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mifltir. Hastalar›n bazal demografik, klinik ve laboratuvar özellik-
leri Tablo PS-101’de özetlenmifltir. Çok yönlü analizde takip sü-
resinin uzunlu¤u (OR: 1.21, 95%GA: 1.06–1.37) ve romatoid
faktör (RF) negatifli¤i ≥2 kez bDMARD de¤iflimi için risk faktö-
rü olarak bulundu. Primer ya da sekonder etkisizli¤e ba¤l› olarak
≥2 kez bDMARD de¤iflimi yap›lan hastalar (n=85) ile hiç de¤iflim
yap›lmayan hastalar› içeren alt grupta analizler tekrarland›. Tek
de¤iflkenli analizde ≥2 kez bDMARD de¤iflimi yap›lan hastalar›n
daha genç (46.2 (11.3)’e karfl›n 49.5 (11.9), p=0.02), daha fazla flifl
eklem say›s›na sahip (3.8 (2.5) vs 2.9 (2.5), p=0.04) ve daha uzun
takip süresine sahip oldu¤u bulundu (6.3 (3.9) vs 4.0 (2.6),
p<0.001). Çok de¤iflkenli analizdeyse ≥2 kez bDMARD de¤iflimi
için bir risk faktörü gösterilemedi.

Tablo (PS-101): Hastalar›n bazal demografik ve klinik özellikleri.

≥2 de¤iflim <2 de¤iflim P
(n=158) (n=536)

Kad›n n (%) 134 (84.8) 422 (78.7) 0.09

Yafl, y›l 45.8 (12.2) 49.4 (11.9) 0.001

Hastal›k süresi, y›l 7.6 (7.3) 7.6 (7.4) 0.96

Takip süresi, y›l 6.6 (3.8) 4.5 (2.9) <0.001 

RF (+), n (%) 93/155 (60.0) 354/522 (67.8) 0.07

Anti-CCP (+), n (%) 239/380 (62.8) 65/108 (60.1) 0.60

Vucut Kitle indeksi, kg/m2 29.4 (6.8) 29.5 (5.7) 0.92

Eritrosit sedimentasyon h›z›, mm/h 38.0 (25.6) 38.0 (25.9) 0.97

Creaktif protein, mg/Dl 3.4 (4.3) 3.4 (5.3) 0.99

DAS 28 5.1 (1.0) 5.1 (2.6) 0.74

fiifl eklem say›s›, n 4 (2.5) 3 (2.4) 0.008

Hassas eklem say›s›, n 7.5 (4.4) 6.4 (4.2) 0.07

HAQ-DR 1.09 (0.65) 1.00 (0.62) 0.32

Tüm rakamlar ortalama (standart sapma ) olarak verilmifltir.

Sonuç: Kohortumuzda saptanan ≥2 kez bDMARD de¤iflimi
s›kl›¤› RA tedavisinde halen karfl›lanmam›fl bir ihtiyaç oldu¤unu
göstermektedir. Romatoid faktör negatifli¤i RA hastalar›nda
çoklu bDMARD kullan›m› için risk faktörü olabilir. Bu çal›fl-
mada düzenli takibe gelen ve en az 3 kontrol viziti olan hastalar
analiz edilmifltir, düzenli takibi olmayan hastalarda mevcut du-
rum daha da kötü olabilir.
Anahtar sözcükler: Romatoid artrit (RA), biyolojik DMARD,
TNF inhibitörleri (TNFi)

PS-102

Romatoid artritde tofasitinib deneyimi
Özlem Pehlivan1, Sibel Serin2, Ezgi Ersoy Yeflil2
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Amaç: Romatoid artrit (RA) eklemlerde yayg›n ve simetrik kro-
nik inflamasyonla karakterize sistemik otoimmün bir hastal›k-
t›r. RA tedavisinde hedefimiz, hastalarda oluflacak eklem eroz-
yonlar›n› ve bu erozyonlar›n yol açaca¤› fonksiyonel k›s›tl›l›kla-
r› önlemektir. RA tedavisinde kullan›lmakta olan biyolojik ‘has-

tal›¤› modifiye edici ilaçlar’›n parenteral yolla uygulamas› daha
zor olabilece¤inden, etkili oral tedavilerin gelifltirilmesi gerek-
mifltir. Janus kinaz (JAK) enzimini inhibe eden tofasitinib bu
amaçla üretilen ilk oral, non-biyolojik ‘hastal›¤› modifiye edici
ilaç’t›r. Bu çal›flmam›zda poliklini¤imizde RA’l› tofatisinib teda-
visi alan hastalar›n verilerini sunmay› amaçlad›k.

Yöntem: Poliklini¤imizde 2010 ACR kriterleri ile RA tan›s› al-
m›fl, konvansiyonel sentetik DMARD tedavisine dirençli hasta-
l›k aktivitesi nedeni ile tofasitinib tedavisi alan 20 RA hastas›n›n
verileri retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Hastalar›n RF, anti-CCP, ANA, sedimentasyon,
CRP, DAS28 skorlar›, hasta global VAS, HAQ skoru, a¤r›l› ve
flifl eklem say›s›, lipid parametreleri, Hb, Hct, lökosit de¤erleri
kaydedildi. Hastalar›n %85’i kad›n, ortalama yafllar› 55.8 di.
Toplam hastal›k süreleri 9.7 y›ld›. %65 RF pozitif, %80 Anti
CCP pozitifti. Hastan›n tofasitinib tedavi öncesi ve sonras› son
visitleri aras›nda de¤erlendirme yap›ld›. DAS28, HAQ, VAS,
flifl ve a¤r›l› eklem say›s›, sedimentasyon ve CRP de¤erlerinde
anlaml› olarak düflme saptand›. T. kolesterol, LDL ve HDL de-
¤erleri anlaml› olarak art›fl saptand›. Hb ve hct de¤erlerinde an-
laml› farkl›l›k saptanmad›. Tofasitinib tedavisi öncesi tüm has-
talar metotrexate ve steroid, hastalar›n %65’i leflunamid, %60’›
hidroksiklorokin, %30’u sülfasalazin kullanm›flt›. Tofasitinib
tedavi sonras›nda monoterapi alan hasta %30, metotrexate ile
kombinasyon %40 saptanm›flt›r. Tofasitinib ortalama kullan›m
süresi 14 ayd›r. ‹lk biyolojik olarak tofasitinib kullan›m› %60,
öncesinde 1 biyolojik ajan kullan›m› %30, Öncesinde 3 biyolo-
jik kullan›m› %10 olarak tespit edilmifltir.

Sonuç: Tofasitinib primer olarak JAK1 ve JAK3, daha az ola-
rak ise JAK2’yi inhibe eden hedefe yönelik sentetik ‘‘hastal›k
modifiye edici ilaç’’ d›r. Tofasitinib etkisini RA’l› hastalarda T
hücre ve di¤er lökosit fonksiyonlar›n› azaltarak sinoviyal infla-
masyon ve yap›sal eklem hasar› azalt›lm›fl olur. Sonuç olarak,
tofasitinib RA’da etkili ve güvenilir oral bir tedavi seçene¤idir.
Anahtar sözcükler: Romatoid artrit, tofasitinib
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Biliflsel egzersiz terapi yaklafl›m› ölçe¤inin romatoid 
artrit tan›s› alan bireylerde geçerli¤i, güvenirli¤i ve 
duyarl›l›¤›n›n belirlenmesi
Fatma Birgül Oflaz1, Nur Banu Karaca1, Aykut Özçad›rc›1, 
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Amaç: Romatoid artritli (RA) bireylerin non-farmakolojik te-
davilerinde hem biyopsikososyal yaklafl›mlar önerilmekte, hem
de biyopsikososyal de¤erlendirme araçlar›na ihtiyaç duyulmak-
tad›r. Bu çal›flma romatizmal› bireyler taraf›ndan gelifltirilen ve
biyopsikososyal bir de¤erlendirme sunan Biliflsel Egzersiz Te-
rapi Yaklafl›m› (BETY) ölçe¤inin RA’l› bireylerde geçerlik, gü-
venirlik ve duyarl›l›¤›n›n belirlenmesi amac›yla planland›.



Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology • Cilt / Volume 10 • Ek Say› / Supplement • Eylül / September 2018 S105

Yöntem: Çal›flmaya 150 birey dahil edildi. BETY ölçe¤inin ge-
çerli¤i için, Sa¤l›k De¤erlendirme Anketi (HAQ), Romatoid
Artrit Yaflam Kalite Ölçe¤i (RAQoL), K›sa Form-36 (SF-36) ve
Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalas› (HADS-A, HADS-D)
ölçekleri kullan›ld›. Ölçek güvenirli¤i için test-tekrar test kulla-
n›ld› ve s›n›f içi güvenirlik katsay›lar› (ICC) hesapland›. Ayr›ca
iç tutarl›l›k için Cronbach alfa katsay›s›na bak›ld›. Ölçe¤in du-
yarl›l›¤› için rutin olarak ilaç tedavisi ve BETY e¤itimine kat›l-
makta olan RA’l› bireyler 3 ay sonra tekrar de¤erlendirildi.

Bulgular: Çal›flmaya kat›lan bireylerin demografik bilgileri
kaydedildi (Tablo PS-103). Ölçe¤in geçerlik çal›flmas›nda
BETY ölçe¤iyle RAQoL (r=0.814, p<0.001), HAQ (r=0.609,
p<0.001), HADS-A (r=0.636, p<0.001), HADS-D (r=0.571,
p<0.001), SF-36’n›n alt parametreleri olan fiziksel nedenlere
ba¤l› rol güçlü¤ü (FRG), emosyonel nedenlere ba¤l› rol güçlü-
¤ü (ERG), fiziksel fonksiyon (FF), sosyal fonksiyon (SF), a¤r›
(A) ve genel sa¤l›k alg›s› (GSA) (r=-0.413 ile -0.596 aras›nda,
p<0.001), mental sa¤l›k (MS) ve vitalite (V) (s›ras›yla; r=-0.361,
p<0.001; r=-0.375, p<0.001) aras›nda korelasyon bulundu. Gü-
venirlik için 1 hafta sonraki ölçümlerde yüksek iliflki bulundu
(r=0.834, p<0.001), ICC (0.833, p<0.001) ve Cronbach alfa kat-
say›s› (0.937) yüksekti. Ölçe¤in duyarl›l›¤› için BETY ölçe¤i ve
RAQoL (r=0.619, p<0.001), HADS-A (r=0.451, p=0.012), SF-
36’n›n emosyonel nedenlere ba¤l› rol güçlü¤ü (ERG), fiziksel
fonksiyon (FF) ve vitalite (V) alt parametreleri (s›ras›yla; r=-
0.550, p=0.002; r=-0.457, p=0.011; r=-0.373, p=0.042) ve HAQ
(r=0.367, p=0.046) aras›nda korelasyon bulundu.

Tablo (PS-103): Demografik bilgiler.

Ortalama (9) Standart sapma (SS) Min Maks

Yafl (y›l) 50.65 9.38 30 60

Boy (cm) 160.75 7.88 140 188

Kilo (kg) 72.35 14.66 40 125

VK‹ (kg/m2) 28.12 6.14 15.21 52.76

Durasyon (y›l) 13.31 11.27 50

Sonuç: Bu çal›flmayla BETY ölçe¤inin RA’l› bireylerde geçerli,
güvenilir ve uygulanan tedavinin etkinli¤ine duyarl› bir de¤er-
lendirme arac› oldu¤u gösterildi. RA’l› bireylerin biyopsikosos-
yal de¤erlendirilmeleri gerekti¤inde, bu ölçe¤in klinisyenler ta-
raf›ndan tercih edebilece¤i düflünüldü.

Anahtar sözcükler: Romatoid artrit, Biliflsel Egzersiz Terapi
Yaklafl›m› ölçe¤i, geçerlik, güvenirlik, duyarl›l›k
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Romatoid artritli hastalarda tosilizumab etkinli¤i: 
Tek merkez deneyimi
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Amaç: Romatoid artrit (RA) kronik, debilizan otoimmün bir
hastal›kt›r. Son y›llarda tedavisinde oldukça geliflme sa¤lanm›fl-
t›r. Tosilizumab IL-6 antagonisti olup RA’da kullan›m›n› gide-
rek artmaktad›r. Çal›flmam›z›n amac› klini¤imizde tosilizumab
ile tedavi edilen RA’l› hastalar›n verilerini paylaflmakt›r.

Yöntem: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› Roma-
toloji BD’da Ocak 2017–Temmuz 2018 tarihleri aras›nda tosi-
lizumab tedavi alan 42 hastan›n dosyalar› geriye dönük tarana-
rak çal›flma yürütüldü.

Bulgular: Çal›flmaya toplam 42 hasta al›nd›. 34 hasta (%81) ka-
d›n, 8 hasta (%19) erkek idi. Hastal›k takip süresi ortanca 3.5
ayd›. Yafl ortanca 56 y›ld›. 34 hastada (%81) Romatod faktör
(Rf) (+), 36 hastada (%85.7) Anti-CCP (+) saptand›. Tosilizu-
mab bafllamadan önce 18 hasta (%42) herhangi baflka bir biyo-
lojik tedavi alm›flt›. 24 hasta ise (%57.1) biyolojik tedavi alma-
m›flt›. Tosilizumab öncesi ortalama DAS 28 skoru:5.8 olarak
saptand›. Tedavinin 3. Ay›nda ise ortalama DAS 28 skoru:3.7
olarak tespit edildi. Monoterapi olarak tosilizumab kullanan
hasta say›s› 16 (%38.1), beraberinde DMARDs kullanan hasta
say›s› ise 26 (%61.9) olarak saptand›. Her iki grupta 3. Ay DAS
28 skorlar› s›ras› ile 3.1, ve 2.9 olarak hesapland›. Her iki grup-
taki bu fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad› (p>0.05). To-
silizumab tedavisi s›ras›nda hiçbir hastada ciddi yan etki görül-
medi.

Sonuç: RA tedavisinde Tosilizumab etkili ve güvenli bir flekil-
de kullan›lmaktad›r. Biz de klini¤imizde tosilizumab tedavisi ile
oldukça baflar›l› sonuçlar ald›¤›m›z› göstermifl olduk.

Anahtar sözcükler: Romatoid artrit, tosilizumab
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Renal yetmezli¤i olan romatoid artrit hastalar›nda 
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Amaç: Romatoid artritli (RA) hastalarda böbrek yetmezli¤inin
etyolojisinde amiloidoz, ilaç nefrotoksisitesi, diabetes mellitus
(DM) , hipertansiyon (HT) gibi komorbiditeler dahil çeflitli ne-
denler bulunmaktad›r. RA’l› hastalarda böbrek yetmezli¤i pri-
mer hastal›¤›n yönetimini k›s›tlayabilir ve mortaliteyi art›rabi-
lir. Renal yetmezli¤i olan RA’l› hastalarda biyolojik tedavilerin
kullan›m›na iliflkin veriler k›s›tl›d›r. Biz bu çal›flmada biyolojik
tedavilerin hastal›k yönetimindeki etkinli¤ini, güvenilirli¤ini ve
renal yetmezli¤in ilerlemesi üzerine olan etkisini belirlemeyi
amaçlad›k.

Yöntem: Biyolojik ajan kullanan RA tan›l› 700 hasta geriye dö-
nük olarak tarand›. Glomeruler filtrasyon h›z› (GFR) üç aydan
uzun süre < 60 ml /dk / 1.73 m2 olan 27 hasta çal›flmaya al›nd›.
Biyolojik bafllang›ç ve son vizit kreatinin, GFR, CRP ve DAS
28 de¤erleri kay›t edildi.
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