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Özet

Summary

Amaç: Aksiyel spondiloartitli (axSpA) hastalar›n tedavi yönetimine
yönelik ASAS/EULAR k›lavuzu 2016 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r. Biz, bu
tedavi önerilerini uzman romatologlardan oluﬂan bir komite ile modifiye ederek Türkiye’deki axSpA hastalar›n›n tedavisinin en iyi ﬂekilde yap›labilmesi için Türkiye Romatoloji Derne¤i (TRD) aksiyel spondiloartrit tedavi önerilerini haz›rlamay› amaçlad›k.

Objective: The latest update of the ASAS-EULAR management
recommendations for axial spondyloarthritis (axSpA) has been
released in 2016. We aimed to develop a national guideline by
modifying the ASAS/EULAR recommendations under the auspices
of Turkish Society for Rheumatology.

Yöntem: 2017 y›l›nda TRD üyelerinden 1 baﬂkan (SK), 1 raportör (GH)
ve 10 üye olmak üzere 12 romatologdan oluﬂan bir komite kuruldu.
2016 ASAS-EULAR önerileri taslak olarak kullan›larak üzerinde modifikasyon yap›ld›. Kan›t düzeyi ve öneri gücünün belirlenmesinde ASAS/
EULAR önerilerinde Oxford sistemi kullan›lm›ﬂt›. Modifiye edilmeyen
öneri maddelerinin kan›t düzeyleri ve önerilerin gücü oldu¤u gibi b›rak›ld›. Uzman görüﬂüne dayand›r›larak modifiye edilen önerilerin düzeyi «5», önerinin gücü ise «D» olarak belirlendi. Her bir madde, komite üyelerinin en az %70’inin onay›n› alarak onayland›.

Methods: The task force comprised twelve rheumatologists who
are members of Turkish Society for Rheumatology. The Oxford
Centre for Evidence Based Medicine system had been used for
determining the levels of evidence and grades of recommendation in the ASAS/EULAR recommendations. For the recommendations that we changed based on expert opinion, we changed the
level of evidence to «5» and grade of recommendation to «D».
Each recommendation was accepted after being voted affirmatively by at least 70% of the task force.

Bulgular: 2016 ASAS-EULAR önerilerinde yer alan 5 genel ilkeden
birinci, dördüncü ve beﬂinci genel ilke modifiye edildi ve 2 yeni genel ilke eklendi. Onüç tedavi önerisinden, birinci, ikinci, onuncu ve
onbirinci öneriler d›ﬂ›ndaki tüm öneriler modifiye edildi. Dokuzuncu
ve onüçüncü tedavi önerileri bir araya getirildi. Böylece toplamda 7
“genel ilke” ve 12 “öneri” oluﬂturuldu.

Results: Among the 5 overarching principles, the first, fourth and
fifth principles have been modified. We have also developed two
new principles. Among the 13 treatment recommendations, all but
the first, tenth and eleventh have been modified. The ninth and
thirteenth treatment recommendations have been combined.
Overall, a total of 7 "overarching principles" and 12 "recommendations" were formulated.

Sonuç: Haz›rlad›¤›m›z önerilerin axSpA hastalar›n›n bak›m›n› üstlenen
romatologlara ve di¤er branﬂlardan hekimlere klinikte yararl› olaca¤›n›
düﬂünmekteyiz. Bununla birlikte, mevcut ajanlar›n yap›sal hasar üzerine etkileri ve uzun süreli güvenlilik verileri ve yeni ajanlarla yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar yay›mland›kça bu önerilerin güncellenmesi gerekecektir.

Conclusion: Our recommendations is intended to assist clinicians
dealing with patients with axSpA in their daily practice. However, this
guideline will need to be updated as new data is collected on the
efficacy of existing agents for preventing structural damage and on
their long-term safety as well as studies with new agents.
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Spondiloartrit (SpA); ortak klinik, genetik ve patofizyolojik özellikler taﬂ›yan bir grup kronik romatizmal hastal›¤› tan›mlayan bir terimdir. Aksiyel iskelet (sakroiliak
eklemler ve omurga) tutulumu, alt ekstremite a¤›rl›kl› asimetrik mono- veya oligoartrit, daktilit ve entezit ile mukokutanöz lezyonlar ve inflamatuar göz hastal›¤› gibi eklem
d›ﬂ› bulgular bu gruba ait hastal›klarda görülebilmektedir.
Bu grup içinde önceleri ankilozan spondilit (AS), psoriyatik artrit, enteropatik artrit, reaktif artrit ve s›n›fland›r›lamayan SpA say›l›rken günümüzde SpA aksiyel SpA (axSpA) ve periferik SpA olarak iki grup içinde incelenmektedir.[1]
Eski y›llarda AS tan›s› semptom baﬂlang›c›ndan 8–11
y›l gecikme ile konmaktayd›. Bunun nedeni AS s›n›flamas› için kullan›lan modifiye New York kriterlerini ancak
yap›sal hasar geliﬂmiﬂ hastalar›n doldurabilmesiydi.[2] Tümör nekrozis faktör inhibitörlerinin (TNFi) klinik kullan›ma girmesi[3–5] ve manyetik rezonans (MR) ile sakroiliak
eklemlerde yap›sal hasar geliﬂmeden inflamasyonun gösterilebilmesi[6] ile birlikte tan›da gecikmeyi önlemek amac›yla 2009 y›l›nda yeni “Assessment of Spondyloarthritis
International Society” (ASAS) kriterleri geliﬂtirilmiﬂtir.[7]
Bu kriterler ile 45 yaﬂ›ndan önce baﬂlam›ﬂ 3 aydan uzun
süreli kronik bel a¤r›s› olan hastalarda HLA-B27 pozitifli¤i ile birlikte 2 tane SpA klinik bulgusu varsa veya radyolojik olarak (MR veya röntgen ile) sakroiliit gösterilmesi ile 1 SpA klinik bulgusu varsa axSpA tan›s› konabilmektedir. Röntgen ile sakroiliit saptanan hastalar radyografik axSpA (AS), radyografik olarak ﬂüphesiz sakroiliiti olmayan hastalar ise non-radyografik axSpA olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu hastalar›n MR’da sakroiliit varl›¤›
yan›nda HLA-B27 pozitifli¤i ile de s›n›fland›r›lmalar›
mümkün olmuﬂtur
axSpA kavram› içinde yer alan AS ve non-radyografik
axSpA’nin iki ayr› antite mi oldu¤u yoksa non-radyografik axSpA’n›n AS’nin erken dönemi mi oldu¤u halen tart›ﬂmal› bir konudur.[8] Baz› hastalar›n radyografik evreye
hiçbir zaman geçmemesi 2 ayr› antite olabileceklerini düﬂündürmekle beraber radyografik ve non-radyografik
axSpA’n›n ortak epidemiyolojik, genetik ve klinik özellikler gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.[9] Kohort çal›ﬂmalar›, prevalanslar›n›n ve HLA-B27 pozitiflik oranlar›n›n ve hastal›k
aktivitesi parametrelerinin benzer oldu¤unu göstermiﬂtir.
‹ﬂ gücü kayb› ve yaﬂam kalitesi de her 2 antitede önemli
bir sorundur.[9] Di¤er yandan AS hastalar›n›n ço¤u erkektir ve C-reaktif protein (CRP) de¤erleri daha yüksek bulunmaktad›r.[10–12] Bunun nedeninin kad›n hastalarda ve
daha düﬂük CRP’li hastalarda yap›sal hasar›n daha az olas›l›kla geliﬂmesinin oldu¤u düﬂünülmektedir.[13] TNFi çal›ﬂmalar› daha s›kl›kla AS hastalar›nda[3–5,14,15] yap›lm›ﬂ olsa

da son y›llarda non-radyografik axSpA hastalar›nda da etkili oldu¤u randomize, kontrollü çift kör çal›ﬂmalarda
gösterilmiﬂtir.[15–18] Bu nedenle öncesinde AS hastalar›na
yönelik tedavi önerileri haz›rlayan ASAS/“European League against Rheumatism” (EULAR) komitesi bu kez
2016 y›l›nda her iki hastal›k grubunu bir bütün olarak alm›ﬂ ve axSpA hastalar›na yönelik tedavi önerilerini yay›mlam›ﬂt›r.[19] Bu k›lavuzun güncellenmesinin di¤er bir
nedeni de interlökin-(IL)-17 inhibitörü olan sekukinumab›n klinik kullan›ma girmiﬂ olmas›[20,21] ve eski k›lavuzda yer almam›ﬂ olmas›yd›.
ASAS/EULAR 2016 tedavi önerileri kan›ta dayal› bir
k›lavuz olmakla beraber ülkelerin kendine özgü özellikleri, sa¤l›k sistemleri ve hastalar›n olas› farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Bu nedenle de Fransa,[22] Portekiz[23] ve Almanya[24] gibi ülkeler kendi ulusal önerilerini geliﬂtirmektedir.
Biz de burada ASAS/EULAR 2016 tedavi önerilerini uzman romatologlardan oluﬂan bir komite ile modifiye ederek Türkiye’deki axSpA hastalar›n›n tedavisinin en iyi ﬂekilde yap›labilmesi için Türkiye Romatoloji Derne¤i
(TRD) Aksiyel Spondilartrit Tedavi Önerileri’ni haz›rlamay› amaçlad›k.

Yöntem
Aksiyel Spondiloartrit Tedavi Önerleri için 2017 y›l›nda TRD üyelerinden bir komite kuruldu. Bu komite 1
baﬂkan (SK), 1 raportör (GH) ve 10 üye olmak üzere 12
romatologdan oluﬂmaktayd›. 2016 ASAS-EULAR önerileri ﬂablon olarak kullan›larak üzerinde modifikasyon yap›lmas› planland›. Bunun nedeni, as›l amac›n var olan
önerileri güncellemekten ziyade ülkemize uygun hale getirmek olmas›yd›. Bu nedenle önerilerin oluﬂturulma sürecinde Delfi yöntemi ile araﬂt›rma sorular› belirlenmedi
ve sistematik literatür taramas› yap›lmad›. 2016 ASASEULAR önerilerinden modifikasyonlar komite üyeleri
taraf›ndan tart›ﬂ›larak yap›ld›. Modifikasyon yap›lan ancak uzman görüﬂü yerine sistematik literatür taramas› ile
yan›tlanmas› ideal olacak konular ayr›ca belirlendi. Bir
sonraki aﬂamada belirlenen bu konular için tarama yap›larak gerekirse önerilerin modifiye edilmesi planland›. ‹lk
toplant›da komite taraf›ndan tart›ﬂ›larak modifiye edilen
öneriler yaz›l› hale getirilerek komite üyelerine gönderildi. Öneriler, üyelerden gelen yorumlar do¤rultusunda
son haline getirildi. Her bir önerinin son hali komite
üyeleri taraf›ndan e-mail ile oyland›. Her bir öneri maddesinin kabulü için üyelerin en az %70’nin onaylamas›
gerekmekteydi. Komite üyelerinin öneriye kat›lma düzeyi 0 ila 10 aras›nda derecelendirildi ve ortalama de¤erleri
al›nd›. Haz›rlanan öneriler 2017 Ulusal Romatoloji Kon-
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gresi s›ras›nda sunularak tart›ﬂ›ld›. Oturumda bulunan
romatologlar taraf›ndan her bir öneri yaz›l› olarak oyland›.
ASAS-EULAR önerilerinde “kan›t düzeyi” ve “önerinin gücünün” belirlenmesinde Oxford sistemi kullan›lm›ﬂt›.[25] Oxford kan›t sisteminde kan›t düzeyleri, araﬂt›rma sorular›n› yan›tlayan klinik çal›ﬂmalar›n kalitesine göre 1 ila 5 aras›nda derecelendirilmektedir. “Önerinin gücü” önerinin dayand›¤› kan›t düzeyine göre A, B, C ve D
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Modifiye edilmeyen öneri
maddelerinin kan›t düzeyleri ve önerilerin gücü oldu¤u
gibi b›rak›ld›. Uzman görüﬂüne dayand›r›larak modifiye
edilen önerilerin düzeyine «5», önerinin gücüne ise «D»
eklendi.

Sonuçlar
2016 ASAS-EULAR önerilerinde yer alan 5 genel ilkeden birinci, dördüncü ve beﬂinci genel ilke modifiye
edildi ve 2 yeni genel ilke eklendi. 2016 ASAS-EULAR
önerilerinde 13 tedavi önerisi bulunmaktayd›. Birinci,
ikinci, onuncu ve on birinci öneriler d›ﬂ›ndaki tüm öneriler modifiye edildi. Dokuzuncu ve on üçüncü tedavi önerileri bir araya getirildi. Böylece toplamda 7 “genel ilke”
ve 12 “öneri” oluﬂturuldu. Her bir genel ilke ve öneri; kan›t düzeyi, önerinin gücü ve komite üyelerinin öneriye
kat›lma düzeyi ile birlikte Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

Genel ‹lkeler
Genel ‹lke 1
axSpA farkl› hastalarda farkl› belirtilere sahip, potansiyel
olarak ﬂiddetli bir hastal›k olup ideal olarak romatolog taraf›ndan yönetilen multidisipliner bir tedavi gerektirir (Çal›ﬂma
üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.6±0.5).
AxSpA yap›sal hasara yol açabilen, a¤r› ve fonksiyonel
k›s›tlama ile yaﬂam kalitesinde ve iﬂ verimlili¤inde azalmaya yol açabilen ciddi bir hastal›kt›r. Hastalar›n›n yaklaﬂ›k %40’›nda eklem d›ﬂ› tutulum görülmektedir.[26,27]
Muskuloskeletal sistemle iliﬂkili semptomlara yönelik verilen tedaviler eklem d›ﬂ› tutulumlar için her zaman yetmeyebilmektedir. Bu nedenle tedavi yönetimi gastroenteroloji, dermatoloji ve oftalmoloji gibi di¤er disiplinlerle beraber yap›lmal›d›r. Ülkemizde romatolog say›s›n›n
görece s›n›rl› oluﬂu ve her hastan›n romatolo¤a ulaﬂma
imkan›n›n olmayabilece¤i göz önüne al›narak EULAR/ASAS önerilerinde multidisipliner tedavinin romatolog taraf›ndan yönetilmesi “ideal olarak romatolog taraf›ndan yönetilmesi” ﬂeklinde modifiye edilmiﬂtir.
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Genel ‹lke 2
axSpA hastas›n›n tedavisinde birincil amaç semptomlar›n
ve enflamasyonun kontrol alt›na al›nmas›, progresif yap›sal
hasar›n önlenmesi, fonksiyonun ve toplumsal kat›l›m›n korunmas›/normalleﬂtirilmesi yoluyla sa¤l›kla iliﬂkili yaﬂam kalitesini en üst düzeye ç›karmakt›r (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.8±0.4).
axSpA’nin, hastalar›n yaﬂam kalitesini düﬂürdü¤ü, ciddi iﬂ gücü ve verimlilik kayb›na yol açt›¤› birçok çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir.[28–30] Bu nedenle yaﬂam kalitesinin en üst
seviyeye ç›kar›lmas› hedeflenmelidir. Bu hedef hasta için
oldu¤u kadar toplum için de önemlidir. Yüksek hastal›k
aktivitesi ile yap›sal hasar geliﬂimi aras›nda do¤rusal iliﬂki
oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r.[31–33] Bu nedenle enflamasyonun bask›lanmas› ile sadece a¤r›n›n
azalt›lmas› de¤il ayn› zamanda progresif yap›sal hasar›n
önlenmesi de hedeflenmektedir.
Genel ‹lke 3
axSpA hastalar›n›n optimal tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n birlikte kullan›lmas›n› gerektirir (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi:
9.9±0.3).
Romatolojik hastal›klar aras›nda non-farmakolojik tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n faydas›n›n en çok saptand›¤› hastal›klardan biri axSpA’d›r.[34] Bu nedenle her axSpA hastas›nda farmakolojik tedavi, non-farmakolojik tedavi yaklaﬂ›mlar› ile desteklenmelidir.
Genel ‹lke 4
axSpA’de mümkün olan en iyi tedavi hedeflenmeli ve hasta ile hekimin ortak karar›na dayanmal›d›r (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.7±0.5).
AxSpA hastalar›na eﬂlik eden komorbiditeler ve sa¤l›k
güvencesi gibi problemler eﬂlik etti¤inde mümkün olan
en iyi tedavi verilmelidir. Hastalar, hastal›¤›n seyri, prognozu ve tüm tedavi seçeneklerinin faydalar› ve yan etkileri aç›s›ndan bilgilendirilmelidir. Böylece tedavi plan› hasta ile hekimin ortak karar› ile yap›lmal› ve bu iﬂbirli¤i hastan›n takibi süresince sürdürülmelidir. Hastal›k tan›s›nda
ve takibinde baﬂka disiplinden hekimlerin de rol oynayabilece¤i ve yukar›da da aç›kland›¤› gibi bir romatolo¤a
ulaﬂman›n güç olabilece¤i durumlar göz önünde bulundurularak ASAS/EULAR önerilerindeki “hasta ile romatolo¤un ortak karar›” ifadesi “hasta ile hekimin ortak karar›” ﬂeklinde modifiye edildi.
Genel ‹lke 5
axSpA’nin bireysel, t›bbi ve toplumsal maliyeti yüksektir
ve bu durum tedavi eden hekim taraf›ndan göz önünde bulun-
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Tablo 1. Türkiye Romatoloji Derne¤i aksiyel spondiloartrit (axSpA) tedavisi ile ilgili genel ilke ve önerileri.
Genel ilkeler ve öneriler

Kan›t
düzeyi

Önerinin
gücü

Kat›lma düzeyi*
(0–10)

1. axSpA farkl› belirtilere sahip, potansiyel olarak ﬂiddetli bir hastal›k olup ideal
olarak romatolog taraf›ndan yönetilen multidisipliner bir tedavi gerektirir

NA

NA

9.6±0.5

2. axSpA hastas›n›n tedavisinde birincil amaç semptomlar›n ve enflamasyonun kontrol alt›na al›nmas›,
progresif yap›sal hasar›n önlenmesi, fonksiyonun ve toplumsal kat›l›m›n korunmas›/normalleﬂtirilmesi
yoluyla sa¤l›kla iliﬂkili yaﬂam kalitesini en üst düzeye ç›karmakt›r.

NA

NA

9.8±0.4

3. axSpA hastalar›n›n optimal tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n birlikte
kullan›lmas›n› gerektirir.

NA

NA

9.9±0.3

4. axSpA’de mümkün olan en iyi tedavi hedeflenmeli ve hasta ile hekimin ortak karar›na dayanmal›d›r.

NA

NA

9.7±0.5

5. axSpA’nin bireysel, t›bbi ve toplumsal maliyeti yüksektir ve bu durum tedavi eden hekim taraf›ndan
göz önünde bulundurulmal›d›r.

NA

NA

8.4±1.6

6. Tedavi önceden belirlenmiﬂ bir hedefe yönelik olarak planlanmal›d›r

NA

NA

9.3±1.3

7. Komorbiditesi olan ve tedavi edilmesi güç hastalar romatoloji uzman(lar)›n›n oldu¤u merkezlerde izlenmelidir

NA

NA

9.1±0.5

1. axSpA hastalar›n›n tedavisi hastal›¤›n o s›radaki belirti ve bulgular› (aksiyel, periferik, ektstra-artiküler bulgular),
hastan›n komorbiditeleri ve psikososyal faktörler gibi özelliklerine göre bireyselleﬂtirilmelidir

V

D

9.8±0.4

2. Hastal›¤›n takibi için kullan›lan yöntemler hastan›n kendini de¤erlendirdi¤i ölçekleri, klinik bulgular›,
laboratuvar testlerini ve görüntülemeyi kapsamal› ve tüm bunlar uygun araçlar kullan›larak ve klinik duruma
uygun olarak yap›lmal›d›r. Takip s›kl›¤› her hasta için semptomlara, hastal›k ﬂiddetine ve uygulanan tedaviye
göre belirlenmelidir.

V

D

9.3±0.7

3. Tedaviyi planlarken kullan›lacak önceden belirlenmiﬂ tedavi hedefi ASAS parsiyel remisyon, ASDAS düﬂük
hastal›k aktivitesi veya ASAS40 kriterlerinin karﬂ›lanmas› olabilir.

V

D

8.7±1.2

4. Hastalar axSpA hakk›nda e¤itilmeli, düzenli olarak egzersiz yapmaya ve sigara içiyorlarsa b›rakmaya teﬂvik
edilmelidir; fiziksel tedavi düﬂünülmelidir. Kapl›ca tedavisi hastal›¤›n aktif döneminde uygulanmamal›d›r.

IA, II, V

A, B, D

9.4±0.7

IA, V

A, D

8.3±1.3

V

D

8.8±1.1

II, V

B, D

9.1±0.8

IA

A

9.3±0.9

IA, V

A, D

9.4±0.5

II*, IB**

B*, A**

9.6±0.5

11. Kal›c› remisyon sa¤lanan hastalar biyolojik hastal›k modifiye edici ajan›n azalt›lmas› aç›s›ndan
de¤erlendirilmelidir.

II

B

8.9±1.3

12. Dirençli a¤r›s› veya k›s›tl›l›¤› olan, radyografi ile gösterilmiﬂ yap›sal hasar› olan hastalarda yaﬂa bak›lmaks›z›n
total kalça artroplastisi düﬂünülmelidir; ﬂiddetli, k›s›tlay›c› deformitesi olan hastalar için uzmanlaﬂm›ﬂ
merkezlerde, multidisipliner bir yaklaﬂ›mla spinal düzeltici osteotomi uygulanmas› düﬂünülebilir.

IV

C

8.9±1.1

Genel ilkeler

Öneriler

5. A¤r›s› ve tutuklu¤u olan hastalarda birinci basamak tedavisi olarak bir NSA‹‹, riskleri ve yararlar› göz önünde
bulundurulmak suretiyle maksimum doza ç›k›larak kullanmal›d›r. NSA‹‹’lara iyi yan›t veren hastalarda, ilaç
kesildi¤inde aktif hastal›k ortaya ç›k›yorsa, aktif hastal›k boyunca sürekli kullan›m tercih edilir. ‹ndometasinin
di¤er NSA‹‹’lara üstünlü¤ü yoktur. COX-2 selektif olan ve olmayan NSA‹‹’lar aras›nda etkinlik aç›s›ndan fark
görünmemektedir. NSA‹‹’larla tedavi baﬂland›ktan 15 gün sonra tedaviye yan›t de¤erlendirilerek iyi yan›t
varsa tedaviye aktif hastal›k boyunca devam edilmesi, yoksa baﬂka bir NSA‹‹’a geçilmesi önerilir.
6. Standart NSA‹‹ ve TNF inhibitörlerine ra¤men a¤r›s› devam eden veya bu ilaçlar›n kontrendike oldu¤u
ve/veya tolere edilemedi¤i hastalarda a¤r›n›n giderilmesi için parasetamol ve di¤er a¤r› kesici ajanlar›n
denenmesi uygundur.
7. Kas-iskelet enflamasyonu olan bölgelere lokal glukokortikoid enjeksiyonu düﬂünülebilir. Aksiyel hastal›k
nedeniyle tedavi edilen hastalarda düﬂük doz sistemik glukokortikoidlerin yarar› yoktur. Gere¤inde, seçilmiﬂ
hasta grubunda (aktif inflamatuar barsak hastal›¤› gibi) k›sa süreyle orta veya yüksek doz glukokortikoid
kullan›labilir
8. Sadece aksiyel tutulumu olan hastalarda konvansiyonel hastal›k modifiye edici ajanlar›n etkili oldu¤una
dair kan›t yoktur; periferik artriti olan hastalarda sülfasalazin denenmesi uygundur.
9. Konvansiyonel tedaviye ra¤men devam eden yüksek hastal›k aktivitesi olan hastalarda biyolojik hastal›k
modifiye edici ajanlar düﬂünülmelidir; güncel uygulama TNF inhibitörlerinin baﬂlanmas›d›r. Devam eden
yüksek hastal›k aktivitesinin her zaman enflamasyonla iliﬂkili olmayabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
Spinal fraktür gibi di¤er olas› nedenler görüntüleme gibi uygun yöntemler kullan›larak araﬂt›r›lmal›,
fraktürün travma olmadan da ortaya ç›kabilece¤i unutulmamal›d›r.
10. TNF inhibitörü ile tedavi baﬂar›s›z olursa, baﬂka bir TNF inhibitörü* veya IL-17 inhibitörü** ile tedaviye
geçilmesi de¤erlendirilmelidir

*Komite üyelerinin öneriye kat›lma düzeyi. axSpA: Aksiyel spondiloartrit; COX-2: Siklooksijenaz-2; IL: ‹nterlökin, NSA‹‹: Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar; TNF:
Tümör nekrozis faktör.
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durulmal›d›r (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi:
8.4±1.6).
axSpA tedavi edilmedi¤inde hastalarda iﬂ gücü verimlili¤inde azalma ve iﬂ gücü kayb›na yol açt›¤› için toplumsal aç›dan sorun oluﬂturmaktad›r.[35] Di¤er yandan tedavi
karar› al›n›rken maliyet de göz önünde bulundurulmal›d›r. Burada bahsedilmek istenen hekimin pahal› ilaçlardan (belki de daha etkin) sak›nmas› de¤il, daha ucuz ilaç
ve non-farmakolojik tedaviler ile baﬂar› sa¤lanabilecek
durumlarda gereksiz pahal› ilaç kullanmamas› gerekti¤idir.[36] Bir önceki genel ilkede oldu¤u gibi burada da
ASAS/EULAR önerilerindeki “romatolog” ifadesi “hekim” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Genel ‹lke 6
Tedavi önceden belirlenmiﬂ bir hedefe yönelik olarak planlanmal›d›r (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi:
9.3±1.3).
Tedavi plan› belirlenirken hasta ile hekim birlikte nelerin hedeflendi¤ini tart›ﬂmal› ve bu hedef do¤rultusunda
yol al›nmal›d›r. Bu ilke ASAS/EULAR tedavi önerilerindeki dördüncü madde idi. Ancak bu öneri kan›ta dayal›
olmaktan ziyade klinik kullan›mda her hasta için geçerli
oldu¤u için genel ilkelerden biri haline getirilmiﬂtir.
Genel ‹lke 7
Komorbiditesi olan ve tedavi edilmesi güç hastalar romatoloji uzman(lar)›n›n oldu¤u merkezlerde izlenmelidir (Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.1±0.5).
Bu ilke yeni oluﬂturulmuﬂtur. Daha önceki ilkelerde
hastal›k yönetimi her zaman romatologlar taraf›ndan yap›lamayaca¤› için ASAS/EULAR önerilerindeki “romatolog” ifadesi hekim olarak de¤iﬂtirilmiﬂti. Ancak komorbid hastal›klara sahip veya çoklu tedavilere yan›t al›namayan hastalar›n romatoloji uzmanlar› taraf›ndan takip edilmesi uygun olaca¤›ndan bu genel ilke eklendi.

Öneriler
Öneri 1
axSpA hastalar›n›n tedavisi hastal›¤›n o s›radaki belirti ve
bulgular› (aksiyel, periferik, ektstra-artiküler bulgular), hastan›n komorbiditeleri ve psikososyal faktörler gibi özelliklerine
göre bireyselleﬂtirilmelidir (Kan›t düzeyi: V; Önerinin gücü:
D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.8±0.4).
axSpA, genel ilkelerde de belirtilmiﬂ oldu¤u gibi çeﬂitli eklem ve eklem d›ﬂ› bulgular›n eﬂlik edebildi¤i kompleks bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n seyri boyunca da bulgular›n seyri farkl›l›k gösterebilmekte ve yeni bulgular eklenebilmektedir. Kontrollü çal›ﬂmalardaki hastalar›n ho-
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mojen oldu¤u düﬂünülse de bu çal›ﬂmalarda günlük pratikte temsil edilmemiﬂ hastalar bulunmaktad›r. Bu nedenle tedavi plan› her hastada bireyselleﬂtirilmeli ve hastan›n tüm semptom ve bulgular›, komorbiditeleri ve psikososyal özellikleri bir arada düﬂünülerek yap›lmal›d›r.
Öneri 2
Hastal›¤›n takibi için kullan›lan yöntemler hastan›n kendini de¤erlendirdi¤i ölçekleri, klinik bulgular›, laboratuvar
testlerini ve görüntülemeyi kapsamal› ve tüm bunlar uygun
araçlar kullan›larak ve klinik duruma uygun olarak yap›lmal›d›r. Takip s›kl›¤› her hasta için semptomlara, hastal›k ﬂiddetine ve uygulanan tedaviye göre belirlenmelidir (Kan›t düzeyi: V; Önerinin gücü: D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m
düzeyi: 9.3±0.7).
axSpA’n›n kompleks bir hastal›k oldu¤u göz önünde
bulundurularak takibinde birçok parametre kullan›lmal›d›r. ASAS’›n 2009 y›l›nda haz›rlad›¤› öneriler do¤rultusunda a¤r›, hastal›k aktivitesi (BASDAI), fonksiyonel kapasite (BASFI), spinal mobilite, ﬂiﬂ eklem say›s›, ekstraartiküler bulgular ve akut faz belirteçleri her hastada takip
boyunca de¤erlendirilmelidir.[7] Hastal›k aktivitesini de¤erlendirmede ASAS 2009 önerilerinden sonra geliﬂtirilen di¤er bir hastal›k aktivitesi de¤erlendirme ölçütü olan
Ankilozan Spondilit Hastal›k Aktivite Skoru (ASDAS)
BASDAI ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, longitüdinal izlemde sindezmofit oluﬂumu ile daha yak›ndan iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[31]
Sakroiliak ve spinal MR görüntülemelerinin hastal›k
aktivitesini de¤erlendirmedeki rolü halen tart›ﬂmal›d›r.
Semptomu olmayan hastalarda aktif inflamasyon bulgusunun klinik önemi bilinmedi¤i gibi hastal›k aktivitesi ile
MR’da saptanan aktif inflamasyon aras›ndaki iliﬂki de orta derecededir.[37–40] Di¤er yandan takipte kullan›lmas› için
de fazla pahal› bir yöntemdir. Bu nedenle, izlemde kullan›m› hastal›k aktivitesini derecelendirmede zorluk yaﬂanan hastalar d›ﬂ›nda önerilmemektedir. Sakroiliak grafinin takipte kullan›lmas› da tart›ﬂmal› bir konudur. Spinalgrafi, prognozun daha iyi bir göstergesi olsa da[31,33] sindezmofit oluﬂumunun çok yavaﬂ olmas› nedeniyle takipte
kullan›m› k›s›tl›d›r. Takip için kullan›lacaksa da en az 2
y›l arayla yap›lmas› önerilmektedir.
Tedavi planlamas›nda oldu¤u gibi takip s›kl›¤› da, her
hastada hastal›k aktivitesi ve ﬂiddeti ile almakta oldu¤u
tedavi göz önüne alarak bireyselleﬂtirilmelidir.
Öneri 3
Tedaviyi planlarken kullan›lacak önceden belirlenmiﬂ tedavi hedefi ASAS parsiyel remisyon, ASDAS düﬂük hastal›k
aktivitesi veya ASAS40 kriterlerinin karﬂ›lanmas› olabilir
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(Kan›t düzeyi: V; Önerinin gücü: D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 8.7±1.2).
Genel ilkelerdeki alt›nc› maddede belirtilmiﬂ oldu¤u
gibi hedefe yönelik tedavi kavram›n›n bir parças› olarak
hasta ile hekimin beraber karar verdi¤i bir tedavi hedefi
belirlenmelidir. ASAS/EULAR komitesi tedavi hedefini
inaktif hastal›k olarak belirlenmiﬂtir. AS ve PsA önerilerinde oldu¤u gibi spesifik bir tedavi hedefi önermekten
kaç›nm›ﬂt›r. Biz ise burada daha spesifik bir tedavi hedefi
belirleyerek bunun ASAS parsiyel remisyon, ASDAS düﬂük hastal›k aktivitesi veya ASAS40 kriterlerinin karﬂ›lanmas›n› önerdik.
Öneri 4
Hastalar axSpA hakk›nda e¤itilmeli, düzenli olarak egzersiz yapmaya ve sigara içiyorlarsa b›rakmaya teﬂvik edilmelidir; fiziksel tedavi düﬂünülmelidir. Kapl›ca tedavisi hastal›¤›n aktif döneminde uygulanmamal›d›r (Kan›t düzeyi: IA, II,
V; Önerinin gücü: A, B, D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi:9.4±0.7).
Hastal›klar› konusunda e¤itim verilen inflamatuar artrit hastalar›nda tedaviye uyumunun daha iyi oldu¤u ve
düzenli fiziksel aktivitede bulunma oran›n›n yükseldi¤i
bilinmektedir.[41–43] Bu nedenle tüm axSpA hastalar› hastal›klar›, tedaviler, fiziksel aktivitenin önemi ve yaﬂam tarz›
de¤iﬂikli¤i gibi konularda e¤itilmelidir. Fiziksel tedavi,
evde yap›lan egzersizlere göre daha etkili olsa da[44] devaml›l›¤›n sürdürebilmesindeki güçlük ve pahal› olmas›
nedeniyle her hastaya öncelikle evde yapacaklar› egzersizler önerilmelidir. Seçilmiﬂ hastalarda fiziksel tedavi
düﬂünülebilir. Sigara içicili¤i hastal›k aktivitesi, sindezmofit oluﬂumu ve MR’da aktif inflamasyon ile yak›ndan
iliﬂkilidir.[45–47] Sigaran›n b›rak›lmas› hastal›k semptom ve
bulgular›na iyi geldi¤i gösterilmiﬂ olmasa da sigara kullanan hastalar›n sigaray› b›rakmas› teﬂvik edilmelidir. Ülkemizdeki birçok hastan›n kapl›ca tedavisine e¤ilimi oldu¤u için son cümle olarak aktif hastal›¤› olanlarda bu tedaviden kaç›n›lmas› önerisi eklenmiﬂtir. Ancak bu öneri
için komite daha sonras›nda sistematik literatür taramas›
yap›larak bu önerinin tekrar de¤erlendirilmesini uygun
buldu.
Öneri 5
A¤r›s› ve tutuklu¤u olan hastalarda birinci basamak tedavisi olarak bir NSA‹‹, riskleri ve yararlar› göz önünde bulundurulmak suretiyle maksimum doza ç›k›larak kullanmal›d›r.
NSA‹‹’lara iyi yan›t veren hastalarda, ilaç kesildi¤inde aktif
hastal›k ortaya ç›k›yorsa, aktif hastal›k boyunca sürekli kullan›m tercih edilir. ‹ndometasin’in di¤er NSA‹‹’lara üstünlü¤ü
yoktur. COX-2 selektif olan ve olmayan NSA‹‹’lar aras›nda

etkinlik aç›s›ndan fark görünmemektedir. NSA‹‹’larla tedavi
baﬂland›ktan 15 gün sonra tedaviye yan›t de¤erlendirilerek iyi
yan›t varsa tedaviye aktif hastal›k boyunca devam edilmesi,
yoksa baﬂka bir NSA‹‹’a geçilmesi önerilir (Kan›t düzeyi: IA,
V; Önerinin gücü: A, D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m
düzeyi: 8.3±1.3).
Non-steroid anti-inflamatuar (NSA‹‹)’lar hastal›¤›n
erken döneminde yüksek oranda fayda sa¤lad›¤› bilindi¤i
için axSpA’da halen birinci basamak tedavidir.[48] Risk ve
yarar dengesi gözetilerek semptomlar› azaltmada tolere
edilebilen maksimum doza ç›k›lmas› hedeflenmelidir.
Daha önceki çal›ﬂmalardan farkl› olarak,[49,50] yak›n zamanda yap›lan bir randomize kontrollü çal›ﬂmada
NSA‹‹’lar›n devaml› kullan›m›n›n ihtiyaç halinde kullan›ma göre sindezmofit oluﬂumunu önlemede daha etkili
oldu¤u gösterilememiﬂtir.[51] NSA‹‹’lar›n uzun dönemde
gastrointestinal, renal ve kardiyovasküler sistem üzerine
olas› yan etkileri de göz önüne al›nd›¤›nda sadece aktif
hastal›k süresince devaml› kullan›lmas› önerilmektedir.
Ancak NSA‹‹ kullanmayan axSpA hastalar›nda kullananlara göre daha yüksek mortalite oranlar› bulunmuﬂtur.[52,53] Uzun dönemde komorbiditelere sebep olabilece¤i için devaml› NSA‹‹ kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas› gerekip gerekmedi¤i tart›ﬂmal› bir konudur.
ASAS/EULAR komitesi bu öneride spesifik bir
NSA‹‹ önermemiﬂti. Biz burada indometazinin di¤er
NSA‹‹’lara üstünlü¤ü olmad›¤›n› ve COX-2 selektif olan
ve olmayan NSA‹‹’lar aras›nda da etkinlik aç›s›ndan fark
gösterilmedi¤ini ekledik.[54] Ayr›ca NSA‹‹’›n yeni baﬂland›¤› hastalar›n 15 gün sonra de¤erlendirilmesini ve klinik
yan›t görülmedi¤inde baﬂka bir NSA‹‹’›n denenmesini
önerdik. Komite bu önerinin de sistematik literatür taramas› yap›larak ileride tekrar de¤erlendirilmesini planlad›.
Öneri 6
Standart NSA‹‹ ve TNF inhibitörlerine ra¤men a¤r›s›
devam eden veya bu ilaçlar›n kontrendike oldu¤u ve/veya tolere edilemedi¤i hastalarda a¤r›n›n giderilmesi için parasetamol ve di¤er a¤r› kesici ajanlar›n denenmesi uygundur (Kan›t
düzeyi: V; Önerinin gücü: D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 8.8±1.1).
A¤r› kesicilerin axSpA hastalar›ndaki etkinli¤ini araﬂt›ran bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Di¤er yandan standart tedavilere ra¤men semptomlar› devam eden hastalarda, standart tedaviyi tolere edemeyen veya bu tedavilerin kontrendike oldu¤u durumlarda parasetamol ve di¤er
a¤r› kesiciler önerilmektedir. Biz burada ASAS/EULAR
önerilerindeki “opioid benzeri ilaçlar” yerine “di¤er a¤r›
kesici ajanlar” demeyi uygun bulduk.
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Öneri 7
Kas-iskelet enflamasyonu olan bölgelere lokal glukokortikoid enjeksiyonu düﬂünülebilir. Aksiyel hastal›k nedeniyle tedavi edilen hastalarda düﬂük doz sistemik glukokortikoidlerin
yarar› yoktur. Gere¤inde, seçilmiﬂ hasta grubunda (aktif inflamatuar barsak hastal›¤› gibi) k›sa süreyle orta veya yüksek
doz glukokortikoid kullan›labilir (Kan›t düzeyi: II, V; Önerinin gücü: B, D; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi:
9.1±0.8).
Kan›t olmamakla beraber artrit ve entezit için lokal
glukokortikoid enjeksiyonu önerilmektedir. ASAS/EULAR önerilerinde aksiyel hastal›¤› olanlarda uzun dönem
glukokortikoid kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r denmiﬂti.
K›sa dönem kullan›m ile ilgili olarak 2014 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ olan çift kör randomize kontrollü bir çal›ﬂma gösterilmiﬂtir.[55] ‹ki hafta süren bu çal›ﬂmada hastalar 3 kola
randomize edilmiﬂtir; 20 mg/gün (n=13), 50 mg/gün
(n=12) ve plasebo (n=14). Birincil sonlan›m noktas› 2 haftan›n sonunda BASDAI ölçe¤inde %50’den fazla iyileﬂme olarak belirlenmiﬂtir. Birincil sonlan›m noktas›n› karﬂ›layan hasta oran› 50 mg kolunda %33, 20 mg kolunda
%27 ve plasebo kolunda ise %8 saptanm›ﬂt›r. Plasebo ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu oranlar her 2 glukokortikoid kolunda da anlams›z bulunmuﬂtur. Sadece 50 mg kolu BASDAI’de iyileﬂme skoru aç›s›ndan plasebodan üstün görülmüﬂtür. Bu nedenle biz “Aksiyel hastal›¤› olanlarda uzun
dönem glukokortikoid kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r”
önerisini “Aksiyel hastal›k nedeniyle tedavi edilen hastalarda düﬂük doz sistemik glukokortikoidlerin yarar› yoktur” ﬂeklinde modifiye ettik. Orta veya yüksek doz kullan›m›n› ise sadece eﬂlik eden inflamatuar barsak hastal›¤›
gibi glukokortikoid kullan›m›n›n endike oldu¤u durumlar›n varl›¤›nda k›sa süreyle kullan›lmas› ﬂeklinde önerdik.
Öneri 8
Sadece aksiyel tutulumu olan hastalarda konvansiyonel
hastal›k modifiye edici ajanlar›n etkili oldu¤una dair kan›t
yoktur; periferik artriti olan hastalarda sülfasalazin denenmesi uygundur (Kan›t düzeyi: IA; Önerinin gücü: A; Çal›ﬂma
üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.3±0.9).
ASAS/EULAR 2010 önerilerinde ilk cümle “Aksiyel
tutulumu olan hastalarda sülfasalazin ve metotreksat tedavisinin etkili oldu¤una dair kan›t bulunmamaktad›r”
ﬂeklindeydi. Ancak 2016 y›l›nda “Sadece aksiyel tutulumu
olan hastalar normalde konvansiyonel hastal›¤› modifiye
eden anti romatizmal ilaçlarla (DMARD) tedavi edilmemelidir” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. NSA‹‹ ve biyolojik tedavilerin etkili olmad›¤› veya kontrendike oldu¤u durumlarda k›saca baﬂka tedavi seçene¤i kalmayan hastalar-
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da k›sa süreli konvansiyonel DMARD’lar›n denenebilece¤ini önermiﬂlerdir. Ancak biz bu öneride önceki öneriye sad›k kalarak aksiyel hastal›¤› olanlarda konvansiyonel
DMARD’lar›n etkin oldu¤una dair kan›t olmad›¤› bilgisini yinelemek istedik.[56–58] Periferik artriti olan hastalarda sülfasalazin denenmesi önerisini ayn› ﬂekilde onaylad›k.
Öneri 9
Konvansiyonel tedaviye ra¤men devam eden yüksek hastal›k aktivitesi olan hastalarda biyolojik hastal›k modifiye edici
ajanlar düﬂünülmelidir; güncel uygulama TNF inhibitörlerinin baﬂlanmas›d›r. Devam eden yüksek hastal›k aktivitesinin
her zaman enflamasyonla iliﬂkili olmayabilece¤i göz önünde
bulundurulmal›d›r. Spinal fraktür gibi di¤er olas› nedenler
görüntüleme gibi uygun yöntemler kullan›larak araﬂt›r›lmal›,
fraktürün travma olmadan da ortaya ç›kabilece¤i unutulmamal›d›r (Kan›t düzeyi: IA, V; Önerinin Gücü: A, D; Çal›ﬂma
üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.4±0.5).
Konvansiyonel tedaviye ra¤men aktif hastalarda biyolojik DMARD tedavisi önerilmektedir. Biyolojik tedavi
karar› öncesinde ilk ad›m romatolo¤un s›n›flama kriterlerinden ba¤›ms›z olarak hastan›n tan›s›n› axSpA aç›s›ndan
tekrar gözden geçirmesidir. ‹kinci ad›m biyolojik tedaviden fayda görecek bir hasta olup olmad›¤›n› de¤erlendirmektir. Bunun için aranan koﬂullar CRP yüksekli¤i
ve/veya sakroiliak veya spinal MR’da aktif inflamasyon
ve/veya radyografik sakroiliitin varl›¤›d›r. ASAS/EULAR
komitesi bu koﬂullar aras›nda en büyük önemi CRP yüksekli¤ine vermektedir.[59,60] Tüm TNFi radyografik axSpA’da onaylanm›ﬂken infliksimab d›ﬂ› di¤er TNFi nonradyografik axSpA’da yüksek CRP ve/veya MR’da aktif
inflamasyon durumunda onayl›d›r.[61] ‹nfliksimab ve sekukinumab için radyografik sakroiliit ﬂart› bulunmaktad›r.[61]
Üçüncü ad›m hastan›n konvansiyonel tedavileri do¤ru ve
uygun kulland›¤›ndan emin olmakt›r. Konvansiyonel tedavi, aksiyel tutulumu bask›n hastalarda non-farmakolojik tedavi ve 4 hafta süreyle tolere edilebilen maksimum
dozda en az 2 farkl› NSA‹‹ tedavisi olarak, periferik eklem tutulumu bask›n olan hastalarda ek olarak lokal glukokortikoid enjeksiyonu ve sülfasalazin tedavisi olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Dördüncü ad›m ise yüksek hastal›k aktivitesinin varl›¤›n› (ASDAS≥2.1 veya BASDAI≥4)saptamakt›r. 12 hafta sonras›nda tedavi yan›t› de¤erlendirilirken
tedavi baﬂ›nda kullan›lan ölçüt kullan›lmal›d›r. Klinik
olarak anlaml› iyileﬂme ASDAS’da 1.1 iken BASDAI’de
2.0’d›r.[62] Son olarak biyolojik DMARD tedavisinin risk
ve yararlar› göz önüne al›nmal› ve hasta ile ortak bir karar do¤rultusunda tedaviye baﬂlanmal›d›r. ASAS/EULAR komitesi burada önceli¤i güvenlik verisi daha uzun
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süreli oldu¤u için TNFi’ne vermiﬂtir. Persistan yüksek
aktiviteli hastalarda TNFi ile deneyim daha fazlad›r. Sadece radyografik sakroiliiti olan hastalarda onaylanm›ﬂ
olmas›[21,63] ve Crohn hastal›¤›nda plaseboya göre etkisiz
bulunmas›[64] sekukinumab›n kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r.
Di¤er yandan di¤er bir eklem d›ﬂ› bulgu olan sedefte etkinli¤i kan›tlanm›ﬂt›r.[65] TNFi’ni kafa kafaya karﬂ›laﬂt›ran
bir çal›ﬂma olmad›¤› için baz› özel durumlar d›ﬂ›nda spesifik bir ilaç öncelikle önerilmemiﬂtir. ‹nflamatuar barsak
hastal›¤›nda[66] ve üveitte[67] monoklonal antikorlar›n öncelikle tercih edilebilece¤i ve etanerseptin sedef lezyonlar›nda görece daha az etkin olmas›,[68] üveit atak s›kl›¤›n›
artt›rabilmesi[69,70] ve inflamatuar barsak hastalar›nda etkili olmamas›[71] özel durumlara örnek olarak gösterilmiﬂtir.
ASAS/EULAR önerilerinde 13. madde “Hastal›¤›n
seyri esnas›nda aniden geliﬂen ve do¤rudan inflamasyona
ba¤lanamayan omurga a¤r›lar› spinal fraktür gibi durumlar uygun görüntüleme yöntemleriyle araﬂt›r›lmal›d›r”
idi. Biz burada yüksek hastal›k aktivitesi devam eden her
hastada inflamasyon d›ﬂ› nedenlerin de ak›lda tutulmas›n› gerekti¤i önerisini ekledik.[72] Spinal fraktürün travma
olmadan da olabilece¤ine dikkat çekmek istedik.[73]

r›n uzun dönemdeki maliyeti ve ilaç azaltma çal›ﬂmalar›nda
etkinli¤in sürdürülebilir oldu¤unun gösterilmiﬂ oldu¤ugöz
önüne al›nd›¤›nda,[77–79] kal›c› remisyon sa¤lanan hastalarda
biyolojik DMARD’lar›n dozu azalt›labilir veya uygulama
aral›¤› artt›r›labilir. ‹lac›n kesilmesi yüksek oranda nükse sebep oldu¤u için,[80,81] biyolojik DMARD’lar›n azalt›lmas› çok
yavaﬂ yap›lmal›d›r. Kesilme karar› ise hasta ile ortak verilmelidir.
Öneri 12
Dirençli a¤r›s› veya k›s›tl›l›¤› olan, radyografi ile gösterilmiﬂ yap›sal hasar› olan hastalarda yaﬂa bak›lmaks›z›n total
kalça artroplastisi düﬂünülmelidir; ﬂiddetli, k›s›tlay›c› deformitesi olan hastalar için uzmanlaﬂm›ﬂ merkezlerde, multidisipliner bir yaklaﬂ›mla spinal düzeltici osteotomi uygulanmas› düﬂünülebilir (Kan›t düzeyi: IV; Önerinin gücü: C; Çal›ﬂma
üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 8.9±1.1).
Yap›sal hasara ba¤l› ﬂiddetli a¤r›s› veya k›s›tl›l›¤› olan
her yaﬂta hastada total kalça artroplastisi düﬂünülmelidir.
Özellikle genç hastalarda çimentosuz protezler tercih
edilmelidir. Biz bu öneriye spinal cerrahi uygulamas›n›n
“multidisipliner bir yaklaﬂ›mla” yap›lmas› gerekti¤ini ekledik.

Öneri 10
TNF inhibitörü ile tedavi baﬂar›s›z olursa, baﬂka bir TNF
inhibitörü* veya IL-17 inhibitörü** ile tedaviye geçilmesi de¤erlendirilmelidir.(Kan›t düzeyi: II*, IB**; Önerinin gücü B*,
A**; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 9.6±0.5).
TNFi ile tedavi baﬂar›s›zl›¤› olan hastalarda di¤er bir
TNFi tedavisinin de ilk kullan›mdaki kadar olmasa da etkin oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar vard›r.[74,75] Sekukinumab tedavisi de TNF naif hastalarda oldu¤undan daha az
olsa da TNFi’ne yan›ts›z olan hastalarda etkilidir.[76] axSpA hastal›¤›nda TNFi’ne primer yan›ts›zl›k az görülen
bir durum oldu¤u için böyle hastalarda tan› tekrar gözden geçirilmelidir. Tan›dan emin olunursa sekukinumab
gibi baﬂka bir yolak üzerinden iﬂleyen bir ilaca geçmek
daha ak›lc› bir yol gibi görünmektedir. Sekukinumab› yan
etki nedeniyle kullanamayan hastalarda da uygun bir seçenek olarak görülmektedir. Sekukinumaba yan›ts›z hastalarda ise TNFi etkinli¤ine dair bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r.
Öneri 11
Kal›c› remisyon sa¤lanan hastalar biyolojik hastal›k modifiye edici ajan›n azalt›lmas› aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir
(Kan›t düzeyi: II; Önerinin gücü: B; Çal›ﬂma üyelerinin öneriye kat›l›m düzeyi: 8.9±1.3).
En az 6 ayd›r ASDAS’a göre inaktif olan hastalar›n kal›c› remisyonda oldu¤u düﬂünülebilir. Biyolojik DMARD’la-

Tart›ﬂma
Burada Türkiye Romatoloji Derne¤i’nin görevlendirdi¤i bir komite olarak, axSpA yönetimi için ASAS/EULAR 2016 önerilerini modifiye ederek haz›rlad›¤›m›z
önerileri sunduk. Önerilerin modifikasyonundaki öncelikli amac›m›z ülkemize özgü koﬂullar› ön planda tutarak
bu önerileri ülkemize uygun hale getirmekti. Di¤er yandan baz› önerilerde, uzman görüﬂüne dayanan ve uluslararas› alanda da kabul görebilecek de¤iﬂiklikler veya eklemeler de yapt›k. Haz›rlad›¤›m›z önerilerin axSpA hastalar› ile ilgilenen romatologlara ve di¤er branﬂlardan hekimlere klinik uygulamada yararl› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Önerilerde 7 genel ilke bulunmaktad›r. Özetlemek
gerekirse, genel ilkeler axSpA hastalar›n›n yönetimindeki
temel prensipleri içermektedir. axSpA’n›n çeﬂitli eklem
ve eklem d›ﬂ› bulgularla karakterize kompleks bir hastal›k
oldu¤u, multidisipliner bir yaklaﬂ›m ile yönetilmesi gerekti¤i, tedavideki birincil amac›n progresif yap›sal hasar›n önlenmesi ve hayat kalitesinin en üst seviyeye ç›kar›lmas› oldu¤u, non-farmakolojik tedavi yöntemlerinin tüm
süreçlerde kullan›lmas› gerekti¤i, hastal›¤›n t›bbi, bireysel ve toplumsal yük getirdi¤inin göz önüne al›narak tedavi planlamas›n›n yap›lmas› gerekti¤i, hasta ile hekimin
tüm süreçte bilgi al›ﬂveriﬂi içinde olarak ortak bir hedef
do¤rultusunda hareket etmesi gerekti¤i genel ilkeleri
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oluﬂturmaktad›r. Biz burada ASA/EULAR 2016’daki genel ilkelere yeni bir madde ekleyerek yönetimi zor olan
hastalar›n romatolog taraf›ndan izlenmesinin daha uygun
oldu¤una dikkat çekmek istedik.
Genel ilkeler non-radyografik ve radyografik axSpA
hastalar› için geçerli olmakla beraber tedavi önerilerinde
bu 2 grup için baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r. NSA‹‹’lar
tüm axSpA hastalar›nda ilk tercih edilecek ilaçlard›r. Biyolojik ajanlar NSA‹‹’lara dirençli veya intolerans› olan
hastalarda düﬂünülmelidir. Biyolojik baﬂlama öncesinde
her hastada standart bir yol izlenmelidir. Hastal›¤›n tan›s›n›n do¤rulanmas›, konvansiyonel ilaçlara direncin veya
intoleras›n gerçekli¤inin sorgulanmas›, hastal›k aktivitesinin standart ölçütlerle, görüntüleme yöntemleri ve akut
faz reaktanlar› ile de¤erlendirilmesi her hastada gerekmektedir. Biyolojik ajan olarak TNFi veya sekukinumab
kullan›labilmekle beraber, uzun dönem güvenlik verisi
nedeniyle TNFi mevcut prati¤imizde daha ön plana geçmektedir. Ancak bu önerinin sistematik literatür taramas› ile tekrar güncellenebilece¤ini düﬂünmekteyiz. Tüm
TNFi ve sekukinumab radyografik AS’de kullan›labilmektedir. Non-radyografik axSpA’da ise infliksimab ve
sekukinumab›n verisi bulunmamaktad›r. TNFi aras›nda
tercihte bulunurken, hastalar›n eklem d›ﬂ› bulgular› ve kiﬂisel tercihleri göz önünde bulundurularak yap›labilir.
Di¤er yandan TNFi’ni kafa kafaya karﬂ›laﬂt›ran etkinlik
ve güvenlik verisi bulunmamaktad›r. Kal›c› remisyon sa¤lanan hastalarda tedavi azalt›lmas› yap›labilece¤i, ancak
kesilmenin yüksek oranda nükse yol açabildi¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Buradaki önerilerin, NSA‹‹ ve biyolojik ilaçlar›n yap›sal hasar üzerine etkileri ve yeni ajanlarla ilgili çal›ﬂmalar
ve sekukinumab›n daha uzun süreli güvenlilik verileri
ç›kt›kça güncellenmesi gerekecektir.
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