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asemptomatik eklemlerde sinovit saptanabilmektedir(5). Erken dönemde eklemde immün yan›t›n geç
dönemden farkl› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. RA geliﬂen
hastalarda ilk aylarda sinovyal s›v›da saptanan inflamasyon daha sonraki dönemlerden farkl›d›r(6).

Romatoid artrit (RA) konusunda son 10 y›lda yap›lan çal›ﬂmalar önemli geliﬂmelere yol açm›ﬂ ve bu
hastal›kla ilgili tan› ve tedavi yaklaﬂ›mlar›nda dikkat
çekici de¤iﬂimler ortaya ç›km›ﬂt›r. Hastal›k aktivitesinin hastal›¤› modifiye eden temel tedavi ilaçlar›
(DMARD) ile azalt›lmas›n›n yap›sal hasar›, fonksiyon
kayb›n› ve sonuçta mortaliteyi hastalar›n önemli bir
bölümünde azaltmas› hastal›¤›n erken dönemlerinde
etkili tedaviye baﬂlanmas›n›n önemini art›rm›ﬂt›r. Tedavide biyolojik ilaçlar›n ve özellikle TNF antagonistlerinin kulllan›lmas› standart temel tedaviye dirençli hastalarda da baﬂar›l› sonuçlar al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu geliﬂmelere ve yak›n zamanda B-hücre,
T-hücre ve ‹nterlökin -6 inhibitörü ilaçlar›n da kullan›ma girmesine karﬂ›n RA’da tedaviye yan›t heterojendir ve tedavi hedefi olan remisyon birçok hastada
sa¤lanamamaktad›r(1).

ROMATO‹D ARTR‹T‹N ERKEN TANISI
RA’l› hastalar›n klini¤e ilk baﬂvurusu s›ras›nda, ya da
hastal›¤›n erken dönemlerinde belirtileri geçici veya
sinsi olabilir. Bu dönemde RA s›n›fland›rma kriterlerinin karﬂ›lanmas› olas›l›¤› düﬂüktür(7). Hastal›k ilerledikçe hastalar›n hastal›k baﬂlang›ç tarihini kestirme
konusunda yan›lg›ya düﬂebilecekleri de bilinmektedir(8). Bu nedenlerle RA s›n›fland›rma kriterleri erken RA tan›s›nda ve tedavisini yönlendirmede yetersiz kalmaktad›r. Günümüzde romatologlar›n önemli
bir bölümü hastal›¤›n ilk üç ayl›k dönemini erken
olarak kabul etmektedir(9). Radyolojik erozyon geliﬂen hastalar›n önemli bölümünde (>%70) bu hasar›n
hastal›¤›n ilk üç y›l›nda ortaya ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir,
buna ek olarak az say›da çal›ﬂma ilk 3-4 ayda da
hastalar›n %20-25’inde erozyon geliﬂimini ortaya
koymuﬂtur(10). RA tan›s› konusundaki çal›ﬂmalar›n
amac› sonuçta süreklilik kazanma ve yap›sal hasar
meydana getirme olas›l›¤› yüksek olan hastalar›n tan›nmas›d›r. Bu konuda EULAR eldeki verileri de¤erlendirerek erken artritli hastalar›n tedavisi konusunda bir k›lavuz yay›nlam›ﬂt›r (11).
Anti-CCP antikorlar›n›n RA’l› hastalarda saptanmas› tan› konusunda önemli bir aﬂamaya yol açm›ﬂt›r. Bu yeni test romatoid faktör (RF) tayininden daha
özgül (%95) olmakla birlikte erken dönemde duyarl›l›¤› çok yüksek de¤ildir (%61)(12). Bununla birlikte
ACR RA s›n›fland›rma kriterlerine eklenmesi erken
hastalarda kriterlerin duyarl›l›¤›n› art›rmaktad›r(13).
Baﬂlang›çta RA olas›l›¤› düﬂük toplumlarda anti-CCP
testinin tarama testi olarak kullan›lmas› ise özgüllü-

ROMATO‹D ARTR‹T‹N GEL‹ﬁME AﬁAMALARI
Etkili ilaçlar›n kullan›ma girmesinin yan›nda son y›llarda hastal›¤›n geliﬂme aﬂamalar›n›n ö¤renilmesi
konusunda bilgimiz artm›ﬂ ve RA’n›n homojen bir
hastal›k de¤il, baz›lar› bilinen (tütün kullan›m› vb.)
çevre faktörlerinin yatk›nl›k genleriyle etkileﬂimi sonucunda ortaya ç›kan kompleks genetik bir hastal›k
oldu¤u ve belirli alt gruplar›n›n (anti-CCP pozitif)
ilerleyici ve y›k›c› özelliklerinin daha belirgin oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r(2). Hastal›¤›n baﬂlang›c›n› anlamaya
yönelik sorular yeni de¤ildir ve bunlara günümüzde
hastal›¤›n önlenmesinin mümkün olup olmad›¤›na
yönelik sorular eklenmektedir (3, 4).
Yap›lan çal›ﬂmalar RA’da immün sistemin otoreaktif yan›t›n›n baﬂlad›¤› ve sürdü¤ü bir preklinik immün baﬂlang›ç döneminden sonra belirtilerin ortaya
ç›kt›¤› bir klinik baﬂlang›ç dönemi oldu¤unu göstermektedir. Hastal›k klinik olarak ortaya ç›kmadan önce otoantikorlar, pro-inflamatuar sitokinler ve
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¤ün önemli ölçüde azalmas› nedeniyle mümkün görülmemektedir(14).

ERKEN ROMATOID ARTR‹T: VER‹LER
VE GELECE⁄E YÖNEL‹K ÇIKARIMLAR

ERKEN ARTR‹T ÇALIﬁMALARI
VE FARKLILAﬁMAMIﬁ ARTR‹T

Erken RA konusunda yap›lan çal›ﬂmalar, baz› risk
faktörlerinin ilerleyici hastal›¤›n belirlenmesinde
ön plana ç›kt›¤›n› göstermektedir(10) (Tablo 1). Bu
faktörler tek baﬂ›na genellikle ilerlemeyi kestirme
aç›s›ndan yeterli olmad›klar› gibi erken dönemde
yap›lan etkili tedavilerin (TNF-antagonistleri vb) bu
faktörlerin katk›s›n› de¤iﬂtirebilecekleri dikkate
al›nmal›d›r(10). RA’y› erken tan›m yönündeki bütün
çabalara ra¤men ‹ngiltere’de yap›lan bir çal›ﬂma
DMARD tedavilerinin semptomlar›n baﬂlamas›ndan ortalama 8 ay sonra baﬂlad›¤›n› ve ortalama 3
y›l sonunda hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda klinik aktivite oldu¤unu ortaya koymaktad›r(19). Gecikmede en önemli etkenin romatologlara hastan›n geç
gönderilmesi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Tedavide gecikmenin muhtemel nedenleri aras›nda son y›llarda
romatologlar›n katk›s›n›n azald›¤› ve romatologlar›n hastal›¤›n prognozu konusunda eskiye göre daha bilgili olduklar› bilinmektedir. Bu konuda dikkate al›nmas› gereken en önemli faktörlerden biri hastalar›n bu konudaki bilgi eksikli¤i ve ihmalleridir.
Birçok hasta direkt olarak romatoloji uzman›na gitmemekte ve ulaﬂamamaktad›r. Hastal›¤› daha az
aktif olan ve uzun süre RA s›n›fland›rma kriterlerini
doldurmayan hastalar›n durumunun önemli bir
problem oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Farkl›laﬂmam›ﬂ artrit olarak izlenen bu hasta grubunun romatologlara ulaﬂmas›n›n daha geç oldu¤u bilinmektedir. Erken RA olgular›nda daha etkili tedavi için toplumun
artrit konusunda bilgilendirilmesi ve romatoloji uzman›na ulaﬂman›n kolaylaﬂt›r›lmas› gerekmektedir(20).

Erken artritli hastalar›n RA geliﬂtirmesiyle ilgili en
önemli veriler özellikle Avrupa kaynakl› (Hollanda,
‹sveç, ‹ngiltere, Avusturya) prospektif erken artrit verilerin topland›¤› çal›ﬂmalardan kaynaklanmaktad›r.
Çal›ﬂmaya alma ve de¤erlendirme kriterlerinin farkl›
olmas›, izleme oranlar›nda zaman içinde azalmalar,
de¤erlendirme farklar› bu kohortlardan elde edilen
sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r fakat
buna ra¤men bu çal›ﬂmalar önemli bilgi birikimi sa¤lam›ﬂt›r (15). Bu çal›ﬂmalara genellikle farkl›laﬂmam›ﬂ artrit olarak tan›mlanan, ACR kriterlerini karﬂ›lamayan ve artrit süresi bir y›ldan az hastalar al›nmaktad›r. Erken artrit döneminde hastalar tan› aç›s›ndan
farkl›laﬂm›ﬂ (RA kriterlerini karﬂ›layan ya da baﬂka bir
hastal›k olarak tan›mlanabilen hastalar: SLE, psoriatik artrit vb.) veya farkl›laﬂmam›ﬂ olabilirler. Erken artrit kliniklerinde RA kriterini karﬂ›lama oran› yaklaﬂ›k
%20 (7-65) kabul edilmektedir(16, 17). Leiden erken
artrit klini¤i verilerinden yola ç›k›larak oluﬂturulmuﬂ
olan kurallar kümesi bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu kurallar kümesi yaﬂ, cins, tutulan eklemlerin özelli¤i ve say›s›, sabah tutuklu¤u ﬂiddeti, C-reaktif protein düzeyi, romatoid faktör ve anti-CCP antikorlar› dikkate al›narak yap›lan puanlama ile erken
artitli bir hastada RA geliﬂimini kestirmeye yöneliktir(18). Bu ekte LR Lard ve TWJ Huizinga taraf›ndan
haz›rlanan makalede konu ayr›nt›l› olarak ele alm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonucunda erken dönemdeki bilgilerle belirli bir puan› olan hastalarda DMARD’lar›n
kullan›m› önerilmektedir.

Tablo 1. Erken romatoid artritli hastalarda ilerleyici hastal›¤› gösteren aday risk faktörleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akut faz reaktanlar› (CRP, eritrosit sedimantasyon h›z›)
Romatoid faktör
Anti-CCP antikorlar›
Radyolojik erozyonlar
Semptomlar›n süresi
Tutulan (hassas ve ﬂiﬂ) eklem say›s›
Sigara kullan›m›
HLA-DRB1*04 genleri
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