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• TNF reseptörü ile ilişkili sendrom (TRAPS) 
• Mevolanat kinaz eksikliği (MKD) 

• Hiperiimmunglobulin D sendromu (HIDS)  
• Mevalonik asidüri (MA) 

• Kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS)  
• Ailesel Soğuk Otoenflamatuvar Sendromu (FCAS) 
• Muckle-Wells sendromu (MWS)  
• Kronik infantil nörolojik kutanöz ve artiküler sendrom (CINCA)/ Neonatal başlangıçlı 

multisistem inflamtuar hastalık (NOMID) 
• Dğ nadir hastalıklar 

Monogenik otoinflamatuar sendromlar (OİS) 

• Periyodik ateş, aftöz stomatit, faranjit, adenit sendromu (PFAPA) 

Monogenik olmayan otoinflamatuar sendrom 



Otoinflamatuar Sendromlarda Tedavi Hedefleri 

Hastalık 
aktivitesinin 
erken ve hızlı 

kontrolü 

Hastalık ilişkili 
hasarın 

önlenmesi 

Hastanın günlük 
aktivitelere 
katılımının 
sağlanması 

Yaşam 
kalitesinde 

iyileşme 

Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. ter Haar NM, Oswald M, Jeyaratnam J, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:1636–1644 

Görme-işitme kaybı  
Nörolojik bulgular 
Eklem deformiteleri  
Amiloidoz  



Otoinflamatuar Sendromlarda Tedavi Ajanları 

NSAİİ  

Steroidler  

Kolşisin 

Anti-IL-1  
Anti-TNF  

Anti-IL-6 ? 



 
 

José Noel Ibrahim, Isabelle Jéru. Cytokine signatures in hereditary fever syndromes (HFS). Cytokine & Growth Factor Reviews. Volume 33, February 2017, Pages 19-34 



Anakinra  
Rekombinant IL-1 reseptör 
antagonisti  
Hedef: IL-1 reseptörü  
YÖ: 4-6 saat- günlük uygulama  

Canakinumab 
İnsan IL-1β mAb  
Hedef: IL-1β  
YÖ: 28 gün -2 ayda bir  

Rilonacept  
Füzyon proteini: IL-1 reseptör +IL-1 
aksesuar prt. (IL-1 TRAP)  
Hedef: IL-1β (+IL-1 α +IL-1Ra)   
YÖ: 8.6 gün -haftalık uygulama  



TRAPS  

Tekrarlayıcı ateş atakları, migratuar eritematöz raş, periorbital 
ödem ve konjuktivit, abdominal ağrı, miyalji, LAP, serozit, artralji  

Olasılıkla TNFRSF1A mutasyonlarındaki geniş spektrum 
nedeniyle, klinik olarak büyük oranda heterojenite 

Ortalama başlangıç yaşı 4.3, % 9 hastada 30 yaşından sonra 
başlangıç. 

%10-25 hastada AA amiloidoz gelişimi 



TRAPS- steroid, kolşisin 

NSAİİ ve steroidler 
akut atak ve klinik 

bulguların 
kontrolünde sıklıkla 

kullanılır. 

NSAİİ tedavisinden 
biraz, kolşisin veya 
immünomodülatör  

ilaçlardan çok az 
faydalanım 

Yüksek doz oral 
steroid tedavisi 

etkili ancak uzun 
süreli kullanımda 

yan etki maruziyeti 

Steroidler reaktif 
amiloidoz gelişme 

riskinden tam 
koruma 

sağlamıyor* 

Sag E, Bilginer Y, Ozen S. Autoinflammatory Diseases with Periodic Fevers. Curr Rheumatol Rep (2017) 19: 41 



TRAPS- Etanersept  

Eurofever veritabanında*  

Etanersept (ETN) hastaların yaklaşık 
%87’sinde etkili,  

Tam yanıt sadece %30 

Açık etiketli prospektif bir 
çalışmada**  

ETN ile hastaların çoğunda 
başlangıçta klinik bulgular ve 

inflamatuar parametrelerde iyileşme, 
Ancak etkinlik zaman içinde azalmış 

ve anti-IL-1 tedavilere değişim. 

*Ter Haar N, Lachmann H, Ozen S, et al. Treatment of autoinflammatory diseases: results from the Eurofever Registry and a literature review. Ann Rheum Dis. 2013;72(5):678–85.  
**Bulua AC,MogulDB, AksentijevichI, et al. Efficacy of etanercept in the tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome: a prospective, open-label, dose-escalation study. Arthritis Rheum. 
2012;64(3):908–13. 
 
 



TRAPS- Anakinra  

•Eurofever: anakinra (ANA) ile  
•Tam yanıt %79 
•Parsiyel yanıt oranı %16 * 

Beş hastanın değerlendirildiği bir 
çalışmada ANA tedavisi klinik ve 
akut faz yanıtı üzerine etkili.**  

*Ter Haar N, Lachmann H, Ozen S, et al. Treatment of autoinflammatory diseases: results from the Eurofever Registry and a literature review. Ann Rheum Dis. 2013;72(5):678–85.  
** Gattorno M, Pelagatti MA, Meini A, et al. Persistent efficacy of anakinra in patients with tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome. Arthritis Rheum. 2008;58(5):1516–20. 

 

Anakinra doz: 1.5 mg/kg/gün 
11 ay izlem 



TRAPS- Canakinumab 1 
İlk faz 2 çalışması 2016 yılında yayınlanmış. 

Aktif ve kronik 20 TRAPS hastası  

CANA 150 mg (2 mg/kg  ≤ 40 kg)/ 4 haftada bir, toplam 4 ay  

Klinik ve serolojik bulgularda hızlı iyileşme (19/20 hasta) 

Kesilme fazında relaps ve re-tedavi ve tekrar iyi yanıt-24 ay devam 

*Gattorno M, Obici L, Cattalini M et al. Canakinumab treatment for patients with active recurrent or chronic TNF receptor-associated periodic syndrome (TRAPS): an open-label, phase II study. 
Ann Rheum Dis 2017; 76(1):173-8.  



TRAPS- Canakinumab 2 
Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz-3 çalışma.*  

3 hastalık grubu: CD dirençli FMF (n:63), MKD (n:72), TRAPS 
(n:46) 

CANA 150 mg/4 haftada bir SC veya plaseboya randomizasyon 

16 haftadan itibaren randomizasyon çekilmiş-açık etiketli periyot-
112 hafta izlem 

Pr sonlanım noktası tam yanıt (atağın düzelmesi ve 16 haftaya 
kadar atak olmaması)  

*De Benedetti, F.; Gattorno, M.; Anton, J.; Ben-Chetrit, E.; Frenkel, J.; Hoffman, H.M.; Koné-Paut, I.; Lachmann, H.J.; Ozen, S.; Simon, A.; et al. Canakinumab for the Treatment of Autoinflamatory 
 Recurrent Fever Syndromes. N. Engl. J. Med. 2018, 378, 1908–1919. 



  %45  

  %73  



TRAPS-dğ biyolojikler 

IL 6 inhibisyonu 
ile ilgili veriler 

kısıtlı. 

İnfliximab ve 
adalimumab 
paradoksal 

hastalık 
alevlenmesine 

neden 
olabilir.*,** 

Ancak literatürde 
tosilizumab ile 

ilgili başarılı 
sonuçlar bildiren 
vaka sunumları 

mevcut. 

*Drewe E, Powell RJ, McDermott EM. Comment on: Failure of anti-TNF therapy in TNF receptor 1-associated periodic syndrome (TRAPS). Rheumatology (Oxford) 2007; 46:18656 
**Nedjai B, Hitman GA, Quillinan N et al Proinflammatory action of the antiinflammatory drug infliximab in tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome. Arthritis Rheum 2009; 60:619–25  
  



TRAPS- SHARE önerileri* 

NSAİİ’ler inflamatuar atak 
sırasında semptomları 

iyileştirebilir. 

Kısa süreli steroid kullanımı, 
NSAİİ ile birlikte vaya tek 
başına, inflamatuar atağı 
sonlandırmada etkilidir. 

Steroidler uzun dönemde 
etkinliğini kaybedebilir. 

IL-1 blokajı hastaların 
çoğunda faydalıdır. 

ETN etkilidir ancak bazı 
hastalarda uzun dönemde 

etkinlik kaybı oluşabilir. 

Sık atak/ ataklar arası 
subklinik inflamasyon 

varlığında, sürekli IL-1 blokajı 
ya da ETN tedavisi önerilir. 

Yeterli dozda alınmasına 
rağmen bir IL-1 blokajı yapan 
ilaç tedavisine yanıtsızlık ya 

da intolerans varsa ETN ya da 
diğer IL-1 blokaj ajanına 

geçilebilir.   

Benzer şekilde ETN 
etkisizliğinde de IL-1 blokaj 

tedavisine değişim yapılabilir.   

Birkaç vakada faydalı etki 
bildirilmiş olmasına rağmen, 

olası zararlı etkileri nedeniyle, 
monoklonal anti-TNF ilaç 

kullanımı önerilmez.  

* terHaarNM, OswaldM, Jeyaratnam J,etal. Recommendationsfor the management of autoinflammatory diseases. Ann Rheum Dis. 2015;74(9):1636–44. This study proposed the most recent 
recommendations of the SHARE initiative for autoinflammatory diseases. 



 
 

MKD  
 Kolesterol ve izoprene sentezinde görevli MVK enzimi kodlayan MVK geninde mutasyon 

 

HIDS 

• Hafif form 
• 3-7 gün süren ateş atakları, karın 

ağrısı, diyare, ağrılı servikal LAP, 
döküntü, inflamatuar göz 
hastalığı, artralji, miyalji 

MA 

• Şiddetli form 
• Doğumdan sonra başlayan ciddi 

sistemik inflamasyon, fasyal 
dismorfizm, büyüme-gelişme 
geriliği, KC tutulumu, nörolojik 
tutulum 

• AA amiloidoz 
• Makrofaj aktivasyon sendromu 

İki fenotip: rezidüel enzim aktivitesine göre şiddeti değişken 



MKD- Biyolojik dışı tedaviler 

• NSAİİ'ler semptomatik, tam yanıt nadir.  
• Streoidler ile bazı hastalarda dramatik yanıt, atakta ya da sürekli kullanılabilir. 
• Kolşisin bir pediatrik seride, tam yanıtlı bir hasta dışında, çoğunda etkisiz.  
• Statinlerin kullanımı denenmiş.** 

*Ter Haar NM, Jeyaratnam J, Lachmann HJ, et al. The phenotype and genotype of mevalonatekinase deficiency: a series of 114 cases from the Eurofever Registry. Arthritis Rheumatol. 2016;68:2795 
**Simon A, Drewe E, van der Meer JW, Powell RJ, Kelley RI, Stalenhoef AF, et al. Simvastatin treatment for inflammatory attacks of the hyperimmunoglobulinemia D and periodic fever syndrome. Clin 
Pharmacol Ther. 2004;75(5):476–83.  

15 hastanın 11’inde tedavi başarısız ve 3 vakada kötüleşme 
 



HIDS-Anakinra prospektif gözlemsel çalışma 

Atakta anakinra tedavisi ateş ataklarının süresini ve şiddetini azaltır. 





HIDS-Canakinumab açık etiketli çalışma 

9 aktif HIDS hastası,  Kanakinumab 300 mg/ SC/ 6 haftada bir-6 ay 

Tedavi-çekilme-tekrar tedavi fazları (24 ay) 

Tedavi fazlarında atak sıklığında belirin azalma 

Ateş, LAP, karın ağrısı, oral ülserde belirgin iyileşme 

Tüm hastalarda ilaç kesilmesine neden olmayan yan etki 

Canakinumab HIDS’li hastalar için etkin ve güvenli bir tedavi. 

Arostegui, J.I.; Anton, J.; Calvo, I.; Robles, A.; Iglesias, E.; López-Montesinos, B.; Banchereau, R.; Hong, S.; Joubert, Y.; Junge, G.; et al. Open-label phase II Study to assess the efficacy and 
safety of canakinumab treatment in active hyperimmunoglobulinemia D with periodic fever syndrome. ArthritisRheumatol. 2017, 69, 1679–1688.  



  %57  

  %35  *De Benedetti, F.; Gattorno, 
M.; Anton, J.; Ben-Chetrit, E.; 
Frenkel, J.; Hoffman, H.M.; 
Koné-Paut, I.; Lachmann, H.J.; 
Ozen, S.; Simon, A.; et al. 
Canakinumab for the 
Treatment of Autoinflamatory 
 Recurrent Fever Syndromes. 
N. Engl. J. Med. 2018, 378, 
1908–1919. 



MKD- dğ tedaviler 

Etanercept Eurofever 
veri tabanında, 27 

hastanın 16'sında (% 
59) etkili, sadece iki 
hastada tam yanıt.*  

IL-6 blokajına yanıt 
veren, anakinra dahil 
çoklu ilaç yanıtsızlığı 

olan 7 vaka bildirimi.** 

Şiddetli refrakter 
hastalığı olan seçilmiş 
vakalarda, allojenik 

kök hücre nakli 
yapılabilmektedir*** 

*Ter Haar NM, Jeyaratnam J, Lachmann HJ, et al. The phenotype and genotype of mevalonate kinase deficiency:a series of 114 cases from the Eurofever Registry. Arthritis Rheumatol. 2016;68:2795. 
**Rafiq NK, Lachmann. Tocilizumab for the Treatment of Mevalonate Kinase Deficiency. Case Rep Pediatr. 2018 Aug 26;2018:3514645. doi: 10.1155/2018/3514645. eCollection 2018. 
***Arkwright PD, Abinun M, Cant AJ. Mevalonic aciduria cured by bone marrow transplantation. N Engl J Med. 2007;357(13):1350.  



MKD- izlem 

• Hastalarının rutin klinik ve lab bulgularının izlemi,  
• Daha şiddetli fenotipi olan hastalarda spesifik-nörolojik muayeneler ile kas ve 

karaciğer enzim testlerinin takibi  
• Oftalmolojik muayene 
• Makrofaj aktivasyon sendromu açısından dikkat! 



MKD/HIDS- SHARE önerileri 

NSAİİ ataklar sırasında 
semptomları rahatlatabilir. 

NSAİİ ile birlikte ya da tek 
başına kısa süreli steroid 

atakları baskılamakta etkili 
olabilir. 

Kolşisin ve statin 
önerilmemektedir. 

Kısa süreli IL-1 inhibisyonu, 
atakları sonlandırabilir ve 

steroid maruziyetini azaltır. 

Sık atak ya da ataklar 
arasında subklinik 

inflamasyon durumunda 
Anti-IL-1 ya da ETN ile 
sürekli tedavi önerilir. 

Bir IL-1 bloker tedavi 
yanıtsızlık ya da intolerans 
durumunda başka bir IL-1 
bloker ilaca veya başka bir 
biyolojik ilaca geçilebilir ( 
Anti-TNF-α veya Anti-IL-6) 

Benzer şekilde Anti- TNF-α 
tedavi yanıtsızlığı ya da 
intoleransı durumunda 
başka bir biyolojik ilaca 

geçilebilir.  

Kötü yaşam kalitesi ve ciddi 
refrakter hastalığı olan 

seçilmiş vakalarda allojenik 
kök hücre nakli yapılabilir.  



FCAS 
Soğukla indüklenen 2 günden 
kısa süren ateş, ürtiker, eklem 

semptomları ve bazen 
konjuktivit.  

Soğuktan kaçınıldığında bir çok 
hastada yaşam kalitesi iyi.  

MWS 
Daha ciddi bir form 

Ateş, ürtiker, eklem semptomları, 
işitme kaybı ve göz bulguları 

(konjuktivit-episklerit) 

Amiloidoz hastalarının %25’inde 
gözlenebilir.  

NOMID 
En şiddetli form  

Kronik ve persistan seyri vardır.   

Ateş, sürekli raş, optik disk 
ödemi, üveit, dizde kemiklerde 

aşırı büyüme, SSS bulguları  

SSS bulguları: ciddi başağrısı, kr 
menenjit, hidrosefali, mental 

retardasyon, işitme kaybı 

Tedavi edilmediğinde 
mortalitesi yüksek 

CAPS  
Kriyopirini kodlayan NLPR3 mutasyonu ile ilişkili 

 



CAPS tedavi 

Bazı hastalar, semptomlar hafifletmek için, NSAİİ'ler ve 
kortikosteroidlerden yararlanır. 

Ancak DMARD’ların veya IL-1 blokerleri dışındaki 
biyolojik ajanların etkinliğine dair kanıt yok. 

Anti-IL-1 tedavilerin etkinlik ve güvenlik profili 
yaygın olarak değerlendirilmiş. 

CAPS başlığı altında, MWS-NOMID subtiplerine özel. 



CINCA/NOMID-Anakinra 
Uzun süreli kohort çalışma 
• 26 hasta, Anakinra 1-5 mg/kg/gün, 60 ay izlem 
• Hastalık aktivitesinde azalma 
• SSS inflamasyonunda baskılanma  

• BOS hücre sayısı, protein ve basıncı düşmüş. 
• İşitme stabil kalmış ya da düzelmiş.  
• Görme stabil kalmış. 
• Kemik lezyonları progrese olmuş. 
• En sık yan etki: viral enfeksiyon, ilaç kesilmemiş. 
• Kemik tutulumu dışında 5 yılda etkin ve güvenli olduğu gösterilmiş. 

 
 

Sibley CH, Plass N, Snow J, Wiggs EA, Brewer CC, King KA, et al. Sustained response and prevention of damage progression in patients with neonatal-onset multisystem inflammatory disease 
treated with anakinra: a cohort study to determine three- and fiveyear outcomes. Arthritis Rheum. 2012;64(7):2375–86. 



B, Example of leptomeningeal enhancement seen on the gadolinium-enhanced magnetic resonance image (MRI) 
obtained at baseline and no longer detected on MRIs obtained at the 3-year and 5-year followup examinations. 



CAPS-Anakinra 
Prospektif açık etiketli kohort çalışma-güvenlik  
• 5 yıllık güvenlik sonuçları değerlendirilmiş.* 
• 43 CAPS hastası (36 çocuk).  
• Başlangıç dozu 0.5- 1.5 mg/kg/gün, izlemde 1.5- 2.5 mg/kg/gün  
• 1233 yan etki, 7.7 olay/ yıl / hastabaşı 
• En sık yan etki  başağrısı (n = 21), artralji (n = 18), ÜSYE (n = 17).  
• 14 hastada ciddi yan etki, sıklıkla hastalığın ilk yılı ve infeksiyonla ilişkili 
• Kaybedilen hasta yok ve yan etkiler düzelmiş. 

*. Kullenberg, T.; Löfqvist, M.; Leinonen, M.; Goldbach-Mansky, R.; Olivecrona, H. Long-term safety profile of anakinra in patients with severe cryopyrin-associated periodic syndromes. Rheumatology 
2016, 55, 1499–1506. 



CAPS- Canakinumab 
2009 yılında yayınlanan, randomize çift kör plasebo 
kontrollü çalışma  

48 hafta izlem, 35 hasta (31 hasta 17 yaş ≥) 

Tek doz CANA sonrası randomizasyon: CANA 150 mg (2 
mg/kg <40 kg)/8 haftada bir SC ve Plasebo  

Tek doz CANA sonrası 34 (%97) hastada tam remisyon  

Semptomlarda 24 saat içinde önemli oranda düzelme 

Lachmann, H.J.; Kone-Paut, I.; Kuemmerle-Deschner, J.B.; Leslie, K.S.; Hachulla, E.; Quartier, P.; Gitton, X.; Widmer, A.; Patel, N.; Hawkins, P.N.; et al. Use of canakinumab in the cryopyrin-associated 
periodic syndrome. N. Engl. J. Med. 2009, 360, 2416–2425 



• Çift kör fazda sürekli tedavi alan hastaların tümü remisyonda . 
• Plasebo grubunda %81 (13/16) oranında alevlenme  



CAPS- Canakinumab  
Randomize çift kör plasebo kontrollü 2. çalışma 
• 48 hafta izlem*, 35 CAPS hastası (5 pediatrik) 
• 3 periyot: 

• 1-8 hafta: tüm hastalara CANA 
• 9- 24 hafta: çift kör plasebo kontrollü dönem 
• 24- 48 hafta: açık etiketli faz- tüm hastalara tekrar ilaç uygulanması 

• 8. günde hastaların %89’unda min hastalık aktivitesi ya da tam yanıt   
• Plasebo kolunda kaybolan remisyon, ilaç  verildiğinde tekrar elde edilmiş. 
• Etkinlik uzun süre korunmuş. 

 
 

 
*Koné-Paut, I.; Lachmann, H.J. Sustained remission of symptoms and improved health-related quality of life in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome treated with canakinumab: Results of a 
double-blind placebo-controlled randomized withdrawal study. Arthritis Res. Ther. 2011, 13, R202. 



2 açık etiketli çalışmada yüksek oranda doz 
artış gereksinimi 
• CAPS*, MWS, NOMID** hastaları 
• Hastalık aktivitesi, atak sayısında azalma, akut faz yanıtında düzelme 
• 8 mg/kg kadar doz artışı 
• Pediatrik hastalarda ve NOMID fenotipinde daha belirgin 
• Anti-CANA antikoru 3/19 pozitif- daha sonraki değerlendirmelerde ise 

saptanmamış.** 
 
 

*Kuemmerle-Deschner, J.B.; Hachulla, E.; Cartwright, R.; Hawkins, P.N.; Tran, T.A.; Bader-Meunier, B.; Hoyer, J.; Gattorno, M.; Gul, A.; Smith, J.; et al. Two-year results from an open-label, multicentre, phase 
III study evaluating the safety and ecacy of canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome across dierent severity phenotypes. Ann. Rheum. Dis. 2011, 70, 2095–2102. 
**Imagawa, T.;Nishikomori, R.; Takada,H.; Takeshita, S.; Patel,N.; Kim,D.; Lheritier,K.;Heike, T.;Hara, T.; Yokota, S. Safety and efficacy of canakinumab in Japanese patients with phenotypes of cryopyrin-
associated periodic syndrome as established in the first open-label, phase-3 pivotal study (24-week results). Clin. Exp. Rheumatol. 2013, 31, 302–309.  

 



CAPS-Rilonasept 
2 ardışık randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma ve uzatma çalışması 

44 hasta (41 FCAS, 3 MWS),  
Rilonasept 160 mg/ hafta SC ve plasebo 

Hastalık alevlenmesi, CRP, SAA ‘da azalma, hasta ve hekim hastalık 
aktivite değerlendirmesinde düzelme, günlük aktivite kısıtlanmasında 
azalma   

Tedavi kolunda semptom skor ort. azalma (84%), plasebo (13%)  

Etkinlik 96 haftalık izlemde devam etmiş.** 

*Hoffman HM, Throne ML, Amar NJ, Sebai M, Kivitz AJ, Kavanaugh A, et al. Efficacy and safety of rilonacept (interleukin-1 Trap) in patients with cryopyrin-associated periodic syndromes: results from two sequential placebo-
controlled studies. Arthritis Rheum. 2008;58(8):2443–52. 52.  
**Hoffman HM, Throne ML, Amar NJ, Cartwright RC, Kivitz AJ, Soo Y, et al. Long-term efficacy and safety profile of rilonacept in the treatment of cryopryin-associated periodic syndromes: results of a 72-week open-label extension 
study. Clin Ther. 2012;34(10):2091–103.  



CAPS izlem  

• İşitme ve oftalmolojik muayeneler. 
• Fonksiyonel ve sosyal durumunun izlenmesi önemli. 
• Kognitif testler, 
• Lomber ponksiyon (basınç, hücre, protein seviyesi), 
• Kemik X-ray- MRG, beyin MRG (iç kulak görüntüleme dahil) gerekli olabilir. 
• CAPS hastalarında pnömokok aşısı (PPV)’nın  ciddi lokal ve sistemik reaksiyonları 

tetikleyebileceği yönünde bir uyarı verilmiştir.*  
 
 

Walker UA, Hoffman HM, Williams R, Kuemmerle-Deschner J, Hawkins PN. Brief report: severe inflammation following vaccination against Streptococcus pneumoniae in patients with 
cryopyrinassociated periodic syndromes. Arthritis Rheumatol. 2016;68(2): 516–20.  



 
 

Her yaşta, tüm CAPS 
hastalarında Il-1 inhibisyonu 

endikedir.  

Erken başlanan ve uzun 
süreli IL-1 inhibisyonu organ 

hasarını engelleyebilir.  

Konvansiyonel DMARD ya 
da dğ biyolojik ilaçların 
etkinliği yönünde kanıt 

yoktur. 

Semptomatik olarak kısa 
süreli NSAİİ ve steroid 

tedavisi verilebilir ancak 
uzun dönem pr idame 

tedavisi olarak 
kullanılmamalıdır. 

Fizyoterapi, ortez ve işitme 
cihazı gibi ek tedavilerin 

kullanılması uygun olabilir. 

CAPS- SHARE önerileri* 



PFAPA 
 
• Sık görülen periyodik ateş sendromlarından biri. 
• Ataklar 3-5 haftada bir,  4-6 günde antibiyotik ve antipiretik almadan 

sonlanacak şekilde düzenli.  
• Kendini sınırlayan bir hastalık  

• Genellikle 6 yaşından sonra kaybolma eğiliminde.  

 
 

 



 
Petros Efthimiou, Auto-Inflammatory Syndromes. Pathophysiology, Diagnosis, and Management, https://doi.org/10.1007/978-3-319-96929-9, 2019 Springer Nature Switzerland AG. 



Alternatif tedavi yöntemi tonsillektomi* 
Tonsillektomiden sonra PFAPA nüksü** 

  *Vanoni F, Theodoropoulou K, Hofer M. PFAPA syndrome: a review on treatment and outcome. Pediatric Rheumatol Online J. 2016;14(1):38. 
**Ezgi Deniz Batu, Huseyin Bulut Batu. Recurrence of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) syndrome after tonsillectomy: case-based review. Rheumatology International 
(2019) 39:1099–1105  



Otoinflamatuar hastalık Tedavide kullanılan ilaçlar 

TRAPS Steroid, Anti-IL-1, ETN, Anti-IL-6 

MKD Steroid, Anti-IL1, ETN, Anti-IL-6 

CAPS Soğuktan kaçınma, steroid, Anti-IL-1 

PFAPA Steroid, tonsillektomi, kolşisin?  



Otoinflamatuar sendrom Tedavi ajanları 

PAPA  Streoid (sınırlı?), Anti-TNF, Anti-IL-1 (daha etkin) 
 

DIRA (IL-1 reseptör antagonist eksikliği) Anakinra ile dramatik yanıt 
 

DITRA (IL-36 reseptör antagonist eksikliği) Anti-IL-1, anti-TNF, secukinumab , ustekinumab  
 

Majeed sendromu 
 

Anti-IL-1 

Blau sendromu Steroid, metotreksat, mikofenolat mofetil, thalidomide adalimumab, 
infliximab, canakinumab 
 

İnterferonopatiler:  
CANDLE: Kronik atipik nötrofilik dermatoz 
lipodistrofi ve yüksek ateş sendromu 
SAVI: STING-ilişkili infantil vaskülopati 

JAK-kinaz inhibisyonu- barisitinib etkili. 
 



Sonuç 

• OİH nadir hastalıklardır. 
• Prognoz erken tanı ve erken tedaviye bağlıdır. 
• Tüm monogenik otoinflamatuar sendromlarda IL-1 blokajının faydalı 

etkileri gösterilmiştir. 
• CAPS'ta, anti-IL-1 ajanlarının etkisi oldukça nettir. 
• TRAPS ve MKD'de IL-1 blokajı diğer biyolojiklerden daha etkili 

görünmektedir. 
• Günümüzde CAPS, TRAPS, MKD hastalarını erken tedavi ederek 

irreversibl organ hasarından koruyabilir ve iyi bir yaşam kalitesi 
sunabiliriz. 
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