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GİRİŞ 
 Pandeminin hem kendisi hem de tedavisi romatologlar ve romatoloji hastaları için zorlu bir süreç 

 İlaç temini, ek enfeksiyon riskleri, rehber eksikliği 

 Sitokin fırtınası tablosunda benzer immünolojik süreç 

 Artrit, artralji gibi bulguların COVID hastalarında da sık rastlanması 

 

 

 



GİRİŞ 

 Kasım 2019 – 2021 sürecinde COVID ilişkili rehberlerin çoğu genel popülasyona yönelik 

 Romatoloji derneğinin oluşturduğu rehberi bulunan – Almanya, Fransa, İspanya 

 ACR –Şubat 2021 versiyon.3 – 10 romatolog + 4 enfeksiyon hastalıkları uzmanı 

 EULAR – Temmuz 2021 güncellemesi – 22 romatolog/immünolog 

 

 



Temaslı olgu  HCQ,immünsüpresifler(MMF,AZA…), non-IL6 biyolojikler, JAKi 2 haftalık semptomsuz dönem 

için kesilmeli (Orta düzey) 

 

Pozitif olgu  COVID seyrine bakılmaksızın, HCQ/SSZ/MTX/LEF,immünsüpresifler,non-IL6 biyolojikler, JAKi 

kesilmeli (Orta-yüksek düzey) 

 

Semptomlar geçtikten 7-14 gün sonra tekrar başlanabilir, PCR(+) ama asemptomatik olgularda PCR’dan 10-17 

gün sonra tekrar tedavi başlanması önerilir (yüksek düzey)  

 

 

 



Prensipler 

 Romatoloji hastaları COVID bulaşı açısından ek risk altında değil !! 

 Romatoloji hastaları COVID olduklarında prognozları daha kötü değil !! 

 Romatoloji hastalarının immünsüpresif / immünmodülator tedavilerinin düzenlenmesinde primer söz sahibi romatologlar olmalıdır !! 

 Off-label ilaç kullanımından mümkün olduğunda kaçınılmalıdır !! 

 

 



 

 

 

Öneriler 

 Romatoloji hastaları lokal halk sağlığı önerileri dahilindeki tüm enfeksiyondan korunma önlemlerini almalıdır  

 Tek veya multidoz aşılarını olmalıdır 

 Aşı durumuna bakılmaksızın, mevcut romatolojik tedavilerine devam etmelidirler 

 Uzun dönem glukokortikoid tedavisi altındaki bir hasta şüpheli/kesin COVID tanısı alırsa, tedavisine devam etmelidir 

 RTX tedavisi altındayken COVID saptanırsa, bir sonraki kürün ertelenmesi  

 Immunmodülatör/immünsupresif tedavi henüz başlanmadıysa önce aşı uygulanmalı 

 RTX veya başka B-hücre azaltıcı tedavi altında olan olguların aşıları aşı immünojenitesi gözetilerek optimize edilmelidir. 

 

 

 

 



AMAÇ 

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Romatoloji Kliniği’nde takipli olguların COVID-19 seyirlerinin demografik 

özellikleri ve hastaneye yatış durumlarına göre değerlendirilmesi 



METOD 

 Nisan 2020 – Haziran 2021 

 Romatizmal hastalık tanısı ile takip edilen hastalar 

 PCR (+) Covid-19 

 Parametreler: 

 Cinsiyet, yaş, artralji/artrit varlığı, sigara, Covid dışı akciğer patolojisi, covid ilişkili akciğer tutulumu, ek hastalıklar (HT, DM, KAH, 

KOAH), kullanılan ilaç grubu / hastane yatış gereksinimi açısından kıyaslanmıştır. 
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ISTATISTIK 

 IBM SPSS-v.26  

 Dağılım analizi Kolmogorov-Smirnov analizine göre yapıldı 

 Demografik verilerin analizi Pearson Ki-kare; korelasyonlar Spearman testi ile incelendi 

 Veriler dağılım analizine göre ortalama+- SD, n, % olarak verildi 

 p<0,05 
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SONUÇLAR 

 92 olgu, K:E (3:1) 

 Yatan: 25 olgu, ayaktan izlenen 67 olgu 

 Ortalama yaş: 48 +/- 12 

 Cinsiyet dağılımı açısından klinik seyirde anlamlı fark yok (p>0,05) 

Tanı Olgu 

Sayısı 

n  

Behçet 3  

Sjögren 12  

SLE 4  

JIA 1  

FMF 6  

Sistemik Skleroz 3 

RA 28 

Still 2 

Psöriatik Art. 4 

AxSpa 23 

UDBDH 4 

Takayasu 1 

Sarkoidoz 1 



SONUÇLAR 

Parametre Yatan 

(%) 

Ayaktan 

(%) 

p-değeri 

Bilinen Hipertansiyon 52 28 0,032** 

Artrit/artralji varlığı 4 20 0,001** 

Bilinen KAH 24 7 0,04** 

Bilinen önceki akciğer 

hastalığı 

24 4 <0,001** 

Bilinen kronik böbrek hastalığı 12 0 0,018** 



SONUÇLAR 

Parametre Yatan (%) Ayaktan 

(%) 

P-değeri 

Kolşisin kullanımı 0 15 0,034** 

AZA kullanımı 16 1 0,018** 

Biyolojik ajan 

kullanımı 

28 34 0,37 

Salazoprin 

kullanımı 

24 6 0,022** 

Leflunomid 

kullanımı 

28 11 0,044** 

Tofacitinib 

kullanımı 

4 1 0,47 

Kortikosteroid 

kullanımı* 

44 16 0,46 

MTX kullanımı 16 19 0,48 

HCQ kullanımı 40 30 0,24 17.11.2021 



TARTIŞMA 

 65 yaş ve üstü 

 DM, HT, KAH, KBH ve akciğer hastalığı 

 Biyolojik ajanlar 

 > 10mg/gün kortikosteroid 
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TARTIŞMA 

 OpenSAFELY platformu ile 10,926 

COVID ilişkili exitus olguları incelenmiş 

 C19-GRA çalışması – romatolojik 

hastalığı olan 600 olgu 

 713 inflamatuar hastalık tanısı olan olgu 

 

Anti-TNF’lerin muhtemel koruyucu 

etkisi  



TARTıŞMA 

 8 çalışma 

 5778 COVID olgusu 

 2668 olguda Kolşisin kullanımı ** 

 İlk 3-6 gün içinde kullanımında mortalite ve 

hospitalizasyonu azalttığı belirtilmiş 

 Clinicaltrials.gov’a kayıtlı 35 Kolşisin çalışması,  

 8’i sonlanmış 

 Sonucu olan – (1) çalışma, (İran) 

 COVID mortalitesini 120 hastada %10’dan %1,6’ya 

indirdiği 



KISITLILIKLAR 

 Retrospektif 

 Kombine tedaviler ve doz ilişkisi 
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TEŞEKKÜRLER 


