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PsA-Genel Bilgiler 

• Psöriyazis toplumda sık görülen bir cilt rahatsızlığıdır, 

sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yaklaşık %2 

olarak kabul edilmektedir.  

• PSA insidansı 6/100.000,prevalans:1-2/1000 

• PSO hastalarında PSA insidansı %2,7 

• Psöriyatik artrit (PsA) psöriyazis hastalarının %6 ile 

41’unda gelişmektedir. 

Rheum Dis Clin North Am 2015;41:545–68. 
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• Deri bulgusu %70 hastada ilk bulgu 

– Deri + eklem birlikte başlama %15 

– Eklem bulgularının deriden önce görülmesi %15 

Psoriyatik Artrit 

•Yüksek hastalık aktivitesi ilerleyici eklem hasarı ve 
artmış mortalite ile ilişkilidir. 
•Erken tanı ve erken tedaviye başlamak uzun dönem 
komplikasyonları önlemek için önemlidir 
 

•Arthritis Rheum2001;45:151–8. 
•Ann Rheum Dis 2007;66:370–6. 
•Clin Exp Rheumatol2008;26 



1. Periferik eklemler 
2. Entezit 

3. Daktilit(%16-49) 
4. Aksiyal sistem 
5. Deri 
6. Tırnaklar 

1. Ko-morbiditeler 
2. Psiko-sosyal etkiler 
3. İş gücü kaybı 

 
 
Oldukça erozif 
seyredebiliyor(%20) 
%47 – ilk 2 yıl içinde  

Rheumatology 2003;42(12):1460 



• Mutilan artrit çok daha az < %5 

– Genç, poliartiküler tutulum, tırnak distrofisi ve 
daha sık radyografik aksiyel tutulum/sakroiliit ile 
birliktelik 

• Osteolizis erken dönemde daha sık ve tırnak tutulumu 
olanlarda daha fazla (Jadon DR, J Rheumatol Online 
2015) 

– HLAB27 mutilan artrit gelişimi ile ilişkili (Chandran 
V, J Rheumatol 2012) 

 

Psoriyatik Artrit 



• İzole aksiyel tutulum %2-4 
• Daktilit hastalık başlangıcında %30 hastada görülürken 

hastalık seyrinde %49 hastada (+)  
– Tutulan parmak daha ağır radyolojik bulgular ile 

ilişkili (Chandran V, J Rheumatol) 
• Entezit %50 hastada (+) 

– Bazen tek klinik bulgu olabilir 
– MSUS tanı için çok faydalı 
– Artriti olmayan psoriazisli hastalarda USG ile 

saptanan entezit PsA gelişimi için öngördürücü 
(Gisondi P, Ann Rheum Dis) 

– BMİ ile entezit gelişimi korele 
 

Psoriyatik Artrit 



• İlerleyici eklem hasarı,yaşam kalitesi bozulma, artmış 
mortalite . 

•  Erken tanı uzun dönem komplikasyonları azaltır. 
• Romatoloji konsultasyonunda 6 ay gecikme , disabiliteyi 

arttırır, daha çok erozyon gelişimi ve daha çok 
sakroiliitle ilgilidir.   

• PSO  tanısıyla izlenen  hastaların 30% unda tanısı 
atlanmış PSA 

PsA’nın insan sağlığı üzerine etkileri 



PSA –Risk faktörleri 



•Saçlı deri (x 3.75),, tırnak değişikliği 
(x2.24),,intergluteal-perianal lezyonlar (x1.95) 

•Yüksek BMI 



The Relationship between the Degree of Skin Involvement and 
Joint Activity in Patients with PsA (Corrona Registry) 

• Objective: To characterize the relationship between skin 
severity and joint activity in patients with comorbid PsA and 
PsO 

• Methods: 
• 1542 patients diagnosed with PsA and a history of or current 

PsO 
from the Corrona PsA/SpA registry (enrollment March 2013–
September 2016) 

• The overall, unadjusted linear relationship of skin severity (BSA) 
and joint activity (CDAI) was evaluated 

• Results:  
• There was a significant positive correlation between skin 

severity and joint activity (r=0.183; p<0.0001) 
• This relationship was stronger in patients of younger age, on 

current treatment with DMARDs and TNFis, with history of MTX 
use, a higher dactylitis count, not achieving MDA, working from 
home or being a student, and with higher scores of HAQ, 
patient-reported pain, and fatigue 

• Mease PJ, et al. ACR 2017 (Abstract 
2532) 

Since skin severity is positively correlated with joint activity, it is important to 
treat both skin and joints simultaneously in patients with PsA and PsO 
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PsA Tedavi 
Rehberleri (2009-

2019) 

1. TRD/PsA; Genel Tedavi 
Prensipleri 







DAPSA 



PsA’da remisyon (hepsi bulunmalı) 

• VAS yorgunluk < 10 mm 

• VAS ağrı < 10 mm 

• Sabah tutukluğu < 15 dk 

• Hassas eklem sayısı 0 

• Şiş eklem sayısı 0 

• ESH (Kadın < 30 mm/st, erkek < 
20 mm/st)  

• CRP < 0.5 mg/dl 

• Daktilit yok 

• Entezit yok 

• IBA yok 

• Ekstraartiküler bulgu yok 

 

PsA minimum hastalık 
aktivitesi  

(5/7’si bulunmalı) 

1.Ağrı VAS < 15 

2.Global VAS < 20 

3.HAQ ≤ 0.5 

4.Hassas eklem ≤ 1 

5.Şiş eklem ≤ 1 

6.PASI ≤ 1 

7.Entesis ≤ 1 

J Rheumatol 2012;Suppl 89:19-21 

Rheumatology 2008;47:872-876 

PsA’da remisyon ve minimum hastalık aktivitesi 





Kapsayıcı ilkeler E 

• PSA’lı hastaların tedavisinde; eklem dışı bulgular, metabolik sendrom , 

kardiyovasküler ve diğer komorbiditeler dikkate alınmalıdır. 
 

PsA Tedavi Hedefleri: 

 
PsA'lı hastalarda KVH ve metabolik sendrom prevalansı yüksek 

 

Gossec L. EULAR 2015: SP0035 June 10, 17:00–18:30;  



• Öneri 1:  
Tedavi; düzenli izlem ve uygun ayarlamalar ile remisyon 
hedefine ya da alternatif olarak düşük hastalık aktivitesi veya 
minimal hastalık aktivitesine ulaşma amaçlı olmalıdır.  

PsA Tedavi Hedefleri: 

Tedavi hedefi tanımı:  

• Remisyon:  Klinik ve laboratuvar  olarak belirgin inflamatuar hastalık aktivite 
kanıtının olmaması 

• Minimal hastalık aktivitesi; 7 kriterden 5’i1:  

• Hassas eklem sayısı ≤1 ; şiş eklem sayısı ≤1 ; hassas entezit noktaları  ≤1 

• PASI ≤1 or BSA <3% 

• Ağrı VAS ≤15/100, Hasta global ≤20/100 

• HAQ ≤0.5/3  



PsA için GRAPPA Tedavi Önerileri 

 

Coates LC, Arthritis Rheumatol, 2016 



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 



Öne

ri No 

Tedavi Önerileri Kanıt 

Düze

yi 

Ortala

ma 

(SD) 

Kabu

l ≥ 8 

(%) 

3a Sentetik DMARD olarak metotreksata, leflunomidb ve 

sülfasalazinc kullanılabilir.  

a1b 
b, c 3 

9.4 ± 

0.8 

94.5 

3b Metotreksat ilk tercih edilecek sentetik DMARD’dır (özellikle 

deri tutulumu belirgin olan hastalarda) 
1b 9.7 ± 

0.5 

100 

3c Sentetik DMARD’lar erken dönemde (ilk 3 ay içerisinde) 

periferik artrit ve daktilit varlığında başlanmalıdır. 
4 9.6 ± 

0.5 

100 

3d Sentetik DMARD’lara yetersiz yanıt alınan hastalarda bu 

ilaçlar kombine olarak kullanılabilir. 

Uyarı: Sentetik DMARD’ların kombine kullanımında 

oluşabilecek istenmeyen etkiler gözetilmelidir 

4 8.6 ± 

1.7 

84.6 

4. TRD/PsA; Sentetik DMARD kullanım 
prensipleri 



PsA; Erken dönemde tedavi başlanması 

• Sentetik DMARD’ların erken dönemde diğer bir 
deyişle sinovit görüldükten sonraki ilk 3 ay içerisinde 
başlanması uygundur.  

• Özellikle bazı kötü prognoz kriterleri olan hastalarda 
erken dönemde tedaviye başlanmasına dikkat 
edilmelidir.  

- 5 ve üzeri eklemde hassasiyet/şişliği olması 

- Radyolojik olarak eklem hasarının görülmesi 

- Akut faz yanıtının üst sınırın üzerinde olması  

- Eklem dışı tutulum, özellikle daktilit varlığı sayılabilir. 



Öne

ri No 

Tedavi Önerileri Kanıt 

Düzey

i 

Ortalam

a (SD) 

Kabul 

≥ 8 

(%) 

4a Sentetik DMARD tedavisine yetersiz yanıtsız olan veya 

intolerans geliştiren hastalarda biyolojik DMARD’lar 

kullanılabilir 

1a 9.3 ± 0.6 100 

4b Biri metotreksat olmak üzere sentetik DMARD tedavilerine 

yanıtsız kabul edilen veya intoleransı olan hastalarda ilk 

seçilecek biyolojik DMARD’lar TNF inhibitörleridir. Bu 

gruptan adalimumab, etanersept, golimumab, infliksimab, 

veya sertolizumab kullanılabilir. 

1a 9.3 ± 0.8 94.5 

4c TNF-inhibitörlerinin standart tedavilere dirençli 

periferikartrit, aksiyal tutulum, daktilit (etanersept daha 

az etkin)  ve entezit varlığında kullanılması ön planda 

önerilmektedir. 

1b 9.3 ± 0.6 100 

4d TNF inhibitörleri ile sentetik DMARD’ların kombine kullanımı 

daha belirgin etki sağlayabilir ve biyolojik ilaçlara devamlılığı 

artırabilir 

4 9.3 ± 0.7 97.4 

4e Bir TNF inhibitörüne yanıtsızlık durumunda diğer bir TNF inhibitörü 

denenebilir. 
1b 9.4 ± 0.6 100 

5. TRD/PsA; biyolojik DMARD (Anti-TNF) 
kullanım prensipleri 



Öneri 

No 

Tedavi Önerileri Kanıt 

Düzey

i 

Ortala

ma 

(SD) 

Kabul 

≥ 8 

(%) 

5a TNF inhibitörlerine yanıtsızlık durumunda veya 

kullanılamadığı şartlarda 

diğer biyolojik DMARD’lar kullanılabilir.  

- IL12/23 blokajı (ustekinumab) 

- IL-17A blokörü (sekukinumab) 

- JAK-Kinaz inhibitörleri (tofasitinib) etkili tedavi 

seçenekleridir. 

1b 9.4 ± 

0.6 

97.4 

5b TNF inhibitörlerine yetersiz yanıt veren periferik artrit, 

daktilit ve entezit varlığında  

- Sekukinumab 

- Ustekinumab 

- Tofasitinib kullanılabilir 

1b 8.3 ± 2 92.3 

5c Anti-TNF tedaviye yetersiz cevap veren aksiyal tutulum 

varlığında sekukinumab kullanılabilir.  

4 8.6 ± 

2.1 

94.5 

6. TRD/PsA; biyolojik DMARD (Anti-TNF dışı) 
kullanım prensipleri 



• ACR/NPF’nin psöriyatik artrite yönelik ilk tedavi kılavuzu 
2018’de yayınlanmıştır. Kılavuzun amacı aktif psöriyatik 
hastalığını yönetmede sağlık bakım sağlayıcılarına yol 
göstermektir. 

• Yeni tedavilerin sayısının artmasına rağmen karşılaştırmalı 
çalışmaların sayısı çok sınırlıdır. Bu sebeple önerilerin çoğunun 
gücü düşük / çok düşük düzeyinde koşullu öneridir. 

• Koşullu öneriler mevcut literatür bilgisi dahilinde hastanın 
bireysel tüm faktörleri düşünülerek ( komorbidite varlığı, hasta 
tercihleri ) yapılmıştır. Karşılaştırmalı çalışmalardan çıkacak 
yeni kanıtlarla kılavuz güncellenecektir. 



PsA Tedavisinde Farmakolojik Tedaviler 

• Semptomatik tedaviler 
NSAİİ, Glukokortikoidler, Lokal Glukokortikoid enjeksiyonları 
• Oral küçük moleküller 
Metotreksat, sülfasalazin, siklosporin, leflunomid, apremilast 
• TNF inhibitörleri 
Etanersept, İnfliksimab, Adalimumab, Golimumab, Sertolizumab Pegol 
• IL12/23 inhibitörü 
Ustekinumab 
• IL17 inhibitörü 
Sekukinumab, Iksekizumab, Brodalumab 
• CTLA4-Ig 
Abatasept 
• JAK inhibitörü 
Tofasitinib 
 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



Şiddetli PsA ve Şiddetli PsO Tanımı 

Şiddetli Psöriyatik Artrit 
 Eroziv hastalık 
 PsA ile ilişkili yüksek 

inflamatuar markerlar ( ESR, 
CRP ) 

 Fonksiyon kaybına sebep olan 
uzun dönemli hasar (örn. Eklem 
deformiteleri) 

 Yaşam kalitesinde büyük ölçüde 
bozulmaya neden olan yüksek 
hastalık aktivitesi 

 Daktilit, enteziti içeren bir çok 
alanda aktif PsA 

 Birkaç alanda fonksiyonu 
sınırlayan PsA 

 Hızlı ilerleyici hastalık 
 

Şiddetli Psöriyazis 

 PASI değeri 12 veya daha 
fazla 

 BSA değeri %5-10 veya daha 
fazla 

 Spesifik alanlarda belirgin 
tutulum    ( örn. Yüz, eller, 
ayaklar, tırnaklar, 
intertrijinöz alanlar-iki cilt 
yüzeyinin birbirine 
sürtündüğü alanlar, 
koltukaltı, genirtal bölge 
gibi-, kafa derisi ) 

 Deri tutulumunun yüzey 
alanındaki azalmaya rağmen 
fiziksel veya mental bozulma 
orta-şiddetli hastalık 
tanımlamasını gerektirebilir 

 

 *Hastalık şiddetinin tanımı çalışmalarda farklılık gösterir son aşamada hastalık 
şiddetinin tanımı hekim ve hastanın ortak kararı olmalıdır. 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



Farmakolojik Tedavi Önerileri Kapsamı 

• Tedavi-naiv hastalarda aktif Psöriyatik Artrit 
• Oral küçük molekül tedavisine rağmen aktif Psöriyatik Artrit 
• Monoterapi ya da kombinasyon eşliğinde TNFi tedavisine rağmen 

aktif Psöriyatik Artrit 
• Monoterapi IL17i tedavisine rağmen aktif Psöriyatik Artrit 
• Monoterapi IL12/23i tedavisine rağmen aktif Psöriyatik Artrit 
• NSAİİ tedavisine rağmen psöriyatik spondilit/aksiyel tutulumlu 

aktif Psöriyatik Artrit 
• Tedavi-naiv hastalar ve oral küçük molekül tedavisine rağmen 

entezit tutulumu baskın aktif Psöriyatik Artrit 
• Eşlik eden inflamatuar bağırsak hastalığıyla aktif Psöriyatik 

Artrit 
• Komorbiditelerin eşlik ettiği aktif Psöriyatik Artrit 
 

 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Tedavi-naiv hastalarda aktif Psöriyatik Artrit 

 
• Tedavi naiv hastalarda ilk seçenek olarak TNF 

inhibitörleri, oral küçük moleküllere ( MTX, LEF..) 
tercih edilmelidir. 

• Şiddetli PsA veya PsO’nun olmadığı durumlarda veya 
TNF inhibitörlerine kontrendike durumlarda oral 
küçük moleküller TNF inhibitörü yerine kullanılabilir.  

• TNF inhibitörleri ve oral küçük moleküller,  IL17i ve 
IL12/23i’e tercih edilmelidir.  Ancak TNF inhibitörü 
kontrendike olduğu hastalarda şiddetli PsA veya 
şiddetli PsO varsa IL17 inhibitörü IL12/23 
inhibitörüne tercih edilmelidir.  

• IL12/23 inhibitörü sadece eşlik eden IBH varsa veya 
hasta ilacı daha az sıklıkla almak istiyorsa 
kullanılabilir. 
 

 
 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Oral küçük molekül(OSM) tedavisine rağmen 

aktif Psöriyatik Artrit 

   OSM-tedavisine rağmen aktif psöriyatik artrit olan 
hastalarda biyolojik tedaviye geçmek başka bir 
OSM’ye geçmekten daha güçlü önerilmektedir. Ancak 
hastanın oral tedavi tercih ettiği ya da şiddetli PsA 
veya PsO’nun olmadığı durumlarda başka bir OSM 
kullanılabilir 

 Biyolojik tedavilerden TNF inhibitörleri IL17i ve 
IL12/23i tedavisinin üstünde önerilmektedir. 

 TNF inhibitörlerinin kontrendike olduğu durumlarda IL-
17i diğer biyolojiklerin üstünde önerilmektedir. IL12/23i 
ise tofasitinib ve abataseptin üzerinde önerilmektedir. 

 
 
 
 Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Monoterapi ya da kombinasyon eşliğinde TNFi 

tedavisine rağmen aktif Psöriyatik Artrit 

 • TNF inhibitörü monoterapisine rağmen aktif PsA 
hastalarında bir diğer TNF inhibitörüne geçmek başka 
bir biyolojik mekanizmaya geçmenin ya da MTX 
eklemenin üstünde önerilmektedir. 

• TNF inbitörüne primer yanıtsızlık veya ciddi advers olay 
geliştiği durumda IL12/23i, IL17i, abatasept, tofasitinib 
düşünülebilir. 

• Şiddetli psöriyazisin olduğu durumlarda IL17i veya 
IL12/23i başka bir TNF inhibitörüne tercih edilebilir. 

• Hastane yatışı gerektiren tekrarlayıcı ciddi advers olay 
varlığında abatasept düşünülebilir. 

• Oral tedavi tercih eden hastalarda tofasitinib 
düşünülebilir. 
 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Monoterapi IL17i tedavisine rağmen aktif 

Psöriyatik Artrit 
 

• Monoterapi IL17i tedavisine rağmen aktif Psöriyatik 
Artrit hastalarında TNF inhibitörüne geçmek diğer 
biyolojiklere geçmenin üstünde önerilmektedir. 

• TNFi kontrendike durumlarda IL12/23 inhibitörüne 
geçmek IL17’ye MTX eklemenin ya da başka bir IL17 
inhibitörüne geçmenin üstünde önerilmektedir. 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Monoterapi IL12/23i tedavisine rağmen 

aktif Psöriyatik Artrit 

 • Monoterapi IL12/23i tedavisine rağmen aktif Psöriyatik Artritli 
hastalarda bir TNF inhibitörüne geçmek MTX eklemenin veya 
IL17 inhibitörüne geçmenin üstünde önerilmektedir. 

 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
 
NSAİİ tedavisine rağmen psöriyatik 
spondilit/aksiyel tutulumlu aktif PSA 

 • NSAİİ tedavisine rağmen psöriyatik spondilit/aksiyel 
tutulumlu aktif Psöriyatik Artrit hastalarında TNF 
inhibitörleri diğer biyolojiklerin üstünde 
önerilmektedir. 

• TNF inhibitörlerinin kontrendike olduğu durumlarda 
veya şiddetli psöriyazisin eşlik ettiği durumlarda IL17 
inhibitörleri IL12/23i’e tercih edilmelidir.  

• Ustekinumab bu hastalarda önerilmemektedir çünkü faz 
3 çalışmasında aksSpA hastalarında primer ve sekonder 

sonlanım noktasına ulaşamamıştır. 
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Tedavi-naiv hastalar ve OSM-tedavisine 
rağmen entezit tutulumu baskın aktif PSA 
 
• Enteziti baskın tedavi naiv PsA’lı hastalarda ilk seçenek 

olarak TNF inhibitörleri oral küçük moleküllerin ( MTX, LEF, 
Apremilast.. ) üstünde tercih edilmelidir. 

• Oral küçük moleküllerden sadece Apremilast’ın entezit 
üzerine kanıtlanmış etkisi vardır. TNF inhibitörlerinin 
kontrendike olduğu durumlarda veya hastanın oral tedavi 
tercih ettiği durumlarda kullanılabilir. 

• Enteziti olan tedavi naiv PsA hastalarında Tofasitinib, 
Apremilast’ın üzerinde önerilmektedir. Ancak tekrarlayıcı 
enfeksiyon varlığında apremilast tercih edilebilir. 

• IL17i ve IL12/23i biyolojikler TNF inhibitörlerinin 
kontrendike olduğu durumlarda veya şiddetli PsO varlığında 
tercih edilebilir. 

• IL12/23i daha az sıklıkla ilaç kullanmak isteyen hastalarda 
TNF inhibitörü yerine, eşlik eden IBH’ı olan hastalarda IL17 
inhibitörü yerine tercih edilebilir. 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Eşlik eden inflamatuar bağırsak hastalığıyla 
aktif Psöriyatik Artrit 

 
• Eşlik eden inflamatuar bağırsak hastalığı olan aktif 

Psöriyatik Artrit hastalarında monoklonal bir TNF 
inhibitörü önceliklendirilmelidir. (Etanersept hariç 
tutulmuş) 

• Monoklonal TNF inhibitörünün kontrendike olduğu veya 
hastanın daha az sıklıkla ilaç kullanmayı tercih ettiği 
durumlarda IL12/23 önerilmektedir. 

 

Arthritis & Rheumatology 2018,  1–28 



 
Komorbiditelerin eşlik ettiği aktif Psöriyatik 
Artrit 
 • Aktif Diyabeti olan PsA hastalarında MTX harici bir oral küçük 

molekül TNF inhibitörlerine tercih edilmelidir. ( MTX yağlı 
karaciğer riskini arttırdığı için dışlanmıştır. ) 

• Şiddetli PsA veya şiddetli PsO varlığında eğer hastanın 
diyabeti kontrol altındaysa oral küçük molekül yerine 
TNF inhibitörü kullanılabilir. 

• Sıklıkla ciddi enfeksiyon geçiren biyolojik naiv 
hastalarda ilk tercih oral küçük moleküller olmalıdır. 
IL12/23i ve IL17i bu hasta grubunda TNF 
inhibitörlerinden önce tercih edilmelidir. TNF 
inhibitörü biyolojikler, ancak şiddetli PsA hastalığı 
varlığında IL12/23i yerine, inflamatuar bağırsak 
hastalığı varlığında IL17i yerine tercih edilebilir. 
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•PSA- hastalarının yaklaşık yarısı mevcut tedaviler altında 
aktif 
•Kadın hastalarda; hastalık aktivitesi daha yüksek, 
fonksiyon kaybı ve yorgunluk  daha fazla 
 



Tedavi 
• TICOPA çalışmasında (206 hasta, 48 hafta) 

– csDMARD kombinasyon tedavisi ile birlikte 
sıkı kontrol (4 haftada bir) semptomların 
kontrolünde daha etkili 
 

 

 
   (Coates LC, BMC Musculoskelet Disord, 2015 ) 



Sonuç olarak tedavi kararımız; 

• PSA –tutulum şekli 

• PSO  yaygınlığı 

• Ko-morbiditeler 

• Kardiyometabolik riskler 

• Tedavi Hikayesi 

• Hastanın/Doktorun kişisel tercihi 
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