektif hastalıklar araştırılmalı



Depresyon ve Anksiyete

• PsA hastalarında depresyon ve anksiyete yaygın,

• Prevalans sırasıyla % 36.6 ve % 22.2 

• Yaşam kalitesi ve ağrı skorları üzerinde olumsuz etkili

Bandinelli F et al. Clin Exp Rheumatol 2013
McDonough E et al. J Rheumatol 2014



Depresyon ve Anksiyete
• TNFi kullanan hastalarda ilaçta kalım süresini kısaltmakta

Ballegaard C et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018



Düzenli aerobik egzersiz önerilmekte

Sigara içen hastalar sigara içmeyi bırakmaları için teşvik edilmeli

Hastalar alkol alımını durdurmaya veya azaltmaya teşvik edilmeli

Oküler semptomları olan hastalar, özellikle  üveit şüphesi varsa, bir göz 
doktoru tarafından en kısa zamanda değerlendirilmeli

Özellikle PUVA veya siklosporin ya da biyolojik tedavi gören hastalarda 
psoriatik olmayan cilt lezyonları non-melanoma cilt kanseri açısından 
değerlendirilmeli



Malignite

• PsA verisi RA veya Psöriazise oranla oldukça kısıtlı

• Kuzey Amerika verisi RA ve PsA'da benzer malignite oranları 

mevcut

– Her iki grupta da melanom dışı cilt kanseri en sık görülen malignite

– PsA'lı birçok hastada çok sayıda ultraviyole ışık tedavi kürü olduğundan yıllık 

cilt muayeneleri düşünülmeli

Gross RL et al. Arthritis Rheumatol 2014

Stone JH. Tumor necrosis factor-alpha inhibitors: risk of malignancy. JT In: UpToDate, Furst DE (Ed), UpToDate, 

Waltham, MA. (Accessed on January 6, 2015).



• PsA'lı hastaların yaklaşık üçte birinde hiperürisemi mevcut 

• Bu hastalar metabolik sendrom gelişimi için risk altında

• Bu nedenle, PSA’lı hastaların hiperürisemi açısından taranması önemli



• Psöriazis ile ilişkili komorbid durumların patogenezi inflamasyondan

etkilenmekte

• Interlökin-17; 

• Psöriazis, 

• Sistemik inflamasyon

• İlişkili komorbiditelerin oluşumunda rol alan birçok hücre tipinin 

biyolojisini değiştirmekte



• Psöriasis ve ateroskleroz gibi komorbiditelerde; 

• Th17 yolağındaki kemokin ile sitokin aktivitesi oldukça benzer

• Psöriatik hastalık ve KV komorbiditesi olanlarda IL-17 antagonizmasını hedefleyen;

• Ortak tedavi stratejileri benzer yanıtlarla sonuçlanabilir mi?



• Önceki veriler eşliğinde;

• Komorbiditeler ve obezite;

• Klinik sonuçları ve TNFi tedavisine yanıtı olumsuz etkilemekte

• Başlangıçta mevcut olan komorbidite sebebi tedavi kararımızı 

değiştirebilecek mi?



Study to Evaluate the Effect of Secukinumab Compared to Placebo on Aortic Vascular
Inflammation in Subjects With Moderate to Severe Plaque Psoriasis (VIP-S)
ClinicalTrials.gov

• IL-17A inhibisyonunun psöriazis hastalarındaki aortik vasküler inflamasyon

üzerine etkisi

• FDG-PET/BT kullanılmakta

• IL-17A inhibisyonunun anti-inflamatuar ve kardiyoprotektif etkisi

değerlendirilebilecek.

Vascular Inflammation in Psoriasis-Ustekinumab (VIP-U) (VIP-U)
ClinicalTrials.gov

• Ustekinumab’ın orta ve şiddetli psöriazisli hastalarda vasküler inflamasyonu ve 

kardiyometabolik risk biyobelirteçlerini azaltma üzerindeki etkisi

Study to Explore the Effect of Secukinumab, Compared to Placebo, on Fat Tissue and 
Skin in Plaque Psoriasis Patients (ObePso-S)
ClinicalTrials.gov

• IL-17A inhibisyonunun orta-şiddetli psoriaziste adipoz doku üzerinde etkilerini 

değerlendirmek



Son Söz-1

• PsA tedavisinde artık birçok tedavi seçeneğine sahibiz 

– Konvansiyonel DMARD’lar, 

– Anti-TNF, 

– IL-17 blokerleri

– IL12 / 23 blokerleri

– Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri 

• Hastaya yönelik tedavileri komorbiditeleri hesaba katarak 

uyarlayabiliriz!!!



Son Söz-2

• Komorbidite yönetimi açısından 

– Uzmanlar ve birinci basamak hekimleri ile iletişim ve işbirliği kritik ve önemli

• Disiplinler daha fazla uzmanlaştıkça, 

– PsA'daki komorbid durumların prevalansı konusunda farkındalık yaratmak

– Hem hastaları hem de hekimleri bu konuda eğitmek önemli



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun


