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G!R!S VE AMAC 

' Romatoid Artrit (RA) ana belirti ve bulguları eklem-

lerde görülen etyolojisi ve patogenezi kesin olarak bilinme

yen iç organları ~~ tutabilen kronik, progressif, sistemik 

bir bag, dokusu hastalıgıdır. Eklemlerin yaygın ve simetrik 

tutulumu, enflamasyon nedeniyle oluşan .sertlik ve agrı, 

hareket tutukulugu, hastalıgın ilerlemesiyle oluşan doku 

yıkımı, eklem ankilozu ve deformiteler hastaların fonksi

yonel kapasitelerini azaltmakta, hastayı bagımlı hale getir

mektedir. 

Hemen her toplumda fiziksel, psikososyal ve ekonomik 

problemlere sebep olan RA'li hastaların tedavi ve rehabili

tasyonları için bir çok medikal ve fiziksel tedavi yöntemle

ri kullanılmakta ve yeni yöntemler denenmektedir. Fiziksel 

yöntemlerin uygulanması için hastalıgın medikal tedavi ile 

remisyonunun saglanması gerektiginden ilaç tedavisinin yeri 

önemlidir. 

Günümüzde 

matuar ilaçlar, 

ajanları (Altın 

RA tedavisinde steroid olmayan antienf la

etkili baz tedavi kortikosteroidler, uzun 

tuzları, D-Penisillamin, Antimalarialler, 

S~lfasalazin), immünosuprasifler, immüstimülanlar, sitosta

tikler, tek veya kombine olarak yaygın şekilde kullanıl

maktadır. RA'in kronik eklem enflamasyonu büyük ölçüde irre

versible olan artiküler kartilaj ve subkondral kemik 

destrüksiyonuna yol açar (74). Nonsteroid antienf lamatuar 

ilaçlar agrı ve tutuklugu etkili olarak suprese edebilseler 

bile hastalıgı remisyona sokup, seyrini degiştiremezler. 

Hastaların çogu enf lamasyonun supresyonunu ve bazen tamamen 

remisyonunu saglayan, esasen hastalıga daha etkili olan baz 

' . 
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tedavi ajanlarına ihtiyaç gösterirler. Baz tedavi ajanları

nın etkileri de oldukça geç görlllmektedir: Bu dönemde agrı 

ve azalmış fonksiyonel kapasite devam eder. RA tedavisinin 

amacı sadece eklem enflamasyonunun supresyonu ve eslik eden 

agrı ve tutuklugun giderilmesi degil, fakat aynı zamanda 

eklem harabiyetinin önlenmesi veya geciktirilmesidir. Yani 

tedaviden beklenen, hastalıgı kısa sürede remisyona sokmak 

ve remisyonu uzun süre devam ettirmek, böylece koplikasyon

ların ortaya çıkmasını önlemek, deformiteleri geciktirmek, 

fonksiyonel kapasiteyi arttırmak ve hastayı gllnlük yasam 

aktivitelerinde daha bagımsız hale getirmektir. Bu da, ancak 

kortikoterapi ile hastalık aktivasyonunu kısa sürede kontrol 

altına alıp, birlikte başlanan remittif ajanlarla hastalıgın 

remisyona girmesini saglamakla basarılabilf~. 

Bilindigi gibi eksojen kortiko"terapinin bir çok irre

versible yan etkileri vardır (17). Sentetik Adrenocorticot

rop hormon ( ~ 1-24 tetracosactide=ACTH) ise böbreküstü be

zini stimüle ederek endojen kortizol yanında androjenleri de 

uyarması ile hem böbreküstü bezi atrofisini önlediginden, 

hem de anabolizan etki gösterdiginden uygun bir kortikotera

pi olarak düşünülebilir (37, 39, 42, 77). 

Biz aktif RA'li hastalarda sentetik ACTii (Synacthen 

depot) ile remittif ajanları (Chloroquine=Resochin veya Sul

phasalazine=Salozopirin EN-Tab.) kombine ederek; 

1. Kısa sürede hastalık aktivasyonunu kontrol altına 

almayı, 

2. Hastalıgın remisyona girmesini saglamayı, 

3. Doku yıkımını önlemeyi veya geciktirmeyi~ 
4. Deformiteleri önlemeyi, 

5. Hastaların fonksiyonel kapasitelerini arttırmayı, 
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6. Aile ve toplumda daha bagımsız hale gelmelerini 

saglamayı 

'\ 

7. Bunları gerçekleştirecek yan etki riski az tera

pötik etkinligi fazla bir tedavi yöntemini ortaya 

koymayı, 

8. Kullanılan sentetik ACTH ile remittif ajanların 

etkinligini, istenmeyen etkilerini araştırmayı ve 

karşılaştırmayı amaçladık ve tasarladık. 

GENEL B!LG!LER 

ROMATO!D ARTR!T 

, Diartrodial eklemlerin nonsüpüratif enflamasyonu ile 

karakterize, etyolojisi ve patogenezi kesin olarak bilin

meyen eklem ve çevresinde destrüktif degişikliklere yol 

açan, simetrik tutulumlu, kronik 

gösteren, çeşitli iç organları 

sistemik bir hastalıgıdır. 

ve progressif bir seyir 

da tutabilen bag dokusunun 

Bazı ilkel topluluklarda az görüldügü bildirilmekle 

birlikte hemen 

3'ünde görülür. 

kadinlarda daha 

7, 35, 73) . 

her toplumda görülüp, genel popülasyonun %1-

En çok 30-60 yaşları arasında başlar, 

sık görülüp, kadın/erkek oranı 3/l'dir (6, 

Hastalıgın etyolojisi kesin olarak bilinmeyip, bazı 

hazırlayıcı faktörler suçlan:naktadır: 

1. Latent seyreden yada hastalıgın ortaya çıkmasından çok 

önce geçirilen enfeksiyonlar, 

2. Genetik predispozisyon, 

3. Bazı virüler, 
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4. Çevresel faktörler, 

5. !klim faktörü (soguk, rutubet), 

6. Metabolik ve endokrin faktörler, 

7. Fiziki ve emosyonel travmalar, 

8. Beslenme, 

9. Otoimmün olaylar;son zamanlarda en çok suçlanan faktördür 

Bazı otoimmün hastalıklarda genetik yapının rolü acık 

bir sekilde ortaya konmuştur. HLA-D lokusunda özel determi

nantlara sahip RA'li olgular çoktur. Adult RA'lilerin 

%70'inde HLA-DRW4 gen işaretinin varlıgı gösterilmiştir. 

Normal popülasyonda bu oran %30 civarındadır. Bunun yanında 

HLA-DR2 histokompatibilite antijeni insidansında normal 

popülasyona göre azalma vardır '(6, 35, 73). HLA-DRW4 insi

dansının RA'li hastalarda artmış· olması immünregülasyon 

mekanizmalarında kalıtsal bir bozuklugun oldugunu düşündür

mektedir. 

Böyle bir genetik yapıya sahip kimselerde RA'i 

başlatan diger ajan veya ajanlarla (belkide bir yavaş virüs) 

karşılaşma B ve T hücreleri arasındaki irnmünolojik dengeyi 

bozmaktadır. Belki de bu ajan !gG'yi antijenik hale getir

mektedir. B hücreleri T hücrelerinin denetimi altında 

hümeral cevap osluşturmaktadır. Yardımcı (helper) T hücrele

rinin aktivitesinde artma, ya da baskılayıcı (supresör) T 

hücrelerinde bir yetersizlik sonucu B hücreleri otoantikor 

sentez ederler. 1rnmünolojik dengenin bozulmasına sebep olan 

ajan otoim.~ünite başladıktan soDra ortadan kaybolsa bile 

immünolojik olaylar hastalıgı sürdürmektedir. 
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PATOGENEZ 

RA'te hastalıgı oluşturan ve hastalıgın hemen bütün 

belirtilerin~ izah edebilecek bir kaç olay vardır: 

1. OtoimmUn olaylar: Bilinmeyen bir uyarı ile anti

jenik hale gelen !gG kendine karşı oluşan antikorlar (!gM, 

A, G=RF) ile birleşerek immün kompleksleri oluşturur. Bu 

imrnün kompleksler özellikle yerleştikleri sinoviyal doku 

veya sinoviyal sıvıda kompleman sistemini aktive ederler. 

Bunun sonucu olarak kemotaktik faktörler ve yangı aracıları 

açıga cıkar. !mmün komplekslerin fagositozu ile eklem 

yıkımına neden olan hidrolazlar ve toksik etkili süperoksit 

kökü (Q-ı) açıga çıkar (7, 35, 73). 

2. Sinovit: Uyaranı bilinmeyen prolifere sinoviyal 

zar yavaş yavaş eklem aralıgına ilerler, villöz yapılar 

oluşturur (Pannus). Bu pannus kıkırdak ve kemikte yıkım 

yapar CMalign Pannus). Tendon kılıfları da sinoviyal dokudan 

yapılmış oldugundan olaya katılır (Tenosinovit). Bu sinovi

yal doku degisikl ikleri eklemlerde sislik, sıvı toplanması, 

deforrnite, subluksasyon ve seyrek olarak ankiloza neden olur 

(7, 73). 

3. Kollajen Yıkımı: Tutulan sinoviyal doku eklem ve 

tendonlarda kollajen yıkımı ya~an bir kollajenaz sentez 

eder. Kollajenden yapılan sklera da kolajen yıkımı nedeniyle 

da.mar katmanı mavi olarak görülür (Skleromalasia). 

4. Vaskillit: Küçük ve orta çaplı arterlerin vasküliti 

sonucu bac.ak ülserleri, duyu kusurları, parmak ucu gangren-

leri, perikardit, plörezi, bazen akcigerde de görülen 

/ romatoid nodüller meydana gelir. RA vasküliti böbrek· ve 
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beyin gibi hayati organları tutmaz. 

5. Osteoporoz (Osteopeni): RA'te kemik yapımında bir 

yatersizlik (Osteopeni), periartiküler ve diger kemiklerde 

genel bir osteoporoz sözkonusudur. Küçük küçük. açık renk 

alanlar seklindeki osteoporoz kadınlarda daha belirgin olup, 

menapoz sonrası ve kortikoterapi alanlarda da artar. 

6. Kronik Hastalıklar Anemisi: Bu aneminin gerçek 

·nedeni bilinmemekle birlikte demirin yeniden kullanımında 

zorluk vardır. Genellikle normokrom ve normositer olan anemi 

orta'şiddetlidir ve hemoglobin %9 gramın altına pek düşmez. 

Serum demiri biraz azalmış, DBK normal veya biraz düşük, 

kemik iliginde kümeler halinde demir yıgılımları bulunur. 

Gerçek demir'eksikligi anemisinde ise·DBK yüksektir ve kemik 

iliginde hiç demir yoktur. Kadın hastaların %65'inde, erkek 

hastaların %45'inde anemi görülür ve ortalama hemoglobin 

miktarı erkeklerde %12.6, kadınlarda llg/dl civarında olup, 

şiddeti hastalık aktivasyonu ile orantılıdır. Aktivasyon 

parametresi olarak kabul edilebilir. 

KL!N!K BULGULAR 

Asıl poliartrit tablosunun yerleşmesinden önce günler 

hatta aylar süren nonspesifik semptomların (genel halsizlik, 

yorgunluk, gece terlemesi, iştahsızlık, kısa süreli eklem 

şişlik ve agrıları) oldugu prodromal devre vardır. Bu 

devreden kesintisiz ve yavaş bir şekilde hastalıgın ilk 

devresine geçilir. Bu devreler: 

a) 1. D5vre: Bu devrede; 

-Parmak eklemlerinde sabah sertligi CRA'in tipik erken 
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belirtisidir). 

~Eklemlerde ekstansiyon ve fleksiyonda son nokta agrısı, 

-Sınırl~rı belirgin dolaşan eklem sisligi, 

-Eklem aralıgında basmakla agrı, 

-Kaba güçte azalma, 

-Palmar eritem, 

-Subfebril ateş, 

-Terleme, 

-Halsizlik, 

-Yaygın artralji ve myalji görülür. 

Genellikle önce 

tutulur. Eklemlerde 

simetrik olarak MCP ve P!P eklemleri 

agrı, şişlik, lokal ısı artısı olup, 

kızarıklıga nadiren rastlanır. 

b) 2. Devre: Eklemlerde bag dokusu proliferasyonu ile 

hareket kısıtlanması, küçük el kaslarında tipik olan kas 

atrofileri gelişir. Gittikçe artan tenos~novitler kendile

rini en belirgin şekilde el sırtında elastik, agrısız 

sislikler tarzında gösterirler. Tendon kalınlaşmaları ve 

tenden kanallürının stenozu sonucu hareket kısıtlılıgı ve 

güçsüzlük, bazen tendon rüptürü görülebilir. 

c) 3. Devre: Gittikçe artan kemik ve kıkırdak yıkımı 

kas atrofisi ve eklem baglarının yıkımı sonucu tipik RA 

deformasyonları oluşur. 

-MCP eklemlerin ulnar deviasyonu, parmak luksasyon ve sub

luksasyonlar:l, 

-P!P eklem baglarının harabiyeti ve ~kstansör tendonların 

kendilerini .tutan aglardan kurtulup, volar yöne kayma

sıyla "Dügme iligi" deformitesi oluşur. D!P eklemler 
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hiperekstansiyondadır. 

-Kugu Boynu Deformitesi: MCP ve D!P eklemler fleksiyonda. 

P!P eklemier hiperekstansiyondadır. 

·-El Başparmagı 90/90 veya Z Deformitesi: MCP ve P!P eklem 

baglarının harabiyeti ile oluşur. 

-Caput Ulnea Sendromu: Ulna başıyla bilek kemikleri 

arasındaki bagların harabiyetiyle meydana gelir. 

-Bilek fleksör tendonlarının lezyonu "karpal tunel 

sendro:.rıu' na" yol açar. 

-Diz eklemlerinde eksen sapmaları veya instabilite. 

-Mutilasyon: Eklemde sakatliga yol açacak derecede 

harabiyetttir. (özellikle MCP ve MTP eklemlerinde) 

-RA'lilerin 1/3'ünde servikal omurga tutulumu olup. 

atlanto-aksiyal qeçiş baglarının gevşemesi ile oluşan 

dens- aksis luksasyonu. akut omurilik kompresyonu ve 

çeşitli nörolojik fonksiyon kayıplarına neden olabilir. 

d) 4. Devre: Hareket kısıtlılıgı artar. fibröz ve 

kemiksel ankiloz gelişir. Bu şekilde gerçek anlamda sakatlık 

oluşur. 

Rom~toid Artrit'te·eklemlerin tutulma s1kl1g1: 

-MCP eklemler -Dirsek lor 

-P!P eklemler -Ayak bilekleri 

-MTP eklemler -Kalçalar 

-El bilekleri -Midtarsal eklemler 
1 

-Dizler -Servikal omurga 

-Omuzlar· -Temporomandibular eklemler 
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Tablo 1. RA'in Klinik, Radyolojik ve Fonksiyonel Kriterlere 

Göre Devreleri. 

D~v:r:§-K.Ll.niJ<,...._ _____ Fonkş i,._,y'--'o""-n~-----.....!.:R~a!..::d=-ıY~O:::.e;l o~j_:i ____ __:. 

1. Minimal eklem Alışılagelmiş iş- Bulgu yok veya 
şişlikleri lerde bir engel yok paraartiküler 

Normal fonksiyon- demineralizasyon 
---------- _____ ı ~arçlJLY§.1.~=r_,l,.._,ı""'· --------------"-
2. Dirençli sino

vitler, eklem 
deformitesi yok 

3. 

4. 

Eklem deformi
tel eri, kas at
rofileri, ten
dinitler, Ro. 
nodüller. 

!leri derecede 
eklem deformi
teleri, eklem 
instabilitesi 
ve ankilozları. 

Bir ya da birkaç Paraartiküler de-
ekl emin hareket mineralizasyon, 
kısıtlılıgına kıkırdak ve kemik 
bagl L.filınel 1i1 ik,__ __ yı:....::..1.'1.lk;..:.ımı b_aşlamış.,.!.. 

Fonksiyonlarda kı- Kemik destrüksi
sı tl ılık, mesleki yonları, osteopo
faaliyetler ve gün- roz,subluksasyon
lük yaşam fonksiyon- ları 
ları zorlaşmış. 

Günlük yaşam fonksi
yonları çok zor ye
rine getiriliyor, 
yardıma muhtaç. 

!leri derecede 
eklem yıkımı ve 
deformitesi, luk
sasyonları, insta
bilite, kemik ve 
bag dokusu anki-

·-----------------~l=oz 1 qJ"'._,l:._ ____ .:.. 

RA'li hastalar fonksiyonel kapasite yönünden 4 kate

goriye ayrılır: 
A. Tam fonksiyonel kapasite: günlük aktivgitelerini tümüyle 

yapabilir 
B. Normal aktiviteleri yürütmeye yeterli fonksiyonel kapa

site: Normal aktif hareket için yeterli, agır işler 

dışında bütün ev işlerini yapabilir, bagımsızdır. 

C. Normal alttivite icin yetersiz fonksiyonel kapasite: Kendi 

bakımını ancak yapabilir, kısmen bagımlıdır. 

D. Tam veya bUyük ölçüde yeteneksi=~: Te~erlekli sandalye 

veya yataga bagımlılık sözkonusudur, hiç bir iş yetenegi 

yoktur. Tamamen bagımlıdır. 
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RA'de Ekstraartiküler Lezyonlar: 

a} Hemopoetik Sistem: 

-Anemi, 

-Akut devrede lökositoz ve trombositoz, 

-Seyrek olarak lökopeni ve trombopeni, 

b} RES: 

-Lokal yada diffuz LAM, 

-Splenomegali, 

c) Göz: 

-Keratokonjunktivitis sicca, 

-Episklerit, sklerit, 

-Performan skleromalazi, 

d} Deri: 

-Atrofi, ülser, hiperpigmentasyon, 

-Ro. nodüller, 

e) Damarlar: 

-Fonksiyonel vazopatiler, vaskülitler, 

f} Kemik: 

-Osteoporoz, kemik infarktüsü, 

g) Kalp: 

-Perikardit, 

-!nterstisiyel myokardit, 

-Nekrotizam arterit, 

h) Kas: 

-Atrof1, interstisiyel miyozit 

i) Akciger: 

-Plörezi, 

-!nterstisiyel akciger fibrozu, 

-Ro~atoid nodüller, 

j) Böbrek: 

-Amiloidoz, 
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k) G!S: 

-Ulcus, amiloidoz, 

1) Periferik Sinirle~: 

~Vaskülite baglı polinöropati, 

-Kompresyon sendromları, 

m) Santral Sinir Sistemi: 

-Vaskülitlere ve kompresyon sendromlarına baglı defisitler 

RA'in sistemik karakterini vurgulayan ic organ tutu

lumları başlangıçtan itibaren bulunabilir, hastalıgın şiddet 

ve süresi ile orantılı olarak artar, yüksek titrasyonda RF 

bulunan.hastalarda daha fazla ortaya cıkar. 

LABORATUVAR BULGULARI 

A) Kan Elemanları: 

1. Eritrositler:Kronik hastalık anemisi genellikle vardır. 

2. Lökositler: %25 vakada hafif artabilir. 

3. Trombositler genellikle normal seviyelerdedir. 

B) Akut Dönem Reaksiyonları: 

1. ESR Hastalıgın aktivasyon derecesini yansıtır, remisyon 

halinde ise normalleşir. 

2. CRP Aktivasyonda müsbet olup, spesifik degildir. Remis

yonda negatifleşir. 

3. Serum Proteinleri:Albumin/globulin oranı tersine döner. 

a-2 globulin hastalık aktivasyonuna paralel olarak artar 

C) !mmUn Faktörler: 

1. RF %80-85 oranında pozitiftir. 

2. _LE hücresi %15 oranında müsbettir. 

3. ANA %15-20 oranında rnüsbettir. 

4. Kompleman düzeyi genellikle normal veya hafif yüksektir 

5. !mmünelektrofo~ezde !gM, !gG, !gA yüksektir. 
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D) Sinoviyal Sıvı Analizi: RF (+)'tir. Kompleman düzeyi %30 

düşmüştür. Normalde berrak iken RA'te hastalık ilerledik

çe bulanıklaşır ve rengi sarıdan yeşile kadar degişir . 

. RA'linin sinoviyal sıvısında viskozite düşer ve müsin 
I 

pıhtısı oluşmaz. Eritrosit tesbit edilir ve lökosit sa-

yısı artar. 

RADYOLOJ!K BULGULAR 

Başlangıçta sadece tutulan eklemlerde yumuşak doku 

şişligi görülür. Hastalıgın ilerlemesi ile; paraartiküler 

demineralizasyon. subkondral sınır !amellerinin devamlılıgı

nın bozulması, "Usur" adı veri 1 en yenikler. eklem 

aralıklarında daralma. subluksasyonlar.ve luksasyonlar, son 

aşamada kemik dokusuna dönüşen fibröz. ankiloz. eklem 

instabilitesi ve deformasyonlar görülür. 

RA'te tanı ARA (American Romatism Association) kri

terlerine göre konulınaktadır. 

ROMATO!D ARTR!T'TE TEDAV! 

RA'te tedavinin amacı. hayat boyu dalgalanmalarla 

devam edecek olan hastalıgın aktif devrelerinin en zararsız 

bicimde atlatılmasıdır. RA'te tedavi 4 ana grupta toplanır: 

1. Genel Te~avi Prensipleri, 

2. ! lac Tedavisi. 

3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 

4. Cerrahi Tedavi. 

GENEL TEDAV! PRENS!PLER!: 

Hastanın hastaııgı hakında bilgilendirilip, haberd~r 

edilmesi yani hastanın egitirni RA tedavisinde ilk adımdır. 
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Cogunlukla hayat boyu devam .edebilecek olan hastalıkla 

hastayı kontrol altında tutabilmek büyük ölçüde hastanın 

hastalıgı hakkında bilinçlendirilmesine ve hastanın hekimine 

güven duymasına baglıdır. Tedaviye başlamadan önce hastaya 

hastalıgının gelecegi açık bir şekilde anlatılmalıdır. Has

talıgın hayat boyu devam edecegi anlatılmalı, hastalıgın 

kesin tedavisi olmamakla birlikte günlük aktivitelerini 

normal yürütebilecek seviyede kontrol altında tutulabilecegi 

söylenmelidir. 

Hastalıgın aktivasyon durumuna göre yatak istirahati, 

hastahaneye yatırma,. - eklemin immobilizasyonu, agırlık 

taşımadan korunma ve diger travmalardan korunma gibi çeşitli 

istirahat tipleri arasında ayırım yapılması gerekir. Eger 

akut poliartrit varsa eklem istirahati sem~tomların belirli 

sekilde düzelmesini· saglar, ancak .bunun uzun süre fayda 

saglamayacagının bilinmesi gerekir. Hastayı has~ahaneye 

yatırmanın daha iyi degerlendirme imkanı saglayacagı muhak

kaktır. Hastahaneye yatırılan hastaların ayakta tedavi 

edilenlere göre daha çabuk iyilestigine dair bazı· görüşler 

vardır. Hastanın egzersiz programları, hastalıgın aktivasyon 

durumuna göre ayarlanmalıdır. 

!LAC TEDAV!S!: 

Terapötik girişimlerle hastalıgın temelinde yatan 

patolojik olayların giderilmesi genellikle mümkün degildir. 

!lac tedavisiyle agrı ve özellikle enflamasyon giderilerek 

eklem ve diger bag dokusu yıkımları minimuma indirilmeye, 

yavaşlatılmaya, hic olmazsa semptomlar olumlu yönde etkilen~ 
I . -

meye çalışılır. Böylece, fonksiyon kaybı da minimuma 

indirilmiş olur. 
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RA tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ana grupta 

toplanır: 

1. Belirtilere yönelik veya kısa etkili ilaçlar: 

a. Steroid olmayan antiromatizmal ilaçlar (SOAR!) 

b. Glukokortikoidler ve ACTH 

2. Temel ilaçlar veya uzun etkili ilaçlar: 

a. Altın tuzları 

b. D-Penisill~min 

c. Sıtma ilaçları (Antimalaryallar) 

d. Sulfasalazin (Salazopirin) 

e. !mmünosupresifler ve !mınünostimülanlar. 

SOAR!' ıar büyük öle.ilde romatizma! yangının belirtile

rine göre .(agrı, şişlik, kızarıklık, ısı artısı ve hareket 

kısıtlanması) .. etki 1 idir • Patogenetik mekani?.maya minimal et

kileri şüphelidir. !ki gruptan birine kesin olarak sokulama

yan (gerçekte iki grubun arasında ·kalan) kortikosteroidler 

·de belli ölçüler içinde patogenetik mekanizmaya da etkili

dirler. Temel ilaçlar veya uzun sürede etkili ilaçların 

romatizma! yangının patogenetik mekanizmasına etkili olduk

ları kabul edilir. Bu mekanizma kesin olarak bilinmiyor. 

SOAR!'larla RA'i remisyona sokmak genellikle mümkün 

olmamaktadır. Etkileri uzun sürede ortaya cıkan temel 

ilaçların ise sekel haline gelmiş, eklemlerinde geri dönüşü 

olmayan agır yıkımları olan hastaya bir yararı olmaz. Bu 

sebeple, doku yıkımına neden olan enflamasyonu kısa sürede 

baskılayacak ve remisyonu uzun süre devam ettirecek bir 

medikal tedavi ycnteminin titizlikle secimi kaçınılmazdır. 

Ancak bu yolla komplikasyonların ortaya cıkması geciktirilip 

hastanın günlük yasam aktivitelerinde bagımsızlıgı sürdü

rülebilir. 
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Biz burada konumuz olan kortikosteroidler ve AC11I ile 

temel ilaçlardan antimalaryallar ve sulfasalazin üzerinde 

duracagız. 

ROMATO!D ARTR!T'TE KORT!KOTERAP! VE ACTH 

RA'li hastaların gebe kalmaları halinde hastalık 

aktivitelerinin gerilemesi hekimleri bu hastalıgın hormon

larla tedavi edilmesini düşünmeye yöneltmiştir. 1935 yılında 

Uç c.yrı araştırma ekibi. birbirinden ayrı olarak, bir böb

reküstü hormonu olan kortizonu izole ve kısmen de sentetize 

ettiler. Hench ve arkadaşları da 1949 yılında kortizonun 

RA'te olaganüstli olwnlu sonucl~r verdigini ortaya koydular. 

Yüksek doz kortizonun (100-300 mg) aralıksız verilmesi veya 

kortikotropinle böbreküstü · bezini uyararak bir kaç gün gibi 

kısa bir zamanda eklem belirtileri kayboluyor, disproteinemi 

normale dönüyor, ESR düşüyor ve genel durum düzeliyordu. 

Ancak, hastalarda görülen bu olaganüstü degisikliklerin 

hormon verildigi sürece devam ettigi ve ilacın kesilmesiyle 

hastaların %85'inde 2-60 gün içinde eski belirtilerin tekrar 

ortaya cıktıgı ve hastalıgın eski aktivitesini yeniden 

kazandıgı görüldü. Kalan %15'indeki iyileşme ise hastalıgın 

·spontan remisyonu idi. 

Kortikosteroidleri uyaran ACTH böbreküstü hücrelerin

do progressi f · degişikl ikler yapt·ıgı gibi hormon sentezinden 

sorumlu fermentleri de aktive eder. 

önceden sürrenal korteksinin zonaglomerülozasında mi

neral hormonların, zonafasi~:ülatasında glukokortikoidlerin 

ve zonaretikülarisinde androjenlerin ayrı ayrı oluştugu 

sanılıyor~u: Ancak böyle bir ayırımın olmadıgı anlaşıldı. 

Ayrıca glukokortikoidler mineral metabolizmasını. mineralo

kortikoidler de şeker metabolizmasını etkileyebiliyordu. 
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Dogal böreküstü hormonlar1nın oluşum ve etkilerindeki 

karış1kl1k, bunların tedavi alanında kullanılmalarını 

gUçlestiriyordu. Glukokortikoiidlerin mineral metabolizma

sını etkileyip, Na, Cl ve su retansiyonu yanında P, Ca ve K 

(özellikle K) kaybettirmeleri önemli problemler yarat1yordu. 

Bu problemleri çözmek için hormonların kimyasal yapılarını 

laboratuvarda degistirme çalışmaları basladı. 1955 yıl1nda 

bir Amerikan araştırma ekibi kortizonun mikroorganizmalar 

yardımıyla dehidratasyonu ile; su ve mineral metabolizmasını 

önemsenmeyecek ölçüde etkilemesine karsın, kortizona oranla 

hem de tedavi dozlarında 4-5 kat daha etkili prednison'u 

elde etti. Bu hidrokortizon molekülünün dehidratasyonu ile 

elde edilen dehidro- hidrokortizon'a da prednisolon adı 

verildi. Bu iki türev hala steroid tedavisinin en olumlu 

preparatları olarak kabul edilir. 

Steroid deyimi 4 halkalı bir yapı olan sklopentano

perhidrofenantren iskeletinden türeyen maddeler için kulla

n~lır. Steroid halka sisteminin çeşitli yerlerine metil veya 

etil grubu getirmek suretiyle kortikosteroidler, androjenler 

ve estrojenler gibi dogal hormonların v~ya sentetik 

analogların ana yapısını olusturan temel steroid türevleri 

elde edilir. Bugün de devam eden calısmalarla elde edilen 

sık kullanılan sentetik' kortizon türevleri şunlardır: 

1. 6a-methyl-prednisolon, 

2. 9a-fluor-16a-hidroxy-prednisolon=Triamcinolon, 

3. 9a-fluor-16a-methyl-perdnisolon=Dexamethason, 

4. 9a-fluor-16S-methyl-prednisolon=Betamethason, 

5. 6a-fluor-16a-methyl-prednisolon=Paramethason, 

6. 16-methylen-prednisolon=Prednylinden, 

7. 6a-fluor-16a-methyl-l-dihydrocorticosteron=Fluocortelon 
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KORT!KOSTERO!DLER!N ETK! MEKAN!ZMALARI 
VE ETK! YOLLARI 

Kortikosteroidlerin karmaşık farmakolojik etkileri 

bir çok biyokimyasal reaksiyona etki etmelerinden kaynak

lanır. Kortikosteroidler hedef hücrelerde hücre membranını 

geçtikten sonra 

RNA'da protein 

sitoplazmada özel glukokortikoid baglayıcı 

ile birleşir. Hedef hücrelerde birbirinden 

ayrı glukokortikoid ve mineralokortikoid reseptörü vardır. 

Bu reseptör proteini, gerçekte bir regülatör proteindir ki. 

oluşan bu reseptör-glukokortikoid kompleksi çekirdege 

geçerek spesifik DNA noktalarına baglanıp, DNA ile birleşir. 

Bu spesifik DNA'nın kontrolü ile spesifik mRNA yapılır ve 

belirli genlerin 

ve proteinlerin 

transkripsiyonu artar. Bu, özel enzimlerin 

sentezini saglar. Bu nedenle glukokortikoid 

bagımlı bir transkripsiyon düzenleyicisi reseptörü hormona 

(regülatörü) olarak tanımlanabilir. Reseptör proteini mole-

külünde arttırıcı etki yapan kısmın yeri belirlenmiştir. DNA 

molekülü üzerindeki bu baglanma yerlerine glukokortikoid 

cevap elemanları adı verilmiştir. 

Bu mekanizma ile özel enzimlerin ve proteinlerin 

sentezi saglanır. Su halde kortikosteroidlerin etkileri 

uyarılacak olan dokuların karakerlerine baglıdır. örnegin 

glukokortikoid uygulamasından sonra karacigerde glikoz-6-

fosfataz, früktoz-6-difosfataz ve fosfoenolpürivat karboksi

laz düzeylerinde önemli bir artma görülür. !nvitro deneyler 

karaciger hücrelerinde aktivitesi artan mRNA transkrip-, 

siyonunun triptofan , pirolaz ve tirozin aminotransferaz 

düzeylerini arttırdıgı gösterilmiştir. Bu mekanizma ile 

cevap en az 15-30 ·dakikalık bir gecikmeden sonra baslar. 

Yalnız bu mekanizma glukokortikoidlerin bütün etkilerini 
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kapsamaz. örnegin glukokrtikoidlerin hemen görülen antienf

lamatuar etikleri açıklanan yavaş olaylarla izah edilemez. 

Bu maddelerin antieflamatuar ve immünosupresif etkileri 

degişik bir çok mekanizmaların sonucudur: 

1. Migrasyonu önlerler; Akut iltihap oluşmasında 

nötrofil lökositlerin ve monosit makrofajların iltihap 

alanında salgılanan kemotaktik faktörlerin etkisi altında 

oraya migrasyonu önemli rol oynar. 

2. Duyarlı lenfositlerin salgıladıkları makrofaj 

migrasyon inhibitörü faktörün {M!F) makrofajların etkileme

sini önlerler; Gecikmiş allerji ve buna baglı iltihap 

durumunda duyarlı kılınmış lenfositlerin iltihap alanında 

antijenle karşılaşmaları ve bunun· sonunda bir lenfokin türü 

olan M!F salgılamaları, iltihap oluşmasında önemli rol 

oynar. M!F makrofajların hareketini inhibe ederek onların 

iltihap bölgesinde giderek artan bir şekilde toplanmalarına 

neden olur. Glukokortikoidler M!F salgılanmasını bozmaz, 

fakat makrofajları etkilemelerini önler ve iltihap alanında 

makrofaj birikimini önler. 

3. Nötrofiller tarafından dokup lazminojeni aktiva

törü salgılanmasını inhibe ederler; !ltihap alanında iltihap 

hLlcreleri tarafından doku plazminojeni aktivatörü ~algıla

nır. Bu madde orada plazmin (fibrinolizin) oluşmasını 

arttırır. Plazmin, fibrin ve diger proteinleri eriterek 

lökositlerin iltihap alanına girmelrini kolaylaştırır. 

4. Hücre ve lizozom membranlarını stabilize ederler; 

Bu etkini~ antienflamatuar etkilerine katkısı tartışmalıdır. 

Lizozomlar proteolitik enzimlerin depolandıgı hücre organel

leridir. !ltihap oluşumunda bunların parçalanmalarının ve 

içlerindeki enzimlerin hücre içine ve çevresine yayılmasının 

katkısı vardır. Kortikosteroidler bu organellerin membranını 
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stabilize ederler ve parçalanmalarını ~orlastırırlar. 

5. Makrofajlarda kasek~in ve interlökin-1 (!L-1) 

gen~erinin ekspresyonu ile gama-interferon yapımını inhibe 

ederler; Bakteriyel enfeksiyonlarda parçalanan bakterilerin 

çeperinden salıverilen peptidoglikan ve lipopolisakkaritler, 

monositler ve makrofajlar tarafından kasektin (tümör nekroz 

faktörü) yapımını arttırırlar. Lipopolisakkaritler ve 

kasektin damar endotel hücrelerinde ve makrofajlarda !L-1 

yapımını arttırırlar. Gerek kasektin ve gerekse !L-1 

proenflamatuar maddele~dir. Ayrıca lökotrienle~ gibi prosta

noidlerin sentezinin artması da iltihap belirtilerinden 

sorumludur. Glukokortikoidler makrofajlarda kasektin ve !L-1 

genlerinin ekspresyonunu (dolayısıyla bu maddelerin 

yapımını) güçl U bir şekilde inhibe ederler .. Ancak bunun için 

glukokortikoidlerin hücrelere lipopolisakkaritlerden önce 

girmesi gerekir. Gama-int:.•rferon da kaşektin biyosentezini 

arttırır ve glukokortikoidler gama-interferon yapımını inhi

be ederler. 

!ltihap oluşumunda lokal olarak oluşan diger bazı 

endojen etkin maddeler de rol oynarlar. Bu maddeler arasında 

histamin, seratomin, kininler ve prostanoidler gibi maddeler 

bulunur. Glukokortikoidler vücutta oluşan fizyolojik konsan

trasyonlarda bu maddelerin (prostanoidler, hariç) sentez ve 

salıverilmeleri üzerine belirgin bir etki yapmazlar, sayılan 

maddelerin etkiledigi reseptörleri bloke etmezler. Glukokor

tikoidler dısardan verilen suprafizyolojik konsantrasyon

larda daha güçlü olmaka üzere prostanaoidlerin (pros-

taglandinler, lökotrienler ve troniliaksanlar) sentezini 

inhibe ederler. Prostanoid sentezindeki etki yerleri membran 

fosfolipitlerinden araşidonik asit oluşması basamagıdır. Bu 

basamagı katalize eden fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederler 
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ve bunun sonucu araşidonik asit oluşumunu azaltırlar. 

Böylece bütün prostanoidlerin (prosaglandinler, prostasik-

1 in, trombaksanlar ve lökotrienler ile bunların ara 

ürünleri) oluşumunu azaltırlar. Adı gecen enzimin 

inhi~isyonu esas olarak indirekttir. Glukokortikoidler 

intakt hücrelerde bu enzimi inhibe eden makrokortin 

(lipokortin) adlı proteinin sentezini indüklerler. Prosta

noidlerin hepsi iltihap olayının çeşitli komponentlerinin 

oluşmasında degişik derecede olmak üzere rol oynar. 

Lökotrienler ve diger lipoksijenaz ürünleri güçlü kemotaktik 

etki yaparlar, bronkokonstriksiyon oluştururlar ve PGE2 ve 

bradikininin kapiller permeabilij:eyi arttırıcı etkisini 

potansiyalize ederler. 

roidal antienf lamatuar 

Aspirin ve banzeri klasik nonste

i laclar Badece prostaglandinlerin ve 

trombaksanların oluşmasını azaltırlar, lökotrienlerin sente

zini bozmazlar. Glokokortikoidlerin· onlara göre daha güçlü 

antienflamatuar etki göstermeleri ilave olarak lökotri

enlerin ve diger lipoksijenaz ürünlerinin oluşmasını azalt

malarına baglı olabilir .. 

Kortikosteroidler kapiller endotel hücrelerinin 

gecirgenliklerini azaltarak ödem sıvısının ve iltihap 

hücrelerinin eksüdasyonunu durdururlar. Lenfositlerin kandan 

depo organlara geçmelerini saglayarak lenfopeni'ye neden 

olurlar. 

ORGAN S!STEMLER! UZER!NE ETK!LER! 

Kortikosteroidlerin organ sistemlerine etkileri do

laylı yoldandır. Karbophidrat, protein, yag ve mineral 

metabolizması üzerine etkileri ile oluşur. Hedef organ 

üzerine bazı dolays1z etkileri de vardır. 
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a. Karbonhidrat Metabolizması 
1 

1. Karacigerde glikoneogenezi arttırırlar; Glikoneogenezde 

rol oynayan fosfo~nol pürivat karboksikinaz ve glikoz-6-

fosfatazı 've ayrıca aminoasitleri plirivat'a dönüştüren 

transaminazları indüklerler. 

2. Hücrelerde protein sentezini inhibe edip, proteolizi 

arttırırlar; Çizgili kas hücrelerine ve yag dokusu hücre-

lerine glikoz girişini azaltırlar. Glikoneogenezin artması 

ve glikoz utilizasyonunun azalması glisemi'yi ylikseltir. 

Ayrıca karacigerde ve ·hafif derecede kaslarda glikojen 

üretimi artar . 

... -· b. Protein Metabolizması 
Karaciger haric diger dokularda protein sentezini 

inhibe ederler ve çizgili kaslar ile bag dokusu basta olmak 

üzere proteolizi arttırarak protein yıkımını arttırırlar .. 

Çizgili kaslara' ve diger dokuların.hücrelerine (karaciger 

hariç) aminoasit girişini azaltıp, karacigere aminoasit 

transferini ve deamine edilerek glikoz ve glikojen yapımını, 

öteyandan üre ve amonyak oluşumunu fazlalaştırarak azot 

kaybını arttırır. ayrıca hepatositlerde protein sentezini 

arttırırlar. Kortizol yetersizligi protein sentezinde artma 

yapmaz, fazlalıgı ise kaslarda progressif protein kaybı. ve 

zayıflık yapar. 

c. Lipid Metabolizması 
Hem lipojenik, hem de lipolitik etki il~ yag 

dagılımını garip bir şekilde degistirirler. Ekstremitelerde 

yag ve, kaslardaki erimeye. karsılık yag enseye, 

supraklaviküler bölgeye, yüzde cilt altı yag dokusuna 

birikerek, bufala hörgücü, aydede yüzü gibi isimler. alan 

görünümlere sebep olurlar. 
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d. Böprekler 

Glukokortikoidler az da olsa toplayıcı kanal hücrele

rinin aldosteron reseptörlerini aktive ederek Na ve su 

reabsorbsiyonunu arttırırlarken, K ve H itrahını arttırır

lar. ödem ve hipokalemik alkaloz yapabilirler. 

e. Hematopoetik Sistem 

Kemik iliginde Hb, eritrosit, polimorfonükleer 

lökosit 

düzeyini 

ve trombosit 

yükseltirler. 

yapımını 

PNL'lerin 

arttırırlar ve kandaki 

vasküler kompartımandan 

çıkışlarını azaltıp, kanda yarılanma ömürlerini de uzatır

lar. Kanda eozinofil ve bazofil lökositlerin, monositlerin 

ve lenfositlerin sayısını azaltırlar. Adrenal korteks 

yetmezliginde nötropeni, lenfositoz, monositoz ve eozinofili 

gelişir. 

f. Santral Sinir Sistemi 

Genellikle ,hafif eksitatör etki yapar. öfori. iştah 

~rtması. uykusuzluk. huzursuzluk ve motor etkinlikte artma 

oluştururlar. Psikozu aktive edebilir, az sayıda hastada 

depresyon yapabilir. Konvülsiyon eşigini glukokortikoidler 

düşürür, mineralokortikoidler yükseltir. Kortikosteroidlerin 

hem azlıgı, hem de fazlalıgı EEG degişikligi yapar (yavaş 

elektriksel etkinlik). 

g. Kardiyovasküler Etkileri 

Mineralokortikoid etkiye baglı su ve tuz tutulması 

ile kan basıncı yükselir. Glukokortikoidler damar düz 

kaslarının ve myokardın adrenerjik sinir stimülasyonuna 

verdigi cevabı ve damarların adrenalin ve anjiotensin gibi 

vazokostriktör hormonlara verdigi cevabı arttırırlar. Bu 

nedenle kan debisi ve damar tonusunu arttırabilirler. 

Endotok~in şokunda gelişen damar bozukluklarını ortadan 

kaldırırlar. 

1' 
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h. Kemikler ve Kalsiyum Metabolizması 

Yüksek dozlarda D vit. antagonisti etkinlikleri 

vardır. Ca'un barsaktan emilimini azaltıp, böbrekten atılı

mını arttırırlar. PTH sekonder olarak artar. Fosfatların 

tübüler reabsorbsiyonu azalır. Osteoblastik aktiviteyi azal

tıp, osteoklastik aktiviteyi artırarak osteoporoz yapar. 

ı. Çizgili Kaslar 

Kortikosteroid eksikligi ve fazlalıgı kas gücsüzlü

güne yol acar. Steroidler normal kas kasılmasını saglayan 

metabolik olaylara etki eder. Glukokortikoidlerin antianabo

lik (katabolik} etkileri ve K kaybı ile steroid myopatisine 

yol acar. Gluteal kaslar diger kaslara göre daha duyarlıdır. 

i. Strese Karşı Korunma 

Stres hallerinde ACTH ve paralel olarak kortizol 

salgısı stres derecesiyle orantılı olarak artar. Asırı st~es 

veya adrenal yetmezliginde, yeterli kortizol salgılanmazsa 

hipoglisemi ve hipotansiyon hayatı tehdit eder. 

j. Büyümenin !nhibisyonu 

Çocuk ve adolesanlarda uzun süre kullanımı epifizeal 

kıkırdagın metabolizmasını bozarak, büyümeyi yavaşlatır. 
k.ACTH Salgılanmasının Supresyonu ve Korteks Atrofisi 

ACTH supresyonu dozla orantılıdır. Uzun süre 

tedaviyle ACTH'nın devamlı supresyonu korteks atrofisine yol 

acar. 1 Atrofik bezlerin rejenerasyonu aylarca sürer. Bu 

sırada vücut strese maruz kalırsa glukokortikoid verilme

lidir. Glukokortikoidlerin adrenal korteksi suprese edici 

etkileri güçleri ile orantılı degildir. Ayrıca eşit etkin 

tek dozlarının yaptıgı supresyon süresi de farklıdır. 

Dexamethason ve Betamethason'un tek dozlarının supresyonu 3 
' gün, hidrokortizon, prednisolon ve metil-prednisolon için 

1.25-1.5 gündür. Glukokortikoidlerin hipofiz üzerinden isle-

' 1 
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meyen adrenal korteksi inhibe 

gösterilmiştir. Glukokortikoidler ayrıca 

stimüle eden hormonları da inhibe eder. 

1. Antienflamatuar Etki 

eden etkileri de 

tiroid ve gonadları 

Glukokrtikoidler suprafizyolojik dozlarda iltihap 

olayını inhibe ederler. !ltihabın ortak makroskobik özel-

1 iklerini · (tumor. rubor. kalor, dolor ve functio laesa) 

erken histolojik belirtilerini (kapillar dilatasyon, damar 

çeperine fibrin çökmesi, lokal ödem, lökositlerin iltihap 

alanına migrasyonu ve fagositik etkinlik artması) ve geç 

histolojik belirtilerini (fibrozis, kapilerlerin proliferas

yonu, kollajen birikmesi ve nedbeleşme) inhibe eder. 

Antijen-antikor birleşmesi veya antijen tarafından duyarlı 

lenfositlerin aktive edilmesi sonucu ·başlatılan allerjik 

iltihap olayı da glukokortikoidler tarafınd~n inhibe edilir. 

m. !mmünosupresif Etki 
Fizyolojik konsantrasyonlarda !gG ve !gE gibi hümeral 

immüniteden sorumlu faktörlerin yapımını ve kandaki düzeyini 

etkilemezler. Aynı şekilde hücresel immünite oluşumunu da 

pek etkilemezler. !mmün lenfositlerin kandaki sayısını 

azaltırlar, bu hücrelerin antijenle aktivasyonu sonucu 

meydana gelen ikincil olayları inhibe ederler. Geç gelişen 

allerjik olaylardaki M!F'ün etkisini inhibe ederler. Yüksek· 

dozlarda antikor oluşumunu azalttıgından immün supresif 

olarak otoimmün hastalıkların tedavisi ve organ transplan

tasyonunda kullanılırlar. 

n. Diger Etkileri 
Yüksek dozda bag dokusundan kollajen kaybını arttı

rırl~r ve fibroblastların proliferasyonunu inhibe ederler. 

Bu nedenle ciltte incelmeye, cildin kolayca zedelenmesine ve 

ciltte stria oluşmasına ve yara nedbeleşmesinin gecikmesine 
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neden olurlar. Kortizol göz içi basıncını arttırır (6. 7. 

20. 30. 35. 41. 42. 73). 

Tablo 2. Kortikosteroidlerin Eşdeger ve !dame Dozları 

!<ortikosteroid Eşdeger Doz {mg} !dame Doz {mg} 

Prednison-Prednisolon 5 7.5 
6-methylprednisolon-
triamcinolon 4 6 

De...?.fametjıas9n 1 1.5 

Betamethason 0.75 1 ----·----
Paramethason ---·--·- ~ 3 

J6-methyl~rednisolon 6 9 

Fluokortolon 5 7.5 _,_ 

GL!KORT!KO!DLER!N YAN ETK!LER! VE KONTREND!KASYONLARI 

Farmakolojik dozlada kortikosteroidler daima toksik 

belirtilere neden olur. !stenmeyen hatta tehlikeli yan 

etkilerden birisi ortaya çıkmadan başarılı bir sonuç 

alınamaz. Baslıca yan etkiler söyle sıralanabilir: 

1. !ştahın ve vücut agırlıgının artması. 

2. Tuz ve su birikimi. K kaybı. ektremitelerde, sırtta ve 

yüzde ödem olusumuna egilim. zamanla ve yavas yavaş 

hiperkloremik ve hipokalemik alkaloz. 

3. SSS belirtileri. hafif ruhsal bozukluklardan agır psikoza 

kadar degişen tablolar. tonik-klonik ve ~piletiform kramp 

nobetleri. 

4. Genel adinami. 

5. Deri degişiklikleri (pigment artması, ekimoz. purpura. 

akne, eritem) 

6. Kan basıncında artma. 

7. Seker metabolizmasında degisiklikler (steroid diabeti), 
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8. Enfeksiyonlara genel ve yerel direne azalması. 

9. G!S bozuklukları; dispepsi. ülser oluşumu. ülserlerde 

kanama ve delinme, 

10 .. Kemik degişiklikleri; osteoporoz. kemik fraktlirleri. 

11. Kıkırdak degisiklikleri; kondroitinsülfat sentezini 

engellerler. 

12. Androjenik fonksiyon artması; menstrüasyon bozuklukları. 

libido ve potenz degisiklikleri. akne vulgaris. 

13. Polinörotik sendrom ve myopati. 

14. Gençlerde gelisme bozuklugu; epifiz kıkırdaklarında 

proliferasyonun engellenmesi sonucu, 

15. Kas krampları. ateş basması. baş· cdönmesi. dalgınlık. 

görme bozuklugu. bas,agrısı. hiperhidroz. uyku bozuklugu, 

dispne, taşikardi. kulak çınlaması, 

16. Böbreküstü yetmezligi belirtileri: Bulantı, kusma. 

ortostatik bas dönmesi, kollopsa egilim olur. Böyle bir 

durumda stres etkisi (akut enfeksiyon, mekanik travma veya 

ameliyat girişimleri) karsısında reaksiyori yetenegi 

kaybolacagından hayatı tehdit eden acil tablolar ortaya 

cıkabilir. Bu dönemde stres karsısında ilk is yüksek dozda 

steroid vermektir. Kortikosteroid tedavi birden kesilirse 

akut adrenal korteks yetmezligi belirtleri(hipotansiyon. 

hipoglisemi, halsizlik, bulantı ve kusma, kas ve eklem 

agrıları) görülür. Atrofi fazla degil ise belirtiler spontan 

olarak ortaya çıkmaz, ancak stres karsısında steroid 

ihtiyacı vardır. Doz ve süreye baglı olan supresyon ve 

atrofinin normal fonksiyon düzeyine dönmesi bir yıllık bir 

zaman alabilir. Bu sürenin ortalarına dogru plazma ACTH ve 

kortizol düzeyi normal görülse bile streslerde salgılama 

kapasitesi ihtiyacı karşılamaz. 

17.Yalancı steroid romatizması: Uzun süre yüksek doz 
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kortizon verilmsei sonucu ortaya çıkabilen yalancı steroid 

romatizması adı altında cok yönlü ve degisik şiddetteki 

belirtileri ile RA tablosu anlaşılır: Belirtilerin 

şiddetinde sık sık oynamalar ve subjektif genel duruma baglı 
' 

olarak tüm kaslarda şiddetli agrılar, ateş, ESR yükselmesi, 

protein dengesinin daha da bozulması, tromboflebit, 

pannükülit, nevrit, perikardit ve nefrit görülebilir (7, 8, 

20, 35, 69, 73). 

Kesin Konrtendikasyonları 

1. Aktif Tbc 

2. Gözde herpes simpleks 

Rölatif Kontrendikasyonları 

1. Kalp yetmezligi, kanbasıncı yüksekligi, 

2. Diabet, 
I 

3. Osteoporoz (özellikle yaşlılarda), 

4. Tromboz'a egilim, 

5. Mide ülseri, 

6. Enfeksiyonlar, 

7. Depresyon, 

8. Çocuk ve geneler, 

9. Gebeler, 

10. Göz basıncında artma, 

11. Renal yetmezlik. 

ADRENOKORT!KOTROP!K HORMON (ACTH) 

ACTH hi.pofiz ön lobundan salgılanan ve adrenal kor

teksinin endokrin fonksiyonunu düzenleyen hormondur. Klinik 

etkilGri hidrokortizonun salgılanmasını arttırdıgı için 

hidrokortizon ve sentetik kotikoidlerin etkilerine benzeyen 

hipofiz ön lob hormonudur. Hipofiz aynı zamanda sürrenalin 

ACTH'ya cevabını düzenleyen, sürrenali geliştiren faktörü de 
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salgılar (20, 42). !nsan ACTH'sı 39 aminoasitten olusan 4500 

molekül agırlıklı bir polipeptiddir. Bütün memelilerde ACTH 

bir birine benzemekle birlikte inunünolojik etkinlikte esas 

rolü oynadıgı anlaşılan 29-33 arasındaki amine asitlerde 

ayrıcalık gösterirler. ACTH molekülünde ilk 24 aminoasitlik 

kısmın fizyolojik etkiden sorumlu oldugu, ACTH etkinligi 

için gerekli minimum.yapının ise ilk 13 aminoasitlik kısmın 

oldugu anlaşılmıştır. 

1940'larda kasaplık hayvanların hipofiz 

ekstrelerinden saf olarak ACTH elde edilmiş ve daha sonra 

kimyasal bileşimi aydınlatılmıştır. 1960'larda ise sentezi 

yapılmıştır. 1968'de 6-1-24 tetracosactide (synacthen) 

sentezi ile ACTH tedavisine yeni bir boyut kazandırılmıştır. 

Bu yeni molekül, terapötik kullanımı bir çok allerjik 

hadiselerle dolu oldugundan kul lanı~ alanı kısıtlanmış tabii 

ACTH'nın yerini almıştır. ·Sentetik ACTH ile tedavi, 

istenmeyen etkileri en az olan ve eksojen kortikoterapiye 

nazaran daha üstün etkiye sahip, fizyolojik bir kortikote-

rapidir. 

1943 yılında izole edilen ACTH'nın kullanımı: 

1. Kullanım zorlugu (günlük infüzyon veya enjeksiyon), 

2. Agır allerjik reaksiyonların görülmesi, 

3. ACTH etkisini zayıflatan veya tamamen yok eden antikor

ların gelişmesinden dolayı tatbik sahasına konulamadı (39) 

1968 yılında kappeler ve Schwyzer tarafından çok daha 

etkili Sl-24 tetracosactide'nin sentez edilmesinden sonra 

klinik kullanım icin ön şartlar düzeltildi. !ngiltere, 

Fransa, !nvicre'de ACTH tedavisi kortikosteroide karşı 

alternatif kabul edildi. 
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ACTH Tedavisinin Avantajları 

1. ACTH tedavisinin en önmeli avantajı sürrenallerde ne 

atrofi ne de inaktivite yapmamasında degil, aksine prog

ressif transformasyon ve böylece organın artmıs reaksiyon 

kaabiliyetini ortaya cıkarmasında yatar. Böylece, 

kortikoterapinin bir dizi tehlikesinden kaçınılır. Hasta 

streslere cevap verebilir. kortizon kesilme sendromu 

gelişmez, tedavinin kesilmesi ile sürrenal yetmezligi ve 

hastalıgın provake olmuş nüksü ortaya çıkmaz (20, 39, 40, 

42). Ası~ı stimülasyon halinde zamanla adrenal korteksinde 

hipertrofi ve hiperplazi gelişir (42). Eksojen kortikoste

roidlerin endokrin sistemi niçin engelledigi, endojen 

kortizol'un niçin engelle~edigi sorusu cevaplandırılama

mıstır (39). 

2. Glukokotikoid ile kortikoterapide görülen katabolik 

etkileri. kortizol yanında androjenlerin arttırılması 

yoluyla hiç olmazsa kısmen kompanse eder. Osteoporoz. 

myopati, deri atrofisi, yara iyileşmesinde gecikme riski 

bundan dolayı daha azdır (1. 39, 73). 

3. Büyüme hormonlarını suprese etmez. Kortikosteroidler ise 

CRH yanında ön hipofizi de direkt olarak inhibe ederler (42) 

4. ülseri de içine alan mide barsak bozuklukları ACTH 

tedavisi esnasında daha nadir ortaya çıkar. 

5. Sentetik ACTH tedavisi esnasında allerjik reaksiyonlar 

çok daha nadir ortaya çıkar. Zincirdeki 25-33 aminoasitler 

çıkarılınca teorik olarak hiç bir allerjinin ortaya çıkma

yacagı beklenir. Tetracosactide karsı antikorlar mevcuttur. 

ancak bunun etkiyi azalttıgı tesbit edilmemistir (39). 
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6. Kolit. myozit, multible skleroz ve büllü cilt 

hastalıklarında ACTH'nın glukokotikoitlere göre daha yararlı 

oldugu ileri sürülmüştür (42). 

ACTH'nın Dezavantajları 

1. Korteks androjenlerinin stimülasyonu faydalı etkilerinin 

yanında kadınlada akne. hirsutizm. menstrüasyon bozukluk

larına sebep olabilir (39). 

2. Kortikosteron ve muhtemelen dezoksikortikosteronun da 

aynı zamanda mobilize olması Na retansiyonuna ve böylece kan 

.. _basıncı yükselmesine •.. ödeme,meyil .. olmasına ve idrarda Na 

itrahının artmasına yol acar (39). Halbuki yeni sentetik 

glukokotikoidlerle antienf lamatuar etkiyi mineralokortikoid 

etki oluşmaksızın elde etmek mümkündür. 

3. ACTH aminoasit diziliminin bir kısmı MSH ile aynı 

oldugundan hiperpigmentasyon ortaya.çıkarabilir. 

4. !M tedaviye baglı olmak; oral steroid tedavisinde nadir 

olmayan hastanın .kendi iradesiyle doz 

engelleyecegi icin bu aynı zamanda avantaj da 

5. ACTH tedavisi kortikosteroid tedavisine 

pahalıdır (39). 

yükseltmesini 

sayılabilir. 

göre iki kat 

6. ACTH vücuttaki glukokortikoid etkinligini ancak belirli 

bir sınıra kadar arttırır (en fazla 5-10 kat) halbuki 

glukokortikoidler eksojen olarak istenildigi kadar verile

bilir (42). 

Kortikotropin ile yapılan tedavi esnasında meydana 

gelen tesirlerin cogu kortikosteroid hormonların aracılıgı 

ile olur. Fakat bu hormonun kortikosteroidler aracılıgı ile 

olmayan adrenal dışı etkileri de vardır: 

1. Yag dokusunda lipazı aktive ederek trigliseridlerin 
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serbest yag asitlerine dönüşümünü arttırır. 

2. Hiperpigmentasyon, 

3. Çeşitli hücrelerde glikoz kullanımını hücre içine girişi

ni inhibe ederek yavaşlatır. 

4. Kortikosteroidlerin biyotransformasyonunu yavaşlatır. 

5. Yüksek konsantrasyonlarda pozitif inotrop etki, 

6. Son zamanlarda sıçanların şartlandırılmış sakınma reaksi

yonunu ögrenmelerin kolaylaştırdıgı gösterilmiştir. Bu reak

siyonu hipofizektomili hayvanların ögrenmeleri çok zor 

olmaktadır. Kortikotropin molekülünün adrenali etkilemeyen 

ufak parçaları da bellegi etkiler ve ögrenmeyi kolaylaş

tırabilir {42). 

ACTH'NIN END!KASYONLARI 

ACTH endikasyonları genellikle glukokortikoidlerle 

aynıdır. RA'te ACTH endikasyonları: 

A. Kısa Süreli Tedavide: 

1. Aktif eksüdatif fazın nonsteroid antienflamatuar ilaç

larla kontrol edilememesi, 

2. Hastalıgın ekstra artiküler bulgularının olması sino

viektomi veya düzeltme operasyonlarından sonra postoperatif 

tedavi olarak 

B. Uzun Sliren·Tedavi: Still sendromunda. 

C. Uzun Süreli Tedavi. 

1. !ltihabi proces ve deformitenin ilerlemesinin baz teda

viye ragmen durdurulamaması, 

2. Gene hastalarda iş kabiliyetini arttırmak, yaşlı 

hastalarda diger vasıtalarla muhafaza edilememiş bedeni 

bagımsızlıgı saglamak icin. 
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Romatolojide hic bir hastalıkta ilk planda ACTH 

tercih edilmez (39). ACTH tatbiki farklı yan tesir spekt

rumlarından dolayı belli durumlarda tercih edilir. Bazı 

tecrübelere göre ACTH su durumlarda RA tedavisinde bilhassa 

tercih edilmelidir: 

A. Kısa Süreli Tedavi 

ı. Baz tedavisinin tesirinin başlamasından önceki aktif 

fazda (kortikosteroidlere karsı avantaj: Kesilme problemi 

yok). 

B. Uzun Süreli Tedavi 

1. Steroid tedavisinin kesilmesinden sonra RA'in alevlenmesi 

(özellikle kortikosteroid zararından dolayı) 

2. Mide ülseri olan hastada. steroid tedavisine izin 

verbilme (avantaj: ACTH cok daha az ülserojendir) 

3. Büyüme yasındaki hastalar veya vaktiyle ortaya cıkmış 

gelişme bozuklugu olan hastalar (avantaj: ACTH büyümeyi 

engellemez) 

ACTH'nın Kontrendikasyonları: 

1. Sürrenal korteks yetmezligi, 

2. Manifest veya latent kalp yetmezligi, 

3. Virilizasyon belirtili kadınlarda. 

Ayrıca, ACTH anaf laktik şok, enfeksiyöz toksik sok. 

status astmatikus gibi yüksek doz steroid gerektiren hasta-

1 ık tablolarında elverişli degildir. 
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Tablo 3. ACTH~nın Kortikosteroidlere Karşı Avantaj ve 

Dezavantajları 

h VJ!nt ajJ. a,:..r_,,ı'--____________ _,D=ezavan ta jJ arı,,__ _____ __,_ 
1 

-Sürrenal atrofisi olmaz -Mineralokortikoidler de 

-Hastalar stres kabiliyetli 
kalırlar 

-Kesilme sendromu olmaz 

-Kesme nüksü olmaz 

-Androjenlerin de mobilize 
(Az ise) 
-Osteoporoz riski az 
-Myopati riski az 
-Deri atrof isi riski az 

uyarılır 

-Su retansiyonu 

-Kan basıncı artar 

-Potasyum kaybı 

olması -Androjenlerin de mobili-
ze olması (Çok ise) 

-Akne 
-Menstrüasyon bozuklugu 
-Hirsutismus 

~Yara iyieşme bozuklugu riski az 

-Büyümeyi durdurmaz -Hiperpigmentasyon 

-Daha az G!S bozuklugu yapar -Paranteral verme şartı 

-Ii.§_ş ta dozu qe_g i..fil'JI~?,__ _____ --=Pa_hg. l ı o-=l-=u=ş,,_,u=-------...:.. 

ANf!MALARYAL !LACLAR VE ROMATO!D ARTR!TTEK! YER! 

1951 yılında Page'nin Atebrin'le tedavi ettigi bir 

SLE'li hastasında artrit belirtilerinin iyileştigini gözle

mesinden sonra sıtma ilaçları romatoloji alanına girmiştir. 

1957'den sonra ise 4-aminoquiline türevleri olan chloroquine 

phosphate ve hydroxychloroquine sulphate RA'in temel ilaç

ları arasına katılmıştır. 

Etki Mekanizmaları ve Etki Yolları 

Diger temel ilaçlarda oldugu gibi antimalaryal ilaç

ların da etki mekanizmaları kesin olarak bilinmemektedir. 

Chloroquine'in (CQ) lizozomları stabilize ettigi belirlenmiş 

olmasına ragmen lizozomal enzimlerin aktivitelerini engelle-
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yip engellemedigi ispatlanamamıştır. CQ proteoglykanan'larla 

kompleks oluşturup bag dokusunda tutulmaktadır (48, 62, 73). 

CQ tedavisi esnasında RF titresinin düşmesi immü

nosupresif etki olarak ileri sürülmektedir. Ayrıca antijen

antikor reaksiyonunu inhibe etmeleri, antijen-antikor 

komplekslerini parçalamalarının lökositlerin kemotaksisi ile 

fagositoz işlevlerini engellemelerinin bir antiromatizmal 

etki olarak degerlendirilebilecegi de ileri sürülen etki 

mekanizmaları arasındadır (35, 62. 73). 

CQ antinükleer antikorların, soguk aglütininlerin ve 

hatta eritrosit antikorlarının oluşumun engellemektedir 

(35). 

CQ ile tedavi edilen RA'li hastadan elde edilen 

periferik kan mononükleer hücrelerinin salisilatlarla tedavi 

edilenlerden elde edilenlere nisbetle mitojenik stimülasyona 

azalmış cevap göstermekte oldugu invitro olarak gösteril

miştir. Monositler hem B hem de T lenfosit cevaplarının 

başlamasında önemli rol oynarlar (35). 

Antimalaryal ilaçların toksisitelerinin azlıgı ve 

ucuz olmaları. yaklaşık olarak RA'li vakaların 2/3'ünde 

(%50-80) faydalı etkisinin görülmesine karsılık etkisinin 
\ 

geç ve yavaş ortaya çıkması (en erken 6-8 hafta) 

dezavantajdır (7. 35, 48, 73). Bu nedenle daima semptomatik 

etkili ilaçlarla birlikte başlanır. Baslıca endikasyonları 

RA, SLE, sjögren sendromudur. 

Dozaj: 

3.5-4 mg/kg/gün CQ veya 6-6.5 mg/kg/gün HCQ güvenli 

doz olarak kabul edilmektedir. Etki 4-6 hafta sonra 

. 1 
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görülmeye baslar, 12 hafta sonra hic bir etki yoksa 

etkisizlik kabul edilir. Tedavi başarılı olmuşsa yıllarca 

(250mg CQ, 400mg/gün HCQ'i asmadan) devam edilir (9,49,61). 

Yan Etkileri: 

Antimalaryal ilaçların yan etkileri cogunlukla zarar

sız nitelikte olup, dozun düşürülmesi veya ilacın kesilmesi 

ile iz bırakmadan kaybolur. 

1. En sık ve erken görülen yan etki bulantı, yanma ve kusma 

gibi G!S şikayetleridir. 

2. Sac dökülmesi, istahsızlık, bas agrısı, deride kasınma ve 

döküntü, bas dönmesi, kulak cınlamsı, uykusuzluk daha az 

görülür. 

3. En önemli yan etkiler gözlerde oluşanlardır; CQ'nin, 

korneada birikmesi ile bulanık ve puslu görme, göz yuvarlak

larında agrı ve bakarken yorulmadan yakınırlar. 

4. En agır göz komplikayonu, seyrek görülen irreversible 
' retinopati'dir. Göz dibinin klinik 

tesbit edilir. Retinopati sıklıgı 

muayenesi ile kolayca 

günlük dozun .yüksekligi 

ile paraleldir ve verilen total CQ dozunun lOg'ı bulmasından 

sonra ilk belirtiler ortaya cıkar. Görme keskinliginin 

azalması, yakın görmenin zorlaşması ve görme gücünün düşmesi 

ilk belirtilerdir. Bazen görme alanında ve renkleri seçmede 

degisiklikler olur, mavi renk kaybolur, karanlıkta görme 

zorlaşır ve korneanın duyarlılıgı azalır. Retinopatiyi henüz 

reversible oldugu dönemde yakalayabilmek icin periyodik göz 

muayeneleri yapılmalıdır. C vit., amonyumklorür, B5 vit. ve 

chlorprcmazinin CQ retinopatisini önledigi ileri sürülmek

tedir. 

5. Nöromyopati .kaslarda felç belirtileri öncelikle kalca 

eklemi çevresinden baslar, yavaş yavaş kollara, omuzlara, 

sırta, boyuna hatta yüze yayılabilir, DTR'ler azalır, kilo 



36 

kaybı görülebilir. 

6. Lökopeni, trombopeni (22, 49). 

CQ için güvenli günlük doz 4mg/kg, HCQ icin 6.4mg/kg; 

toksisite sınırı CQ için 5.4mg/kg, HCQ için 7,Bmg/kg dır 

(52). Ayrıca doz ayarlanırken hastanın rena~ ve hepatik 

fonksiyonları da hesaba katılmalıdır. Isıga maruz kalma, bu 

ilaçlarla tedavi edilen hastalarda retinopati riskini 

arttırdıgı için uzun süre güneşte kalan hastalara koyu güneş 

gözlligli tavsiye edilir (49). 

Kontrendikasyonları: 

1. Herediter retinal pigmente dejenerasyon, 

2. Albinizm (rölatff) 

3. Senil retina antimalaryallara daha duyarlıdır. 

4. Gaucher hastalıgı gibi lizozomal· depo hastalıkları, 

5. Gebe kadınlar. 

SULPHASALAZ!NE CSASP) 

SASP'in kimyasal adı 4.pyridyl-(2) aminosulphonyl-3-

carboxy-4-hydroxybenol olup, birbirine azo bagı ile bag

lanmıs bir 5-aminosalisilik asit (5-ASA) ve sulphapyridin 

(SP) molekülü kombinasyonudur. 

SASP ilk olarak 1942 yılında Prof. Nanna Svartz 

tarafından RA ve ülseratif kolit tedavisine sokulmustur. 

Ancak 1948 yılında Sinclair ve Duthie'nin SASP'in aleyhine 

sonuçlar veren bir çalışmayı yayınlamalarından sonra RA 
tedavisinden çıkarılmıştır (21, 58, 81). Bu tarihten sonra 

30 yıl boyunca major endikasyonu enf lamatuar barsak 

hastalıklarının tedavisi idi (58). 1978 yılında SASP'in 

, ' 
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altın ve D-Penisillamin'e benzer şekilde RA tedavisinde uzun 

etkili bir ilaç oldugu gösterilmiş, bundan sonraki 
' 1 

çalışmalarda da bu teyid edilmiştir (24, 58, 59). Böylece, 

1978 yılından buyana RA tedavisinde bu ilaca ilgi yeniden 

artmış ve kullanımı giderek yaygınlaşmıştır (59, 74, 81). 

Yan etkileri az ve mutad olmayan SASP bugün de hem RA 

hem de Seronegatif artropatilerde yaygın olarak uzun süreli 

tedavide yaygın olarak kulanılmaktadır (24, 36). 

K!MYASAL FARMAKOK!NET!K VE FARMAKOD!NAM!K öZELL!KLER! 

SASP bileşigi sarı, su ve seyreltik asitte zor 

çözünen alkali ve kuvvetli asitte çözünen bir tozdur. Oral 

tek doz alımından 1.5 saat sonra serumda tesbit edilebilir 

pik seviyeleri 3-5 saat sonra görülür. Serum yarılanma ömrü 

5.7 saattir. 2g tek doz alımından iki gün sonra SASP serum 

düzeyi tesbit edilebilir düzeyin altına düşmektedir. 

Tekrarlanan dozlarda 4-5 gün sonra sabit serum düzeylerine 

ulaşılmaktadır. Oral dozun %30'u sindirim sisteminin üst 

bölümlerinden emilip, enterohepatik dolaşımla ince barsaga 

dönmektedir. ·~öylece alınan dozun %80-90'ı hiç ~egişmeden 

kalın barsaga ulaşmaktadır. SASP kolon florasında bulunan 

bakteriler tarafından azo bagının redüksiyonu ile SP ve 5-

ASA bileşenlerine parçalanır. SP hemen tümüyle emilirken 5-

ASA feçes ile atılmaktadır (58). SP ve metabolitleri SASP 

alımından 4-6 saat sonra bel.irlenebilir. 

SP karacigerde asetilasyon ve hidroksilasyon sonucu 

metabolize olur. Çogunlugu idrarla olmak üzere az bir kısmı 

da safra yoluyla atılır. 
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Etki Mekanizması: 

SASP ülseratif kolit ve RA gibi muhtemel enfektif 

etyolojinin sebep olabilecegi hastalıklarda antibakteriyel 

ve antienf lamatuar etkisinin teorik olarak var oldugu 

düşünülerek tedaviye girmiştir. SASP, SP, 5-ASA veya onların 

metabolitlerinin mi etkili oldugu halen tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Ancak, klinik etkisinin SP ile orantılı 

oldugunu gösteren çalışmalar vardır (54, 58). Muhtemel etki 

mekanizmaları: 

1. !mmünolojik aktivasyon üzerine etkileri; SASP'in klinik 

olarak etkili oldugu hastalıklarda otoimmün bir mekanizmanın 

rol alması gerektigine ·inanı ldıgından immün sistem 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Aktif monositlerin 

sayısını arttırıp T lenfositlerin sayı ve· fonksiyonlarını 

azaltarak, immün procesi degiştirdigi ileri sürülmüştür. 

!nvitro şartlarda fagosit etkinligi ve T hücresi prolife

rasyonunu inhibe etmektedir (36). Komplemanla ilgili B 

lenfositlerinin sayısında azalma yaptıgı gösterilmiştir. 

SASP'in immünomodülatör bir aktivitesinin de oldugu düşünül

mektedir. 

2. Antibakteriyel etki; SASP alan RA'li hastalarda klinik 

düzelmeye paralel olarak barsak florasında ÇJ..Q§.tti..9.i~~ 

Qg_:t.LrJn_g~J1.e ve ~-§.9.J1~L..t<l.b.ia, .Q_Q..U. sayısında azalma gösteri 1-

mistir (54, 59). 

3. Enflamasyon hücreleri üzerindeki etkinlik; SASP'in degra

nülasyon, kemotaksi ve migrasyon gibi granülosit fonksiyon

larını inhibe ettigi gösterilmiştir. SASP ayrıca PGE2 
sentezini inhibe ederek (ya da PGE2 reseptörlerini bloke 

ederek) enflamasyonu etkilemektedir. 

4. SASP granülositlerin immün kompleks ve peptidler 

tarafından okside edilen süperoksit üretimini inhibe eder. 
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Enflamasyon s1ras1nda ·doku y1k1m1nda etkili olan PNL ve 

ksantin oksidaz enzimlerini de inhibe etmektedir. Folat1n 

ince barsak duvarından geçişini ve folat mekanizmasında rol 

oynayan enzimleri inhibe ettigi gösterilmiştir. SASP'in bu 

antifolat etkileri hızlı'çogalan immün sistem hücrelerinin 

inhibisyonu ile yakından ilgili olabilir (36). 

Yan Etkiler: 

Tedavi sırasında sık bildirilen yan etkiler şunlar-

dır: Bulantı, iştahsızlık, vücut sıcaklıgının artması, 

eritem, baş agrısı. 

Ender Olarak Bildirilen Yan Etkiler: 

~- Hematolojik Bulgular: Eritrosit anomalileri (hemolitik 

anemi, makrositoz) siyanoz, lökopeni ve agranülositoz, trom

bositopeni, 

2. G!S Sikayetleri: Midede dolgunluk hissi ve agrı, 

3. SSS Bulguları: Baş dönmesi ve kulak cınlaması, 

4. Uriner Sistem: Proteinüri, hematüri, kristalüri ve nefro

litiazis, 

5. Deri döküntüleri; %1-5 oranında görülür, cogu hafiftir, 

doza baglı degildir. 

6. Akciger Bulguları: Nefes darlıgı, öksürük, ateş ve 

eozinofili ile birlikte görülen alveoler fibroz, 

7. Hepatotoksisite: Genellikle ateş, döküntü ve LAP ile bir

liktedir. 

8. !nfertilite: Sperm sayısında ve morfolojisinde bozuk

luklara yol açabilir (21, 36, 58). 

Dozaj: 

Genellikle tavsiye edilen doz 500mg ile başlanıp, 

haftada 500mg arttırılarak 2g/gün ile devum edilmesi şeklin

dedir. 
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Endikasyonları: 

1. Enflamatuar barsak hastalıkları 

2. RA'te 

Kontrendikasyonları: 

Sulfamid ve salisilatlara duyarlılık, porfirialı has

talar, 2 yasından kUçUkler, siddetli bronsial astmalı 

olanlar, anemi ve lökopenisi olanlarda kontrendikedir. 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmaya, Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabil im Dalında 1988-1991 

yılları arasında yatırılarak tedavi edilen RA'li, klinik ve 

laboratuvar olarak aktif RA'li olup, ACTH uygulama 

kontrendikasyonu bulunmayan 30 hasta alındı. Çalışmaya dahil 

edilen hastalardan 16'sı kadın, 14'ü erkek, yaşları 22-72 

arasında, yaş ortalaması 46.06, hastalık süresi ortalaması 

4.78 yıl idi. 

Teşhis 1987'de yeniden gözden geçirilmiş American 

Rheumatism Association (ARA) kriterlerine göre kondu. Yeni 

kriterler aşagıdaki gibidir: 

1. Sabah Tutuklugu: Eklem ve civarındaki. sabah tutuklugu

nun maximal düzelme olana kadar en az 1 saat sürmesi. 

2. üç veya daha fazla eklemde artrit, en azından 3 eklem 

bölgesinde aynı zamanda yumuşak doku sisligi veya sıvı bulu

nup, bir hekim tarafından gözlenmesi. Muhtemel bölgeler sag 

veya sol P!P, MCP, bilek, dirsek, diz, ayak bilegi ve MTP. 

3. El Eklemlerinin Artriti: Bilek, MCP veya P!P eklemle

rinden en azından birinde artrit. 

4. Simetrik Artrit: Aynı zamanda simetrik olarak aynı ek

lemin (P!Ps, MCPs veyaMTPs) tutulması. 

5. Romatoid Nodüller: Hekim tarafından gözlenen kemik 

çıkıntıları üzerinde ekstansör yüzlerde veya juxtaartiküler 

bölgelerde subcutan nodüller. 

6. RF Saptanması: (Normal poplilasyonda %5'ten az) 

7. Radyolojik Degisiklikler: ön-arka el-elbilegi grafile

rinde erozyonlar ve/veya periartiküler osteopeni saptanması. 

Bu 7 kriterden en az 4 tanesinin varlıgı ile RA 

tanısı konulur. l'den 4'e kadar olan kriterlerin en azından 
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6 hafta devam etmesi gerekmektedir (4). 

Çalışmaya aldıgımız hastalar aktif RA 1 li idi. Akti

vasyon genellikle su kriterlerle tanımlanır {10, 54, 68, 74, 

79): 

1. Hassas eklem sayısı, 

2. Sis eklem sayısı, 

3. Artiküler indeks (Ritchie), 

4. ESR, 

5. C-RP, 

6. Sabah tutuklugu, 

7. Hb miktarı (g/dl). 

Bu çalısmada aktivasyon, aşagıda verilen kriterlerden 

ilk üçüne ilaveten 4. veya 5. 1 nin de birlikte bulunması ile 

karekterize edilmiştir: 

1. Uçten daha fazla eklemde hassasiyet, 

2. Uçten daha fazla eklemde sislik, 

3. Otuz dakikadan fazla süren sabah tutuklugu, 

4. Erkeklerde 20mm/h, kadınlarda 30mm/h'tan yüksek ESR., 

5. CRP yüksekligi. 

Hastalarda ayrıca su Kriterleri aradık: 

a. Sürrenal korteks ~etmezligi olmama~ı, 

b. NSAR!'larla remisyon saglanamaması, 

c. Kalp yetmezligi, DM, Hipertansiyon ve psikoz olmaması, 

d.Kadın h~stalarda hirsutizm ve gebelik olmaması, 

e. Antimalaryal verilenlerde göz şikayeti olmaması, 

f. SASP verilenlerde sulfamid ve salisilat aşırı duyarlı

lıgının, anemi ve lökopeni olmaması, 

g. Son üç ayda uzun etkili remittif ajan almaması. 

Hastaların Tedavide~ Kesilme Sebepleri: 

1. Tolere edilemeyen yan etkiler, 

/ 

. ' 
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2. 8 haftalık tedaviye ragmen aktivitenin düşmemesi idi. 

REM!SYON: 
RA'in kesin radikal bir tedavisi olmadıgından teda-

vide hastalıgın durdurulması bazen dogal olarak da 

oluşabilen remisyon süresinin uzatılması başarı olarak kabul 

edilmektedir. Bu amaçla sıklıkla remittif ajanlara başvurul

maktadır. Remisyon kavramı ile ilgili belirsizlikleri ve 

karışıklıkları gidermek için kurulan ARA alt komitesi remis

yon kriterlerini şu şekilde belirlemiştir (57): 

1. 15 dakikayı geçmeyen sabah tutuklugu, 

2. Yorgunluk olmaması, 

3 . Eklem agr ısı o 1 maması ( amımnezde) . 

4. 'Hareketle eklem agrı ve hassasiyetinin olmaması, 

5. Eklemlerde veya ten.don kılıflarında yuinusak doku 

sisliginin olmaması. 

6. ESR'nin kadınlarda 301llln/h, erkeklerde 201llln/h'ın 

altında olması. 

Bu kri terle,rden 

eden iki 

4'ünün iki 

ay boyunca 

ay boyunca 

en az 5 tanesinin birbirini takip 

varlıgı komplet (terapötik) remisyon, 

edilir. Terapötik 

v.arl ıgı da remisyon olarak kabul 

remisyon: RA'e baglı bütün artiküler, 

ekstra artiküler ve illllnünolojik 

tanımlanır. Parsiyel remisyon 

kontrolü anlamındadır (57). 

aktivitenin kaybı olarak 

ise hastalık 

DEGERLEND!RME KR!TERLER1 
1.FONKS!YONEL SINIFLANDIRI-!A 

aktivitesinin 

A. Tam: günlük aktiviteleri tümüyle yapabilmesi, 

B. Normal Aktif Hareket !cin Yeterli: Eklem hareketle

rinde hafif kı~tlanma ve agrıya ragmen aktiviteler tümüyle 

yapılabilir. Başkasına bagımlı olmayan hastalar agır işler 
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dışında bütün ev islerini yapabilirler. 

C. Normal Aktivite !ciri Kısıtlı: Hastanın ancak kendi ba

kımını yapabilecegi kadar aktivitelerinin sınırlanması söz

konusudur. Çevresine kısmen bagımlıdır. 

D. Tam veya Büyük ölcüde Yeteneksiz: Tekerlekli sandalye 

veya yataga bagımlılık söz konusudur. Hastanın hic bir iş 

yetenegi yoktur. Tamamen başkasına bagımlı bir yaşayışı 

vardır (16). 

2. REM!SYON KR!TERLER! 

A. Sabah Tutuklugu: Hastaların sabah tutukluklarının 

süresi tedaviden önce ve tedavinin başlangıcından 1, 2, 3, 

4, ay sonra. hastaların kendi ifadelerine göre kaydedildi. 

Ayrıca el fonksiyonlarının günlük takibi ile hastaların 

ifadeleri teyid edildi. 

B. Yorgunluk: Tedaviye alınan hastaların yorgunluk 

hisleri yine kendi ifadelerine göre aynı zaman noktalarında 

kaydedildi. 

c. Spontan Eklem Agrısı: Hastaların eklemlerinde agrı 

hissedip etmedikleri ve agrı şiddeti soruşturularak, anılan 

zamanlarda tesbit edildi. 

D. Hareketle Agrı Veya Hassasiyet: Hastalar tedaviye 

başlandıktan sonra her gün muayene edilerek, degişiklikler 

günü gününe izlendi. Tedavi öncesi ile tedavinin 1.,2.,3., 

ve 4. aylarındaki degerler kaydedildi. 

Hastaların spontan agrıları ile hareketle olan agrıları 

Lee ve arkadaşlarının 1973 yılında kullandıkları 5 aralıktan 

oluşan agrı degerlendirme skalasına göre degerlendirildi. Bu 

skalada agrı; hic yok=O, az=l, biraz=2, şiddetli=3, çok 

siddetli=4 olarak degerlendirilmiştir. 

E. Eklemlerde ve Tendonlarda Yumusak Doku Sisligi: 
1 Yumuşak doku şişlikleri de günü gününe takip edildi, söz 
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konusu periyotlarda kayıtları yapıldı. 

F. ESR: Tedavi öncesinde bir kez, bir ay süreyle haftada 

bir, 2., 3., ve 4. aylarda birer kez tekrarlandı. 

3. LABORATUVAR BULGULARI 
Çalışmaya alınan hastaların tam kan sayımı, ESR, tam 

idrar, CRP, latex fiksasyon testi, periferik yayma, böbrek 

ve karaciger fonksiyon testleri tedaviden önce ve tedavinin 

1., 2., 3., 4., 5., 6. aylarında kaydedildi. Serum kortizol 

düzeyi, 24 saatlik idrard·a 17-KS, alkalenfosfataz, serum Ca 

ve P'u ile protein elektroforezi tedaviden önce ve ACTH kürü 

bittikten sonra tekrarlanarak kaydedildi. CQ alan hastalarda 

her ay ayrıca oftalmolojik muayene yaptırıldı. 

Hastalara hastalıkları hakında bilgi verilip, başla

nacak tedavinin uzun süre (en az 1 yıl) devam ede~egi, 

tedavinin ve kontrollerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi 

gerektigi, aksi halde fayda saglanamayacagı, hatta zararlı 

bile olunabilecegi izah edildikten sonra tedaviye başlandı. 
f 

Çalışmaya alınan 30 hastanın hepsine 5 enjeksiyon her 

gün, 3 enjeksiyon günaşırı, 3 enjeksiyon 3 günde bir, 3 

enjeksiyon 4 günde bir, 4 enjeksiyon haftada bir olmak üzere 

2 ayda 18 enjeksiyon sentetik ACTH (Synacthen Depot Amp.) 

intramusküler olarak yapıldı. Hastaların 8'ine lmg'lık 

Synacthen, 22'sine 0,5mg'lık Synacthen uygulandı. 

Hastalar yas ve cinsiyet ayrımı yapılmadan rastgele 2 

gruba ayrıldılar. 15 kişilik 1. gruba ACTH enjeksiyonları 

ile birlikte CQ (Resochin Tb. 250mg) başlandı. Resochin Tb. 

10 gün süre ile 2xl tablet verildi, sonra günde 1 tablet ile 

devam edildi. !kinci grubu oluşturan 15 hastaya sentetik 

ACTH ile birlikte günde 2g SASP (Salazopyrin EN-Tab 
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500mg'dan 4xl) başlandı. Synacthen kürü tamamlanan hastalar 

externe edilerek ayda bir kontrole çagrıldı. 

YAN ETK!LER!N TAK!B! 

Sentetik ACTH ve remittif ajanlarla (CQ, SASP) tedavi 

ettigimiz hastalar steroid yan etkileri (öfori, depresyon, 

uykusuzluk, santral şişmanlama, aydede yüzü, bufalo ense, 

ödem, baş agrısı, kan basıncı yükselmesi, fasial kojesyon, 

deride pigmentasyon artışı), hematolojik yan etkiler 

(lökopeni, nötropeni, agranülositoz, 

yan etkiler, oküler komplikasyonlar, 

etkiler yönünden takip edildi. 

trombositopeni), G!S 

hepatik ve renal yan 

Hastalar, externe edilene kadar klinik muayeneler her 

gün, laboratuvar muayeneleri (hemogram, ürogram, ESR, 

karaciger ve böbrek fonksiyon ·testleri) haftada bir 

tekrarlandı. Externe edildikten sonra kilnik ve laboratuvar 

muayeneleri, tedavinin 6. ayına kadar ayda 1 kez 

tekrarlandı. Tedavi öncesi degerleri ile 1., 2., 3., 4., 5., 

6. aylardaki klinik ve laborauvar degerleri kaydedildi. 

Başlangıç klinik ve laboratuvar degerleri, tedavinin 

ı., 2., 3., 4. aylarındaki degerler ile karşılaştırıldı. Her 

iki grubun kendi içinde başlangıç degerleri ile 1., 2., 3., 

4. aylardaki degerler, ayrıca her 2 grup arasındaki ı., 2., 

3., 4. aylardaki degerler karşılaştırılarak istatistiksel 

analizleri yapıldı. Bulunan sonuçların anlamlılık degerleri 

karşılaştırıldı. Sonuçlar ilgili literatür ile karşılaştı

rılarak, tartışıldı. 
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BULGULAR 

1987 ARA kriterlerine göre (4), Ra tanısı konulan ve 

aktif hastalıgı olan 30 hasta çalışmaya alındı. Tedavi 

öncesi demografik, 

karşılaştırılan 2 

klinik ve 

grup arasında 

laboratuvar özellikleri 

istatistiksel anlamda 

farklılık yoktu. Hastaların 16'sı (%53.33) kadın, 14'ü 

(%46.66) erkek, yaş ortalaması 46.06 (22-72), hastalık 

süresi ortalaması 4.78 yıl (6 ay - 20 yıl) idi. 

Tablo 4. Tedavi Gruplarındaki Hastaların Başlangıçtaki Demo

grafik, Klinik ve Laboratuvar özellikleri 

Parametreler ACTJ.I+CQ (n=ı5) ACTH+SAŞP (n=15) P degeri 

6.0 --..-
·' 

4. 9 0.72 

'194.0 58.8 

~QQDtQ....D---8.Jl.rı ~-.l::!...:..~~~~3~.~0~6~~~~0w·~5~9:...-~~>~0~.~0=5 

Hareketle Agrı ·~-~-~3:L:..:.0~7L-~~0~.~4~6~~~3w·~2~0~~~0~.~4~1,__~..:..:>0.05 

2 ._66 0.46 

,!2_ÜLAkL~I!L.S~ sc . ....: ı=--___ ..;:::..6 . 6 <i.--'.? . 5~...:::3=--____.;i . 6~0~-~2~. 9:::...4: ___ >:...;0:::..;....;. 0~5 

~Ş..B.___ 72 . 2 __ 4~..!:i6~ . ...t..7~0'.....__9.8~6.....:. 42:6~-~2~0!...:·...!.7~0~-~>0:::.......:. 0=5 

.A 1.12.Y.IDiJl YiJ.?d_§§ i 45 .J;LO 5. 53 4.;5. 85 ~::....:...:· 5=-1=-_ _,_>Q._. O~ 

gl:.::-_g_!.,QP..YJ_~.n_Y_iJ..?..9:§._ş_i __ 3,..4. .... J._Ş.~_?_,_~ŞL_+~ş o 2 . 9 7 >O . Q.~ 
ÇJ<..P_lrrı_gLJ..tı.. 18. 4Q_....§..:._03 4_0. 24 6. ı._o )....Q_,_Q_~ 

!:!.l.LJ.ID.9:L<:tt). 11. 43 ~.Ol ı.2. 64 _'.!-. 90 >O_,_Q_~ 

Tablo 4'te görüldügü gibi ACTH+CQ tedavi grubundaki 

15 hastanın 9'u (%60) erkek, 6'sı (%40) kadın, yas 

ortalaması 45.2, hastalık süresi ortalaması 4.9 yıl, 
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ACTH+SASP tedavi grubundaki 15 hastanın 5'i (%33.33) erkek, 

lO'u (%66.66) kadın olup, yaş ortalaması 46.9, hastalık 

süresi ortalaması 4.56 yıl olarak belirlendi. 

!ki grubun tedavi öncesindeki' özelliklerinin Student 

T testi ile yapılan karşılaştırılmasında; yaş, hastalık 

süresi, sabah tutuklugu, spontan eklem agrısı, hareketle 

eklem agrı ve hassasiyeti, sis eklem sayısı, ESR, Protein 

elktroforezi, CRP ve Hb degerleri bakımından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 

(P >O. 05) . 

ACTH+CQ grubunda 13 (%86. 66) hasta fonksiyonel 

kapasite yönünden C kategorisinde, 2 (%13.33) hasta D 

kategorisinde; ACTH+SASP tedavi grubunda ise 10 (%66.66) 

hasta C kategorisinde, 5 (%33.33) hasta D kategorisinde idi. 

ACTH+CQ grubunda 10 (%66.66) hasta şiddetli" 5 

(%33.33) hasta orta derecede yorgunluktan yakınırken; 

ACTH+SASP alan hastaların 12 (%80) 'si şiddetli, 3'ü (%20) 

orta derecede yorgunluktan yakınıyordu. 

Çalışmaya aldıgımız aktif RA'li 30 hastadan 28'inde 

(%93.33) 3-14 Synacthen enjeksiyonu ile 3-32 günde (ortalama 

7.4 gün) aktivasyon belirtileri kayboldu. 0.5mg ve lmg 

Synacthen Depot ile tedavi edilen hastalar arasında 

aktivasyonun gerilemesi ve aktivasyon kriterlerinin kaybolma 

süresi bakımından bir fark görülmedi. 

: ' 
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Tablo 5. Sentetik ACTH Tedavisi Esnası'nda Hastalık Aktivite 

~egişiklikleri 

Parametreler J§_9-g.y_i~en önce Tedaviden Sonra p degeri 

sd --~~.---9.r_tftlama_~ş_ç1.___Qr.:_tal~~m~a,__ __ ~~=--~~~~~ 

Ha,J!Ş_~~L~Js:l~ro_Ş_qy,1..§.2 3. 30_--= ......... "-=---"' 0.45 ı. 26 .fL..70 <o.ooı. 

.S...~ .. ş_:Ç,:_]5J_~J1L.ı2.Si..Y..-*.El~-----§_.._Ş~O-~ ~-· 70 ~- L:? l, . ;50 < o _._Q_Q.l , 

Ş~];>a h T.J:1...t..1J.1S . .L@ .. hLJ-9Jil_~ Q_!h_!;)"'"O"---.....::..:=-"-'::...::..--= 61. 00 45.33 17.pO <o.ooı. 

ESR 81.83 23 70 24.f36 15.00 <0.001 

6.03 Ç.R.e...._{.mgLLt.J.. ı..9....:~.A._--:;...;;....- ;3.96 5.50 <0.001 

5.53 Al;t>umin (%) 4%5. 50·---=---- 54.90 45.01 <Q.~01 

2.99 12.26 ;ı.. • ~9 __ <..Q......Q.O '.!,. g_~::g_LQP.~l in C%~2'--'--~~1~4~-~3~0~~w...:::..::::.-_-=-ıı,,_._,,==------' 

2.02 fiJ;?_Jg.L.QJ::...<....._____ L~ ._,,,0=2-.....! ;ı..2. 07 1.41 >O.OŞ 

Tablo 5'te görüldügü gibi ACTH tedavisi sırasında 

sabah tutuklugu süresinde, hassas eklem sayısında, sis eklem 

sayısında, ESR ve CRP degerlerinde istatistiksel olarak cok 

anlamlı azalma kaydedildi. Protein elektroforezinde albumin 

yüzdesinin normalin altına düşmesi, a2-globulin fraksiyo

nunun yükselmesi şeklinde görülen disproteinemi normale 

döndü CP<0.001). Ort~lama Hb miktarındaki artıs istatistik

sel olarak anlamlı bulunmadı. lmg .Synacthen 'enjeksiyonu ile 
' 

birlikte CQ başlanan bir hastada 5. günde aktivasyon 

7. gününde belirtileri gerilemekle birlikte 

uykusuzluk~ ajitasyon, exitasyon 

psikiyatri klinigine nakledildi. Bu 

kesildi. 

tedavinin 

belirtileri nedeniyle 

hastanın ACTH tedavisi 

Synacthen ve SASP ile tedaviye alınan bir hastada ise 

aktivasyon belirtileri gerilemedi: Bu hasta externe edildik

ten 6 ay .sonra MKDH teşhisi konularak dahi 1 iye kl iniginde 

takip edilirken exitus oldu. 
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Sentetik ACTH (Sl-24 tetracosactide=Synacthen Depot) 

ile birlikte CQ (Resochin) tedavisi uygulanan hastaların 

ll'inde (%73.33) tedavinin 3. ve 4. aylarında · ARA 

kriterlerine göre komplet veya parsiyel remisyon mevcuttu. 

Bunların 4'ünde (%26.66) terapötik remisyon diger 7 1 sinde 

(%46.66) parsiyel remisyon gözlendi. Bu gruptaki 3 hastada 

(%20) sentetik ACTH kesildikten sonraki 3-4 hafta içinde 

reaktivasyon görüldü. Bu hastaların tedavisine nonsteroid 
' 

antienflamatuar ilave edildiyse de yeterli remisyon sagla-

namadı. 

Tablo 6 1 da görüldügü gibi sentetik ACTH+CQ 

kombinasyonu ile tedavi edilen grupta tedavinin 3. ve 4. 

aylarında .remisyon kriterlerinde başlangıç degerlerine göre 

çok anlamlı iyileşmeler gözlendi. 5. ve 6. aylarda da 

kontrolleri yapılan bu hastalarda. aktivasyon görülmedi. 

Sentetik ACTH ve SASP ile tedavi edilen 15 hastanın 9'unda 

(%60) 3. ve 4. aylarda remisyon devam ediyordu. Bu grupta 5 

hastada Synacthen enjeksi~onları kesildikten 1-3 hafta sonra 

reaktivasyon görüldü. Bu hastalardan 2'sinde üriner sistem 

enfeksiyonu, bir digerinde P!D tesbit edildi. Reaktivasyon 

görülen bütün hastalara SASP'e ilaveten nonsteroid 

antienflamatuar verildi. Uriner sistem enfeksiyonu tesbit 

edilen hastalardan birinde yapılan uygun antibiyotik 

tedavisi ile tekrar remisyon saglandı. Böylece.sentetik ACTH 

ve SASP kombinasyonu ile tedavi .edilen 15 hastanın lO'unda 

(%66.66) remisyon saglandı. Bunların 4'linde (%26.66) 

terapötik remisyon, 

kriterleri mevcuttu. 

6 1 sında (%40) parsiyel remisyon 



Tablo 6. Sentetik ACTH ve CO Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Hastaların Remisyon Kriterlerinin Seyri 

AYLAR 

Remisyon Kriterleri !l_fü@g_!_ç Degeri 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4._M 

Drtalallia sd Ortalam_a sd P De_g_eri Ortalama sd P D~eri Ortala_~a~s..!!___f:Jl..~ri Ortalama sd P DeQeri 

gi!.~_ah Tutuklug!!.J.~akikal 194.00 59.80 26.00 15.66 <0.001 26.30 19.60 <0.001 22.70 14.90 {0.001 ~~.3Q 21.90 <0.001 
\Jı 
~ 

Yorq!!_nluk 15 hst. - 7 hst. - - 7 hst. - - 4 hst. - - 4 hst 

fu!ont.an Agrı 2.93 0.4b 0.73 0.70 (0.001 o. 73 0.70 {0.001 (l.4b 0.64 <0.(101 0.40 0.63 __ {J'h.QQL 

-
fi~reketle Agrı 3.!!JJ 0.46 1.JJ 0.74 (0!001 0.93 0.59 (0.001 o~ao 0.94 (0.001 0.47 0.92 {0.001 

ŞJ.ş__!_klem Sayısı b.67 2.53 2.b7 1.23 {0.00J 1.40 1:3~ <0.001 0.33 o.aı (0.001 0.40 0.91 <o.OQ..L 

g§~ 77.20 26.70 27.70 10.30 (0.001 30.60 10.80 {0.001 26.90 11.60 <0.001 ~J_.40 18.30 (0.001 



Tablo 7. Sentetik ACTH ve SASP Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Hastaiarın Reaıisyon Kriterlerinin Seyri 
' 

AYLAR 

Reaıisyon Kriterleri Bas.lanoıı; Degeri l· Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 

Ortalama sd Ortalama sd P Degeri Ortalama sd P Degeri Ortalama sd P Deg_~ri Ortal~_a sd P Dgg_eri 

§..aba h..Tu.t u kl.!!fill.J.!!~ k i kal 163.00 63.90 24.70 18.00 <0.001 24.00 16.40 (0.001 25.30 21.10 (0.001 24.70 25.80 (0.001 

\.11 
I'\) 

Yorcıunliık 15 hst. - 11 hst. - - 9 hst. - - 7 hst. - & - 7 hst 

, ŞJ!ontan AQrı 3.70 0.59 1.07 O.BB <0.001 O.B7 0.99 (0.001 0.47 0.99 (0.001 0.47 0.99 <0.001 

~areketle Agrı 3.20 0.41 1.40 0.74 (0.001 0.93 o.ao (0.001 0.87 0.74 (0.001 0.67 0.82 <0.001 

Ş.!.ş Eklem Sayısı 5.fı7 2.94 1.fıO ı.ao {0.001 0.80 ı. 66 {0.001 0.27 1.03 (0.001- 0.33 1.29 (0.001 

ESR 
/ 86.50 20.70 22.10 10.60 <0.001 28.50 19.10 (0.001 37.60 29.70 <0.001 33.00 24.90 <0.001 

' 
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Tablo 8. Tedavi Gruplarının Remisyon Kriterlerinin Seyrinin Karşılaştırılması 

AYLAR 

Remisyon Kriterleri Tedavi Başl!@tL Deg_gr i ı. ~Y. 2. Al 3. BL 4. Al 

prtala_ma sd Ortalama sd P Degeri Q.rtalama sd P Deqgrj__Ortalama sd P Deggri Ortalama sd P Deoeri 

Sabah Tutuklugu (dakika) ACTH+rn 194.00 58.BO 2b • .QO 15.bb >0.05 2b.30 19.bO )0.05 22.70 ~_?_Q_}0!.05 25.30 21.90 }0.05 

fü~TH!_ş_flSP 1b3~.QQ_~3. 90 24.70 18.00 24!00 lb.40 25.30 21.10 24.70 25_.80 __ • 

Yorgunluk ~CT!!!.Ç~--~iJı?._t. - 7 h_ş_t_. - - 7 hst. - - 4 hst. - - 4 hst -

ACTH+SASP 15 hs_t __ -___ 11.J.!.?..t - 9 hst - 7 hst - 1 hst V1 . l.>J 
. • 

Spontan Agrı ACTH+CO 2.93 0.4{ı 0.73 0.70 }0.05 0.73 0.70 }0.05 1 0.46 O.b4 }0.05 (1.40 o.63_>o.o_ş__ 

ACTtl±.Ş~fil'.___J~Q.7~-~~9 1.0J 0.88 O.Ş7 0.99 0.47 0.99 0.47 0.99 

Hareketle Agrı fil:TH+C_G 3.07 0.4b ı.n . (1.74 )0.05 0.93 o.59 )0.05 0.80 0.94 }0.05 0.47 0.9Ll.9..!_~ 

ACJJ.l+511_Şf 3.20 0.41 1.40 0.74 0.93 0.80 0.87 0.74 0.67 0.82 

Sis Eklem Sayısı frCTIHCQ b.67 2.~3 __ ~.67 1.~~ )0.05 1.40 1.35 >0.05 0.33 0.81 }0.05 0.40 0.91 }0.05 

ACTH+SASP 5.67 2.94 1.60 1.80 . 0.80 1.~6 - 0.21 · 1.03 0.33 1.29 . -
ESR ACTH+CU 77.20 26.70 27.70 10.30 }0.05 30.60 10.80 )0.05 26.90 11.bO }0.05 31.40 ıe. 3LJ.9_&Ş_ 

ACTH+SASP 86.~LJQ.70 22.30 10.60 28.50 19.10 37.60 29.70 33.00 24.90 
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Sentetik ACTH + CQ kombinasyonu·ve sentetik ACTII+SASP 

kombinasyonu ile tedavi edilen iki grubun gruplar arası 

karsılastırılrnası Tablo S'de gösterilmiştir. Tablodan 

görülebilecegi gibi, iki grubun karşılaştırılmasında tedavi 

esnasında aktivasyon ve remisyon parametrelerinin degisi

minde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tesbit edilmedi. 

Tolerasyon ve !stenmeyen Etkiler 

Çalışmaya dahil ettigimiz 30 hastanın 21 1 i (%70) ' 

sentetik ACTH ve birlikte başladıgımız uzun etkili 

remittatif ajanı (CQ veya SASP) çok iyi tolere etti lmg 

Synacthen Depot enjeksiyonu · ile - tedaviye başlanan 

hastalardan l'i 7. enjeksiyondan sonra uykusuzluk ve 

ajitasyon sebebiyle çalışmadan çıkarıldı. Yine lmg Synacthen 

Depot ile tedavi edilen hastaların 5'inde pafif fasial 

konjesyon ve Cushingoid görünüm ortaya çıktı. Ancak bu 

bulgular enjeksiyon intervalleri uzadıkça spontan olarak 

kayboldu'. 

Tablo 9. !lac Yan Etkileri 

.8,,Ç_T.fi+CQ_n=~ ACTIHSASP n,;,,'.\2_ _T_g_pJ_~.m 
l.\_CT!:l_Jedavü!i A_Ç_TH Tedavisi ŞJ!Y! C % Yan Etki 
Esna- Sonra- Esna- Sonra-

·------------=s :ı. .. n<J._,;_ı_ş_;ı nd~~----=s ı nc!.~ __ ş ı n_Q.~a~ _______ __,_ 
Döküntü ve 
Kaş_.;u:ı.t ı ____ Q ~o__ o:!,_ ___ ....:!1!:-,.,;cı...::%~6~.:...::6:..!:6ul---=l----"~.:-33 
Bulantı ve 
Ku.e.m.§ ______ l__J.2ı?J> . 6QJ oL_ __ ~o:!,_ __ . _ _!o~------=1"--=3~· _33 
G!S 
.s. .. u~ .. Ç:ı.Y_Şt_ü~.r:..~ ___ Q_ _____ p ---~-.C.3?..G._QJ_o""-___ _-3 __ 1 o_._o..Q 
Uykusuzluk, 
A jjJ; . .Q.E.Y_QD. ı_~§. .. ...§..9.J.... o~ __ ...:o~-----"'o _________ t__3. 3~ 
Reversible 
Fasial Konjes-
yon ve Cushin-
g.Q..üLY.\Jz . ~-(~2 O,_.>~~o:;..._ __ -=· 2_.{_%1 q_,...fil_ .. ~o__.. ____ --=5_1§.:..9-~ 

' .Qg.Qm _________ J. __ .{ %9._,__§_ışJ __ g o o ı 3 . 33 

J'..9..Q_l9.m _§ {%40J __ Q 5 (%33. 3.J_l (%6. 66) 12 40. 00 
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Daha sonra MKDH teşhisiyle dahiliye kliniginde takip 

edilirken exitus olan bir hastada ise ACTH+SASP kombinasyonu 

ile aktivasyon söndürülemedi. 

SASP' ile tedavi edilen hastalardan 3'llnde (%20) 

antiasit ile kaybolan dispeptik şikayetler görllldll. Ancak, 

sonradan bu şikayetler kayboldu. Bir hasta ise gastrik 

semptomlar nedeniyle salasopyrin tableti tolere edemedi. 

Salasopyrin EN-Tab ile degiştirildiginde ise gayet iyi. 

tolere etti. Yine SASP ile tedavi edilen hastalardan birinde 

tedavinin 5.ayında remisyonda iken, yaygın cilt dökllntllsll 

: edeniyle tedavi kesildi. 

Tablo 10.- Tedaviden Çekilen Hastaların Sayısı ve Çekilme 

Sebepleri 

ACTH+ÇQ n=15 -~ÇJ'Ij+S:&.ŞP n=15 Toplam ', 
Çekilme ACTH Tedç.vtşj,_ ACTH Te~avisi Sayı ( % .1 

Sebebi Esna- Sonra- Esna- Sonra-
___ .. _________ s_;!.D_4E __ ŞJJl9.JL __ fil_nQ..g_ş ı nd.ı:.a ________ ~ 

Et,.k~_ş_i..?:1-..ik o 3(%4.0) 1C%6.6Q.L.1J%26.66) 8 26.66 
Uykusuzluk 
Ai .. Lt3!_$_y_Qn 1 (%6. §..9L9 o o 1 3. 33 
Döküntü ve 
Ka_ş_ı nt ı O O O 1 (%6. 66) 1 3. 33 

I9..Qlam 1(%6.66} 3(%20) 1_(%6.6_6} 5(%33.33) 10 33.3Ş. 

Sentetik ACTH enjeksiyonları kesildikten sonra 3. glln 

kontrol için alınan kan kortizollerinin analizinde, 

başlangıç degerlerine göre saat 7'de ortalama 0.49~g/dl, 

saat 16'da 3.llµg/dl artış kaydedildi. 

TARTIŞMA 

1987 ARA kriterlerine göre RA tanısı koyarak 

çalışmaya aldıgımız 30 hastadari 16'sı (%53.33) kadın, 14'll 
1 

(%46.66) erkekti. Hastalarınızın kadın/erk~k oranı klasik 

literatürde {7,' 32,35,73) verilen 3/1 kadın erkek oranını 
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yansıtmamaktadır. Bu fark kanımızca, ba~ı hastaların y~tarak 

tedavi olmayı kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Hastalar 22-72 yaşları arasında olup, başlama yaşı 

ortalaması 42.4 idi. Vakaların %70'inde hastalık 30-60 

yaşları arasında 

altında başlayan 

başlarken, 60 yasın üzerinde 2, otuz yasın 

7 vaka vardı. Literatürde (7, 16, 32, 35, 

yas hastalıgı olup, 40-50 yasları 73) hastalıgın bir orta 

arasında pik oluşturdugu bildirilmektedir ve hastaların 

başlangıç yaşları literatür ile uyumluluk göstermektedir. 

Hastaların 26'sında (%86.66) RF pozitif olup, klasik 

literatür ile uyumluluk göstermektedir (7, 35, 73). 

Baz tedavi ajanlarını sentetik ACTH ile kombine 

ederek en az 1 yıl devam edecek olan tedaviye aldıgımız 

hastalardan 28'i (%93.33) 3-14 Synacthen enjeksiyonu ile 

(ortalama 6) 3-32 gün {ortalama 7.4 gün) aktivasyon 

belirtileri büyük ölçüde geriledi~ 2 aylık tedavi sonunda bu 

hastaların hemen -hepsinde remisyon derecelerinde iyilesme 

elde edildi ('ortalama 14.6 gün). Ancak bu iyiligin yapılan 

kortikoterapi sonucu aktivasyonun baskılanması olabilecegi 

düşüncesiyle ACTH enjeksiyonlarının devam ettigi ilk iki 

aylık süredeki iyiligi remisyon olar.ak kabul etmedik. 2 ay 

süren Synacthen kürü sonunda hassas eklem sayısı, şiş eklem 

sayısı, sabah tutuklugu, ESR, CRP, disproteinemi gibi 

aktivasyon belirleyen kriterler de istatistiksel olarak 

anlamlı CP<0.001) iy~lesme gözlendi {Tablo 5). Hb artısı iki 

aylık dönem 

CP>0.05). 

sonunda istatistiksel olarak anlamsızdı 

Yaptıgımız literatür taramasında uzun etkili remittif 

tedavi ajanları ve .sentetik ACTH kombinasyonu ile RA 

tedavisinin yapıldıgı· çalışmaya rastlayamadık. Dolayısıyla 

bu çalışma RA tedavisinde sentetik ACTH ve uzun etkili 

ajanların (CQ, SASP) kombinasyonunun kullanıldıgı ilk· 

., 
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çalışmadır. 

Her iki gruptaki hastalardan 7 tanesi 2 aylık tedavi 

sonunda fonksiyonel kapasite yönünden A kategorisinde. 17 

hasta ise B kategorisinde idi . .4. ayda ise ACTH+CQ grubunda 

8, ACTH+SASP grubunda 6 hasta A kategorisinde, ACTH+CQ 

grubunda 6, ACTH+SASP grubunda 6 hasta B kategorisinde idi. 

Birinci grupta 1. ikinci grupta 3 hasta C ·kategorisinde 

olup. 1. gruptaki hastanın ACTH tedavisi tamamlanamamıstı. 

!kinci gruptaki 1 hasta da ACTH ile ACTH ile netice 

alınamadı. Diger iki hastada reaktivasyon görüldü. 

Klasik literatürde (6, 7, 

ACTH tedavisi ile bir kac 

73) yüksek doz steroid veya 

gün icinde RA'in bütün 

semptomlarının giderilebilecegi. ancak tedavi kesildikten 

sonraki 2-60 gün icinde %85 oranında alevlenme oldugu, kalan 

%15'inde spontan remisyonla ilgili olabilecegi belirtilmek

tedir. 

Bunun yanında eksojen kortikosteroide baglı 

osteoporoz (capur femoris osteonekrozları) ve eksojen korti

kostreoid kesilmesi sonunda endojen kortizolün sekresyonunun 

supresyonu nedeniyle ortaya çıkan RA aktivitesinde önemli 

artışlar RA'te yüksek doz kortikosteroid. kullanımına 

istekliligi azaltmıştır. Klinisyenlerin cogu yavas etkili 

antiromatik ilaç tedavisinin etkisinden önceki periyodu 

kapsayacak 

birlikte, 

seki lde oral 

glukokortikoid 

glukokortikoid reçete 

tedavisinin süresi. 

başlangıçta niyet edilenden uzun sürmektedir (17). 

etmekle 

sıklıkla 

CORKILL ve arkadaşları altın tuzları ile tedavi 

ettikleri 59 RA'li hastanın bir grubuna 4 haftalık 

intervallerle 120mg 3 doz im methylprednisolonacetate (MPA) 

vermişler ve 2. haftadan 12. haftaya kadar bütün zaman 

noktalarında 'bu grupta, sadece altın alan gruJ:?a göre anlamlı 

seki lde daha fazla iyileşme oldugunu görmüslerdir. 12~ 
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haftadan sonra MPA+Altın alan grup erken görülen faydaları 

sürdürürken, Altın+Plasebo ile tedavi edilen grubun 12. 

haftadan sonra düzelme gösterdigini ortaya koymuslardır. 

Bizim hastalarımızın %93.33'ünde kısa sürede 

(ortalama 7.4 gün) aktivasyon kontrol altına alınmıs, ACTH 

tedavisi kesildikten sonraki 1. ve 2. 

başlangıcından itibaren 3. ve 4. aylar) 

devam etmiş, 5.ve 6. aylarda da bu 

olmamıstır. 

aylarda (tedavinin 

21 hastada remisyon 

oranda bir degisme 

HEIBER 44 dejeneratif eklem hastalıklı, 66 yumusak 

doku romatizmalı hastayı (ilk 3 günde 2 · amp. , so~ra 3-4 

günlük aralıklarla yapılan) Synacthen Depot enjeksiyonla

rıyla tedaviye almış; dejeneratif eklem hastalıgı olanların 

%86.4'Unde, yumuşak doku romatizmalıların %89.4'ünde sika

yetlerde kaybolma veya iyileşme tesbit etmiştir. Dejeneratif 

eklem hastalıgı olanların 4 haftalık tedavi gerektirdigini, 

yumuşak doku romatizması olanların 1/3'nün 18. günden sonra 

yakınmalarının kayboldugunu ortaya koymustur (34). 

D!LSEN ve arkadasları 41 enflamatuar romatizmal 

hastalıklı olgu üzerinde yaptıkları bir çalısmada; 12-56 

(ortalam 21) enjeksiyonla, . 28-160 gün (ortalama 42) 'de 

hastaların %85'inde iyi veya çok ıyı cevap almışlar,· 

%15'inde ise orta ve zayıf cevap almıslardır. Kortikosteroid 

tedavi ile cevap alınamayan 4 hastada daha iyi netice 

almışlar ve allerjik reaksiyon görülen. 1 hasta dısında 

kesmeyi gerektirecek yan etki rapor etmemislerdir (19). 

JESSERER 30'u glukokortikoid tedavi almakta olan 46 

hastaya 4-44 ay süreyle sentetik ACTH tedavisi uygulamıs ve 

%50 hastada ACTH'nın başarı ile kesilebilecegini belirt

miştir. Glukokortikoid kullanmakta olan hastalarda 1-2 

haftada, kullanmayanlarda ise bir kaç günde aktivasyonun 

geriledigini bildirmiştir (37). 
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FILHO ve arkadaşları 16'sı kortikosteroid kullanmakta 

olan romatizmal has~alıklı 33 hastayı; cevap görülene kadar 

günde lmg Synacthen daha sonra her 2-4 günde bir lmg 

Synacthen ile 13-77 gün (ortalama 60 gün) tedavi edip, 25 

vakada (%75.8) çok iyi ve iyi cevap, kalan 8 (%24.2) vakada 

orta ve yetersiz cevap aldıklarını, hastaların 32 

(%96.9) 'sinin ilacı mükemmel tolere ettiklerini, 11.hastada 

(%33) tedaviyi kesmeyi gerektirmeyen hafif yan etkiler 

görüldügünü bildirmişlerdir (27). 

Görüldügü gibi romatolojide sentetik ACTH kullanan 

arastırıcılar (19, 27, 34, 3~) nonsteroidal aritienflama~uar 

ilaçlara dirençli, 

hastalıklı hastaları 

glukokortikoidlere . . 

sentetik ACTH 

bagımlı romatizma! 

ile tedavi edip, 

nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla idame edilebilme 

seviyesinde ACTH'yı kesmislerdir .. Ancak, bilindigi gibi 

nonsteroid antienf lamatuar ilaçlar RA'te agrı ve 

enf lamasyonu suprese edebilseler bile hastalıgın progres

yonunu engellememektedir. Yani, agrı ve enflamasyon suprese 

edilse bile doku yıkımı devam etmektedir (74). 

Biz bu sebepten çalışmaya aldıg~mız RA'li hastalara 

(nonsteroid antienflamatuar ilaçlara dirençli) sentetik ACTH 
ile birlikte, elde edilen faydalı etkiyi sürdürecek remittif 

ajanları (CQ veya SASP) basladık. Bu sekilde oldukça kısa 

sürede (3-30 gün) aktivasyonu.kontrol altına alıp,.remisyonu 

devam ettirmenin önemli oranda mümkün oldugunu gördük. 

Sentetik ACTH ve CQ kombinasyonu Üe tedavi ett~gimiz 

15 hastadan ll'inde (%73.33) tedavinin 12.-1~. haftalarında 

remisyon mevcuttu. Bu hastalarda 20.-24. haftalarda da 

remisyon devam 

olarak alınan 

1., 2., 3., 4. 

ediyordu. Bu hastaların remisyon kriteri 

parametreleriniry istatistiksel .analizlerinde 

aylarda çok anlamlı iyileşme görülüyo~du. 
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Klasik literatürde CQ ile tedavi edilen RA' 1 i , 

ancak 
~ •·, 

l~~~staların %50-70'inde faydalı 

~;~tkinin genellikle 4-6 haftadan 

:Y~tkinin ise 2-3 (hatta _ 6) ayda 

·:·~~ktedir (7, 35, 67, 73). Buna 

etki saglandıgı, 

sonra başladıgı ve yeterli 

elde edildigi bildiril-

göre, -· bizim çalışmamızda 

,:}eakt i vasyon görülen hastalar için Synacthen enjeksiyon

:~;farının erken kesildigi söylenebilir. ACTH tedavisinin daha 
. . •;i( •• 

_ ıızun sure devam ettirilmesi mümkündür. Ancak biz çalışmadaki 

:y~tandardı bozmamak icin 18 enjeksiyonla sınırladık. 
'. -

-... Yaptıgımız 1 i teratür taramasında sentetik 

6combine edilmiş remittif ajanlarla RA 

ACTH ile 

tedavisine 

·:;:castlayamadıgımız gibi antimalaryal ların veya sulfasalazinin 

/~emisyon saglama oranlarını belirleyen calışmal~r da yoktur. 

::;]\.ncak bizim cal ışmamızı destekleyecek · seki lde RA' in 

:ı{-~ntimalaryal larla tedavisinde hasta.ların %50-80' inde_ faydalı 
};'~tki görüldügünü bildiren bir cok araşrtırıcı vardır (29, 
\<;.::·: .. 

;;:f.48, 49, 52, 61, 75). Romatologların cogu erken, hafif, 
·::,>. 

·nıonerozif RA' li hastaların tedavisinde hastalık modifiye 

i•::edici antiromatik ilac olarak önce antimalaryalları seçmek-
'--_, 

~;tedir (76) . 
~:,::'·' 
/,. ~ .. 

MACKENZIE, CQ ile RA'li hastaların %70'inde faydalı 

:;J'.etki elde edi ldigini, bunların da %15' inde sonucun mükemmel, 

~·55'inde ise parsiyel bir supresyon saglandıgını 

<bildirmiştir (48). Bu sonuç: bizim calısmamızın sonuçlarını 

;destekler görünmektedir. 

KERCHOVE ve arkadaşları 57 JRA'li hastayı 3mg/kg/gün 

•';HCQ i 1 e tedavi edip, 6 aylık tedaviden sonra hastaların 

:,%58' inde olumlu cevap aldıklarını bildirmislerdir (75). CQ 

- .i·ıe HCQ' in etkinlik yönünden farklı olmadıgı bildiri lmistir 

';(48). 

JULKUNEN ve a~kadasları 28 hastayı CQ ile tedavi 

etmisler ve 6 aylık tedavi sonunda hastaların eklem kartilaj 

. ---.. 

·· ı .. ı 

,ı 
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degişikliklerinde anlamlı 

göstermislerdir' (38). 

şekilde yavaşlama oldugunu 

RYNES 6 ay 400mg HCQ ile tedavi edilen 100 hastanın 

%75'inde faydalı etki görüldügünü, %13'ünde remisyon 

saptandıgını, HCQ veya CQ ile tedavi edilen 805 hastalık bir 

başka seride, hastaların 2/3'ünde aktivasyonun geriledigini, 

yine 250mg CQ ile 6 ay tedavi edilen 60 hastalık başka bir 

seride. %73 fayda .sagl andıgını bildirmektedir ( 61) . 

. '. 

GIBSON ve arkadaşları 72 RA'li hastada CQ'i D

penicillamine ile karşılaştırmış ve 1 yıldan daha uzun zaman 

i6inde iki ajanın etkinligini esdeger olarak bulmuştur (29). 

MILLER ve arkadaşları 400mg.HCQ ile tedavi ettikleri 

37 hastanın 28'inde (%76) aktivasyon 

geri ledigini göstermişlerdir (52). · 

, 

belirtilerinin 

WOLLHEIM ve arkadaşları 250mg CQ ile tedavi ettikleri 

15 hastanın 9'unda (60) 3 ay sonra .CRP, seruloplazmin, 

haptoglobulin, fibrinojen degerlerinde önemli düşüş ile 

hastalık aktivitesinde gerileme oldugunu görmüşlerdir (80). 

Görüldügü gibi antimalaryallarla RA'li hastaları 

tedavi eden hemen bütün araştırıcılar bizim calısmamızı 

destekler yönde bulgular elde etmişlerdir. Ancak, hangi 

oranda remisyon elde edildigini araştıran çalışmaya 

rastlanmamıştır. Literatür ile karsılaştırdıgımızda bizim 

calısmamızda aktivasyon belirtileri cok kısa zamanda (3-30 

gün) gerilemiş ve oldukça yüksek oranda (%73.33) remisyon 

elde edilmiştir. 

Sentetik ACTH (8-1-24 tetracosactide) ve sulfasa

lazine kombinasyonu ile tedaviye' 'aldıgımız 15 hastanın 

9'unda (%60) tedavinin 3., 4. aylarında remisyon devam 

ediyordu. Reaktivasy?n görülen 1 hastada tekrar remisyon 

saglanması ile bu grupta 10 (66.66), hastada remisyon elde 

'1 ,· 

-~ 



·-:' 

62 

edilmiş oldu. Bunların 4'ü (%26.66) terapötik (tam) 
remisyon, 6'sı (40) parsiyel remisyonda idi. 

Klasik literatürde sulfasalazine'in etkinligi' ve 

remisyon saglama oranı hakkında kaydadeger bilgi bulunamadı. 

Ancak SASP'i diger remittif ajanlarla karşılastıran bir çok 

'araştırıcı (14, 21, 24, 54, 65, 68, 79, 81) sulfasalazinin 

RA tedavisindeki etkinliginin diger remittif ajanlardan hic 

de az olmadıgını göstermislerdir. 

WARD sulfasalazinin 2-3mg/gün dozlarında verildiginde 

RA'te Gold Sodium Thiomalate'a esit etki sagladıgını 

bildirmektedir (76). 

CARROL ve arkadaşları 54 RA'li hastada DPA ile SASP'i 

karsılastırdıkları 1 

biraz daha etkili 

yıldan uzun süren calısmada DPA'in 

olmakla birlikte etki bakımından 

istatistiksel fark bulunmadıgını bildirmişlerdir (14). 

', SCOTT ve FARR sulfasalazinin RA'te periartiküler 

erozyonların radyolojik progresyonunu yavaşlatmada altın ve 

DPA ile kıyaslanabilir ölçüde etkili oldugunu ortaya 

koymuşlardır. Aynı sekilde NEUMAN ve arkadaşları da DPA'e 

esdeger etkisinin oldugunu ispatlamışlardır (54, 64). 

YALCIN've ERG!N 30 hastaya 2g/gün ~ulfasalazin, 30 

hastaya i.m. altın verdiklerini ve hastaları 12 ay takip 

ettiklerini, SASP grubunda 2. .aydan itibaren düzelme 

başladıgını ve 18 (%60) hastada remisyon elde ettiklerini; 

· altın grubunda is~ 3-10 ayda düzelme başladıgını ve 15 (%50) 

hastada remi'syon sagladıklarını bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 

bizim sulfasalazin grubunda elde ettigimiz sonucları 

desteklemektedir (81). 

DONAVAN ve arkadaşları sulfasalazinin antimalaryal-

lardan daha fazla, altın ve, D~penicillamine'le 

.kıyaslanabilir ölçüde etkiye sahip oldugunu bildirmişlerdir. 
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Bizim çalışmamızda istatistiksel anlamda olmasa bile 
bulgularda CQ lehine fark olması bu sonuc ile ters 
düşmektedir (21). 

WILLIAMS ve arkadaşları sulfasalazine ve altını 

karşılaştırdıkları 57 hastalık seride iki ajan arasında 

etkinlik farkı olmadıgını; daha önceki 2 yıllık bir 

sulfasalazine çalışmasında %25.4 başarı elde edildigini 

bildirmişlerdir (79). 

Bir çok araştırıcı (27, 54, 68, 78, 79, 81) 

sulfasalazine'in etkisinin diger uzun etkili remittif 

ajanlardan daha hızlı oldugunu ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışmada CQ ve sulfasalazine alan iki grup 

karsılastırıldıgında CQ ile tedavi edilen grupta remisyon 

oranı %73.33, sulfasalazine ile tedavi edilen grupta %66.66 

olarak görülmüştür. Remisyon yüzdesine bakıldıgında CQ 

lehine az bir fark görülmektedir. Ancak remisyon 

parametrelerinin istatistiksel analizinde iki grup arasında 

bütün zaman noktalarında anlamlı bir fark görülmemiştir. 

NUVER-ZWART ve arkadaşları 60 RA'li hastada 2mg/gün 

SASP il.e 400mg/gün HCQ'in etkilerini karşılaştırmışlar; 48 

haftalık tedavi sonunda 2 grubun hastalık aktivite paramet

releri arasında istatistiksel anlamda fark olmadıgını 

görmüşlerdir (55),. 

Burada belirtmek gerkir. ki; 2 remittif ajanın 

etkinligi hakkında kesin bir hüküm elde edebilmek icin daha 

fazla sayıda hasta üzerinde çalışmak gerekir. 

Sentetik ACTH· ve remittif ajan_larla tedavi ettigimiz 

hastaların %70'i uygulanan tedaviyi cok iyi tolere ettiler. 

ACTH'a baglı yan etkilerden dolayı sadece 1 hasta tedaviden 

Çıkarıldı. Bunun dışında 5 hastada reversible fasial 
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konjesyon ve ,cushingoid görünüm, 1 hastada alt ekstremite

lerde minimal ödem ortaya cıktı. Bunlar tedaviyi kesmeyi 

,gerektirecek şiddette degildi ve enjeksiyon aralıkları

uzadıkca kayboldu. Hastaların' hic birinde hipotalamo

pi tui ter-adrena 1 ekseninin , etki lendigine dair bulgu 

görülmedi. ACTH'nın, kesilmesi sırasında hic bir hastada 

problem çıkmadı. 

CQ ile tedavi ettigimiz hastaların 6 aylık takipleri 

esnasında CQ ile ilgili hic bir yan etki kaydedilmedi. CQ 

tedavisi esnasında 

retinopatidir. Bu 

en korkulan 

yan etkinin 

yan etki irreversible 

gelişiminde total ilac 

birikiminden ziyade günlük dozun rol oynac;ııgı, .CQ icin 3.5-

4mg/kg/gün ve HCQ 'için 6-6.5mg/kg/günü asmayan dozlarda 
1 

gelismedigi bildirilmektedir. MACKENZIE 'bu dozlarda 18-20 

yıl tedavi ·edilen hastalarda bile rebinopati olmadıgını '1 

bildirmektedir (9, 22, 4,8, 49). 

,,..,ı 

Remittif ajan olarak SASP alan hastalardan sadece 

l'nde tedavinin 

tedavi kesildi. 

şikayet görüldü. 

etki görülmedi. 

5. ayında yaygın deri döküntüsü n~deniyle 

Bunun dışında 3 hastada geçici dispeptik 

6 aylık takip süresince hematolojik yan 

Görüldügü gibi uyguladıgımız tedavi yöntemi yüksek 

oranda etkili ve yan etkiler yönünden de gayet güvenlidir. 2 

ay boyunca uyguladıgımız sentetik ACTH tedavisi esnasında 

steroid yan etkileri sadece lmg synacthen ile tedavi edilen 

hastalarda görüldü. Etkinlik yönünden ise lmg ve 0.5mg 

synacthen uygulaması arasında bir fark görülmedi. WEINGES'in 

bulguları da bu bulguları teyid etmektedir (77). ACTH 

kesildikten sonra 3. gün alınan kan _kortizol degerlerinin 

hafif yükselmiş bulunması endojen kortizol sekresyonu ile 

ilgili bir supresyonun olmadıgını gösteriyordu. Kanımızca 

eksojen kortikbsteroid ile tedavi edilen RA'li hastalarda 

steroid kesilmesi ile olan alevlenme, kısmen böbreküstü bezi 
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atrofisine baglı kortizol salgıs~nın fizyolojik ~eviyelerin. 

altına inmesine baglıdır. Çalışmamız sentetik ACTH ile 

·· tedavinin kısa sürede etki gösteren yan ~tki riski az, 

eksojen kortikotera~ide görülen yan etkiletin az ve hafif 

görüldügünü ortaya koymuştur . 

. D!LSEN ve arkadaşları 12-56 

ile 28-160 gün süre ile tedavi 

synacthen 

ettikleri· 41 

enjeksiyonu 

hastada 1 

allerjik reaksiyon gösteren vaka dışında tedaviyi kesmeyi 

gerektirecek yan etki görmediklerini bildirmişlerdir (19). 

ESSELINCKX ve arkadaşları 30 hastaya 48 saat süreyle 

~- / 8 saatte··· ·bir O. 75mg 'dexamethason ·vermişler ve bu hastalar 

da derin bir sürrenal inhibisyonu oldugunu göstermişlerdir. 

Bir birini takip eden günlerde 6-8 triamcinolon intra

artiküler enjeksiyonundan sonra bile· hafif bir supresyon 

oldugunu belirtmişlerdir (23). 

FILHO ve arkadaşları sentetik ACTH ile tedavi 

ettikleri 33 hastanın %96.9'unun tedaviyi cok iyi tolere 

ettigini, görülen steroid yan etkilerinin ise az sayıda ve 

hafif oldugunu ortaya koymuşlardır (27). 

HEIBER synacthen , Depot ile tedavi ettigi 44 

romatizmal hastalıklı hastadan sadece ikisinde yüzde hafif 

eritem meydana geldigini, başka bir yan etki görmedigini 

bildirmektedir (34). 

THOMAS uzun süre kortikosteroid ile tedavi ettigi 100 

hastanın 40'ında steroide baglı osteoporoz veya hipertan

siyon ortaya cıktıgını görmüştür (69). 

CHAMBERLAIN ve KEENAN iki yıldan daha uzun süre 3mg 

veya 5mg prednisolon ile tedavi ettikleri hastalarda hafif 

endojen kortizol sekresyonu supresyonu tesbit etmişlerdir. 

Halbuki JESSERER 4-7 günlük aralıklarla 2 yıldan dah fazla 

tedavi edilen 4~ hastada; KAISER ise.3-7 günlük aralıklarla 
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6 yıl synacthen depot uygulanan hastalarda bile .HPA aks 

supresyonu olmadıgını tesbit etmişlerdir (15, 37, 39). 

AMOS SASP tedavisi alan 326 hastadan %10'und~ 

nötropeni görüldügü, ancak biri hariç digerlerinde spontan 

olarak 'düzelme oldugunu bildirmektedir (3). 

Bir çok araştırıcı SASP tedavisinde en korkulan yan 

etkilerin hematolojik (nötropeni, a~ranülositoz) yan etkiler 

oldugu, ancak günlük 2g SASP dozunun güvenilirliginin yüksek 

olup, nadiren tedaviyi kesmeyi gerektirdigini ortaya 

koymuşlardır (24, 36, 59, 68). 

Yukarıda adı geçen araştırıcıların elde ettigi 

sonuçların da teyid ettigi gibi RA' te uygul.adıgımız sentetik 

ACTH kortikoterapisi eksojen kortikoterapiye tercih edilecek 

bir çok avantaja sahiptir. Yani, sentetik ACTH tedavisinin 

eksojen kortikosteroid tedavisine üstün oldugu tezi 

dogrulanmaktadır. Bunun yanında RA'li hastaların en az 

2/3'ünde günlük l3&-250mg CQ veya 2g SASP ile remisyon 

saglanabi lecegi başlangıçta uygulanan ACTH enjeksiyonlarıyl'a 

remisyon eld
1

e etme süresinin önemli ölçüde kısaltılabilecegi 
görülmüştür. Ayrıca bu tedavi yönteminin fayda/risk oranının 

oldukça yüksek oldugu ortaya çıkmıştır . 

. ,. 
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SONUÇLAR 

1. RA tedavisinde baz tedavi ajanlarıyla sentetik 

ACTH'nın kombine edilmesi halinde kısa sürede remisyon 

saglanabilecegi görüldü. 

2. ACTH kürü esnasında eksojen steroid tedavisinde 

görülen yan etkilerin çok daha az ortaya çıktıgı saptandı. 

3. Bu tedavi yöntemiyle RA'li· hastaların en az 

2/3'ünde remisyon saglanabilecegi görüldü. 

4 Baz tedavi ajanlarından CQ ile SASP'nin etkinlik

leri arasında önemli bir fark olmadıgı ortaya konuldu. 

5. 250mg/gün CQ veya 2g/gün SASP ile.RAili hastalarda 

uzun süreli tedavinin güvenli bir şekilde sürdürülebilecegi 

görüldü. 

6. RA'te hastalıgın yıkıcı ilerlemesini durdurmak, 

aktivasyonun uzun süre devamında kaybedilecek faydayı kısa 

sürede aktivasyonu kontrol ederek saglamak, RA'li hastaların 

bagımsız yaşamasını sürdürmek. hastaları yan etkilerden 

korumak için Fayda/Risk oranı yüksek oldugu görülen bu 

tedavi yöntemini RA'li hastalarda uygulamanın uygun olacagı 

kanaatine varıldı. 

' 
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öZET 

Bu calısma, aktif RA'li hastalarda aktivasyonu 

sentetik ACTH ile kısa sürede söndürüp, birlikte başlanan 

remittif ajanlarla remisyonu saglamak, remittif ajanların 

(CQ ve SASP) etkilerini karsılaştırmak icin planlandı. 

Akti,f RA' 1 i ACTH uygulama kontrendikasyonu olmayan 30 

hasta sentetik ACTH ile remittif ajanlar birlikte verilerek 

tedavi edildi. Hastalara günde 1 enjeksiyon ile başlanıp, 

enjeksiyon aralıkları uzatılarak 2 ayda 18 synacthen depot 

i.m. yapıldı. Hastaların rastgele secilmiş 15'ine CQ, diger 

15'ine SASP başlandı. 

Hastaların 28'inde (%93.33) 3-14 ~ynacthen enjek

siyonu ile aktivasyon· söndü. lmg veya 0.5mg synacthen 

uygulaması etki süresini degistirmedi. 

ACTH ve CQ alanların 

(ARA kriterleri). 3 hastada 

reaktivasyon görüldü. 

ll'i (%73.33) 

(%20) ACTH 

remisyona g.irdi 

kesildikten sonra 

SASP alan hastaların 9'u (%60) 4. ·ayda remisyonu 

devam ettirdi. 5 hastada reaktivasyon görülüp, bunların 

birinde antibiyotik ve NSARD ile tekrar remisyon saglandı. 

Hastaların %70'i (21 hasta) tedaviyi cok iyi tolere 

etti. lmg · synacthen depot ile tedaviye alınan hastalardan 

l'i ajitasyon sebebiyle tedaviden cıkarıldı. Reversible 

fasial konjesyon ve cushingoid görünüm ortaya cıktı. ACTH 

enjeksiyonlarının kesilmesin.den sonra serum kortizol 

düzeyinin başlangıca göre artmış bulunması HPA supresyonunun 

olmadıgını kan{tlamaktadır~ 

SASP alanların 3'ünde . (%20) antiasitlerle gecen 

dispeptik şikayetler gözlendi. 

. \ 

\ 
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(%93.33) ACTH ile 

edilenlerin ll'inde 
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aktif RA'li 30 hastanın 28'inde 

aktivasyon söndürülmüs. CQ kombine 

(%73.33), SASP kombine edilenlerin 

lO'unda (%66.66) remisyon saglanmıstır. Kısa sürede netice 

alınan bu yöntemin aktif RA'li hastalarda uygulanmasının 

uygun olacagı kanaatine varıldı. 

__/ 
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