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Komite

• 4 Hasta temsilcisi

• 2 Dermatolog

• 28 Romatolog

• 2011 – 2016 sonu  literatür taraması

Smolen JS, Schöls M, Braun J, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:3–17



• 5 Kapsayıcı ilke

• 11 Öneri 

Smolen JS, Schöls M, Braun J, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:3–17



2017 Güncelleme

• İlaç tavsiyesi şeklinde öneriler değil

• Optimal tedavi yaklaşımına genel bir çerçeve

Smolen JS, Schöls M, Braun J, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:3–17



Tedavi

PsA = RA  

?



2016 EULAR RA Tedavi Önerileri

Josef S Smolen et al. Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-210715



The EULAR 2015 algorithm for treatment of PsA with pharmacological non-topical treatments. 

L Gossec et al. Ann Rheum Dis 2016;75:499-510
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GRAPPA ÖNERİLERİ, 2015



EULAR vs GRAPPA

EULAR

• Romatoloji

• Kas-İskelet

• csDMARD Mtx

• Kötü prognoz – önce csDMARD

• bDMARD önce TNFi

GRAPPA

• Romatoloji – Dermatoloji

• Deri – Tırnak

• csDMARD Mtx, LEF, SSZ

• Kötü prognoz – Direkt bDMARD

• bDMARD TNFi, IL-17, IL12-23

Coates LC, Kavanaugh A, Mease PJ, et al. Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis 2015 treatment recommendations for psoriatic arthritis. Arthritis Rheumatol 2016; 68:1060–1071

Gossec L, Smolen JS, Ramiro S European league against rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis 2016; 75:499–510
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Kapsayıcı ilkeler

A ) Tedavi hedefi hasta – romatolog arasında paylaşılmalı

B )  T2T, hastalık aktivite ölçümü ve tedavinin ayarlanması sonuçları 
iyileştirir

- TİCOPA (PsA)

- axSpA’da T2T çalışması yok – TİCOSPA sürüyor



Kapsayıcı ilkeler

C ) SpA & PsA çok yönlü hastalıklar, kas-iskelet sistemi ve eklem dışı 
bulguların tedavisinde diğer branşlarla işbirliği gerekir – dermatoloji, 
gastroent., göz

Eklem dışı kas-iskelet bulguları  : Entesit, daktilit, aksiyel hastalık

Kas-iskelet dışı bulgular : Cilt, göz, barsak



Kapsayıcı ilkeler

D )    SpA ve PsA’da tedavi amacı;

- Semptomların kontrolü ile uzun dönemde yaşam kalitesini ve sosyal 
katılımı sağlamak

- Yapısal hasarı engellemek

- Fonksiyonların normalizasyonu veya korunması

- Toksisitelerden kaçınma ve ko-morbiditelerin minimizasyonu

E ) Enflamasyonun kontrolü bu hedeflerin sağlanmasında önemli





Öneriler

1 ) Tedavi hedefi kas iskelet sistemi ve eklem dışı bulgularda 
klinik remisyon/inaktif hastalık olmalı

MDA için de iyi yapısal iyileşmeler var



Öneriler

2) Tedavi hedefi hastalığın klinik bulgularına göre bireyselleştirilmeli

Hedefe ulaşma zamanı da tedavi modalitesinde bireysel olarak ele 
alınmalı

NSAII ile DMARD cevabı arasında zaman farkı var

T2T için zaman önemli



Öneriler

3 ) Klinik remisyon/inaktif hastalık, hastalık aktivitesinin 
klinik ve lab bulgularının yokluğu olarak tanımlanır

Remisyon demek şart mı? İnaktif hastalık veya MDA yeterli mi?

Remisyon kür benzeri yani hasar yapmayan bir süreç olduğundan 
gereklidir denmekte



Öneriler

4 ) Düşük/minimal hastalık aktivitesi alternatif tedavi hedefi olabilir

Tanımlamalar kullanılan enstrümana göre değişir

ASAS; fonksiyon önemli, hasara bağlı fonk bozukluğu varsa remisyon denemez

MDA; TICOPA’da MDA hedef





Öneriler

5 ) Hastalık aktivitesi; klinik bulgu, semptomlar ve AFR’a göre 
ölçülmelidir

Görüntüleme kabul görmedi



Öneriler

6 ) Kas iskelet hastalığı, deri ve eklem dışı bulguların valide 
edilmiş ölçümleri tedavi hedefi ve kararında kullanılmalı. 

Ölçüm aralıkları hastalık aktivitesine bağlı.



Öneriler

7 ) axSpA’da ASDAS, PsA’da DAPSA veya MDA hedef tanımında önerilir

- ASDAS MRI ile de korelasyonu var

- ASAS fiziksel fonksiyon ile de alakalı olduğundan hasar durumunda 
ASDAS daha iyi



ASDAS

1 ) Total sırt ağrısı – BASDAI Soru 2

2 ) Hasta global değerlendirme

3 ) Periferal ağrı/şişlik – BASDAI Soru 3

4 ) Sabah tutukluğu süresi – BASDAI Soru 6

5 ) CRP mg/L (veya ESH) – CRP en düşük 2mg/L olabilir



Öneriler - 7

PsA’da her domain için ayrı ayrı valide edilmiş ölçüm varken bunları 
tek çatı altında toplamak doğru mu?

Tek boyutlu skorlar - Unidimensional

Çok boyutlu skorlar - Multidimensional

- DAPSA; Eklemlere odaklı

- MDA; Eklem, deri, entesit

Oylama : %51,6



Multidisipliner yaklaşım

• Dermatoloji Psoriasis

• Romatoloji SpA - PsA

• Gastroenteroloji IBD – Hepatit – NASH

• Oftalmoloji



Öneriler

8 ) Hedef seçimi ve hastalık aktivite ölçümlerinde ko-morbiditeler, 
hasta faktörü ve ilaç ilişkili riskler dikkate alınmalı

9 ) Klinik ve lab verileri yanında görüntüleme yöntemleri de 
dikkate alınabilir



Öneriler

10 ) Hedef yakalandıktan sonra hastalık süresince hedefte 
kalım sağlanmalı  - %100

11 ) Hasta tedavi hedefiyle ilgili bilgilendirilmeli ve 
tartışmaya katılımı sağlanmalı, uygulanacak stratejiler 
konusunda riskler ve yararlar anlatılmalı 



• HASTA ONAY FORMU
A) Hastalıgımın tanısının ……oldugu, bu hastalıgın bagısıklık sistemini ilgilendiren bir 
hastalık oldugu, bu güne kadar kullandıgım ilaçların hastalıgımın ilerlemesini 
durduramadıgı, bu asamada……….. ilacını kullanmam gerektigi ve kullanmadıgım
takdirde hastalığımın şiddetlenebilecegi,

B) Tedavimde kullanılacak olan bu ilaçların bağışıklık sistemi üzerine ve diger

sistemler üzerine çesitli yan etkilerinin oldugu ve bu yan etkilerin: Tüberküloz,

mantar enfeksiyonları ve diger enfeksiyonlara meyili arttırabilecegi, ilaca karsı 

alerjik reaksiyonların olabilecegi, nadir de olsa demiyelinizan hastalık gibi bazı 

nörolojik hastalıkları, lenf kanseri, solid tümör ve nadir olarak kan kanseri gibi 

bazı kanserleri artırabilecegi, nadir de olsa kan degerlerinde düsme yapabilecegi, 

kalp yetmezligi artırabilecegi bana anlatılmıstır. ilacın olusabilecek yan etkilerinin ve 

etkinliginin gözlenebilmesi için 3 ay arayla ve gerektiginde daha kısa sürelerde 
kontrollere gelmem gerektigi, tedavi sırasında bir sorunla karsılastıgımda doktoruma 
ulasabilmek için onu arayabilecegim bana bildirilmistir.

C) Doktorumca tarafıma açıklanan tüm bilgileri anladım ve gerekli gördügüm tüm konularda 
aydınlatıldım. Hiçbir baskı altında kalmaksızın, tamamen kendi irademe dayanarak, istedigim
takdirde tedavimi durdurup, vazgeçme hakkım saklı kalmak kosulu ile önerilmis olan …………etkin 
maddeli……..isimli ilacı kullanmayı, bu ilacın parenteral kullanımı sırasında olusabilecek yan 
etkiler için tıbben gerekli, sahsıma ek girisimde bulunulabilecegine dair rıza gösteriyorum.



• HASTA ONAY FORMU
Hastalıgımın tanısının ……….… oldugu, bu hastalıgın bagısıklık sistemini 
ilgilendiren bir hastalık oldugu, bugüne kadar kullandıgım ilaçların 
hastalıgımın ilerlemesini durduramadıgı, bu asamada……..….. ilacını 
kullanmam gerektigi ve kullanmadıgım takdirde hastalıgımın

şiddetlenebilecegi, YANİ Eklemlerde ağrı, ellerde bozulma, 
ileride günlük işlerimi yapmakta zorlanacağım hatta belki 
yürümekte dahi güçlük çekeceğim, Eklem bulguları ve şiddetli 
ağrının yanında bu hastalığın iltihabi karakteri nedeniyle 
damar sertliğini hızlandırdığı, kalp krizi riskini 2-3 kat arttırdığı 
hatta beklenen yaşam süresini anlamlı ölçüde kısalttığı 
doktorum tarafından gayet açık bir şekilde tarafıma anlatıldı. 
Doktorumca tarafıma açıklanan tüm bilgileri anladım ve gerekli gördügüm
tüm konularda aydınlatıldım. Hiçbir baskı altında kalmaksızın, tamamen 
kendi irademe dayanarak, istedigim takdirde tedavimi durdurup, vazgeçme 
hakkım saklı kalmak kosulu ile önerilmis olan ……………………etkin 
maddeli…………………..isimli ilacı kullanmayı, bu ilacın parenteral kullanımı 
sırasında olusabilecek yan etkiler için tıbben gerekli, sahsıma ek girisimde
bulunulabilecegine dair rıza gösteriyorum.



Bakış Açısı

ROMATOLOJİDE  SON  II YIL



Bakış Açısı

ROMATOLOJİDE  SON  II YIL

‘Baba, Romatoloji 2 yıl sonra kapanacak mı?’








