
Hasta Remisyonda 
Tamam mı? Devam mı? 

Ayten Yazıcı 

KOUTF İç Hastalıkları AD 

Romatoloji BD 



• Erken tanı ve tedavi (2010 ACR/EULAR) 

• “Treat to target”  

• Sıkı kontrol, erken ilaç modifikasyonu 

• bDMARD 

            Tedavi hedefi    remisyon  

                                        düşük hastalık aktivitesi 

                     Son 10 yılda remisyon oranı 2 kat arttı 

 



DAI 
 

Smolen JS,  et al. Lancet 2016 



DAI 
 

Smolen JS,  et al. Lancet 2016 

Ajeganova S, et al. Ther Adv Musc uloskletal Dis  2017 

• ACR-EULAR İndeksine göre 

                CDAI      ≤2.8 

                  SDAI      ≤3.3 

             Hassas eklem sayısı 

             Şiş eklem sayısı                     Herbiri 

             Hasta global                           < 1 olacak 

             CRP 

DAS28’e göre daha düşük remisyon  ve alevlenme 

                  %30-40     vs     %7-17 



Fransa 

 

Dubost JJ, et al. Joint Bone Spine 2019  



• Remisyonun  
                      tanımı 
                      süresinin 

• DAS28 = remisyon – minimal hastalık aktivitesi 
            USG veya MR’da sinovite ait bulgular 
           (ilaç azaltıldığında relaps riski yüksek) 

• Akut faz yanıtını etkileyen ilaçlar (IL-6 ve Jak inh)   
   (SDAI, CDAI)  

• Kalıcı remisyon 
       En az 6 ay – en az 3 vizit (3 ayda bir) 
                            (12 aya kadar) 

 
 

 
Schett G, et al. Arthritis Rheumatol 2016  



                     İsveç (56 ünite - 29000 hasta) 

  

 

 

 

 

Kalıcı remisyona kadar geçen süre median  
(DAS28:3.3; CDAI:3.7; SDAI:3.7; ACR/EULAR:3.8 p<0.001) 

           CCP (+), ESH yüksekliği, ŞES çokluğu     olumsuz 

           Erken hastalık (%21.3 vs %9.8; 1. yıl)    olumlu 

                      (kalıcı remisyona 2.9 yıl vs 3.6 yıl)  

Einarsson JT, et al. Rheumatol (Oxford) 2019  



• 77/448 remisyon olan yerleşik RA (11.2 yıl) 
• 63 hasta uzun süreli remisyonda (en az 1 yıl) 
                            (CCP %65 vs %35.7; p:0.035) 

 
• DAS28     %100 
                     %64 
                     %42.6 

 
• SDAI        %49 
                     %44 
                     %32.4 

 
• Boolean  %41 
                     %28 
                     %20.6              
 
           Bazaldeki düşük HAQ (p:0.045), DAS28  (0.026)                 
                 CCP (p:0.035)  SR için pozitif prediktörler 

 
 
 

Yilmaz Öner S, et al. Clin Rheumatol 2019  



Alttaki subklinik aktivasyonu ve relaps riskini belirlemek 

     

Schett G, et al. Arthritis Rheumatol 2016  









• Öncelikle steroid azaltılarak kesilmeli 

• bDMARD’ların dozu ve sıklığı azaltılabilir 

• kDMARD ile kombine – bDMARD kesilebilir 

• Tek kullanımda bDMARD kesilmesi önerilmiyor 
              (yüksek relaps oranı - %80 yanıt) 

• kDMARD doz azaltılabilir (uzun süreli remisyon) 

• kDMARD kesilmesi önerilmiyor 

 



 



 







     

 

İngiltere 

 

 44/74 RA  

kDMARD kesilmiş    

  
 

Kenneth FB, et al. J Autoimmun 2019  



Kenneth FB, et al. J Autoimmun 2019  

median 48. günde 

   (31-86 gün)   
  
 
   %52 relaps 
 



  
 
       %52 relaps 
 
 Danimarka (2012) 
 
   %46 relaps 
     (5.ayda) 
 
  Tdv 3-6 ayda 
 %74 remisyon 
 
10 yıl kalıcı ilaçsız 
  %14 (eRA>yRA) 
 

Kenneth FB, et al. J Autoimmun 2019  Van den Broek M, et al. Clin Exp Rheumatol 2012  



 

Schett G, et al. Arthritis Rheumatol 2016  



 

Schett G, et al. Arthritis Rheumatol 2016  

TAP: %21-88 
 

STOP: %13-89 



 

Hascka JS, et al. Ann Rheum Dis 2015  

RETRO study 



 

Hascka JS, et al. Ann Rheum Dis 2015  

RETRO study 



Henaux  S, et al. Ann Rheum Dis 2017  



Erken RA 

Tanaka Y, et al. Rheumatol 2016  

Yerleşik RA 



Erken RA 

Tanaka Y, et al. Rheumatol 2016  

Yerleşik RA 

%30-79 

%13-48 



• Honor çalışması 52/75 hastada ADA kesilmiş 

1 yıl sonunda remisyonda kalma oranları (p<0.001) 

Tanaka Y, et al. Ann Rheum Dis 2015  



                16 RCT metaanalizi (1264 hasta) 

• antiTNF kesimi sonrası relaps oranı %47 (0.41-0.54) 

Mangoni AA, et al. BMC Rheumal 2019  



Biyolojik ilaç kesimi sonrası relapsta tekrar tedavi 
başarısı 

           Tedavi başlananlarda %74-80 remisyon 

Tanaka Y, et al. Clin Ther 2013  



Biyolojik ve hedefe yönelik DMARD 
azaltma/kesme prediktörleri 

34 çalışma, 5724 hasta 

• Düşük hastalık aktivitesi (13 çalışma) 

Derin remisyon (DAS25<2.2) 

• İyi fiziksel fonksiyon       (6 çalışmada) 

• ACPA (-/düşük titre)       (3 çalışma) 

• RF (-/düşük titre)            (5 çalışma) 

• Düşük CRP / ESH             (3 çalışma) 

• Kısa hastalık öyküsü       (3 çalışma) 

• USG’de düşük sinyal       (3 çalışma) 

 
Schlager L, et al. Rheumatol 2019  



• En az 6 aydır remisyonda 

• Sabit dozda DMARD alıp, GK kullanmayan 

• Anti-CCP (-) 

    USG’de inflamasyonu olmayan 

    İnflamatuar markerları normal olan 

• bDMARD azaltılabilir 

                     kombine kullanımda kesilebilir  

• kDMARD azaltılabilir 




