
ROMATOLOJIK HASTALıKLARDA  

GÜNCEL TEDAVILER 

AYTEN DAĞ 



Romatolojik Hastalıklarda Tedavi 

 Romatolojik hastalıklarda tedavi küratif değildir ve hastalıktan ziyade 

hastanın özelliklerine göre planlanir ve organ tulumunun cinsine, şiddetine, 

aciliyetine göre modifiye edilir.  



Romatolojik Hastalıklarda Tedavi 

Tedavide Ana Prensipler; 

 

 Ağrının ve tutukluğun giderilmesi, 

 İnflamasyonun baskılanması 

 İlaç yan etkilerinin en aza indirilmesi,  

 Kas gücünün ve eklem fonksiyonlarının korunması, 

 Hastanın günlük yaşam düzeninin mümkün olduğunca muhafaza edilmesidir  



Romatolojik Hastalıklarda Tedavi 

 Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ)  

 Kortikosteroidler 

 Hastalık modifiye edici ajanlar  

 Biyolojik ajanlar 



Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)  

 Anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkileriyle hem akut ağrıların hem 

de kronik inflamatuvar ve dejeneratif eklem hastalıklarının tedavilerinde 

yaygın olarak kullanılan ilaçlardır.  

 

 Ağız yoluyla, damar içi, kas içi, topikal olarak ve rektum yoluyla 

kullanılabilirler.  En çok kullanılan yol, oral yoldur.  



Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)  

 NSAİİ’ler serum proteinlerine kuvvetle bağlanan zayıf organik asidlerdir. 

NSAİİ’nin prostoglandin (PG) sentezinin inhibisyonu ile doğrudan ilişkili 

olarak, ayrıca idiosinkratik etkilerinden dolayı önemli yan etkileri vardır.  

 

 





Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)  

 Gözlemsel çalışmaların ve meta-analizilerin sonuçlarına göre üst GİS 

kanaması için en yüksek relatif risk (RR); piroksikam, ketorolak ve 

azapropazon ile görülmüştür.   

 



İlaç etkileşimleri 

 NSAİD’ler oral antikoagülanların yıkımını inhibe eder ve etkilerini 

potansiyalize eder.  

 Diüretiklerin natriüretik etkilerini ve idrar söktürücü özelliklerini bloke 

edebilir. 

 Özellikle B blokerlerin ve ACE inhibitörlerinin etkisini azaltır. 



KORTİKOSTEROİDLER 

 Romatizmal hastalıklarda antienflamatuar ve immünosüppressif olarak 

kullanılan diğer bir ilaç grubunu kortikosteroidler meydana getirir. 

 

 Romatoloji alanında en sık kullanılan kortikosteroidler: prednison, 

prednisolon  ve metilprednisolon'dur.  

 

 Prednison inaktiftir ve organizmada prednisolon'a dönüşerek etkisi 

ortaya çıkar.  

 



KORTİKOSTEROİDLER 

Etki mekanizmaları :  

 

• İnflamasyon bölgesine lökosit akışını baskılar.  

 

• Lökosit, fibroblast ve endotel hücre fonksiyonunu 

etkiler.  

 

• İnflamatuar olaylarda etkili olan humoral 

faktörlerin etkilerini baskılar. 



KORTİKOSTEROİDLER 

Romatizmal hastalıklarda kullanılan kortikosteroidler ve eşdeğer doz (mg) 

 • Prednizon    5  

 • Prednizolon    5  

 • Metilprednizolon   4  

 • Fluokortolon   5 



KORTİKOSTEROİDLER 

• Hidrokortizon 

1- Kısa etkili 
(<12 saat)  

• Prednison 

• Prednisolon 

• Metilprednisolon 

• Triamnisolon 

2- Orta etkili 
(12-36 saat) 

• Parametazon 

• Deksametazon 

• Betametason 

3- Uzun etkili 
(>36 saat)   

Kortikosteroidlerin yarılanma zamanlarına göre ayrımı:  



KORTİKOSTEROİDLER 

En çok kullanılan 
prednizondur. Etki 
süresi kısa ve yan 
etkileri seyrektir. Dozu 
hastanın ve hastalığın 
özelliğine göre 0.5-2 
mg/kg/gün arasında 
değişir. 

Semptomatik 
tedavi amacıyla 
kullanılıyorsa 
düşük dozda (15-
20 mg/gün), ağır 
organ tutulumları 
ve hayatı tehdit 
eden sorunlar için 
veriliyorsa yüksek 
dozda (>60 
mg/gün) 
verilmelidir.  

Günlük doz 
hastalığın aktif 
olduğu dönemlerde 
3-4’e bölünerek 
uygulanmalıdır 
çünkü bu şekilde 
steroidin etkisi 
daha fazladır.  

Semptomlar 
düzelince doz 
azaltılmaya 
başlanmalı ve 
günde tek doza 
geçilmelidir.  Doz 
haftada 1-2 mg 
olarak azaltılır ve 
hastalığı baskılayan 
en düşük doza 
kadar inilir.  



Yan Etkileri 

 



Hastalık Modifiye Edici İlaçlar 

 Hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaclar denilince akla, metotreksat 

(MTX), salazopyrin (SSZ), hidroksiklorakin (HCQ) / klorakin ve leflunamid 

gelmektedir. 



Hastalık Modifiye Edici İlaçlar 

 Analjezik etkileri yoktur. 

 Klinik fayda sağlamadan önce haftalar veya aylar geçebilir (3 hafta-3 ay). 

 Hastalık sürecini hafifletirler ancak kronik inflamasyon bir derece devam 

eder. 

 Hastalık genellikle ilaç kesildikten sonra nükseder. 

 Laboratuar bulgularını düzeltebilirler. 

 Eklem erozyonlarının ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir. 



Biyolojik İlaç Tedavileri 

Etken maddesi 
biyolojik bir 

kaynaktan imal 
edilmiş ya da 

yapılmış ilaçlardır. 

2000’li yılların 
başlarında 

kullanıma girmiş ve 
giderek sayıları 

artmıştır.  

Biyolojik ilaçlar 
geleneksel 

tedavilere dirençli 
hastaların 

tedavisinde sıklıkla 
kullanılmaktadır.  



Biyolojik İlaç Tedavileri 

Kullanılan Kısaltmalar: 

 ---cept: Reseptor füzyon proteinleri 

 ---mab: Monoklonal antikorlar 

 ---ximab: Şimerik monoklonal antikorlar 

 ---(z)umab: İnsan monoklonal antikorları 

 



BİYOLOJİK AJAN KULLANIM HEDEFLERİ 

Belirti ve 
bulguları 

geriletmek 

Erozyon 
gelişimini 

durdurmak 

Fiziksel 
fonksiyonu 
iyileştirmek 

Yaşam 
kalitesinde 

artış 

Remisyon 



Tedavi Öncesi 

 Öykü ve fizik muayene 

 Tam kan ve biyokimya incelemeleri 

 Tüberkülin deri testi 

 AC grafisi 

 EKG (Rituksimab) 

 Aşılama: Pnömokok, influenza 

 Hepatit B ve C taraması 



TNF- α İnhibitörleri 

Tümör nekroz faktörü (TNF) monosit, makrofajlar ve T-lenfositlerce üretilen RA, 

AS, psoriatik artrit, psoriasis, inflamatuvar barsak hastalıkları başta olmak 

üzere birçok hastalığının patogenezinde önemli rolü olan pleomorfik 

proinflamatuvar bir sitokindir. 



YAN ETKİLERİ 

 Enjeksiyon yerinde eritem, kaşıntı, ağrı, şişme 

– Genellikle ilk ay gözlenir. 

– %30 hasta 

 

  İnfliksimab ile akut infüzyon reaksiyonları 

 %20 sıklıkta 

– Kaşıntı, ürtiker, yüzde kızarma, ateş,baş ağrısı, hipotansiyon, göğüs 

ağrısı, dispne  

– İnfüzyona ara ver veya hızı düşür. 



YAN ETKİLERİ 

 Akut bakteriyel enfeksiyon tablosunda tedavi mutlaka kesilmelidir. 

Enfeksiyon düzeldikten sonra tedavi başlanabilir. 

 

 TNF inhibitörü kullanmayan RA’ lı hastalara göre enfeksiyon riski 1.5-2 kat 

artmaktadır. 

 

 Kronik Hepatit B enfeksiyonunda virüs aktifleşebilir 

 



YAN ETKİLERİ 

 Konjestif kalp yetmezliğini artırdığı veya ortaya çıkardığı gösterilmiştir. 

 

 Nötropeni, karaciğer enzimlerinde yükselme 

 

 Nadir demyelinizan olgular bildirilmiştir. 



KONTRENDİKASYONLAR 

 Ciddi aktif enfeksiyonlar 

 Tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar 

 Tedavi edilmemiş latent tüberküloz 

 Multiple skleroz için bireyde veya ailesinde pozitif öykü 

 Sınıf 3 veya 4 konjestif kalp yetmezliği 

 Aktif lenfoma öyküsü 



Anti-TNF ajanlar 

Etken madde Ticari isim Uygulam

a Yolu 

Kullanım şekli ve dozu 

Etanercep Enbrel SC 
Haftada 2 kez 25mg ya da haftada 1 

kez 50 mg 

Adalinumab  Humira SC 2 haftada bir kez 40 mg 

İnfliximab  
Remicade 

Remsima 
IV 

RA’da 3mg/kg; AS, İBH, Ps ve PsA’da 

5mg/kg dozunda 

Başlangıçta 0, 2 ve 6. haftalarda, 

sonrasında 6-8 haftada bir. 

Golimumab Simponi SC Ayda 1 kez 50mg 

Sertolizumab Cimzia SC 

Başlangıçta 0, 2 ve 4. haftalarda 

400mg, sonrasında haftada bir 200mg 

veya 4 haftada bir 400mg 



TNF-Alfa inhibitörlerinin onaylı 

kullanıldığı endikasyonlar 

 Romatoid Artrit 

 Ankilozan Spondilit 

 İnflamatuvar Barsak Hastalığı 

 



Endikasyon dışı kullanıldığı durumlar: 

 Behçet Hastalığı 

 Erişkin Still Hastalığı 

 Dirençli ailevi Akdeniz Ateşi 

 İkincil Amiloidoz  

 



IL-1 İnhibitörleri 

Endikasyonları: 

 Romatoid Artrit 

 Erişkin Still Hastalığı 

 Ailevi Akdeniz Ateşi ve diğer otoinflamatuvar hastalıklar 



Anti-IL-1 Ajanlar 

Etken Madde Ticari İsim Uygulama 

Yolu 

Kullanım Şekli ve Dozu 

Anakinra Kineret SC 100mg günde 1 kez 

Canakinumab İlaris SC 4-8 haftada 1 kez 150mg 

Rilonasept Arcalyst SC İlk doz 160mg, sonrasında 

haftada bir 80mg 



IL-6 İnhibitörleri  

 Bu grupta onay alan ve rutin kullanıma 

giren tek ajan tocilizumab. 

 

 8mg/Kg/gün dozunda 4 haftada bir IV 

olarak uygulanır. Onaylı tek romatolojik 

endikasyon RA’dır.  



T hücresi Ko-Stimülasyon Sinyal Blokeri 

Abatasept 

 0, 2 ve 4. haftalarda intravenöz olarak uygulanır, sonrasında ayda bir 

devam eder ya da haftada bir 125mg subcutan olarak uygulanır.   

 60 kg’a kadar 500mg 

     60-100kg arası 750mg 

     100 kg üstünde 1000mg dozunda uygulanır. 

 RA’da endikasyon onaylıdır.  

 RA dışında SLE ve psöriatik artritte etkin olduğu bildirilmektedir.  



B Lenfositlere Yönelik Tedavi 

Onay almış endikasyonlar 

• RA 

• ANCA ilişkili vaskülitler 

Endikasyon dışı 

• İnflamatuvar miyopatiler 

• Sistemik Skleroz 

• Sjögren 

• Kriyoglobülinemik 
vaskülit 

Rituksimab 

 

6 ayda bir 0 ve 15. günlerde 1000mg uygulanır. 



Belimumab 

 Belimumab, B hücrelerinin uzun yaşamasını sağlayan ve lupus hastalarında 

yüksek düzeyde bulunan proteinin etkisini engelleyerek kandaki B hücre 

sayısını azaltır. 

 SLE Tedavisinde onaylıdır.  

 Aktif lupus nefriti olan hastalarda 2012  yılında başlatılmış olan belimumab 

ile uluslararası lupus nefriti faz III çalışması hâlen devam etmektedir. 

 0. 14 ve 28. günlerde ve ardından 4 haftada bir 1 saatlik infüzyon olarak 

uygulanır. 

 



Ustekinumab 

 İL-12 ve İL-23 sitokinlerin ortak p40 alt birimlerini yüksek spesifisite ve 

benzerlikle bağlayarak psoriasis tedavisinde etkilidir. 

 

 0. ve 4. haftada indüksiyon tedavisi sonrası her 12 haftada bir subkutan 

enjeksiyon şeklindedir.  Doz; vücut ağırlığı 100 kg’den az olan hastalar için 

45 mg, 100 kg üzeri hastalar için 90 mg’dir. 



 Sekukinumab (Verxant) 

 

 IL-17A inhibitörüdür.  

 Plak psoriasis,  psoriatik artrit  ve ankilozan spondilitte kullanılır.  

 Subkütan olarak yapılır ilk dozun ardından  1, 2  ve 3. haftalarda yapılır. 

4.  haftadan itibaren aylık olarak devam eder.   



Tofasitinib 

 

 JAK inhibitörüdür. 

 RA tedavisinde kullanılır.  

 Günlük oral tabletler biçiminde 5mg 2x1 kullanılır. 



GÜVENLİK 

 PPD, Akciğer grafisi ve göğüs hastalıkları kontrolünün yapılıp yapılmadığı 
kontrol edilmeli 

 

 Enfeksiyon semptomları ile ilgili hasta bilgilendirilmeli, belirli periyodlarla 
kontrolü sağlanmalı, kandaki ve idrardaki lökosit değerlerine bakılmalı, 
lökositoz varsa enjeksiyon kesinlikle yapılmamalı 

 

 Enfeksiyon durumlarında hekime başvurması, tedaviye enfeksiyon geçene 
kadar ara vermesi söylenmeli ve ertelendiği mutlaka kaydedilmeli 

 

 

 

 

 



GÜVENLİK 

 Biyolojik ilaç uygulanan hastalara canlı viral aşı uygulanmamalı 

 

 Cerrahi girişimler planlanırken, kullanılan ilaçların eliminasyon  ve yarı 

ömrünün uzun olduğu göz önünde bulundurulmalı 

 

 Biyolojik ajan tedavisi altındayken acil cerrahi girişime ihtiyaç duyan 

hastalar, enfeksiyonlar açısından yakından izlenmeli ve hekim istemine göre 

uygun önlemler alınmalı 

 

 



GÜVENLİK 

 

 Biyolojik ajan kullanmış gebe kadınlar ile ilgili yeterli klinik veri 
bulunmamaktadır. 

 

 Hamilelik boyunca biyolojik ajan uygulanması önerilmemektedir. 

 

 Hamilelikte uygulanması, yenidoğandaki normal immün cevabı etkileyebilir. 

 

 Gebe kalma olasılığı olan kadınların son tedavisinden sonraki yaklaşık 6 ay 
boyunca uygun kontrasepsiyon yöntemlerini kullanmaları önerilmektedir. 

 



TEŞEKKÜRLER… 


