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Tedavinin amacı 
remisyon veya düşük 

hastalık aktivitesi 
olmalı  

Hangi ilaç veya 
kombinasyonunun 

kullanıldığına değil hastayı 
hedefe nasıl 

ulaştırabileceğimize  
odaklanmalıyız 
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DMARD tedavisini olabildiğince erken 

başlatmak ve hızla ilerletmek  

Erken tedaviye karşı 
gecikmeli tedavi çok az çift 

kör RKÇ çalışma var   

Erken tedavinin hasarı önlediği, 
işlevi koruduğu görüşünü 

destekleyen  güçlü kanıtlar var  



 TICORA (Lancet 364:263–269, 2004)   

 



• Yakın zamanda RA tanısı almış 
hastalara ilişkin bir kohort çalışması  

           (Am J Med 111:446–451, 2001) 

 

• İlk kohort tanıdan ortalama 123 gün 

sonra DMARD tedavisi alırken ikinci 

kohort DMARD tedavisini tanıdan 

ortalama 15 gün sonra almış. 

• İlk kohort, 2 yılda önemli ölçüde 

daha fazla radyografik hasara 

sahipmiş ve dahası ikinci kohortun 

aksine  hasar 2 yıldan sonra da 

devam etmiş. 



• Her hastaya uygun bir DMARD olmadığı gibi her DMARD a uygun bir hasta da yoktur 

• Tedavi kararını etkileyen çok değişken (aktivite, ko-morb., SGK, çocuk isteği vs) var. 

• MTX, hastaların büyük çoğunluğu için reçete edilen ilk DMARD olmalıdır (niçin?) 

• Kafa kafaya çalışmalarda MTX e üstün bir ajan çıkmamış  (istisnası?) 

• MTX, biyolojik tedaviler de dahil olmak üzere başarılı kombinasyonların temel taşıdır 

 



• Maksimum etkinliğe ulaşması yaklaşık 6 ay 

• PO 15 mg/hf dan itibaren haftalık dozu ikiye 

bölmek veya SC MTX’ e geçmek uygun  

• 2 yıl takipli 35.000 yeni RA hastası (Arthritis Care Res 

69:794–800, 2017): 

• Hast. % 25'i MTX den önce biyolojik ilaç almış  

• MTX ile başlansa bile 15mg üzerine çıkmadan 3 

ayın sonunda biyolojik tedaviye geçilmiş. 

• Sadece % 7 hasta biyolojikten önce SC MTX almış 



 
 

BeSt study-Arthritis & 

Rheumatism. 2005. 52(11):3381-
3390. 

Tedaviye tekli DMARD ile mi yoksa DMARD kombinasyonu ile mi başlayalım? 

TEAR-Arthritis Rheum 

64:2824–2835, 2012 

Erken RA da, kombinasyon daha iyi (COBRA, FIN-RACo, 

BeSt, ATTRACT, PREMIER vs.) 



Metotrexat: 

• Folik asidin yapısal bir analoğudur 

• İlk olarak anti-proliferatif etkileri nedeniyle, 1950'lerde kanser tedavisinde 

• Romatizmal hastalıklarda ilk olarak 1960'larda psoriasis ve RA  

• Etkinlik, dozlama ve toksisite konusunda diğer ajanlardan daha fazla deneyime sahip 

• RA tedavisinde en çok tercih edilen DMARD 

• Diğer birçok romatizmal hastalıkta da kullanılmaktadır. 
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Emilim ve Biyoyararlanım: 
 

Oral doz 15 mg/hf 
aştığında emilim % 

30 azalır.  

Süt haricinde, gıda 
alımıyla emilim azalmaz    

Sistemik seviyeler PE  
MTX için daha yüksek 

ancak toksisitede 
artış yok 

Retrospektif bir çalışmada  
parenteral yol 

hepatotoksisite riskini 
azaltmış.  



 

Dağılım ve Yarı Ömür 
 

Yaklaşık 6 saatlik bir 
yarı ömre sahiptir. 

Daha yüksek oranda 
proteine bağlı ilaçlarla 

kullanımda serbest 
MTX artabilir 

Plevral efüzyonlu veya 
asitli hastalara 

uygulanırken dikkat 

 MTX-PG maksimum 
kararlı durum 

konsantrasyonunun % 
90'ına ortalama 27.5 

haftada ulaşır 



Eliminasyon 
 

MTX-PG dışında çoğu MTX, uygulamadan sonraki ilk 12 
saat içinde idrarla atılır.  

MTX ve metabolitler böbrekler tarafından glomerüler 
filtrasyon ve proksimal tübüler sekresyonla atılır, aynı 
zamanda distal tübüler reabsorpsiyona uğrar.  

MTX-PG eliminasyonunun tahmini ortalama yarı ömrü 3,1 
haftadır (aralık, 0,94 ila 4,1 hafta) ve MTX-PG 15 haftada 
tespit edilemez. 

MTX- PG3, görülen en yaygın alt tiptir (toplam MTX-
PG'nin% 30'u) ve 4,1 haftalık medyan yarı ömür 
eliminasyonuna sahiptir. 



 
Endikasyonlar: 
 

• Romatoid Artrit 

• 1984 ve 1985'te yayınlanan 4 plasebo kontrollü kör çalışmanın 
MTX in RA tedavisindeki etkinliğini ortaya koymada etkisi olmuş 

• Bu çalışmaların meta-analizinde plaseboya kıyasla hastaların şiş 
ve hassas eklem skorlarında % 37, eklem ağrısında % 39, sabah 
sertliğinde ise % 46 daha fazla iyileşme.  

• İlaç bırakma oranları % 0-32 olup, çoğunlukla stomatit ve mide 
bulantısı gibi ciddi olmayan yan etkilerle ilişkili 

• Diğer csDMARD lar ile karşılaştırdığı çalışmalar içinde diğer 
DMARD ların MTX den üstün bulunduğu çalışma yoktur.  

• Başka bir çalışmada  MTX kullanan hastaların % 60'ının, 
penisilamin, altın, HCQ ve azatioprin  kullananların ise % 25'ten 
azının 5 yılda tedaviye devam ettiği gösterilmiş. 

•  Tüm DMARD'lar arasında, en iyi etkinlik-toksisite oranına sahip 

•  RA da remisyonu tek başına çoğunlukla sağlayamasa da  
DMARD kombinasyonlarının temel taşıdır. 



Endikasyonlar: 

• Romatoid Artrit İle İlişkili Durumlar. 

• Felty sendromu ve büyük granüler lenfosit sendromu tedavisi 

• Nötrofil sayısındaki iyileşme, MTX den sonra 4-8 haftada 

• Felty sendromunda 5 mg/hf ile başla kademeli artır 

• Erişkin başlangıçlı Still hastalığında, RA'nın kutanöz 

vaskülitinde ve  JİA da etkilidir. 



Endikasyonlar 
  

• Psoriatik Artrit (PsA) 

• Çok sayıda prospektif ve retrospektif çalışma, PsA da faydalı 

• En büyük çift kör randomize çalışma (Arthritis Rheum 

27:376–381, 1984) , haftalık oral MTX ile plaseboyu 

karşılaştırılmış ve sadece hekimin global değerlendirmesi 

ve etkilenen cilt alanı açısından anlamlı fark saptanmış 

•  PsA tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir sistemik ajan 

olmaya devam etmektedir. 



• Sistemik Lupus Eritematozus (SLE): 

• HCQ ya dirençli, yüksek doz steroid gerektiren kutanöz ve 
eklem bulgularının tedavisinde çok etkilidir 

• Yüksek homosistein düzeylerini ortadan kaldırmak için 
eşzamanlı folik asit uygulanmalıdır.  

• MTX'in böbrek, hematolojik veya CNS dahil daha şiddetli 
SLE tutulumunun tedavisinde rolü belirlenmemiştir.  

 

 
 
Endikasyonlar 
  



Endikasyonlar 

• Vaskülitler: 

• Steroidlerle birlikte erken ve yaşamı tehdit etmeyen GPA  

• Remisyon indüksiyonuna ek olarak idamede de etkili  

• Kortikosteroide dirençli Takayasu arteriti ve Relapsing 

polikondritte etkili bulunmuş.  

• PMR ve DHA için kullanımı konusunda veriler tartışmalı  

• Steroid dozunu azaltmada zorlandığımız veya azaltırken 

alevlenme işareti aldığımız PMR li vakalara verilebilir. 



Endikasyonlar 

• PM-DM  ile ilgili yayınlarda olumlu sonuçlar bildirilmiş   

• Erken sistemik sklerozda cilt skorları, DLCO ve hekimin global 

değerlendirmesinde anlamlı fayda  

• Daha geç evre skleroderma hastalarını alındığı başka bir RKÇ 

de ise cilt skorları ve kreatinin  klerensi açısından (+) sonuçlar  

• Kortikosteroid dirençli multisistem sarkoidozun tedavisinde 

• Sarkoidozda erken başlanırsa etkili bir steroid spearing ajan  

• Kortikosteroidlerle kombine olarak multisentrik 

retikülohistiyositoz tedavisinde de etkili 

 



Dozaj ve uygulama: 

• Önerilen başlangıç dozu 15 mg/hf; doz 15 mg'ı aşarsa, bölerek vermek uygun 

• Doz her 4-8 haftada bir artışlarla  25 mg/hf ya kadar artırılabilir.  

• Son yayınlarda, PE MTX'in klinik olarak PO MTX'ten üstün olduğu vurgulanmakta   

• GFR < 30 mL/ dk ise kontrendike; GFR 30-59 mL/dk daha düşük doz, sıkı takip 

• Folik asidin birlikte uygulanması bulantı, kusma, karın ağrısı ve stomatit sıklığını azaltırken, 

etkinliği azaltmadan transaminaz yüksekliğine karşı da koruyucudur 

• Transaminazlar 3 kattan fazla artar veya sitopeni olursa, IV lökovorin, hasta iyileşene kadar her 

12 saatte bir 5 ila 10 mg'lık bir dozda verilmeli 

 



 
Geriatrik 
Hastalar 
 



Toksisite 

Stomatit, bulantı ve K.iliği depresyonu doza bağımlı olup folata yanıt verir  

Diğer toksisiteler (Pnömoni gibi) kendine özgü veya alerjik görünmekte ve çoğu 
durumda MTX'in kesilmesini gerektirir.  

Karaciğer fibrozu ve siroz gibi diğer toksisiteler çok faktörlü görünmektedir ve 
eşlik eden risk faktörlerine, toplam doza ve uygulama sıklığına bağlı olabilir. 



 
Gastrointestinal ve 
Karaciğer Yan Etkileri 
 

GIS semptomları yaygındır.  Folat veya 
PE uygulama ile hafifletilebilir.  

Alkol almayan, iyi takipli bir hastada, 5 
yıllık kullanımda önemli karaciğer 
toksisitesi yaklaşık 1/1000 dir. 

KCFT yüksekliği, PsA'lı hastalarda daha 
sıktır. Alkol, α1anti-tripsin eksikliği, 
morbid obezite, diyabet, hepatotoksik 
ilaçlar, kr. hepatit B veya C, MTX 
toksisitesi için olası risk faktörleridir. 



Hematolojik Yan Etkiler 
 Çoğu kez Kİ toksisitesi doza bağımlıdır ve folata yanıt verir.  

Pansitopeni, lökopeni, anemi ve trombositopeni görülebilir 

Hastaların % 1-2'sinde klinik anlamlı pansitopeni gelişebilir.  

Ciddi kemik iliği toksisitesinde folinik asit ve gerekirse granülosit uyarıcı faktör verilebilir 

Böbrek fonksiyonundaki azalma, kemik iliği toksisitesini hızlandırabilir.  

Ek risk faktörleri: Hipoalbüminemi, doz hataları, birlikte probenesid, TMP / SMX kullanımı  



 

Pulmoner Yan Etkiler 
 

• Hipersensitivite pnömonisi, İnterstisyel fibroz, plörit, pulmoner ödem ve nodüller 

• Toksisite öncesi kümülatif doz (7.5-3600 mg) ve geçen süre (1-480 hafta) son derece değişken  

• 100 hasta yılı maruziyet başına 3.9 insidans ve % 2.1-5.5'lik bir prevalans tahmin edilmektedir.  

• Yakın tarihli bir meta-analizde (Arthritis and Rheum 66:803–812, 2014) diğer DMARDlar 
ve biyolojik ajanlarla karşılaştırıldığında akciğer hastalığından veya non-enfeksiyöz solunum 
olaylarından kaynaklanan ölüm riskinde artış saptanmamış.  

• Nefes darlığı, taşipne, kuru öksürük, ateş, akciğer grafisinde bilateral  interstisyel infiltrasyon  

• MTX kesilmeli, şiddetli vakalarda kortikosteroid+destek tedavi 

• Yeniden MTX başlanan hastalarada %50 ye varan ölüm oranları bildirilmiş.  

• Yatkınlık yaratan faktörler: yaş, mavi yakalı meslek, sigara (kadınlarda), diyabet, plöropulmoner 
romatoid hastalık ve MTX kaynaklı deri döküntüleri 
 



Diğer yan etkiler: 

Mukokutanöz yan etkiler hastaların 1/3 ünde görülebilir, doza 
bağımlıdır ve folat replasmanına yanıt verir. 

MTX ile lenfoma olguları bildirilmiş ama RA hastalarında lenfoma 
insidansı zaten artmıştır.  

Daha sonra bildirilen iki büyük RA serisinde (Arthritis Rheum 50:1740–
1751, 2004. Am J Med 99:276–281, 1995) MTX tedavisi ile lenfoma 
gelişimi arasında nedensel bir ilişkinin olmadığı görülmüş. 



Metotreksat "Grip" : MTX alan hastalar, haftalık dozlarını aldıktan kısa bir süre sonra grip benzeri semptomlar tarif edebilirler. 
Mide bulantısı, hafif ateş, miyalji ve üşüme, MTX gribinin en yaygın belirtileridir. Bu yan etkiler genellikle folata yanıt verir. 

Nodüloz: MTX ile tedavi edilen RA hastalarında romatoid nodüllerin gelişimi, sayısı veya boyutunda % 8'e varan artış olduğu 
ve bunun adenozindeki bir artışın sonucu olduğu ileri sürülmüştür. Tersine, nodüllerin MTX tedavisi sırasında azaldığı da 
bildirilmiştir. 

Vaskülit: RA ile bağlantılı kutanöz vaskülit tedavisinde etkinliğe rağmen, lökositoklastik vaskülit de MTX tedavisine 
atfedilmiştir. 

Doğurganlık, Gebelik ve Emzirme: Kadınlar ve erkekler, gebe kalmaya çalışmadan önce en az 3 ay süreyle MTX'i bırakmalıdır.  

MTX hamilelik sırasında kontrendikedir. Toksisiteler, aminopterin sendromu (çoklu kranio-fasiyal, uzuv ve CNS anormallikleri) 
gibi fetal anormallikleri ve embriyonik veya fetal kaybı içerir. Yüksek dozlarda (1 mg / kg) MTX etkili bir abortojendir. MTX 
emzirme döneminde de kontrendikedir çünkü küçük miktarlar anne sütüne geçer ve yenidoğan dokusunda birikebilir 



Toksisite ve izlem: 

Miyelosupresyon, 
hepatotoksisite ve 
pulmoner toksisite 

açısından izlem   

Başlangıçta: transaminazlar, 
kreatinin, tam kan sayımı ve 
yüksek riskli hastada 
hepatit B ve C serolojisi 

Akciğer grafisinin gerekliliği 
konusunda hiçbir tavsiye yok 

ama çekilmesi uygun  

Toksisite için izleme,  

her 2-12 haftada bir 
yapılmalıdır. 

RA da pnömoniden ölüm 
insidansı artmıştır ve MTX, 
pnömokokal antijene karşı 

immün yanıtı azaltabilir. MTX 
öncesinde pnömokok aşısı  

Riskli hastalarda hepatit B  ve 
yıllık influenza aşıları da 

önerilmektedir. MTX kullanan 
hastalara canlı virüs aşıları 

yapılırken dikkatli olunmalıdır. 



İlaç Etkileşimleri ve 
Kontrendikasyonları 
 

• SSZ, leflunomid ve azatioprin ile kombinasyonda kc toksisite riski artabilir.  

• Sülfonamidler, salisilatlar, NSAID'ler, penisilin G, piperasilin ve probenesid 
MTX klerensini geciktirir.  

• Distal tübüler reabsorbsiyonu  HCQ ile artar, folik asit ilavesiyle azalır  

• Olası hematolojik toksisite nedeniyle günlük dozda TMP-SMX ile 
kombinasyondan kaçınılmalı veya çok dikkatli kullanılmalı.    

• Kontrendikasyonlar:  

• Şiddetli böbrek, akciğer veya karaciğer yetmezliği, önceden var olan 
kemik iliği baskılanması, alkolik karaciğer hastalığı, hamilelik ve 
emzirme döneminde kullanılmamalı  

• Devam eden veya aktif enfeksiyon da bir kontrendikasyon 

• Hafif ila orta böbrek yetmezliği göreceli bir kontrendikasyon 



Leflunomid 

• İmmünomodülatör, net etki aktive T lenfositlerinde azalma 

• İn vitro 

• 1-Pirimidin sentezinin engellenmesi ile sonuçlanan dihidroorotat 
dehidrojenaz enziminin reversibl inhibisyonu (normal 
konsantrasyonda) 

• 2-Hücre sinyal transdüksiyonuna müdahale (daha yüksek 
konsantrasyonda) 

•  Leflunomide, enflamatuar süreçlerde önemli genlerin ekspresyonunu 
düzenleyen NF-κB aktivasyonunu bloke etme kabiliyetine de sahiptir. 

• İnsanlarda hem leflunomid hem de MTX'in kemotaksisi inhibe ederek 
nötrofillerin eklemlere geçişini azaltabileceği gösterilmiş. 

•  İmmünosupresif TGFβ1 i artırırken,  immün uyarıcı IL-2'yi baskılar Ayrıca 
MMP-1/ TIMP-1 oranını da azaltır.  

 

 



Farmakoloji 

Emildikten sonra hemen Teriflunomide dönüşür. Plazma proteinlerine yüksek oranda (>% 99) bağlanır, 
günlük doz uygulamasından 7 hafta sonra kararlı duruma ulaşılır. 

Teriflunomidin % 90'ı 28 günde atılmasına rağmen, kapsamlı enterohepatik resirkülasyona uğrar ve çok 
daha uzun süreler için yüksek seviyeler tespit edilebilir. 

Teriflunomid vücutta aylar veya yıllar sonra mevcut olabileceği için, gerektiğinde 
teriflunomidi kolestiramin ile hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırabilmek önemlidir.  

11 gün boyunca günde üç kez 8 g kolestiramin oral yoldan verilmesi, teriflunomidin görünen yarı 
ömrünü 1 ila 2 güne düşürebilir. Yine 6 saatte bir 50 g olan aktif kömür, plazma seviyelerini 24 saat 
içinde% 50 azaltabilir. 



Endikasyonlar: 

• Romatoid Artrit: 

• İlk olarak 1995 te plasebo kontrollü, doz aralıklı, 6 aylık bir çalışmada RA tedavisinde güvenli ve  etkili 
bulunmuş. (Arthritis Rheum 38:1595–1603, 1995) 

• Ardından iki önemli çalışma, leflunomidi SSZ ve MTX ile karşılaştırmış.  

• Avrupa çalışmasında hem leflunomid hem de SSZ, şiş ve hassas eklem sayısı, doktor ve hasta global 
değerlendirmesi ve radyografik progresyonu engelleme açısından plasebodan üstün bulunmuş. 
(Lancet 353:259–266, 1999.) 

• ABD çalışmasında da  leflunomid 20 mg/gün, MTX 7.5-15 mg/hafta ve plasebo olmak üzere 3 grup vardı. 
Her iki ilacın plasebodan üstün ancak birbirinden farklı olmadığı bulunmuş. Hem leflunomid hem de 
MTX radyografik progresyona etkili bulunmuş (Arch Intern Med 159:2542–2550, 1999.) 

• Leflunomidin 20 mg/gün,  MTX in 10-15 mg/hafta dozlarında kullanıldığı 1 yıllık ve 1 yıl da uzatması olan 
çalışmada 2 yılın sonunda hem klinik belirteçler hemde radyografik progresyonu engelleme açısından 
MTX leflunomide göre istatistiksel olarak üstün bulunmuş (Rheumatology 39:655–665, 2000) 

 



 
 

Diğer Romatizmal Hastalıklar. 
 

• Lupus aktivite belirteçlerini iyileştirmede plasebodan daha etkili  (Lupus 13:601–604, 2004.) 

• Geleneksel tedaviye yanıtsız Lupus nefritli hastaları içeren prospektif, açık etiketli bir çalışma  Leflunomidin etkili 

olduğunu ve iyi tolere edildiğini göstermiş (Ann Rheum Dis 65:417–418, 2006.) 

• Plasebo ile karşılaştırıldığında PsA ve PsO de de etkili bulunmuş (Arthritis Rheum 50:1939–1950, 2004.)   

• Açık etiketli bir AS çalışmasında periferik artritte etkili, aksiyel sempt. etkisiz (Ann Rheum Dis 64:124–126, 

2005).  

• Hem açık etiketli (Rheumatology 43:315–320, 2004) hem de başka bir RKÇ (Ann Rheum Dis 64(Suppl 

3):85, 2005) Leflunomidin, siklofosfamid ile başarılı bir indüksiyondan sonra GPA  remisyon idamesinde 

etkinliğini göstermiş. İkinci çalışmada nüksü önlemede MTX’ten de üstün bulunmuş.  

• MTX yanıtsız veya MTX i tolere edemeyen JİA lı hastalarda güvenli ve etkin (J Rheumatol 37:1763–1767, 2010) 



Kullanım şekli ve dozaj 

Leflunomide, 10, 20 ve 100 mg'lık dozlarda oral tabletlerde mevcut. 

Standart öneri, tedaviye 3 gün günde 100 mg'lık bir yükleme dozu ile 
başlamak, ardından günlük 20 mg'lık standart idame dozuna geçmek   

Toksisite olursa veya hastalığın tam kontrolü sağlanabiliyorsa, dozu günde 
10 mg'a düşürmek veya günaşırı verme şeklindeki uygulamalar yaygındır. 

Geriatrik hastalar için dozlama önerileri genel popülasyonla aynı. 
Böbrek yetmezliğinde klinik deneyim yetersiz bu nedenle dikkatle 
izlenmeli 

Pediatrik hastalarda JİA de off-label kullanımı bildirilmiş. 



Toksisite: 



Diğer yan etkiler: 

Kardiyovasküler: Hipertansiyon sık, plasebodan daha çok kolesterol yüksekliği bildirilmiş. 

Dermatolojik: En sık tedavinin 2-5. ayları arasında ve ilacın kesilmesini gerektiren deri döküntüleri bildirilmiş. 
Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz leflunomidin kolestiramin ile temizlenmesini gerektirir.   

Akciğer: Genellikle tedavinin ilk 3 ayı içinde İAH.  Halen  İAH’ı  olanlar en yüksek risk altında 

Hematolojik: Nadir pansitopeni bildirilmiş. LEF kullanımı lenfoproliferatif hastalık ile  ilişkilendirilmemiştir. 

Nörolojik: Baş dönmesi, baş ağrısı ve parestezi gibi CNS yan etkileri bildirilmiş.  % 1,4 oranında duyusal aksonal 
nöropati . Leflunomidin kesilmesine ek olarak, kolestiramin ile arındırma faydalı olabilir.  

Kilo kaybı: Leflunomid alan bazı hastalarda önemli derecede kilo kaybı bildirilmiştir. 



 
 
 
Doğurganlık  
Gebelik  
Emzirme 
 

• FDA Gebelik Kategorisi X, ancak risk bilinenden daha düşük. 

• Hayvan çalışmalarında teratojenik ve embriyoletal etkileri var 

• Güvenilir kontrasepsiyon uygulamayan kadınlara reçete edilmemeli. 

• Süte geçiş bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalı. 

• Daha önce leflunomid almış bir kadın hamile kalmak istiyorsa, 
teriflunomid seviyeleri ölçülmeli;  0.02 mg /L'nin üzerindeki 
seviyeler de arındırma prosedürü uygulanmalı   

• Çocuk sahibi olmak isteyen erkekler de aynı arınma prosedüründen 
geçmeli ve ikinci ilaç plazma düzeyinin 0,02 mg / L'nin altında 
olduğunun doğrulanmasından sonra 3 ay daha beklemeli 



İlaç etkileşimleri  
ve 

Kontrendikasyonlar  

• İlaç etkileşimleri :  

• Kolestiramin, leflunomidin enterohepatik geri dönüşümünü engeller. 

MTX dahil hepatotoksik ajanlarla eşzamanlı kullanım, karaciğer 

toksisitesi riskini artırır. Rifampin, teriflunomidin serum 

konsantrasyonunu artırabilir. Leflunomid, varfarin etkisini artırabilir. 

• Kontrendikasyonlar:  

• Karaciğer fonksiyon bozukluğu, şiddetli böbrek yetmezliği, Kİ displazisi, 

şiddetli immün yetmezlik, şiddetli hipoproteinemi veya ilaca karşı 

bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendike 

• Ciddi enfeksiyon, yeni veya kötüleşen pulmoner semptomları veya 

döküntüsü olan hastalarda kesilmeli. 

• Hamilelik ve emzirme döneminde kesinlikle kontrendike. 



Sulfasalazine: 

• Farmacia adlı bir ilaç şirketi için RA da 
kullanılmak üzere geliştirilmiş.  

• Bu ajan hem antienflamatuar hem de 
anti-bakteriyel özellikleri içerecek 
şekilde tasarlanmış. 

• Sulfasalazin, anti-enflamatuar 5-
aminosalisilik asit (5-ASA) ve bir anti-
bakteriyel olan sülfapiridinin azo bağı 
ile birleştirilmiş konjugatıdır . 



Etki 
mekanizması: 

• Antienflamatuar ve immünomodülatör  

• Araşidonik asit kaskadının proinflamatuar etkilerini inhibe eder.  

• Nötrofil kemotaksisini, migrasyonunu, proteolitik enzim üretimini ve 
degranülasyonunu azaltır 

• Folat bağımlı enzimleri inhibe ederek hücre dışına adenozin salınımının 
artmasına, inflamasyon bölgesine nötrofil göçünün azalmasına neden 
olur (Br J Rheumatol 34(Suppl 2):30–32, 1995. 

• T hücre proliferasyonunu, doğal öldürücü hücre aktivitesini ve B hücresi 
aktivasyonunu inhibe eder ve bunun sonucunda Ig ve RF üretimini azaltır 

• T hücre sitokinleri IL-2 ve IFN-y ile  monosit / makrofaj sitokinleri IL-1, 
TNF ve IL-6 yı inhibe eder 

• invitro NFκB'nin çekirdeğe translokasyonunu, fibroblast proliferasyonunu, 
metaloproteinaz sentezini, osteoklast oluşumunu inhibe eder. 

• SSZ, sülfapiridin ve 5-ASA ‘ya göre en yüksek biyolojik aktiviteye sahip  



 
Emilim-Biyoyararlanım 
Eliminasyon 
Dağılım ve yarı ömür 
 

SSZ’nin % 30'undan daha azı ince bağırsak tarafından emilir; çoğu 
enterohepatik dolaşıma girer ve safrada değişmeden salgılanır, net 
biyoyararlanım % 10'dur.  

SSZ’nin büyük kısmı bakterilerin azo bağını kopararak iki aktif bileşeni 
serbest bıraktığı kolona ulaşır. Sülfapiridinin çoğu kolondan emilir 
(>% 90) , 5-ASA'nın çoğu (% 80 ila% 90) bağırsakta kalır.  

Sülfapiridin ve SSZ romatizmal hastalıktaki, 5-ASA ise 
ülseratif kolitteki aktif bileşendir.  

Sülfapiridin, karaciğerde büyük ölçüde metabolize edilir ve idrarla 
atılır. 5-ASA esas olarak dışkı ile, emilen küçük kısmı ise idrarla N-
asetilmesalamin olarak atılır. 

Hem SSZ hem de sülfapiridin, plazma proteinlerine bağlanarak dağılır.  
SSZ'nin yarı ömrü 6 ila 17 saat, sülfapiridinin yarı ömrü 8 ila 21 saat. 



Endikasyonlar: 

• Romatoid Artrit:  

• Tedavide plaseboya kıyasla 2-3 gr/gün SSZ hem klinik hem de 
laboratuvar parametrelerinde önemli fayda göstermiş.                       
(Br J Rheumatol 34(Suppl 2):35–39, 1995.) 

• RA tedavisi için SSZ'nin randomize kontrollü klinik çalışmalarının bir 
meta-analizi 1999'da yayınlanmış (J Rheumatol 26:2123–2130, 1999) 
SSZ plaseboya göre etkili bulunsa da yan etki nedeniyle ilaç bırakma 
plaseboya göre anlamlı oranda yüksek bulunmuş.  Hiçbir DMARD 
diğerine üstün bulunmamış. 

• Daha sonraki çalışmalarda SSZ ve  MTX eşdeğer etkinlik göstermiş 
(Ann Rheum Dis 58:220–225, 1999., Br J Rheumatol 36:1082–
1088,1997)  

• SSZ ve leflunomid i karşılaştıran bir çalışmada eşdeğer klinik etkinlik 
görülmüş (Lancet 353:259–266, 1999) ancak 2 yıllık uzatmada 
leflunomid ile yararlı etkilerin SSZ'den daha büyük ölçüde 
sürdürüldüğü gösterilmiş (Ann Rheum Dis 60:913–923, 2001.) 



Endikasyonlar: 

Psoriatik Artrit:  

6 randomize kontrollü çalışmanın 
değerlendirildiği (J Rheumatol 33:1422-
1430, 2006) çalışmada periferik tutulumda 
faydalı, ancak başka bir çalışmada aksiyel 
yakınmalarda etkisiz (Arthritis Rheum 
42:2325–2329, 1999)   

Ankilozan spondilit: SSZ ile tedavi edilen 
895 AS hastasını içeren 11 çalışmanın 

sistematik derlemesinde, tüm hastalarda 
ESR'yi azaltmada ve omurga sertliğini 

hafifletmede bir miktar fayda göstermiş (J 
Rheumatol 33:722–731, 2006.) Yazarlar, 

SSZ'nin daha yüksek ESR ve periferik artrit 
ile erken hastalık aşamasında hastalara 

fayda sağlayabileceği sonucuna varmışlar. 



Endikasyonlar: 

Reaktif Artrit: NSAID'lere yanıtsız periferik artrit ağırlıklı 134 gazinin RKÇ da SSZ 
plasebodan daha etkili bulunmuş (Arthritis Rheum 39:2021–2027, 1996) 

İnflamatuar bağırsak hastalığı ilişkili artrit:  Halen Ü. kolit ve Crohn’ da kullanılmakla 
birlikte bu hastalıkların periferik veya aksiyel belirtilerine SSZ nin etkisi üzerine bir 
çalışma yok, ancak pratikte periferik artritte yaygın olarak kullanıyoruz. 

Juvenil İnflamatuar Artrit: Poliartiküler ve pauciartiküler JIA'da etkili  

(J Rheumatol 28:845–853, 2001) 



Toksisite: 

Gastrointestinal ve Hepatik:  Bulantı ve epigastrik rahatsızlık hissi en sık yan etki. Transaminaz yükselmeleri 
genellikle geçici olup ateş, döküntü, hepatomegali ve muhtemelen eozinofili eşlik edebilir.  

Hematolojik:  % 3 den azında ve genellikle ilk 3 ayda ortaya çıkarlar. Bazı ölümcül agranülositoz vakaları bildirilmiş 
ancak genellikle ilacın kesilmesiyle tersine dönen lökopeni. Makrositoz ve hemoliz bildirilmiş; G6PD eksikliği 
olanlarda kullanımdan kaçınılmalı. Folat takviyesi faydalı olabilir. Trombositopeni nadirdir. 

Dermatolojik:  Döküntüler genellikle makülopapüler, kaşıntılı, yaygın. % 5 ten azında ve ilk 3 ayda. Eritema multiforme, toksik 
epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu nadiren bildirilmiş. Sülfonamid içeren ajanlardan kaçınılmalı 

Akciğer: Pulmoner toksisite nadir olup eozinofili, öksürük, nefes darlığı, ateş ve kilo kaybıyla birlikte geri dönüşümlü 
infiltrasyonlar şeklinde. Patoloji, eozinofilik bir pnömoni şeklinde olup çoğu vaka, SSZ'nin  kesilmesiyle düzelir. 

İlaca bağlı lupus, hipogammaglobulinemi ve aseptik menenjit bildirilmiş. Hastalara idrarlarında 
turuncu renk değişikliği, renkli ter ve gözyaşı olabileceğini söylemek uygun olur. 



Doğurganlık, Gebelik, Emzirme 

• Kadınlarda doğurganlığı azalttığına dair veri yok, erkeklerde oligospermi, 

bozulmuş sperm hareketliliği ve anormal sperm morfolojisi olabilir.  

• FDA Kategori B, C olarak kabul edilmiş.  

• Fetal anormalliklere veya spontan düşüklere neden olmuyor 

• Hamile olan veya çocuk isteyen kadınlarda ilk tercih edilen DMARD'lardan biri 

• Emzirme döneminde de güvenli olmakla birlikte özellikle yenidoğan döneminde 

bebeklerde nadiren kanli ishal bildirilmiş. 



Toksisite İzleme:  Başlangıçta AST, ALT, kreatinin, albümin, hemogram. Tedavinin 
başlamasıyla birlikte, lökopeni için dikkat !!! örneğin, her doz artışından 1 hafta sonra bir 
hemogram, ALT, AST izlenmesi öneriliyor (bizim uygulamamız başlangıçta 2-4 hafta ve 
ardından 3 ayda bir) 

İlaç Etkileşimleri : Digoksin’in biyoyararlanımını azaltır, oral hipoglisemiklerin etkilerini ve 
varfarinin antikoagülan etkilerini artırabilir. Geniş spektrumlu antibiyotikler bağırsak 
florasını değiştirebilir ve sülfapiridin ve 5-ASA'nın biyoyararlanımını azaltabilir. 

Kontrendikasyonlar: SSZ'nin herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığı olan veya sülfonamid 
veya salisilat alerjisi olan hastalara SSZ reçete edilmemeli; Porfiri, GI veya genitoüriner 
obstrüksiyonu olan hastalarda dikkatli olunmalı; trombositopeni, şiddetli karaciğer 
hastalığı ve aktif viral hepatitte kullanılmamalıdır. 



 
Hidroksiklorokinin Etkileri 
 

•  İmmünomodülatör ve antiinflamatuardır.  

• Sitoplazmik membranlardan veziküllere geçerek vezikül pH'ını yükselterek lizozomal 
membranların stabilizasyonu, antijen işlemenin ve sunumunun zayıflatılması ve 
hücre aracılı sitotoksisitenin inhibisyonuna yol açar. 

• Nükleik asitlerin TLR bağlayıcı epitoplarını doğrudan bloke ederek, makrofajlar 
tarafından self antijenlere karşı pro-inflamatuar sitokin üretimini önler.  

• Monositler tarafından IL-1, IL-6 ve IFN-γ üretimini bloke ettiği gösterilmiş. 

• Apoptozu up-regüle ederek otoreaktif lenfositleri ortadan kaldırır 

• Antioksidan, anti-trombotik etkilidir 



 Emilim 
Biyoyararlanım 

Dağılım ve Yarı Ömür 
Eliminasyon 

 

  

• HCQ  oral olarak hızla ve tam olarak emilir, plazma pik 
konsantrasyona 8 saatte ulaşır.  

• Aynı dozla tedavi edilen hastalar arasında plazma 
konsantrasyonlarında önemli değişkenlik bildirilse de daha 
yüksek seviyeler daha iyi bir terapötik yanıt ile ilişkili değil. 

• Deri ve retinadakiler gibi melanin içeren hücrelerde yüksek 
konsantrasyonda bulunur. Deri, uzun vadeli bir rezervuar 
görevi görebilir ve bu sayede ilaç, kesildikten sonra bile etkisini 
veya toksisitesini gösterebilir. HCQ yarı ömrü 40 ila 50 gündür. 

• İlacın çoğu değişmeden idrarla, kalan kısım dışkı ile atılır. 



Endikasyonlar: 
 

 

• Romatoid Artrit: Etkilidir ancak erozyonları geciktirdiği gösterilememiş. 
Etkinlik  biraz daha az ve yavaş. Erken, hafif RA ve kombinasyonlarda 
kullanımı uygun 

• SLE: Şiddetli belirtilere tek başına yetmeyebilir ama yapısal semptomları, 
artriti, ateşi, yorgunluğu ve döküntüyü kontrol etmekte etkilidir. 

• Diskoid Lupus: Hastaların % 60-90'ında remisyon veya majör iyileşme 
bildirilmiş. 

• Antifosfolipid Antikor Sendromu: HCQ kullanımı, aPL antikorları olan 
hastalarda tromboz insidansını azaltır. Özellikle yüksek doz 
antikoagülasyonu tolere edemeyen veya oral antikoagülasyona rağmen 
tromboz geliştiren olgularda düşünülmeli 

• Sjögren sendromu: Sjögren sendromlu hastalarda lokal göz ve ağız 
semptomlarını, artraljiyi ve miyaljiyi iyileştirdiği bildirilmiş. Ayrıca glandüler 
kolinesteraz aktivitesini inhibe ederek tükürük sekresyonunu da artırabilir. 

• Palindromik romatizma, çocukluk SLE'si, çocukluk çağı dermatomiyoziti, 
eozinofilik fasiit ve eroziv osteoartritin tedavisi için küçük ve kontrolsüz 
çalışmalarda etkili olduğu bildirilmiştir.   

 



Dozaj  
Göz Toksisitesi 

• Dozaj: 

• Yetişkin hastalar: Önerilen maksimum günlük doz ≤ 5 mg/kg. Hem 
böbrek hem de karaciğer tarafından elimine edilir. Retina toksisitesi 
riskini azaltmak için, GFR < 60 mL/dk ise  doz ayarlaması gerekir.  

• Geriatrik Hastalar: Dozlama önerileri genel popülasyonla aynıdır, 
ancak tedavi öncesi oküler tarama şarttır. 

• Pediyatrik hastalar: Önerilen doz 3-5 mg/kg/gün: göz için 
yetişkinlerde olduğu gibi yıllık tarama  

• Göz Toksisitesi: 

• En korkulan yan etki retina toksisitesidir. Yakın tarihli bir retrospektif vaka 
kontrol çalışmasıında (JAMA Ophthalmol 10:E1–E8, 2014) prevalans 
% 7.5 Odds Ratio >5 mg/kg dozaj için 5.67, >10 yıl kullanım süresi için 3.22 
, evre 3 veya daha yüksek kronik böbrek hastalığı için 3, eşzamanlı 
tamoksifen kullanımı için ise 4.59 olarak bildirilmiş.  

• 10 yıllık kullanım içinde, retina toksisitesi prevalansı düşük kalmış (<% 2) 
ancak 20 yıllık kullanımdan sonra yaklaşık % 20'ye yükselmiştir.  

• Erken teşhis önemli, HCQ ayrıca, iyi huylu ve geri dönüşümlü olan kornea 
birikintileri yapabilir 

 



Toksisite 

• Dermatolojik: Döküntü, fotosensitivite, alopesi ve saçta depigmentasyon 

• Nöromüsküler: Yaygın olarak baş ağrısı, uykusuzluk, kabuslar ve sinirlilik. 

Kulak çınlaması ve sağırlık meydana gelebilir. Nöromiyotoksisite bildirilmiş 

• Kardiyovasküler: Nadiren iletim bozuklukları ve kardiyomiyopati bildirilmiş 

• Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, ishal ve kramplar bildirilmiş 

• Metabolik: Kan şekerini ve HbA1c'yi düşürebilir, bu nedenle diyabetik 

hastalarda özellikle başlama döneminde uyarı ve sıkı takip 



Gebelik ve 
Emzirme  

• Doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler tanımlayan hiçbir 
rapor yoktur, FDA Gebelik Kategorisi C 

• Uzun yarılanma ömrü nedeniyle, ilacın hamilelik sırasında 
kesilmesi fetal maruziyeti engellemez. 

• Plasentayı geçer, ancak gebelik sırasında devam eden 
kadınlarda olumsuz sonuçlar veya teratojenik etkiler 
bildirilmemiştir.  

• Güncel öneriler, HCQ’ nun hamilelik boyunca devam 
ettirilebileceği yönünde. Özellikle SLE'de, tedavinin 
kesilmesi hem anne hem de bebek için alevlenmeyi 
tetikleyebilir. Amerikan Pediatri Akademisi emzirmeyle 
uyumlu olarak sınıflandırmış. 



İzlem 
İlaç etkileşmeleri 

Kontrendikasyonlar 
 

• İzlem: 

• Başlangıçta Hemogram, ALT, AST, kreatinin ardından 6 ayda 
bir tetkiklerin tekrarı yeterli 

• Başlangıç retina muayenesi öneriliyor; yıllık göz 
muayeneleri, 5. yıl veya diğer risk faktörlerine bağlı olarak 
daha erken başlayabilir. 

• İlaç etkileşimleri: 

• Hipoglisemik ajan kullanan diyabetik hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır. HCQ digoksin seviyelerini artırır. Tamoksifen 
ile eşzamanlı kullanım, retina toksisitesi riski için sinerji 
oluşturur. 

• Kontrendikasyonlar:  

• 4-aminokinolin ajanlarına atfedilebilen veya önceki retina 
veya görme alanı değişikliklerine aşırı duyarlılık ve viral 
hepatitin neden olduğu ciddi karaciğer hastalığında 
kontrendikedir 

 



Kelley Rheumatology 2020 

Glukokortikoidler 

Endojen ve sentetik GC ler arasında kalitatif fark yok ama güç ve biyolojik özellikler açısından fark var. 



Kelley Rheumatology 2020 

Transcription 
factors 
AP-1 
IRF-3 
NF-κB 

Ağırlıklı olarak inflamatuar, 
immünosupresif proteinlerin 
sentezini downregüle eder. 

Metabolik etkilerden ve ayrıca bazı 
anti-enflamatuar/immunosüpresif 
etkilerden sorumlu düzenleyici 
proteinlerin sentezini düzenler.  

Genomik Etkiler 

Non-genomik etkiler: Puls tedavisi gibi yüksek dozlar verildiğinde dakikalar içinde 
sadece biyolojik membranlarla fiziko-kimyasal etkileşimler yoluyla immun 
hücrelerin plazma membranında kalsiyum ve sodyum döngüsünün inhibisyonu 
yoluyla hızlı bir immunsupresyona neden olan etki 



•  IL-6 ve IL-1, PGE2 gibi ve endotoksinlerin tümü, hipotalamik düzeyde CRH’ı, hipofiz 

düzeyinde ise ACTH’ı uyarır; CRH da ACTH’ yı aktive ederek GC lerin salgılanmasını uyarır 

• Şiddetli enfeksiyon veya fiziksel stres kortizol üretimini 6 kata kadar artırabilir 

• Kronik enflamatuar hastalıklarda kortizol normal/yüksek olmasına rağmen inflamatuar yanıtı 

kontrol edemiyorsa göreceli adrenal yetm. 

• Endojen ve eksojen glukokortikoidler, ACTH ve CRH’ ı baskılayarak doğrudan; ACTH ve CRH’ ı 

uyaran proinflamatuar sitokinlerin salınımını baskılayarak da dolaylı (-) feedback yaparlar.  



Kelley Rheumatology 2020 

Düşük-orta hastalık aktivitesine sahip RA hastalarında, kortizol minimum ve 
maksimum seviyeleri gecenin ve gündüzün erken saatlerine kayarken, yüksek 
hastalık aktivitesi olanlarda sirkadiyen ritim azalır, hatta kaybolur.  



• Eksojen GC kullanımı ile HHA aksının kronik 
baskılanması tersiyer adrenal yetmezlik   

• GC tedavinin süre, doz ve yarı ömrü, bireysel duyarlılık  
ve metabolizmadan da etkilenir.   

• Uzun süreli ortalama 6.7 mg/g prednizon  ve eşdeğeri 
steroid kullanan RA: 

• CRH bolusuna %52 normal, %33 subnormal yanıt; 
%14 ünde hiç yanıt yok.  

• <3 hafta GC alan veya gün aşırı prednizolon tedavisi 
gören hastalarda bile doza bağlı olarak HPA ekseninin 
sıfır baskılanma riski yoktur, ancak risk düşüktür. 



Doğrudan ve dolaylı yollardan IL-17, GM-CSF, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-6, TNF ve interferon-γ dahil olmak üzere çoğu Th tip 1 pro-
inflamatuar sitokini inhibe ederken, IL-10 ve IL-4 gibi anti-inflamatuar sitokinlerin makrofajlar ve dendritik hücreler tarafından 
üretimini uyarır; makrofaj, dendritik hücre ve T hücrelerinin apoptozunu artırırlar. 
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GC lerin Farmakolojisi ve kliniğe yansımaları: 

  

• Oral GC lerin çoğu 30 dakikada emilir.  

• Prednizon ve prednizolonun biyoyararlanımı yüksek 

• Plazma proteinlerine afiniteleri değişken (Albümin 

düzeyinin düşük olduğu hastalar) 

• Biyolojik yarı ömür plazmaya göre 2-36 kat uzun.  

• Prednizolonun plazma yarı ömrü yaklaşık 3 saat 

olduğundan, çoğu kez günde tek doz 



• Kalıtsal GC direnci nadir 

• GC duyarlılığı GC reseptör geninin spesifik polimorfizmleriyle ilişkili. 

GC direnci: 

• Eikosanoid sentezini inhibe eden Lipocortin-1( annexin-1) ‘e karşı otoantikorlar,   

• IL-2 nin yüksek düzeyleri, makrofaj migrasyon inhibitör faktör ve belirli 
sitokinler tarafından MAPK  yolaklarının aktivasyonu 

• Transkripsiyon faktörü AP-1'in aşırı aktivasyonu 

• Azalmış histon deasetilaz2 ekspresyonu ve artmış P-glikoprotein aracılı ilaç akışı 

GC direncini açıklamaya yönelik  



•  İlaç etkileşmeleri: 

• Barbitüratlar, fenitoin ve rifampin GC lerin metabolizmasını artırır 

• Ketokonazol, itrakonazol, diltiazem, mibefradil ve greyfurt suyu klerensi azaltır 

• Ketokonazol, endojen GC sentezini azaltarak hiperkortizolizm tedavisinde 

• Siklosporin birlikte uygulandığında prednizolonun plazma 

konsantrasyonlarında artışa neden olurken, metilprednizon ile birlikte 

kullanıldığında ise kendisinin plazma konsantrasyonları artar.   

• Eritromisin, OKS lerdeki sentetik östrojenler GC plazma düzeylerini artırır. 

Total kortizol normal sınırlarda olsa bile adrenal yetmezlik mevcut olabilir.  

• Sülfasalazin, immun hücrelerin glukokortikoidlere olan duyarlılığını artırıyor. 

• Mifepriston ve klorpromazin, GC etkisini azaltırlar. 



  
•  Miyozit, PMR, DHA ve vaskülitlerin temel ilaçları.  

• Sistemik sklerozda, özellikle yüksek dozlarda 

böbrek krizi riski nedeniyle kontrendike, ancak 

miyozit veya İAH eşlik  ettiğinde yararlı olabilirler.  

• RA da DMARD’larla yardımcı tedavi olarak  

• Hangi doz düşük, hangi doz yüksek net değil ama 

kabul gören yaklaşım 2002 ARD doz şeması.  

Düşük doz ≤7.5 mg/gün prednizon veya eşdeğeri 

Orta doz  >7.5 mg ve ≤30mg/gün prednizon veya 
eşdeğeri 

Yüksek doz >30 mg ve ≤100 mg/gün prednizon veya 
eşdeğeri 

Çok yüksek doz >100 mg/gün prednizon veya eşdeğeri 

Pulse tedavisi ≥250 mg/gün prednizon veya eşdeğeri 

Glukokortikoidlerin klinik kullanımları 



  
• RA de dünya çapında % 15-90 arasında reçetelenme.  

• RA hastalarının % 30’u en az bir GC kullanmakta.  

• Yaklaşık 6 ay kullanımı RA da etkili, ancak 6 aydan 
sonra yararlı etkilerin azaldığı bildirilmiş.   

• Radyografik progresyonu, eklem hasarı ve fonksiyonel 
bozulmayı azalttığı RKÇ de gösterilmiş   

• Bu etkisinin NF-KB (RANK) ligandının reseptör 
aktivatörünü üretmek için osteoblast ve T hücrelerini 
uyaran IL-1 ve TNF gibi pro-inflamatuar sitokinleri 
inhibe etmesine dayandığı düşünülüyor.  

 



• Puls GC tedavi: 

• İnflamatuar romatizmal hastalıkların alevlenme dönemlerinde, hayat veya organı tehdit 

eden durumlarda remisyon indüksiyonu amacıyla yaygın kullanım 

• Biyopsi ile doğrulanmış 144 DHA li hastada pulse tedavisi ile 80-120 mg/gün oral tedavi 

arasında görme kaybı açısından anlamlı fark bulunmamış.   

• Faydası bireysel farklılıklar olsa da yaklaşık 6 hafta sürer.  

• YE riski tüm hastalıklarda aynı değil (SLE de  RA ya göre daha sık osteonekroz ve psikoz) 

• Kontrendikasyonları: Hamilelik, emzirme, enfeksiyonlar, aktif  peptik ülser, glokom, 

kontrolsüz hipertansiyon ve diabetes mellitus sayılabilir 



  
• GC leri nasıl azaltalım? 

• Genellikle hastalık kontrol altına alınınca azaltılır. 

• Alevlenme ve kronik HHA aksı baskılanma riski nedeniyle dikkatlice yapılmalıdır.  

• Azaltma yaklaşımının nasıl olacağı, tedavi edilen spesifik hastalığa, klinik yanıta, mevcut 

hastalık aktivitesine ve GC tedavisinin doz ve süresine bağlıdır.  

• Mükemmel azaltma şeması diye bir şey yoktur, sadece genel yaklaşımlar önerilebilir. 

Mesela prednizon dozunu azaltmak için: 

• >40 mg / gün ise 1-2 haftada bir 5-10 mg'lık azaltmalar,  

• 40-20 mg arasındaki dozlarda her 1-2 haftada bir 5 mg'lık azaltmalar 

• <20 mg/gün prednizon dozunda her 2-3 haftada bir 1 ila 2,5 mg /gün azaltmalar  

• <10 mg/gün ise duruma göre her ay 1 mg veya 7 haftada bir 2,5 mg azaltma uygun 



  
Stres ve perioperatif yaklaşım: 
 
 

•  Enfeksiyon durumunda GC dozunun 2 katı veya 15 mg prednizolon eşdeğeri 

• Büyük cerrahi durumunda "stres dozları" 

• Tersiyer adrenal yetmezliği olanlarda mineralokortikoid tedavisi gerekmiyor 

• Ameliyatın ilk gününde IV 100 mg hidrokortizonu sürekli ve ardından 2 veya 3 gün boyunca 

her 8 saatte bir 25 ila 50 mg hidrokortizon 

• Küçük cerrahide oral dozu iki katına çıkarmak veya dozu 1-3 gün 15 mg prednizolon 

• Farklı perioperatif GC stres tedavi şemaları üzerine karşılaştırmalı RKÇ yok 

• Büyük cerrahi operasyon sabahı 30mg, ertesi sabah 20 mg, 3. sabah 10 mg MP ve ardından 

oral önceden aldığı dozun devamı; küçük-orta büyüklükteki operasyonlarda ilk gün 20 mg, 

2. gün 10 mg MP ve ardından operasyon öncesi kullanılan dozun devamı şeklinde. 

 



  • Gebelik ve laktasyon: 

•  Maternal-fetal prednizolon kan oranı yaklaşık 10: 1  

• Maternal-fetal deksametazon kan oranı 1: 1  

• Hamile kadın için en uygun seçenekler prednizon, prednizolon ve metilprednizolon 

• Doğmamış çocuğun tedavisi için ise betametazon veya deksametazon  

• YE görülme riski doza, tedavi süresine ve hamileliğin hangi evresinde kullanıldığına  bağlı. 

• Gebeliğin ilk trimesterinde yüksek dozlardan (1 ila 2 mg/kg prednizolon eşdeğeri) 

kaçınılması tavsiye edilir, düşük ila orta dozlarda prednizon güvenli görünmektedir. 

• Prednizon ve prednizolon anne sütüne küçük miktarlarda geçtiğinden emzirmede güvenli 

• Anne günlük dozu almadan önce emzirmeli veya sonraki ilk 4 saat emzirmeden kaçınmalı 



Lokal steroid enjeksiyonları: 

• Artrit, tenosinovit, bursit, entezit ve kompresyon nöropatileri için GC enjeksiyonu yaygın  

• En az çözünür preparat olan triamsinolon hekzasetonid en uzun etkiyi gösterir.   

• Enjeksiyon sonrası eklemi birkaç gün fazla kullanmamak uygun olur. 

• İA enjeksiyonu 3 haftadan sık, ağırlık taşıyan bir eklemde ise yılda üç defadan fazla yapma 

• Lokal enjeksiyon sonrası enfeksiyon oranı, 13.900-77.300 enjeksiyonda 1 den düşük. 

• Deri altı yağ doku atrofisi, lokal depigmentasyon, tendon yırtılması ve lokal sinir lezyonları 



  

• Steroid Sparing ajanlar: 

• SLE, vaskülit , miyozit  tedavilerinde GC in yanına 

alevlenme olmaksızın GC azaltma imkanı veren 

immunsupresif ajanlar eklenmekte. 

• Azatioprin ve metotreksat en bilinenler ancak hastalık 

aktivitesini baskılama ve GC dozunu azaltmayı sağlayan 

herhangi bir ilaç da bu şekilde adlandırılabilir 

(Tosilizumab) 



  
 

• Modifiye salınımlı kortizon : 

• Modifiye salınımlı prednizon ile aynı miktar standart prednizonun karşılaştırıldığı RKÇ da: 

•  Sabah sertliğinin süresi modifiye salınımlı prednizon grubunda yaklaşık 30 dk. daha kısa 

• Hastalık aktivitesinin ve güvenlik parametrelerinde fark yok, HHA aks fonksiyonu 

açısından da fark yok 

• DMARD ve GC kullanan 920 RA'li hastayı içeren açık etiketli gözlemsel bir çalışmada: 

• 4 ay sonraki değerlendirmede standart forma göre modifiye salınımlı formda tüm 

hastalık aktivite skorlarında anlamlı düzelme  



  
• Selektif GC Reseptör agonistleri ve Lipozomlar: 

• Deflazakort bir fark yaratmamış 

• Halen etkin ama yan etkilerden arınmış bir kortizon preperatımız yok  

• Fosdagrocorat, faz 2 çalışmasında, RA’da makul yan etki ve etkinlik profili 

• Nitrosteroidler daha güçlü anti-enflamatuar etki ? 

• PEG'lenmiş lipozomlar, polimerik miseller, polimer ilaç konjugatları, 

inorganik yapı iskeleleri ve hibrit nanopartiküller 



  

• GC lerin yan etkileri: 

• ARAMIS veri tabanı, 3000 hasta, 7300'den fazla 

hasta-yılı süreli semptom, laboratuvar ve 

hastaneye yatış verilerine dayalı olarak DMARD 

toksisite indeksi yayınlanmış.  

• Metotreksat ve azatioprin gibi ilaçlarla 

karşılaştırılabilir bir toksisite profiline sahip 

• YE çoğu muhtemelen yüksek doz tedaviyle ilişkili  

• Osteoporoz, diyabet ve KVS hastalıkları, hem 

hastalar hem de Romatologlarca GC lerin en 

endişe verici yan etkileri arasında görülmekte.    



Kelley Rheumatology 2020 



  • Enfeksiyonlar: 

• Günlük <10 mg prednizolon ile enfeksiyon riskinde artış yok veya hafif artış 

• 20-40 mg/gün dozlarında RR 1.3 ila 3.6 kat artmış. 

• Farklı hastalıkları olan ve farklı GC dozları alan 2000'den fazla hastayı içeren 71 çalışmanın 

meta-analizinde, enfeksiyon için RR 2 kat artmış. 

• Prednizon kullanımı doza bağlı şekilde pnömoni nedeniyle hastaneye yatışı artırmış 

• Kronik düşük doz GC kullanımıyla bile, 65 yaş ve üzerindeki RA hastalarında ciddi 

enfeksiyon riskinin arttığı, doz artışıyla riskin daha da arttığı gösterilmiş. 

• Özellikle yaşlı, komorbiditeli ve yüksek doz İS alanlarda enfeksiyon açısından uyanık olmalı 

• Yüksek doz uygularken veya akciğer hastalığı olan hastalara GC verildiğinde, Pneumocystis 

jirovecii için trimetoprim/sülfametoksazol proflaksisi de uygun olur. 



  
 

• Kardiyovasküler ve mineralokortikoid etkilerden kaynaklanan sorunlar: 

• Ödem, kilo alımı, hipertansiyon ve kalp problemi olabilir  

• Sodyum ve klorür atılımının azalması nedeniyle kalp yetmezliği, potasyum atılımının 

artmasından dolayı aritmiler 

• Hipokalsemi, tetani ve EKG değişiklikleri  

• Düşük doz GC ler, yüksek dozların aksine hipertansiyonun bir nedeni değildir.   

• Miyokardit ve idiyopatik kardiyomiyopatili hastalarda yapılan 2 RKÇ da, 1 yıldan sonra 

plasebo veya GC grupları arasında 2 ve 4 yıllık sağ kalımda hiçbir fark görülmemiş. 



  
• Ateroskleroz ve Dislipidemi 

• İnflamatuvar romatizmal hastalıklarda akselere ateroskleroz ve artmış KVS risk mevcut 

• Hastalığın süresi ve GC kullanımı artmış kardiyovasküler mortalite ile ilişkili 

• Düşük doz GC ler KVS riski artırmıyor gibi görünüyor 

• Ateroskleroz, GC lerin faydalı olabileceği, arteriyel duvarların enflamatuar bir hastalığı 

• GC, in vitro, hasarlı arterlerde makrofaj birikimini ve lokal inflamatuar yanıtı azaltmış 

• Düşük doz GC, inflamatuar hastalıkla ilişkili dislipidemiyi de düzeltebilir. Kritik nokta doz 

• 779 hasta, 7203 hasta yılı, 237 hastanın öldüğü RA kohortunda:  

• Hiçbir GC kullanımı ile karşılaştırıldığında, ≤7 mg/gün prednizolon ile risk artışı yok; 

8 ila 15 mg’da risk 2,3 kat; 15 mg ve üzeri dozda ise 3,2 kat artmış.  

• 39 g'a kadar kümülatif dozlar,  artmış risk yok, 40 g ve üstü dozda risk 2.1 kat artış 



  

• Bir Alman biyolojik kayıt kütüğünde komorbid durumlara göre düzeltme yapıldıktan sonra, hastalık aktivitesi, 
fonksiyonel yetersizlik, GC, biyolojik veya sentetik DMARD kullanımlarının mortalite ile ilişkisi araştırılmış. 
Hastalık aktivitesi beklendiği gibi mortalite için açık bir risk faktörü imiş. Buna ek olarak, günde 5 mg prednizon 
eşdeğerinden daha yüksek GC ile tedavide doza bağlı risk artışı görülmüş; 5-10 mg arasında risk 1.4 kat 
artarken, 10-15 mg arası için 2 kat, 15mg dan yüksek dozlar içinse 3.4 kat artmıştır. Ölüm oranının artmasının 
başlıca nedeni enfeksiyonlar ve kardiyovasküler komplikasyonlar gibi görünmekte. 

Listing J, Kekow J, Manger B, et al.Ann Rheum Dis74:415–
421, 2015. 



  • Osteoporoz: 

• İnflamatuar romatizmal hastalıklarda zaten GC olmasa da  fiziksel engeller ve 

azalmış hareketlilik nedeniyle osteoporoz riski artmış. 

• Hastalıktan bağımsız, kemik üzerinde olumsuz etkilere sahip olmakla birlikte 

inflamatuar hastalığı baskılayarak kemik üzerinde olumlu etkilere sahip olabilirler.  

• Osteoporozu önlemede kalsiyum ve D vitamini takviyesi, özellikle GC kullanan 

hastada uyanık olmak ve osteoporozun erken tesbiti önemli.  

• Tedavide bifosfonatlar, teriparatid ve denosumab kullanılabilir. 



  
• Osteonekroz: 

• Genç ve SLE'li hastalarda uzun süreli yüksek doz kullanımı osteonekrozun bir nedeni  

• Vasküler mekanizmaların rol oynadığı düşünülüyor. 

• Erken semptom, aktivite ile artan yaygın ağrı olup zamanla kalıcı hale gelir. 

• Çoğunlukla kalça veya diz tutulur; ayak bileği ve omuz daha az etkilenir. 

• Erken tanı için en değerli inceleme MRI 

• Erken aşamada tedavinin amacı hareketsizliği sağlamak ve yükü azaltmaktır. 

• İlerde cerrahi dekompresyon ve/veya eklem replasmanı gerekebilir. 

• Önleyici tedbirler yoktur; ancak teşhis için en önemli faktör farkındalıktır. 



  
• Miyopati: 

• GC tedavinin başlamasından haftalar ila aylar sonra veya dozajdaki bir artıştan sonra 

özellikle alt ekstremitede proksimal kas güçsüzlüğü steroid miyopatisine işaret edebilir.  

• Neredeyse sadece 30 mg üzeri prednizolon eşdeğeri dozlarda ortaya çıkar.  

• Tanı klinik olup şüphelenmek gerekir; serum kas enzimleri yükselmez. 

• Tedavi, mümkünse glukokortikoidin kesilmesidir ve çoğu zaman ilacın kesilmesinden sonra 

semptomlarda hızlı bir azalma meydana gelir.  

• Nadiren yüksek doz GC veya puls tedavisinden sonraki günlerde, hızlı başlangıçlı akut 

miyopati tarif edilmiş;tüm kas liflerinde atrofi ve nekroz görülür. 



  
• GIS yan etkileri: 

• Üst GIS için güvenli olduğu yönünde kesin veri yoktur. 

• Non-selektif NSAID veya aspirinle kullanıldığında peptik ülser ve ilişkili komplikasyonlar 4 kat artar 

• NSAID’lerle birlikte kullanılmadığı sürece, başka risk faktörleri olmadıkça birlikte PPI vs.gerekmez 

•  Pankreatitin birçok potansiyel nedeninden biri olarak listelenmesine rağmen, böyle bir ilişkinin 

kanıtı zayıftır ve vaskülit veya SLE gibi altta yatan hastalıklardan ayırmak zordur.  

• Candida ile üst gastrointestinal sistemin kolonizasyon riski, özellikle ileri yaş, diabetes mellitus ve 

diğer immünosupresif ajanların birlikte kullanımında artar. 

• Yine GC ler,  bağırsak perforasyonu, peritonit gibi intraabdominal komplikasyonların ortaya 

çıkmasıyla ilişkili semptom ve bulguları maskeleyerek tanıyı geciktirebilir.   



  
• Oküler yan etkilerden en bilinen katarakt 

• 1 yıldan uzun süreyle 15 mg üzeri dozda prednizon ve 

eşdeğeri kullanan hastalarda sık görülür. 

• Genellikle iki taraflı olup, yavaş ilerler, son aşamalara 

kadar çok az görme bozukluğu yaparlar 

• GC ler glokoma da neden olabilir veya glokomu 

şiddetlendirebilirler.   

•  Açık açılı glokom aile öyküsü olan, yüksek doz GC alan 

hastalar bu yan etkinin gelişmesine eğilimlidir; bu 

nedenle göz içi basıncının kontrolü gerekir. 



  
• Dermal yan etkiler sık  

• Cushingoid habitus, kolay morarma, cilt atrofisi ve bozulmuş yara iyileşmesi, RA 

hastalarının GC kullanırken bildirdiği dermatolojik yan etkilerdir. 

• Çatlaklar, akne, perioral dermatit, hiperpigmentasyon, yüzde kızarıklık, hafif 

hirsutizm ve saç derisinin incelmesi gibi yan etkiler genellikle RA’da kullanılan 

dozlarda görülmez.   



  

 

•  Endokrin yan etkilere gelince: 

• Hepatik glikoz üretimini artırır, insülin direncini indüklerler.  

• Önceden diyabetik olmayan bireylerin alındığı popülasyon temelli bir vaka kontrol 

çalışmasında, günde ≤10 mg prednizolon veya eşdeğeri dozda antihiperglisemik ilaç ihtiyacı 

1.8 kat artarken, 10-20 mg arası dozlarda 3 kat, 20-30 mg için 5.8 kat,  ≥30 mg  için 10.3 

artmış.  

• Postprandiyal hiperglisemi ve açlık glikoz konsantrasyonlarındaki hafif yükseklik, GC  

kaynaklı diabet’in karakteristiğidir.  

• Önceden glikoz intoleransı veya diabeti olan hastalarda glisemik kontrol kötüleşebilir. 

• GC kaynaklı diyabet genellikle hastanın önceden var olan aşikar glukoz intoleransı olmadığı 

sürece ilaç kesildiğinde geri dönüşümlüdür. 



 

• GC tedavisi sırasında kilo alımı, uzun süreli GC tedavisinin olumsuz bir etkisidir.  

• Artan iştahın yanında, yağ ve glikoz metabolizmasındaki değişikliklerden kaynaklanır 

• İnce ekstremitelerle birlikte sentripedal bir yağ birikimi, uzun süreli, yüksek doz GC 

maruziyeti olan hastaların karakteristik özelliğidir.  

• Potansiyel mekanizmalar arasında, viseral adipositlerde kortizonun kortizole 

dönüşümünün artması, hiperinsülinemi ve leptin, TNF gibi adiposit kaynaklı hormon 

ve sitokinlerin ekspresyonunda ve aktivitesinde bir değişiklik yer alır.  

• Kas atrofisine neden olan protein kaybı da vücut görünümündeki değişikliğe katkıda 

bulunur. 



• Eksojen GC ler ile HHA aksının kronik baskılandığı bir durumda GC in aniden 

kesilmesi olası dolaşım kollapsı ve ölümle sonuçlanabilecek akut adrenal 

yetmezliğe yol açabilir. 

• Herpes kaynaklı korneal ülserasyon ve akut steroid ilişkili psikoz durumlarında 

GC in kademeli değil anında kesilmesi gerekir. 

• Kronik adrenal hipofonksiyonunda yorgunluk, halsizlik, letarji, ortostatik 

hipotansiyon, bulantı, iştahsızlık, kusma, ishal, artralji ve miyalji gibi nonspesifik 

belirtiler görülür. 

• Şüphe duyulduğunda, serum kortizol ve kortikotropin stimülasyon testi 

yapılabilir. 



  • GC tedavisi, çeşitli davranışsal semptomlarla ilişkilidir.  

• Aşikar steroid psikozu nadirdir ve genellikle yüksek doz ile ilişkilidir. 

• Yüksek doz GC veya Puls tedavisine bağlı olabileceği gibi SLE gibi bir hastalığın 

komplikasyonu da olabileceğinden bu durum ayırıcı tanıda zorluk yaratır. 

• GC kaynaklı psikoz vakalarının % 40’ında depresyon, % 30'unda mani baskındır. 

Psikotik belirtiler vakaların % 60 ında ilk 2 hafta içinde; %90 vakada ilk 6 hafta 

içinde ortaya çıkar. 

• GC kullanımı, depresif veya coşkulu ruh hali, uykusuzluk, sinirlilik, duygusal 

dengesizlik, anksiyete, hafıza yetersizliği gibi çeşitli duygu durum bozukluklarıyla 

da ilişkilendirilmiştir. 



TEŞEKKÜRLER 


