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Özet

Summary

Amaç: TÜRKB‹O kay›t kütü¤ü Danimarka’da kullan›lmakta olan
DANB‹O biyolojik veritaban›n›n Türkçe sürümüdür. Bu kay›t kütü¤ünün amac› biyolojik tedavi kullanan inflamatuar romatizma hastalar›n›n üniform bir ﬂekilde takip edilmesidir. Bu çal›ﬂman›n amac› klini¤imizde ankilozan spondilit (AS) tan›s›yla biyolojik tedavi alan hastalar›n çeﬂitli demografik ve klinik özelliklerinin de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: TÜRKB‹O kay›t kütü¤ünde Ekim 2011’den Eylül 2012’e
dek AS koduyla kay›t edilmiﬂ ve biyolojik tedavi kullanan hastalar
çal›ﬂmaya dahil edildi. Bu hastalara iliﬂkin sisteme iﬂlenmiﬂ verilerden yaﬂ, cinsiyet, hastal›k süresi, kullan›lan biyolojik ilac›n ad›, biyolojik ilaç baﬂlama tarihi, biyolojik ilaç kullan›m s›kl›¤› ve dozu,
NSA‹‹ ve analjezik kullan›m›, BASF‹, BASDA‹, BASM‹, sigara kullan›m›, ilaç kesilmesine iliﬂkin tarih ve kesilme sebebi gibi veriler topland› ve uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.
Bulgular: Çal›ﬂma grubumuzda toplam modifiye New York kriterlerine göre tan› alan 220 AS hastas› mevcuttu. Bu hastalar›n ortanca
yaﬂlar› 39 (da¤›l›m: 14–73) y›l, erkek, kad›n da¤›l›mlar› %73/27 olup
daha çok erkek a¤›rl›kl›yd›. Hastal›k süresinin ortancas› 15 y›l olup bu
süre en az 1, en fazla 55 y›l olacak ﬂekilde da¤›l›m göstermekteydi.
TÜRKB‹O veritaban›nda bulunan 220 AS hastas›na sistem üzerinde
toplam 1579 görüﬂme uygulanm›ﬂ olup istatistiki de¤erlendirmede
hasta baﬂ›na ortanca 6 (1–39) adet görüﬂme yer almaktad›r. Biyolojik baﬂlang›ç günü 0. gün olarak al›nd›¤›nda hastalar›n ortanca izlem
süreleri 489 (da¤›l›m: -20–3160) gün olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hastalar›n kullanmakta oldu¤u biyolojik ilaçlar›n da¤›l›m› s›kl›k s›ras›na göre
infliksimab (%40.5), etanersept (%33.6), adalimumab (%25) ve
anakinra (%0.9) olarak s›ralanmaktayd›. Tedavi öncesi-sonras› istatistiki karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda BASDA‹ ve BASF‹ skorlar›n›n tedavi öncesine göre anlaml› oranda azald›¤› gözlendi (p<0.05). ‹laç kesilmesine yol açan en s›k neden etkisizlik ve takipsizlik kaynakl›yd›.
Sonuç: Eldeki verilere göre AS’de biyolojik tedavi uygulamas› hastal›k aktivitesi ve fonksiyonunu iyileﬂtirdi¤i ve makul bir güvenlik
profiline sahip oldu¤u yönünde izlenim sunmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Ankilozan spondilit, kay›t kütü¤ü, infliksimab,
etanersept, adalimumab, etkinlik, güvenilirlik

Objective: TURKBIO registry is a Turkish version of Danish DANBIO rheumatologic database. The primary aim of this database is
to collect clnical and demographic data from rheumatic patients
receiving biological agents. In this study we aimed to collect data
from ankylosing spondylitis (AS) patients receiving biological medications who were registered in TURKBIO database.
Methods: All AS patients receiving biological therapies registered
in TURKBIO database between October 2011 and September
2012 were included in the study. Demographic and clinical data
including age, sex, and disease duration, the name of the medications used, the date of starting to use biological drug, frequency
and dose of biological drugs, nonsteroidal anti-inflammatory
drugs and analgesics, BASFI, BASDAI, BASMI, smoking habit, date
and reason of discontinuing to use drug were collected, and they
were analyzed by appropriate statistical methods.
Results: In our study group, there were 220 AS patients according to the modified New York criteria. The median age of the
patients was 39 (range: 14–73) years. Male-female sex distribution was 73/27%. Median disease duration was 15 (range: 1–55)
years. There were totally 1579 visits for 220 patients. The median
visit per patient was 6 (range: 1–39). The median biologic usage
was calculated 489 (range: -20–3160) days when biological commencement day was considered as day zero. The distributions of
biological therapies were as follows: infliximab (40.5%), etanercept (33.6%), adalimumab (25%) and anakinra (0.9%). The
BASFI and BASDAI values were significantly reduced after biological treatment (p<0.05). Inefficacy and lost-to-follow up were the
most frequent reasons for discontinuing the biotherapy.
Conclusion: Results from TURKBIO registry suggest that biological therapies are effective in controlling disease activity and maintaining the function. It also seems that these therapies have reasonable safety profile.
Keywords: Ankylosing spondylitis, registries, treatment outcome,
adverse drug reaction, infliximab, etanercept, adalimumab
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Biyolojik tedavilerin kullan›ma girmesi baﬂta romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) olmak üzere inflamatuar romatizmal hastal›klar›n tedavisinde devrim niteli¤i taﬂ›maktad›r. Bu ilaçlar›n inflamasyonda görevli çeﬂitli sitokinleri bask›lamas› (TNF-α, ‹L-6 vb.) hastal›k
semptom ve bulgular›nda iyileﬂmeye yol açmaktad›r. Öte
yandan bu sitokinlerin konak savunmas›nda görev almas›
baﬂta infeksiyon ve olas› lenfoproliferatif hastal›k geliﬂimi
gibi istenmeyen yan etkilerin ortaya ç›kmas›na yol açabilmektedir.[1,2] Güvenlik kayg›lar›n›n yan›s›ra biyolojik
ajanlar ﬂu an için oldukça maliyetli tedavilerdir. Bu nedenle bu ilaçlar›n kullan›m› ülkemizde de oldu¤u üzere
belli koﬂullara tabiidir. Öte yandan baz› ülkeler bu ilaçlar›n kullan›m›n› kay›t alt›na almakta ve kay›t kütü¤üne iﬂlenmemesi halinde tedaviyi karﬂ›lamamaktad›r. Bu nedenle baz› ülkelerde özellikle bu ilaçlar›n kullan›m›na yönelik çeﬂitli kay›t kütükleri geliﬂtirilmiﬂtir. Buna örnek
olarak Almanlar›n RABBIT (German Biologics Register),
‹ngilizlerin BSRBR (British Society for Rheumatology Biologics Register), ‹spanyollar›n BIOBADASER (Registro Español de Acontecimientos Adversos de Terapias Biológicas en
Enfermedades Reumáticas) ve Danimarkal›lar›n DANBIO
(Danish Biologics Register) kay›t kütükleri verilebilir.[3-6] Biyolojik ilaç veritabanlar›n›n kullan›ma girmesi ve burada
toplanan hastalar›n analizi ile bu ilaçlara iliﬂkin baﬂta etkinlik ve güvenilirlik olmak üzere yan etki, ilaçta sa¤kal›m, maliyet gibi konularda çok k›ymetli verilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ülkemizde ﬂu an için bu ilaçlar› kay›t alt›na alma
zorunlulu¤u mevcut de¤ildir. Bu nedenle çeﬂitli merkezler –iste¤e ba¤l› olarak– farkl› kay›t kütüklerine veri giriﬂi yapmaktad›r. Üniform bir veri giriﬂinin olmamas› ülkemizdeki hastalarda etkinlik, güvenlik gibi verilerin toplanamamas›na neden olmuﬂtur. Hastalar›m›z› düzenli ve
güncel bir kay›t kütü¤üne iﬂlemek amac›yla 2011 y›l›n›n
Ekim ay›nda Danimarkal›ar'›n DANBIO veritaban›n›n
tamamen Türkçeleﬂtirilmiﬂ sürümü olan TÜRKB‹O kay›t kütü¤ü bölümümüzde (Dokuz Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›) kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu kay›t sistemine
biyolojik ilaç tedavisi alan tüm hastalar kay›t edilmekte
olup bu hastalar›n takibi TÜRKB‹O üzerinden yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n birincil amac› TÜRKB‹O kay›t
kütü¤üne iﬂlenmiﬂ olan ve biyolojik tedavi alan AS hastalar›na iliﬂkin etkinlik ve güvenlik verilerini toplamakt›r.

Hastalar ve Yöntem
TÜRKB‹O kay›t kütü¤ünde Ekim 2011’den Eylül
2012’e dek AS koduyla kay›t edilmiﬂ hasta verileri merkezi Danimarka’da bulunan ve TÜRKB‹O’nun yaz›l›m›n›
gerçekleﬂtiren Zitelab firmas›ndan temin edildi. Bu hastalara iliﬂkin sisteme iﬂlenmiﬂ verilerden yaﬂ, cinsiyet,
hastal›k süresi, kullan›lan biyolojik ilac›n ad›, biyolojik
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ilaç baﬂlama tarihi, biyolojik ilaç kullan›m s›kl›¤› ve dozu,
non steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) ve analjezik
kullan›m›, fonksiyonel durum için (Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index, BASF‹), hastal›k aktivitesi
için (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index,
BASDA‹), metrik ölçümler (Bath Ankylosing Spondylitis
Metrology Index, BASM‹), sigara kullan›m›, ilaç kesilmesine iliﬂkin tarih ve kesilme sebebi gibi veriler Excel dosyas›na iﬂli halde teslim al›nd›. Bu grup içerisinde biyolojik
tedavi baﬂlama öncesi hastal›k aktivite verileri olan bireyler tan›mland›. Baz› hastalarda birden fazla görüﬂme
mevcuttu. Bunlar›n içerisinde ilaç de¤iﬂikli¤i yap›lanlar
veya ilac› kesilen hastalar nedenleriyle birlikte kay›t edildi. Hastalara iliﬂkin Excel verisi SPSS çal›ﬂma belgesine
çevrilerek uygun istatistiksel analiz yap›ld›. Çal›ﬂma için
Üniversitemiz Etik Kurulundan yaz›l› onam al›nd›.

‹statistiksel analiz
Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n verileri bilgisayar ortam›nda Windows uyumlu SPSS v13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
ABD) paket program›na yüklendi. Çal›ﬂmada, elde edilen
verilerin özetlenmesi için tan›mlay›c› istatistiksel yöntemler (ortalama, ortanca, oran, güven aral›klar› gibi) kullan›ld›. Tedavi öncesi ve sonras› de¤iﬂikliklerin saptanmas› için
“Wilcoxon signed rank test” veya McNemar analizi kullan›ld›. Kategorik de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›rmas› ki-kare testiyle yap›ld›. Tüm testler için çift yönlü p de¤erinin 0.05’in
alt›nda olmas› anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂma grubumuzda toplam 220 modifiye New York
kriterlerine göre AS tan›s› alm›ﬂ hasta mevcuttu. Bu hastalar›n ortanca yaﬂlar› 39 (da¤›l›m: 14–73) y›l, erkek, kad›n da¤›l›mlar› %73/27 olup daha çok erkek a¤›rl›kl›yd›.
Hastal›k süresinin ortancas› 15 y›l olup bu süre en az 1,
en fazla 55 y›l olacak ﬂekilde da¤›l›m göstermekteydi.
TÜRKB‹O veritaban›nda bulunan 220 AS hastas›na sistem üzerinde toplam 1579 görüﬂme uygulanm›ﬂ olup istatistiki de¤erlendirmede hasta baﬂ›na ortanca 6 (da¤›l›m:
1–39) adet görüﬂme yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir. Biyolojik
baﬂlang›ç günü 0. gün olarak al›nd›¤›nda hastalar›n ortanca izlem süreleri 489 (da¤›l›m: -20–3160) gün olarak
hesaplanm›ﬂt›r. Hastalar›n kullanmakta oldu¤u biyolojik
ilaçlar›n da¤›l›m› s›kl›k s›ras›na göre infliksimab (‹NF)
(%40.5), etanersept (ETA) (%33.6), adalimumab (ADA)
(%25) ve anakinra (%0.9) olarak s›ralanmaktayd›. Hasta
grubundaki bireylerin %43.1 kadar› aktif olarak sigara
kullanmaktayd›. Sigara içimi aç›s›ndan hastalar detayl›
sorguland›klar›nda hastalar›n %26.2 kadar›n›n daha önce sigara kullanm›ﬂ oldu¤u, %30.7’inin ise hiç kullanmad›¤› ö¤renildi. Tablo 1’de çal›ﬂma grubundaki hastalar›n
demografik ve baz› klinik özellikleri verilmiﬂtir.

Güllüo¤lu H ve ark. TÜRKB‹O veritaban›nda kay›tl› biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalar›n›n de¤erlendirilmesi

Eﬂlik eden tedaviler
Veritaban›ndan biyolojik tedavi öncesi almakta olduklar› tedavi verileri elde edilen 79 hastan›n 51’i (%64.6) sülfasalazin, 25’i (%31.6) haftal›k metotreksat tedavileri kullanm›ﬂlard›. NSA‹‹ ilaçlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda tedavi
öncesi hastalar›n %63.4’ü bu ilac› sürekli, %22.5 kadar› da
ara s›ra kullanmaktayd›.
Etkinlik de¤erlendirmesi
Biyolojik ilaç baﬂlanma öncesi (tedavi öncesi) hastal›k
aktivite verileri sisteme iﬂlenmiﬂ ve ilaca iliﬂkin etkinlik
analizi yapmaya uygun olan yani tedavinin üçüncü ve alt›nc› aylar› aras›ndaki görüﬂme verileri olan 79 AS hastas›
mevcuttu. Bu hastalar›n kullan›lan biyolojik ilaca göre da¤›l›mlar› (s›ktan aza) INF (%38), ETA (%36.7), ADA
(%24.1) ve anakinra (%1.3) tedavileri ﬂeklindeydi. Tedavi
öncesi-sonras› istatistiki karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda BASDA‹ ve BASF‹ skorlar›n›n tedavi öncesine göre anlaml›
oranda azald›¤› gözlendi (p<0.05, Tablo 2).
Anti-TNF-α tedavilerinin hastal›k aktivitesi ve fonksiyon üzerine olan etkileri ayr› ayr› incelendi¤inde her üç
molekülün BASDA‹ ve BASF‹’de anlaml› azalmaya yol açt›¤› tespit edildi (p<0.05, ﬁekil 1, Tablo 2).
Biyolojik tedavi öncesi ve sonras› NSA‹‹ ve analjezik
al›m› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda anlaml› bir fark
olmad›¤› gözlendi (p>0.05, Tablo 3).
‹laçta kal›m ve güvenlik verilerinin
de¤erlendirmesi
TÜRKB‹O veritaban›nda kay›tl› AS hastalar›nda birden fazla say›da biyolojik ilaç tedavisi kullan›m› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda hastalar›n 70’inde (%31.8) 2, 24’ünde
(%10.9) 3 ve 6’s›nda (%2.7) 4 biyolojik ilaç tedavisi uyguland›¤› görüldü. Genel olarak bak›ld›¤›nda hastalar›n toplam %33.2’sinin (n=73) çeﬂitli nedenlerle ilaçlar›n› kesmek
zorunda kald›klar› tespit edildi (Tablo 4).
‹lac› kesilen ya da baﬂka anti-TNF veya biyolojik ilaç
tedavisine geçilen hastalarda etkisizlik nedeniyle ilaç kesiminin bu duruma neden olan en önemli olay oldu¤u gözlendi. Bu durumu yan etki, takipsizlik, alerjik reaksiyonlar
ve di¤er nedenlerin (operasyon, sosyal güvence sorunu,
ilac›n temin edilememesi, ilac›n uygun koﬂullarda korunamamas›, hastan›n ilaç kullanmak istememesi, hekime ulaﬂamama vb.) takip etti¤i tespit edildi. ‹laç kesimine neden
olan olaylar Tablo 5’de özetlenmiﬂtir.
Yan etkilere bak›ld›¤›nda grupta toplam 6 (%2.8) ciddi infeksiyon ve 2 malignite (%0.9) yan etkisi gözlenmiﬂ
olup malignitelerin her ikisinin de hematopoetik sistem
kökenli oldu¤u tespit edilmiﬂtir (1 hasta kronik lenfositer
lösemi, 1 hasta MGUS [önemi bilinmeyen monoklonal

Tablo 1. TÜRKB‹O veritaban›nda kaytl› olan AS hastalar›n›n baz›
demografik ve klinik özellikleri.
N=220
Yaﬂ

39 (14-73)

Cinsiyet da¤›l›m› (E/K,%)

161/59 (73/27)

Hastal›k süresi (y›l)

15 (1-55)

Tan› süresi (y›l)

8 (0-53)

Sigara içimi (%)

87 (43.1)

Kullan›lan ilaç da¤›l›m›na göre hasta adedi (%)
‹nfliksimab (%)

89 (40.5)

Etanersept (%)

74 (33.6)

Adalimumab (%)

55 (25)

Anakinra (%)

2 (0.9)

Sürekli veriler medyan (ortanca) ve minimum, maksimum de¤erleriyle belirtilmiﬂtir.

Tablo 2. Hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› hastal›k aktivite, fonksiyon
ve metroloji indekslerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Tedavi öncesi
de¤erler

Tedavi sonras›
de¤erler

P
de¤eri

BASDA‹

60 (19-98)

27.5 (0-90)

<0.001

BASF‹

59 (4-95)

24 (0-100)

<0.001

BASM‹

40 (0-80)

30 (0-80)

0.9

Tedavi öncesi
BASDA‹

Tedavi sonras›
BASDA‹

‹nfliksimab

52 (20-98)

30 (0-68)

Etanersept

69 (19-98)

31 (1-90)

0.001

Adalimumab

58 (33-86)

15 (3-82)

0.008

Tedavi öncesi
BASF‹

Tedavi sonras›
BASF‹

‹nfliksimab

62 (4-90)

25 (0-100)

0.039

Etanersept

66 (10-95)

15 (0-75)

0,001

Adalimumab

49 (14-85)

18 (0-72)

0,007

<0.001

Sürekli veriler medyan (ortanca) ve minimum, maksimum de¤erleriyle belirtilmiﬂtir.
BASDA‹, BASF‹ ve BASM‹ ölçekleri 100’lük skalada de¤erlendirilmiﬂtir.

Tablo 3. Biyolojik tedavi öncesi ve sonras› NSA‹‹ ve analjezik kullan›m
yüzdeleri.
Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

P de¤eri

NSA‹‹ kullan›m› (%)

77.1

82.9

0.34

Analjezik kullan›m› (%)

53.8

57.7

0.9

gammopati]). Depresyon, paradoksal psöriyazis, ilaç iliﬂkili SLE geliﬂimi ve membranöz nefropati ortaya ç›kmas› di¤er önemli yan etkiler olarak dikkati çekmiﬂtir. Etkisizlik birinci ilaca %15.9, ikinci ilaca %19.2 ve üçüncü
ilaca ise %8.7 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
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Tablo 4. Birden fazla biyolojik ilaç kullan›m› olan olgular›n dökümü.
‹NF

ETA

ADA

23 (10.45)

29 (13.2)

‹ki biyolojik ilaç (n,%)

70 (31.8)

18 (8.2)

Üç biyolojik ilaç (n,%)

24 (10.9)

7 (3.2)

8 (3.6)

8 (3.6)

6 (2.7)

2 (0.9)

1 (0.45)

1 (0.45)

Dört biyolojik ilaç (n,%)

GOL

ANA

TOS‹

1 (0.45)

1 (0.45)

1 (0.45)

ADA: Adalimumab, ANA: Anakinra, ETA: Etanersept, GOL: Golimumab, ‹NF: infliksimab, TOS‹: Tosilizumab

Tart›ﬂma
Biz bu çal›ﬂmada TÜRKB‹O kay›t sisteminde kay›tl›
ve biyolojik tedavi alan AS hastalar›m›z›n baz› demografik ve klinik özelliklerini özetledik. Öte yandan elimizdeki verilerle biyolojik ilaçlar›n etkinlik ve güvenli¤ine iliﬂkin çeﬂitli bilgilere ulaﬂt›k.
Bilindi¤i üzere AS baﬂl›ca omurgay› ve sakroilyak eklemleri tutan kronik inflamatuar bir romatizmal hastal›kt›r. Ülkemizde görülme s›kl›¤› %0.49 olarak bildirilmiﬂtir.[7] Hastal›k daha çok genç eriﬂkin yaﬂ döneminde görülmekte olup olgular›n yaklaﬂ›k %80’inde ilk belirtiler
30 yaﬂ›ndan önce baﬂlar.[8] Yap›lan çal›ﬂmalar AS’li hastalarda yaﬂam kalitesinin azald›¤›n›, sakatl›k geliﬂim riski ve
mortalitenin artt›¤›n› ortaya koymuﬂtur.[9,10] Hastal›¤a
ba¤l› direkt (sa¤l›k harcamalar›ndan kaynaklanan) ve indirekt (iﬂ gücü kayb› nedeniyle oluﬂan) ekonomik kay›plar›n uzun vadede romatoid artrit ile benzer oranlarda oldu¤u bildirilmiﬂtir.[11] AS’ de tedavi seçenekleri s›n›rl›d›r
ancak son y›llarda tümor nekrozis faktör alfan›n (TNFα) AS patogenezinde yer ald›¤›n›n gösterilmesi[12] sonras›nda bu sitokini hedef alan çeﬂitli moleküller tedavide
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve bu sayede AS tedavisinde kayda de¤er de¤iﬂiklikler meydana gelmiﬂtir. ‹nfliksimab
(‹NF), etanersept (ETA) ve adalimumab (ADA) ve golimumab (GOL) ülkemizde ﬂu an için AS tedavisinde onay
alm›ﬂ moleküllerdir. Çeﬂitli randomize kontrollü çal›ﬂmalarca bu ilaçlar›n AS’de etkinlikleri test edilmiﬂ ve
bunlar›n aktif AS hastal›¤›n›n tedavisinde etkinlikleri ka-

ﬁekil 1. Kullan›lan anti-TNF tedavisine göre tedavi öncesi ve sonras›
BASDA‹ ve BASF‹ de¤iﬂimleri (Bar grafiklerin tepe noktas› ortanca
de¤erleri, çizgilerin üst ve alt de¤erleri ise minimum-maksimum de¤er
aral›klar›na denk gelmektedir).

n›tlanm›ﬂt›r.[13-17] Bu ilaçlar aksiyel hastal›k, periferik artrit, entesit ve üveit üzerine etkilidirler.[2,17] Bizim çal›ﬂmam›zda da ‹NF, ETA ve ADA tedavilerinin tedavi öncesi dönemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gerek hastal›k aktivite
gerekse fonksiyon üzerine anlaml› oranda düzelme sa¤la-

Tablo 5. ‹laç kesilmesine neden olan olaylar›n özetlenmesi.
Birinci ilac›n kesilmesi
(220 hastada 73 kiﬂi)

‹kinci ilac›n kesilmesi
(73 hastada 37 kiﬂi)

Üçüncü ilac›n kesilmesi
(23 hastada 10 kiﬂi)

35 (15.9)

14 (6.4)

2 (0.9)

Takip d›ﬂ› (n, %)

11 (5)

7 (3.2)

2 (0.9)

Yan etki (n, %)

7 (3.2)

4 (1.8)

3 (1.4)

Etkisizlik (n, %)

Ciddi infeksiyon (n, %)

3 (1.4)

Malignite (n, %)
Allerji (n, %)
Di¤er nedenler (n, %)
Remisyon (n, %)
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3 (1.4)
2 (0.9)

10 (4.6)

2 (0.9)

1 (0.45)

3.6

8 (3.6)

2 (0.9)

2 (0.9)

2 (0.9)
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d›¤› tespit edildi. GOL nispeten yak›n dönemde ülkemizde onay almas› ve bu ilac› kullanan hasta olmamas› nedeniyle buna yönelik veriler de¤erlendirilemedi.
Romatoid artrit (RA) baﬂta olmak üzere çeﬂitli endikasyonlar nedeniyle anti-TNF-α tedavilerinin kullan›lmas›n›n infeksiyon, malinite, dekompanse kalp yetmezli¤i, demiyelinizan ve otoimmün hastal›klarla iliﬂkili olabilece¤ine dikkat çekilmiﬂtir. TNF-α’n›n vücut savunmas›nda baz› basamaklarda yer almas› bu sitokinin bloke
edilmesinin teorik olarak infeksiyon s›kl›¤›n› artt›rabilece¤ini düﬂündürür.[18] Özellikle anti-TNF-α kullanan RA
hastalar›n›n de¤erlendirildi¤i metaanalizler bu ilaçlar›n
kullan›m›n›n plasebo veya di¤er tedavilerin kullan›m›na
göre yaklaﬂ›k 1.5-2 kat daha fazla oranda infeksiyon (ciddi veya ciddi olmayan) geliﬂimine neden oldu¤unu bildirmiﬂtir.[19,20] Daha az oranda hasta ile yap›lan bir sistematik
derleme AS hastalar›nda biyolojik ilaç kullan›m›n›n ciddi
infeksiyon geliﬂimini artt›rmad›¤› yönündedir.[21] Geniﬂ
çapl› hastan›n al›nd›¤› retrospektif bir çal›ﬂmada spondilartrit (SpA) grubu hastal›k nedeniyle biyolojik ilaç kullan›m›n›n hastaneye yat›ﬂ gereksinimine neden olacak ciddi
infeksiyon geliﬂimi ile iliﬂkili olmad›¤›n› rapor etmiﬂtir.[19]
TNF-α’n›n granülom oluﬂumundaki yap› taﬂlar›ndan biri
olmas› nedeniyle bu sitokini engelleyen tedavilerin baﬂta
tüberküloz (Tbc) olmak üzere granülomatöz infeksiyonlara e¤ilim yaratt›¤›n› bildirmiﬂtir.[22,23] Yap›lan çal›ﬂmalar
Tbc riskinin monoklonal antikorlarda (‹NF ve ADA)
ETA’ya göre daha fazla oldu¤unu öne sürmektedir.[24,25]
Ülkemizde 2005 y›l›nda herhangi bir hastal›k nedeniyle
anti-TNF-α tedavisi baﬂlanacak olan hastalarda Tbc infeksiyonu ile iliﬂkili de¤erlendirme ve tedaviye yönelik
ulusal bir k›lavuz haz›rlanm›ﬂt›r.[26] Biyolojik tedavi alt›nda
Tbc geliﬂimi incelendi¤inde ulusal k›lavuz önerileri dikkate al›narak anti-TNF-α baﬂlanmas›n›n Tbc geliﬂim s›kl›¤›n› anlaml› oranda azaltt›¤› bildirilmiﬂtir.[27] Bizim çal›ﬂmam›zda toplam 6 olgu (%2.8) ciddi infeksiyon nedeniyle ilac› b›rakm›ﬂ veya ara vermek zorunda kalm›ﬂt›r (2
pnömoni, 1 yumuﬂak doku infeksiyonu, 1 EBV aktivasyonu ve 2 ﬂiddetli ÜSYE). Buna karﬂ›n çal›ﬂma gurubumuzda Tbc ile iliﬂkili herhangi bir yan etki gözlenmemiﬂtir.
Özellikle RA hastalar›nda yap›lan baz› çal›ﬂmalar antiTNF-α tedavisi alan hastalarda malignite s›kl›¤›nda art›ﬂ
bildirmiﬂ ancak bu durum kesin olarak do¤rulanamam›ﬂt›r.[1,6,20,28-30] Buna karﬂ›n ço¤u çal›ﬂma melanoma d›ﬂ› cilt
kanserlerinin bu ilaçlar› kullanan hastalarda artt›¤› konusunda hemfikirdir.[30-33] Bizim çal›ﬂmam›zda 2 hastada malignite gözlendi. Her iki malignite de kemik ili¤i kökenli
olup kronik lenfositer lösemi olgusu ilk biyolojik tedavisinden 10 ay, MGUS olgusu da 4 y›l sonra ortaya ç›kt›.
Hasta grubumuzda biyolojik ilaç kesilmesinin en s›k
nedeni etkisizlik olarak bulundu. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
hastalar›n yaklaﬂ›k %16’l›k bir bölümünde ilac›n bu nedenle kesildi¤i tespit edildi. Bu hastalara baﬂka molekül

biyolojik ilaç uygulamas› yap›ld›¤› baz› olgularda 3 farkl›
anti-TNF alfa tedavisi kullan›ld›¤› gözlendi. Literatür incelendi¤inde AS’de herhangi bir TNF-α inhibitörüne
yan etki ya da etkisizlik nedeniyle devam edilemeyen olgularda baﬂka bir anti-TNF-α tedavisi uygulanmas›n›n
etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinde iyi
klinik yan›t gözlendi¤i dikkati çekmiﬂtir.[34]
Verilerimize göre biyolojik tedavi alan hastalar›m›z›n
tedavi öncesi döneme göre NSA‹‹ ve analjezik kullan›mlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu ilaçlar›n kullan›m s›kl›¤›nda herhangi bir de¤iﬂiklik olmad›¤› tespit edildi. Bununla birlikte, tedavi öncesi ve sonras› verileri tam olan hasta say›s›n›n
düﬂük miktarda olmas› (tip 2 istatistiksel hata) ve bu verilerin kategorik tarzda kodlanmas›n›n (baz› hastalarda sonraki görüﬂmelerde bu alan›n gözden kaçabilme olas›l›¤›) bu
duruma neden olmuﬂ olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Sonuç olarak elimizdeki veriler hasta popülasyonumuzda anti-TNF alfa tedavi uygulamalar›n›n hastal›k aktivitesi ve fonksiyonunu iyileﬂtirdi¤i ve makul bir güvenlik profiline sahip oldu¤u yönündedir. Bu çal›ﬂma ilerki
dönemlerde gerçekleﬂtirilecek çok merkezli ve daha çok
biyolojik tedavi alan hastan›n TÜRKB‹O kay›t kütü¤ündeki verilerinin bir öncüsü niteli¤i taﬂ›maktad›r.
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