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RA EULAR terápiás ajánlás 2016
Az RA kezelésének alapvető megváltozása

Az EULAR ajánlás módszertana
Átfogó elvek
Ajánlások

Az RA kezelésének alapvető
megváltozása az elmúlt húsz évben

• Korai és agresszív kezelés a piramis elv helyett
• Magasabb dózisok és célzottan ható új molekulák
 Szintetikus DMARD-ok (sDMARDs)

Konvencionális szintetikus (csDMARD) – MTX prioritása
Célzott szintetikus (tsDMARD) – JAK-gátlók

 Biológiai DMARD-ok (bDMARDs)
Biológiai originális (boDMARD)
Biológiai hasonló (bsDMARD)

• Mérhető célok elérése (treat to target, T2T)
A gyulladás remissziója, vagy legalább alacsony
betegségaktivitás 6 hónapon belül

Terápiás célok arthritisek esetén
Fenntartott klinikai remisszió/
alacsony betegségaktivitás

Strukturális/
radiológiai károsodás
megelőzése
Funkcionális
rokkantság
megelőzése

Komorbiditások
kockázatának
csökkentése

Munkaképesség
és szociális részvétel
megtartása

Hosszútávú egészségfüggő életminőség biztosítása
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Az EULAR ajánlás módszertana
• Szigorú irányelvek (EULAR SOP és AGREE II.)
• Új bizonyítékok szisztematikus
irodalomkutatása (SLR) és megvitatása
• Plenáris és breakout ülések
• Konszenzus elérése, helyszíni nyílt, majd
anonim elektronikus szavazással
• Átfogó elvek és ajánlások megfogalmazása
(LoE: 1-5, LoA: 0-10)
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Az EULAR ajánlás átfogó elvei (4)
A. Az RA-s beteg ellátásakor a leghatékonyabb
terápiát kell megcélozni, melynek kiválasztása a
reumatológus és a beteg közös döntésén alapul
B. A terápiás döntések meghozatalakor a
betegségaktivitást és egyéb betegségfüggő
faktorokat, mint a strukturális károsodás
progresszióját, a komorbiditásokat és a biztonsági
szempontokat vesszük figyelembe
C. Az RA-s beteg ellátása döntően a reumatológus
szakorvos feladata
D. Az RA magas egyéni, orvosi és társadalmi
költségeket jelent, amit a reumatológus általi
kezelésekor mérlegelni kell
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Az egyes EULAR ajánlások (12)
1. A DMARD terápiát az RA diagnózisának
felállítása után haladéktalanul meg kell kezdeni
• ACR/EULAR klasszifikációs kritériumok (2010)

2. A kezelésnek minden betegnél meg kell célozni
a tartós remisszió vagy legalább az alacsony
betegségaktivitás (LDA) elérését
• Értékelhető javulás (30-50%) 3 hónapon belül
• Remisszió vagy LDA 6 hónapon belül
• ACR/EULAR remissziós kritériumok (2011) DAS2,6 helyett

Az egyes EULAR ajánlások
3. Aktív betegség esetén gyakori monitorozás (1-3
havonta); amennyiben nincs jelentős javulás
(legalább 30-50%) 3 hónap kezelési intervallumon
belül vagy ha a remissziós célt 6 hónapon belül nem
érjük el, a terápia módosítására van szükség

4. Az MTX az első terápiás stratégia kötelező eleme
• Az MTX monoterápia (25-30 mg/hét, folsavpótlással) 25-35%-ban
ACR 70 választ ( LDA tartománya) eredményez 6 hónapon belül
• A csDMARD kombinációt az ajánlás nem veti el, de az nem mutat
szuperioritást az MTX monoterápiával szemben

Az egyes EULAR ajánlások
5. MTX kontraindikáció vagy korai intolerancia esetén
leflunomid vagy sulfasalazin legyen az első kezelési
stratégiában
•
•

LEF: 20 mg/nap, bevezető dózis nélkül
SSZ: 3-4 g/napig történő emelés

6. Glukokortikoidok rövid távú adása – különböző dózisban
és beviteli formában – a csDMARD terápia kezdetekor és
váltásakor megfontolandó, de a klinikai állapottól
függően gyorsan csökkentendő/elhagyandó (3-6 hónap)
•
•

Akár 30 mg kezdő dózis p.os, 120 mg im., vagy 250 mg pulzus iv
A GC+csDMARD hatékonysága megközelíti a bDMARD+csDMARD-ét

Az egyes EULAR ajánlások
7. Amennyiben az első csDMARD stratégiával nem érjük el
a terápiás célt, rossz prognosztikai faktorok hiányában
másik csDMARD terápia adandó
•

Prognosztikai faktorok: magas betegségaktivitás, magas ACPA/RF
szint, korai erosiok, etc.

8. Amennyiben az első csDMARD stratégiával nem érjük el
a terápiás célt, rossz prognosztikai faktorok megléte
esetén bDMARD vagy tsDMARD hozzáadása javasolt; a
jelenlegi gyakorlat szerint bDMARD-dal kezdünk
•
•

bDMARD (bo és bs): adalimumab, certolizumab, etanercept,
golimumab, infliximab, abatacept, tocilizumab (és egyéb IL-gátlók),
rituximab (lymphoma, demyelinizáció, etc. esetén)
tsDMARD (JAK inhibitorok): tofacitinib, baricitinib, etc.

Az egyes EULAR ajánlások
9. A bDMARD és tsDMARD terápiát csDMARD-okkal
együtt kell adni; amennyiben csDMARD ellenjavallat
áll fenn az IL-6-gátlók és a tsDMARD molekulák némi
előnyt élveznek a többi bDMARD-dal szemben
• MTX dózis itt: 7,5-10 mg/hét

10. Amennyiben egy bDMARD vagy tsDMARD terápia
eredménytelen, másik bDMARD vagy tsDMARD
terápia megkezdése javasolt; egy TNF inhibitor
kudarca után a beteg egy másik TNF-gátlót vagy más
hatásmechanizmusú molekulát kaphat

Az egyes EULAR ajánlások
11.Ha a beteg tartós remisszióban van a
glukokortikoidok elhagyása után a bDMARD
terápia csökkentése (dózisredukció vagy
kezelési intervallumok növelése)
megfontolandó (elhagyása nem), különösen
akkor, ha az csDMARD-dal kombinált
12.Ha a beteg tartós remisszióban van, a
csDMARD terápia csökkentése is
megfontolandó

I. szakasz

MTX kontraindikáció nincs



MTX önállóan, esetleg
más csDMARD-dal
kombinációban

Az I. szakasz kudarca:
folytatás II. szakasz

MTX kontraindikáció van

Az RA klinikai diagnózisa

NEM



Kombináció rövidtávú,
glukokortikoid adással

Javulás 3 hónapra/
célérték elérése 6 hónap elteltével

IGEN

LEF vagy SSZ önállóan,
esetleg kombinációban

Folytatás

II. szakasz
Rossz prognosztikai faktorok fennállnak

bDMARD vagy tsDMARD
hozzáadása

A II. szakasz kudarca:
folytatás a III. szakasszal

Rossz prognosztikai faktorok hiányoznak

Hatástalanság vagy toxicitás a I. szakaszban

NEM

Javulás 3 hónap elteltével/
célérték elérése 6 hónap elteltével

NEM

Javulás 3 hónap elteltével/
célérték elérése 6 hónap elteltével

Váltás 2. csDMARD
stratégiára

IGEN

Folytatás

III. szakasz
Hatástalanság vagy toxicitás a II. szakaszban

Váltás másik bDMARD-ra,
vagy tsDMARD-ra

Javulás 3 hónap elteltével/
célérték elérése 6 hónap
elteltével

NEM

IGEN

Folytatás

Korai RA

Előrehaladott RA
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