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OLGU 

• 46 yaş erkek hasta S.A
• Yaklaşık 10 yıldır dış merkezde 

AS ile takipli
• NSAID uzun süre ihtiyaç 

halinde kullanmış (naproksen, 
asemetazin,İndometazin)
• HLA B27 +
• Bir kez üveit geçirmiş
• Diğer SpA sorgusunda özellik 

yok







Aksiyel SpA’da Hedefimiz ne olmalı?

• Aksiyel SpA’da primer hedef hastaların uzun dönem 
yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır:

• En iyi tedavi hedeflenmeli ve hekim-hasta ortak kararına 
dayanmalıdır

• Aksiyel SpA ağır bir hastalık olma potansiyeline sahiptir 
ve birçok farklı manifestasyonları olabilir multidisipliner 
yaklaşıma ihtiyaç vardır

van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis 
2017;6:978–91
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• Tedavi mutlaka farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi 
kombinasyonu olmalı
• Non farmakolojik  yaşam tarzı değişiklikleri özellikle sigara 

kesilmesi, egzersiz , hasta bilgilendirme en önemli 
bileşenleri oluşturur.



1. Poddubnny D. Arthritis & 
Rheumatism 2012;64(5):1388 1398

2. Zhang S et al. Int J Clin Exp Med 
2015;8(8):13919-27





• 92 Aktif sigara içicisi AS Hastası
• 2 Gruba ayrılıyor
• Bir grupta sigara kesiliyor diğer grupta devam
• Başlangıç ve 6 ay sonra kontrol
• Sigara kesilen grupta Hastalık aktivitesi ,göğüs 

exspansiyonu,solunum fonksiyon testleri,yaşam kalite 
anketlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler 
gözlemlenmiş.



• Obezite ilgili kanıtlar daha net
• Sigara 2 çalışmada olumsuz diğerlerinde ilişkisiz



2017’ye kadar 213 çalışma, 8 tanesi dahil ediliyor

Peourcenau Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 2018 ;99:383- 9

Çalışmalarda kullanılan egzersiz modaliteleri heterojen olmakla birlikte düzenli yapılan egzersiz 
fonksiyonellik, ağrı için
Olumlu etkileri vardır
Bütün kılavuzlarda egzersiz önerilmekte 
En iyi egzersiz programı? 



Hastaya Önerimiz  

•Sigarayı kes
•Kilo ver
•Egzersiz yap
•Bunlar ilaçlar kadar önemli





KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK:
Öneri 1 : Genel Tedavi

The treatment of patients with axSpA should be individualised according 
to the current signs and symptoms of the disease (axial, peripheral, extra-
articular manifestations) and the patient characteristics including 
comorbidities and psychosocial factors.

AxSpA tedavisi, hastalığın belirti ve bulguları (aksiyal, 
periferik ve ekstramuskuloskeletal bulgular) ile hastanın 
komorbiditeleri ve psikososyal durumu değerlendirilerek 

bireyselleştirilmelidir.

AxSpA tedavisi, hastalığın belirti ve bulguları 
(aksiyal, periferik ve ekstraartiküler bulgular) ile 
hastanın komorbiditeleri ve psikososyal durumu 

değerlendirilerek bireyselleştirilmelidir. KANIT DÜZEYİ
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DEĞİŞİKLİK YOK:

Öneri 2 : Hastalık izlemi

19
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AxSpA tedavi takibi, hasta bildirimleri, klinik bulgular, 
laboratuvar testleri ve görüntülemeleri içermelidir. Takip 

sıklığı hastanın belirtileri, şiddeti ve tedaviye göre 
bireyselleştirilmelidir

&

KANIT DÜZEYİ



DEĞİŞİKLİK YOK:

Öneri 2 : Tedavi hedef

2011/25/22

Tedavi, daha önce belirlenmiş tedavi hedefne göre 
yürütülmelidir.
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KANIT DÜZEYİ



Patients should be educated about axSpA and encouraged to 
exercise on a regular basis and stop smoking; physical 
therapy should be considered.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK:

Öneri 4 : Non-farmakolojik Terapi

Hastalar AxSpA konusunda eğitilmeli, düzenli egzersiz 
yapmaları ve sigarayı bırakmaları sağlanmalıdır. 

Fizyoterapi düşünülmelidir.

Hastalar AxSpA konusunda eğitilmeli, düzenli 
egzersiz yapmaları ve sigarayı bırakmaları 
sağlanmalıdır. Fizik tedavi düşünülmelidir.

KANIT DÜZEYİ

2016

2022



Patients suffering from pain and stiffness should use an 
NSAID as frst line drug treatment up to the maximum dose, 
taking risks and benefts into account. For patients who 
respond well to NSAIDs continuous use is preferred if 
symptomatic otherwise.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK:

Öneri 5: NSAİİler

22

Ağrı ve tutukluk şikâyeti olan hastalar ilk basamak tedavisi 
olarak maksimum dozda NSAİİ’lar kullanmalıdır. NSAİİ’lara yanıt 
veren hastalarda semptom kontrolü gerekliyse tedaviye devam 

edilmelidir.

Ağrı ve tutukluk şikâyeti olan hastalar ilk basamak 
tedavisi olarak maksimum dozda NSAİİ’lar kullanmalıdır. 

NSAİİ’lara yanıt veren hastalarda başka takdirde 
semptomatikse tedaviye devam edilmelidir.

2016

KANIT DÜZEYİ

2022



Gelelim olgumuza 

• BASDAI 6.4
• ASDAS-CRP 5.1
• NSAİD yeterli yanıt yok? 

NSAID uzun süre ihtiyaç 
halinde kullanmış 
(naproksen, 
asemetazin,İndometazin
)



  

• NSAİD bir çok kontrollü çalışmada aktif hastalıkta semptomları 
baskılamakta
• İlk seçenek olarak kullanılmalı
• NSAİD arası özel bir seçim yok
• Etkin doz ve süre önemli
• Sürekli kullanım tartışmalı
• Radyolojik progresyon üzerine olan etki tartışmalı
• Komorbitedeleri olmayan ,semptom şiddeti ile ilişkili uzun 

süre kullanılabilir



DEĞİŞİKLİK YOK:

Öneri 6: Ağrı Kesiciler

Bir önceki tedavi başarısız olduğunda veya kontrendike 
olduğunda veya iyi tolere edilemediğinde rezidüel ağrı 
tedavisinde parasetamol ve opioid benzeri ilaçlar gibi 

analjezikler düşünülebilir

2016

2022



DEĞİŞİKLİK YOK: 

Öneri 7: Kortikosteroidler

Kas-iskelet sistemindeki inflamasyonda lokal 
glukokortikoid enjeksiyonu düşünülebilir. Aksiyal 

hastalığı olanlar uzun süre sistemik kortikosteroid 
tedavisi almamalıdır.

2016

2022



• Kortikosteroidlerin sistemik kullanılması tavsiye 
edilmiyor
• Kısa süreli yüksek dozlarda aktiviteyi baskıladığını 

gösteren küçük çalışmalar var
• Lokal periferik durumlarda; izole sakroilit , entezit, 

persistant artrit lokal uygulamalar şeklinde öneriliyor



DEĞİŞİKLİK YOK: 

Öneri 8: DMARDlar

Saf aksiyel hastalığı olanlar sentetik DMARD’lar ile 
tedavi edilmemelidir, periferik artiritli hastalarda 

sulfasalazin düşünülebilir.

2016

2022



• Aksiyel hastalıkta etkisiz
• Biyolojik ajan kullanamayan aksiyel hastalarda SSZ 

kullanılabilir
• MTX yapılan çalışmalarda aksiyel hastalıkta etkisiz(doz düşük 

)
• Periferik semptomları olan hastalarda SSZ ve MTX 

kullanılabilir(SSZ> MTX)
• Konvansiyonel ilaçlar Biyolojik ajanlarda kalış süresini uzatır
• Leflunomide, apremilast, thalidomide, ve pamidronate 

tavsiye edilmiyor



Olgu devam
BASDAI 6.4

ASDAS-CRP 5.1
NSAİD yeterli yanıt yok
Periferik tutulum yok

Üveit tek atak
İBH öyküsü yok
Komorbitide yok

Biyolojik tedavi 
planlandı



Olgu devam 

• 16.11.2020 Anti TNF-alfa tedavisi başlandı(Adalimumab)
• 24.12.2020(1. ay sonra)             CRP:0.7, BASDAI  2.8, 

ASDAS 1.8
• 24.02.2021(3. ay kontrol)          CRP 0.5, BASDAI 1.2, 

ASDAS 1.2
• 14.08.2022 (son kontrol)           CRP 4.2, BASDAI 1.2, 

ASDAS  1.3

 











Tedaviye Yanıt Yoksa ?

• Cevap Bekleyen Sorular?





FAZ 1



FAZ 2



FAZ 3



Hastamız Remisyonda Ne 
Yapalım?



DEĞİŞİKLİK YOK:

Öneri 11->13: bDMARD Doz Düşürme

Hastada kalıcı remisyon varsa bDMARD dozunun 
kademeli olarak düşürülmesi düşünülebilir.

2016

2022



DEĞİŞİKLİK YOK: 
Öneri 13,14: Spinal fraktür, Cerrahi



İlginiz için teşekkürler…… 
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