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Çıkar Çatışması 

• Konsültanlık
1. Abbvie
2. Abdi-İbrahim
3. BMS
4. MSD
5. Novartis
6. Pfizer
7. Roche
8. Jansen
9. UCB

• Çalışma
1. Abbvie
2. MSD
3. Novartis
4. Pfizer
5. Roche
6. UCB



Öneri No Genel Prensipler Ortalama (SD) Kabul ≥

8 (%)

A PsA hastalığının yönetimini romatoloji uzmanı yapar. Cilt bulguları baskın hastalarda

dermatoloji bölümü ile yakın ilişki kurulmalı ve tedavi kararı baskın tutulum dikkate

alınarak ortaklaşa verilmelidir.

9.3 ± 1.8 94.5

B Tedavi kararında hekimler tedavinin etkinliğini, istenmeyen etkilerini hastalara izah

etmeli, onların görüşlerini de dikkate alarak yarar-zarar dengesi içerisinde en uygun

bakımı sağlamalıdır.

9.7 ± 0.4 100

C PsA hastalarında temel amaç yaşam kalitesini en üst düzeye çıkartmak için mümkün

olan en düşük hastalık aktivitesine ulaşılmasıdır.

9.6 ± 0.5 100

D PsA hastaları değerlendirilirken eklemler, aksiyal tutulum, entezler, daktilit, deri ve

tırnak değişiklikleri hesaba katılmalıdır. Tedavi kararı ağırlıklı tutuluma göre

ayarlanmalıdır.

9.7 ± 0.4 100

E Tedavinin başlangıcında ve takipler sırasında hastalık aktivitesini yansıtan standart

ölçüm parametreleri kullanılmaya çalışılmalıdır.

8.7 ± 1.8 94.5

F Standart ölçüm parametreleri olarak DAPSA, MDA birleşik puanlamaları kullanılabilir. 8.1 ± 1.8 76.9

G Hastanın değerlendirilmesi aşamasında ko-morbiditeler, örneğin obezite, metabolik

sendrom, gut, diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer hastalıkları,

depresyon ve anksiyete dikkate alınmalıdır.

9.5 ± 0.5 100

1. TRD/PsA; Genel Tedavi Prensipleri



PsA çok değişik bölgeleri, farklı şiddetlerde etkileyebilmektedir





PsA; Ölçüm parametreleri (ilk ve son söz)

•En farklı ölçüm parametrelerinin kullanıldığı 
hastalıkların başında geliyor

•Standart bir ölçüm parametresi hala saptanamadı

•Standart oluşturulması için her oluşturulan 
parametre yeni bir soruna yol açıyor… 



1. Gerçeği yansıtmalı
2. Geçerli olmalı
3. Farkı gösterebilmeli
4. Fizibilitesi uygun olmalı









39 farklı aday domain belirlendi



2 önemli soru ve çıkış yolu araştırması

1. Birleşik ölçüm parametreleri kullanılabilir 
mi?

2. Hasta global değerlendirmesi tüm süreci 
kapsayabilir mi?



*



DAPSA



PsA minimum hastalık aktivitesi 

(5/7’si bulunmalı)

1. Ağrı VAS < 15

2. Hasta Global VAS < 20

3. HAQ ≤ 0.5

4. Hassas eklem ≤ 1

5. Şiş eklem ≤ 1

6. PASI ≤ 1

7. Entesis ≤ 1

Rheumatology 2008;47:872-876

PsA’da minimum hastalık aktivitesi





Bileşik Ölçeklerin kullanılması; amaç ve yöntem

• Amaç: Hangi bileşik ölçüm parametresi tedavi hedefini belirlemede 
kullanılmalıdır

• Yöntem: 22 romatoloji/dermatoloji GRAPPA/OMERACT üyesi, SLR ve 
konsensüs toplantıları. Sonucun 128 doktor ve 139 hasta ile anket 
olarak paylaşılması



PtGA Ağrı PhGA Eklem Deri Entezit Daktilit Omurga HRQoL HAQ CRP

PASDAS + - + + - + + - + - +

GRACE + + - + + - - - + + -

CPDAI - - - + + + + + + + -

DAPSA + + - + - - - - - - +

3 VAS + - + - + - - - - - -

RAPID3 + + - - - - - - - + -

MDA/VLDA + + - + + + - - - + -

Bileşik Ölçekler ve İçerikleri



Avantaj Dezavantaj

DAPSA Özellikle artriti içermektedir
CRP içeren ve içermeyen şekilde kullanılabilir
Bir skor hesaplanır
Hesaplanması kolaydır
Fizibilitesi yüksektir
Cevabı belirlemede kullanılabilir
Geçerli bir cut-off değeri vardır
66/68 eklemi içerir

Deri/daktilit/entezit/tırnak/yorgunluğu içermez
Total psöriatik hastalık aktivitesini içermez
Yorgunluk/depresyon yok
Fibromyalji hastalarından etkilenebilir
Face validitesi yoktur
Sadece eklemi içerir

PASDAS Ayrıntılı
Birçok bulguyu içeriri
Cevabı belirlemede kullanılabilir
Hasta perspektifini yansıtır
Doktor ve hasta global değerlendirmesini içerir
Skor hesaplanabilir
Entezit ve daktiliti içeriri
İyi cut-off noktası vardır
PsA özgündür

Hesaplama için makine gerektirir
Şu anda çok sık kullanılmamaktadır
Spesifik deri ölçümüm yok
Aksiyal ölçümü yok
Ağrı/yorgunluğu içermiyor
Fonksiyonel durumu ölçen spesifik parametre yok
Tekrarlana bilirliğine dair veri yok
SF-36 hastalığa spesifik değil



Avantaj Dezavantaj

3 VAS skoru Kan testini gerektirmez
Hasta merkezli
Basit, hızlı, fizible
Deri bulgusunu içerir
Doktor global değerlendirmesi vardır
PASDAS için de uygun
Global değerlendirmeye ağrı da eklenebilir

Manipülasyona açık
Kara verme aşamasında tehlikeli
Akut faz reaktanı içermiyor
Hasta global ve ağrıyı içeriyor, hastalık aktivitesini değil
Entezit ve aksiyal için özgün değil
Objektif ölçüm yok
Eklem sayısı zorunlu değil

RAPID 3 Ağrıyı içeriyor
Deri bulgusu da eklenerek modifiye edilebilir
Çok hızlı ve fizible

HAQ içeriyor, bu hasarı ve aktiviteyi gösteriyor olabilir
Objektif ölçüm yok
Hasta ölçümü var, ama doktor değerlendirmesi yok

GRACE PsA’ya özgün
Face validitesi var

Akut faz yanıtı yok
HAQ içeriyor
PASI içeriyor, bu limitasyonu oluşturuyor
Klinik pratik için fizible değil

CPDAI Deri ve diğer geçerli domainleri içeriyor
Hastalıktaki değişiklikleri saptamaya uyumlu
Komputarize versiyonu var
Farkı saptamada etkili
Hafif/orta/ağır hastalık şeklinde sınıflanıyor

Ağrı, yorgunluk, hasta global, akut faz içermiyor
Deri için cut-off var
Tırnağı değerlendirmiyor
Klinik uygulama için çok zor



Avantaj Dezavantaj

DAPSA 
remisyon/LDA

Klinik pratik için fizible
Hesaplaması kolay
Global değerlendirme ve ağrıyı içeriyor
HAQ dışlaması (bazı durumlarda olumlu etki)
Tedavi cevabını gösteriyor
Hasar, hastalık aktivitesi korele
Psöriatik hastalık vs PsA vs deri hastalığı
CRP içeriyor

Deri ve tırnak yok
Aksiyal ve entezit ölçmüyor
HAQ dışlama (bazı durumlarda negatif etki)
Hastaların remisyon/LDA ile ilgili görüşleri bilinmiyor

MDA Klinik için fizible
Hesaplaması kolay
Hasta verilerinden üretilmiş
Global değerlendirme ve ağrıyı içeriyor
TICOPA çalışmasında hedefi belirlemede güçlü 
kanıtı var
Tedavi cevabını değerlendirmede önemli
Hasar ile körle
Hasta düşüncesi ile körele (PsAID)
Modüler, bir item çok fazla etkide bulunmuyor
CRP hesaplama için gerekli değil

Dematoloji bölümünün eşiği daha düşük (BSA <%1)
Cevabı belirlemede heterojen
Bir skor oluşturmuyor
Bazı hastalarda deri ve eklem aktivitesi devam ediyor 
olabilir
Ulaşması zor, bazı hastalarda fazla tedaviye neden 
olabilir (VLDA özellikle)
Aksiyal için spesifik ölçüm yok

PsA Tedavi cevaplarının değerlendirilmesi
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PsAID 12 items regarding to utilization of Anti-TNF

Anti-TNF Withdrawal Anti-TNF Continue

Goals and responses of Anti-TNF

treatment

ΔPsAID-12 PsAID-12

baseline/control visit

Level of favorable

response to anti-

TNF treatments

Δ Pain ≥ 20 mm Yes n=136 3.4 (1.9) 0.47 (0.33)

No n=77 1.1 (1.9) 0.81 (0.34)

Δ PGA ≥ 20 mm Yes n=133 3.4 (2.1) 0.45 (0.33)

No n=80 1.2 (2.0) 0.84 (0.31)

Δ BASDAI ≥ 20 mm Yes n=110 3.8 (2.1) 0.40 (0.33)

No n=103 1.2 (1.7) 0.81 (0.29)

Δ HAQ-DI ≥ 0.22 Yes n=110 3.5 (2.0) 0.44 (0.29)

No n=103 1.6 (2.1) 0.74 (0.38)

Δ DAS-28 ≥ 1.2 Yes n=122 3.5 (2.1) 0.44 (0.31)

No n=70 1.2 (1.8) 0.80 (0.32)

Level of achieving

the goal of PsA

treatment

Pain ≤ 15 mm Yes n=57 4.3 (2.1) 0.28 (0.32)

No n=156 1.9 (2.1) 0.71 (0.32)

PGA ≤ 20 mm Yes n=68 4.2 (2.1) 0.28 (0.29)

No n=145 1.8 (2.0) 0.74 (0.32)

BASDAI ≤ 20 mm Yes n=62 4.1 (1.1) 0.29 (0.36)

No n=151 1.9 (2.1) 0.72 (0.30)

HAQ-DI ≤ 0.5 Yes n=136 3.5 (2.1) 0.43 (0.32)

No n=77 0.9 (1.7) 0.89 (0.28)

DAS-28 < 2.6 Yes n=118 3.1 (2.3) 0.48 (0.35)

No n=85 1.7 (2.2) 0.75 (0.36)

BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, DAS-28: Disease Activity Score-28, HAQ-DI:

Health assessment questionnaire disability index, PsAID: Psoriatic Arthritis Impact of Disease, VAS:

Visual Analogue Scale

Kalyoncu U, ve ark. EULAR 2018.

PsAID-12 anti-TNF tedavi öncesi biyolojik tedavi başlama ve takip değerlendirmesinde kullanılabilir
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