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Güncel romatoid artrit tedavisi 

• Romatoid artrit tedavisi komplekstir 

• Gün geçtikçe farklı sınıflardan farklı etki mekanizmaları olan 

ilaçlar gündeme gelmektedir 

• İlaç dışı tedaviler önem kazanmaktadır-hasta eğitimi, egzersiz, 

fiziksel ve uğraş tedavileri bugün daha ön plana çıkmaktadır 

• Koroner ateroskleroz  gibi mortal nedenler arttığı için riski 

azaltacak yaklaşımlar-sigara, hiperlipidemi, hipertansiyon, 

obesite daha fazla öne çıkmaktadır  



Güncel romatoid artrit tedavisi 

• Öncelik:  ağrıyı azaltıp şişliği indirerek inflamsayonu kontrol 

altına almaya çalışırken hastayı rahatlatmak  

– Oral veya intraartiküler steroid 

– Oral steroid kısa dönem kullanımı 3-4 ay ve en kısa sürede 

azaltılarak kesilmesi 

• Uzun dönem tedavide DMARDs  

– Günümüzde çeşitli olanakların olması kazanılması gereken 

bir meydan okuma mı?/şans mı?  



HEDEF 

• HASTAYI RAHATLATMA 

• İNFLAMASYONU KONTROL ALTINA ALMA 

– FİNAL: REMİSYON/DÜŞÜK HASTALIK AKTİVİTESİ 



RA Tedavisinde Bugün Neredeyiz? 

1. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:631–7; 2. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:3–15;  3. Smolen 

JS, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:960–77;  4. Singh JA, et al. Arthritis Care Res 2016;68:1–25; 5. Upchurch KS, 

Kay J. Rheumatology 2012;51(Suppl. 6):vi28–36 
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RA Hastalarının Karşılanmamış İhtiyaçları 

• Yeni terapiler ve T2T stratejileri1 

• Tedavi hedeflerine ulaşamayan hastalar  

– TNFi’ü alan RA hastalarının 2/3’si 6 ay içerisinde EULAR iyi yanıtına ulaşamıyor2 

• %5-45 oranında sürdürülebilir klinik remisyona,3 

• Sekonder yanıt kaybı 

• Hasta tarafından bildirilen sonuçlara göre süren hastalık yükü4 

– Hastaların%8–48%’inde yetersiz hastalık kontrolü5 

• Bazı hastalarda bDMARD kullanımında limitasyon:  

– Uygulama (enjeksiyonlar)  

– Optimal tedavi, MTX ile kombinedir 

1. Kievit W, et al. Rheumatology 2013;52:1500–8; 2. Hetland ML, et al. Arthritis Rheum 2010;62:22–32; 3. 

Ajeganova S and Huizinga T. Ther Adv Musculoskel Dis 2017;9:249–62 4. Taylor P, et al. Rheum Int 

2016;36:685–95; 5. Taylor, PC, et al. Rheum Musc Dis 2018; 4;e000615 



Hasta İhtiyaçlarına Yönelik Yeni Tedaviler 
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treat-to-target (T2T) yaklaşımı 

 Bu yaklaşımın merkezinde  

 *karara varmayı ortak yol haline getirme  

 * sıradan hasta takibinde remisyon veya düşük hastalık 

 aktivitesini hedefleme vardır  



EULAR 2016 RA Tedavi Önerileri 

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 
2017;76:960–77  

ABA, abatasept; bDMARD, biyolojik DMARD; csDMARD, konvansiyonel sentetik DMARD; GK, 

glukokortikoid; IL6i, interlökin-6 inhibitörü; JAKi, JAK inhibitörü; LEF, leflunomid; MTX, metotreksat; 

SSZ, sulfasalazin; RTX, rituksimab; TNFi, tümör nekrozis faktör inhibitörü; tsDMARD, hedefe yönelik 

sentetik DMARD 

Faz I Faz II 

Sürdürülebilir 

remisyonda doz 

azaltımı/doz arası 

açılması 

Prognostik olarak  
olumsuz faktörlerin varlığı 

Prognostik olarak  
olumsuz faktörlerin yokluğu 

2. csDMARD’a geç  

veya ekle: 

LEF, SSZ, sadece MTX veya 

kombine 

(ideal olarak faz I’de GK eklenmesi  

ile birlikte) 

Hayı

r 

3 ayda 

iyileşme ve 6 

ayda hedefe 

ulaşma 

3 ayda iyileşme 

ve 6 ayda 

hedefe ulaşma 

Faz II 

başarısız: 

Faz III’ye 

geç 

Hayı

r 
Devam 

Ev

et 

Faz I’de 

etkisizlik 

ve/veya 

toksisite 

bDMARD  

(günlük pratik)  

veya JAKi ekle 

Klinik RA tanısı 

Kısa 

dönem 

GK 

kombini 

MTX 
LEF veya 

SSZ 

3 ayda 

iyileşme ve 6 

ayda hedefe 

ulaşma 

Faz I 

başarısız: 

Faz II’ye 

geç 

Hayı

r Devam 
Ev

et 

MTX’a  
uygun 

MTX’a  
kontraendikasyon 

+ + 

Sürdürülebilir 

remisyonda doz 

azaltımı 













Etkinlik/verimlilik 

• Tüm ilaçlarda hastalık süresi uzadıkça ve ilaca maruziyet arttıkça etki 

kaybı meydana gelir 

• Daha evvel MTX almamışlarda tüm biyolojikleri ve targeted sentetik 

DMARDları MTX ile kombinlediğin zaman etkinlik artar 

• MTX den evvel başlamamak gerekir-başlangıç tedavisi olarak 

önerilmezler 

• Bir biyolojik veya targeted sentetik DMARD remisyon veya düşük 

hastalık aktivitesini sağlayamazsa %10-15 lik bir şansla diğeri 

sağlayabilir 

• T2T tedavilerde 3 ayda tedavi değerlendirilir 6. ayda %50 semptom 

kaybolmamışsa tedavi değişikliği yapılır. Bu yaklaşımla eklem hasarı 

engellenebilir 

 



Etkinliği verimli hale getirmek 

• Remisyon sağlanınca  bDMARD ve tDMARD da doz 

azaltılmaya başlanır 

• Hasta 6 ay boyunca remisyonda ise-en iyi zaman 

• İlaç kesilince relapslar olabilir. Doz azaltılarak veya uygulama 

süresi uzatılarak ilaç kesilmesi yoluna gidilmelidir 

• Uygun şekilde ilaç kesildikten sonra alevlenme olursa yine 

aynı ilaca başlanabilir 

• Enfeksiyon, tüberküloz, demiyelizan durunlat (anti-TNF), 

herpes zoster (JAK) , intestinal perforasyon (IL-6) 











Kişiselleştirilmiş tıp 

• Hastanın ihtiyacına (hastalığın durumuna) göre tamamen 

kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı çizilmesi 

• Her hastayı kendi genetik, farmakogenomik özellikleri ile 

değerlendirerek, bireysel imzasını belirleyerek tedavi seçimini 

bu imzaya göre belirlemek temeldir ve dayanağı da kişilerin 

aynı ilaca farklı cevaplarıdır  

 



Kişiselleştirilmiş tıp 

• Romatoid artrit örneğinde genel olarak mevcut ilaçlar hastaların 

çoğunun ihtiyacına cevap verse de,  bazılarında beklenen etkiyi 

göstermezler  ve yüksek hastalık aktivitesi  devam eder, kalıcı eklem 

hasarı oluşur ve ön görülen riskler artar 

• İYİ/KÖTÜ cevabı ayırt edebilmek için biyobeliteçlere ihtiyaç vardır ve 

hala ideal biyobelirteç bulunamamıştır 

• Genetiği biyobelirteç olarak kullanmanın bazı avantajları vardır (örn. 

Sabitdir ve ölçümle değişim göstermez, epigenetik faktörler gibi 

değişken değildir) 

 



Lancet 2017;389:2328-37 







Mevcut ilaçların genetiği tedavi yanıtında 

yol gösterir mi? 

• Mtx genomics 

• Anti TNF genomics 



Genetik biyobelirteçlerin dezavantajı 

• Genetik değişkenler hastalığın sebep olduğu hasarı tam 

açıklayamayabilir 

• Tedavi stratejisini kıyaslamalı olarak geliştirmekte zorluğa 

neden olabilir 

J. Clin. Med. 2019, 8, 826 7 of 12 

 



• Transkriptomik ve epigenomik yaklaşımda örneğin metillenmiş DNA 

yı  biyobelirteç olarak kullanıp TNF inhibitör tedavisine cevabı lokusa 

özel skorlamalarla ölçmek  GWAS çalışmalarının hedeflerindendir 

• Temelde bu çalışmalar hastalıkların biyomekaniğini de daha kolay 

anlamamızı sağlayacaklardır. Bu sayede biyobelirteçler daha iyi 

ortaya konacak, tıpkı terzi eli değmişçesine kişiye özel tedavi 

seçenekleri geliştirilecektir ve hastalık remisyona sokulabilecektir 

(Plan ve ark çalışmaları) 

 







SWITCH OR SWAP STARTEGY 



• Mevcut tedavilerle hastaların ortalama %30’u tedaviye yanıt 

vermemektedir (biyolojik ilaçların ilk veya ikinci sırada 

kullanılmaları) 

• Kullanım süresi uzadıkça yan etkiler ortaya çıkmaktadır-tedavi 

kesilmektedir 

• Çeşitli öneriler vardır 

 





Özet 

• EULAR statejilerinde bir bDMARD veya tsDMARD başarısız 

olursa  diğer bir bDMARD veya tsDMARD  geçmek 

önerilmektedir. Anti TNf başarısız olursa ikinci bir anti TNF’ye 

geçilmesi önerilmektedir 

• Gerçek hayatta ikinci anti-TNF ajana geçildiğinde başlangıçta 

yanıt daha az olmakta ve etki daha kısa sürede 

azalabilmektedir 

• Ancak hala standardize bir metot yoktur ve tartışılmaktadır 







Özet 

• Güvenlik verileri incelendiğinde bir ajanın diğerine üstünlüğü 

bulunmamaktadır 

• Gerçek yaşam verilerinde her ne kadar bazı yayınlarda “adalimumab, 

etanercept daha iyi bir switch ajanıdır” dense de non-TNF biyolojik ajanlar 

analize dahil edildiğinde hepsinden daha iyi bulunmaktadır 

• SWITCH çalışması protokolü yayınlanmıştır ve bu çalışma ile global olarak 

sekonder sonlanım noktalarına varış araştırılırken kar/zarar hesabı da 

yapılacaktır  

 
• (Navarro Coy NC et al The ”SWITCH” study protocol: a randomised-controlled 

trial of switching to an alternative tumor-necrosis factor (TNF)-inhibitor drug 
or abatacept or rituximab …. BMC Musculoskelet Disord 2014; 15: 452) 
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