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Məqalədə praktik həkimlərə revmatoid artritin “məqsədə nail olunana qədər müalicə” 

strategiyasına əsasən müasir müalicəsi təqdim olunub. Müalicədə bazis iltihabəleyhinə 

preparatların birinci sıra preparatlar kimi istifadəsi vurğulanıb. Revmatoid artritin müasir 

müalicəsində istifadə olunan gen-mühəndisliyi texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən 

preparatlar haqqında məlumat verilib. 

Açar sözlər: revmatoid artrit, müasir müalicə, bazis terapiyasi, gen-mühəndisliyi texnologiyası 

ilə alınan bioloji preparatlar. 

 

Revmatoid artrit (RA) – ən geniş yayılan, etiologiyası bilinməyən ağır 

autoimmun xəstəlik hesab olunur. Bu xəstəlik xroniki eroziv artrit və daxili 

orqanların sistem zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Revmatoid artrit  xəstəliyinin 

böyük tibbi və sosial-iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Revmatoid artritin başlanmasından 

ilk 3-5 il ərzində pasiyentlərin yarısı əməkqabiliyyətini itirirlər. Revmatoid artritin 

fəsadlarından xəstənin ömrü qısalır. Ona görə də bu xəstəliyin erkən diaqnostikası 

və vaxtında başlanan adekvat müalicəsi çox əhəmiyyətlidir [1,2].  

Revmatoid artritin müalicəsi klinik-laborator remissiyanı əldə etmək, 

oynaqların destruksiyasının və əlilliyin qarşısını almaq, həyat keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə kombinə olunmuş şəkildə aparılır [3]. Müalicənin 

müasir strategiyası “məqsədə nail olunana qədər müalicə” (“treat to target”) 

prinsiplərinə əsaslanır [4,5]. Diaqnoz qoyulan vaxtdan iltihabəleyhinə terapiya 

gecikmədən başlanmalıdır. Təyin edilən terapiyaya kifayət qədər cavab yoxdursa, 

müalicənin sxemi dəyişilməli və müalicənin məqsədlərinə nail olunmalıdır. 

Bundan sonra, xəstənin vəziyyəti dinamikada nəzarət olunmalıdır. Remissiyaya 

nail olana qədər hər 3 aydan bir, remissiyaya nail olandan sonra isə hər 6 aydan bir 

xəstə müşahidədə olmalıdır. Revmatoid artritin müalicəsi ömür boyu aparılmalıdır 

[6]. Kombinə olunmuş müalicə rejim, pəhriz, yerli terapiya, risk amillərinin 

azaldılması (siqaret çəkməmək, stres və infeksiyalardan qorunmaq və s.), 
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fizioterapevtik  müalicə, sanator-kurort müalicə, medikamentoz müalicə, cərrahi 

müdaxilə və reabilitasiyadan ibarətdir.  

Xəstələrə süd məhsulları (kəsmik, qatıq, ayran, şit pendir, süzmə və s.) və 

bitki-tərəvəz mənşəli maddələrdən ibarət pəhriz təyin olunur. Müxtəlif 

konservantların qəbulu məhdudlaşdırılır. Xəstəlik remissiyaya doğru meyl etdikcə 

xəstənin pəhrizini tədricən genişləndirmək lazımdır.  

 Revmatoid artritin əsas müalicəsi dərmanlarla aparılan müalicədir. 

Qeyristeroid  iltihab əleyhinə preparatlar, analgetiklər, qlükokortikoidlər, sintetik 

bazis iltihab əleyhinə preparatlar, bioloji aktiv preparatlar müalicədə əsas yer 

tuturlar [7].  

Qeyri-steroid iltihab əleyhinə olan dərmanların iltihaba qarşı və ağrıkəsici 

təsirləri onların orqanizmdə siklooksigenaza fermentinin fəallığını azalda bilməsi 

ilə əlaqədardır. Siklooksigenaza fermenti prostaqlandinlərin, prostasiklin və 

tromboksanın araxidon turşusundan biotransformasiyasını nizamlayır. Onun 1 və 2 

saylı izoformaları (SOQ1 və SOQ2) vardır. Revmatoid artrit zamanı toxumalarda 

siklooksigenaza fermentinin 2 saylı izoformanın səviyyəsi xeyli artır. Ona görə, 

klinik praktikada SOQ2 selektiv ingibisiya edən dərman preparatları daha geniş 

istifadə olunur. Bunlardan nimesulid, meloksikam, etorikoksib, selekoksib kimi 

preparatları göstərmək olar.  

Revmatoid artritin müalicəsində qlükokortikoidlərin tətbiq olunması, onların 

iltihabəleyhinə olan təsiri ilə əlaqədardır. Qlükokortikoidlər leykositlərin iltihab 

zonasına olan miqrasiyasını, iltihab mənşəli sitokinlərin ifrazını, SOQ2-nin fəallıq 

dərəcəsini, mediator və proteolitik fermentlərin hüceyrələrdən çıxışını zəiflədir; 

hüceyrə və lizosomal membranlarının keçiriciliyini azaldaraq onları stabilləşdirir. 

Onların kiçik (5-15 mq/sutka), orta dozaları (20-60 mq/sutka) və “puls - terapiya” 

(1000 mq/sutka) adlı yüksək dozası ayırd olunur. “Puls-terapiya” qısa müddət 

ərzində revmatoid artritin fəallığını azaltmaq məqsədilə həyata keçirirlər. 

Prednizolonun 5-7,5-10 mq/sut dozasında metotreksatla uzun müddət ərzində (1-2 

il) qəbul olunması xəstəliyin fəallıq dərəcəsinin azalmasına və remissiyaya gətirib 

çıxarır. Qlükokortikoidlərlə müalicə aparılarkən xəstəni fasiləsiz nəzarətdə 



saxlamaq və klinik vəziyyətdən asılı olaraq onların dozalarını dəyişmək və ya 

fasilələr vermək lazımdır. Qlükokortikoidlərlə müalicə metotreksat ilə 

kombinasiyada aparılmalıdır. Bazis preparatların təsiri inkişaf edənə qədər 

qlükokortikoidlərlə terapiya davam olunmalıdır (bridge-terapiya). 

Qlükokortikoidlər monoterapiyada istifadə olunmamalıdırlar. Müalicənin 

başlanmasından 6 aydan gec olmayaraq qlükokortikoidlər kəsilməlidir. Çox aşağı 

dozada (˂5mq/sut) qlükokortikoidlərin uzunmüddətli verilməsi metotreksat ilə 

terapiyanın efektliyini artırır. 3 aydan çox və sutkada 5 mq-dan çox 

qlükokortikoidlər qəbul edən xəstələrə osteoporozun profilaktikası və müalicəsi 

aparılmalıdır (Ca preparatları, vit. D) [8].  

Revmatoid artriti olan bütün xəstələrə bazis preparatları tətbiq olunmalıdır və 

olduqca erkən təyin edilməlidir. Müalicə 1-3 ay ərzində başlanılmalıdır. 

Metotreksat – sübut olunmuş “birinci sıra” preparatıdır, effektiv və təhlükəsizdir, 

revmatoid artriti olan bütün xəstələrə tövsiyə olunur. Metotreksata əks-göstəriş 

varsa sulfasalazin təyin olunmalıdır. Metotreksat həftədə 10-15 mq dozada 

başlanılmalı, sonra hər 2-4 həftə 5 mq doza artırılmalı və həftədə 20-30 mq dozaya 

qədər çatdırılmalıdır. Metotreksat fonunda 24 saatdan tez olmayaraq mütləq 

həftədə 5 mq-dan az olmayaraq fol turşusu təyin olunmalıdır. Metotreksatın həb 

formaları efektsizdirsə, xəstələrə preparatın dərialtı formasının təyini tövsiyyə 

olunur [9-11]. Metotreksata əks göstəriş varsa yaxud 3 ay ərzində efekt vermirsə, 

digər bazis iltihabəleyhinə preparatlar: leflunomid (20 mq/sut) yaxud sulfasalazin 

(3-4 q/sut) təyin olunmalıdır. Leflunomidin müalicəsi fonunda mütləq arterial 

təzyiqin səviyyəsi nəzarət olunmalıdır [12]. Müalicənin əvvəlində qanın ümumi 

analizi, kreatinin, AlT, AST hər 1-1,5 ay, sonralar isə hər 3 aydan bir 

yoxlanılmalıdır. ALT, AST miqdarı normadan 3 dəfə artıq olduqda, metotreksatın 

qəbulu dayandırılmalıdır. Laborator göstəricilər normallaşandan sonra metotreksat 

az dozada təkrar təyin edilməlidir. Hamiləliyi planlaşdıran qadınlarda metotreksat 

əks göstərişdir. Hamiləlik zamanı sulfasalazin və hidroksixloroxin təyin etmək 

olar. Bazis preparatları uzun müddət, bəzən ömrü boyu təyin edilir [13,14]. 



Revmatoid artritin müalicəsində gen-mühəndisliyi texnologiyası ilə alınan 

bioloji təsir göstərən preparatlar istifadə olunur: şiş nekrozu faktorunun (ŞNF)  

inhibitorları– infliksimab, adalimumab, qolimumab, sertolizumab peqol; anti-B 

hüceyrə preparatları – rituksimab, ofatumumab; T-limfositlərin blokatorları – 

abatasept, etanersept, interleykin 6 reseptorların blokatorları – tosilizumab, 

sarilumab, klazakizumab, interleykin 17 reseptorların blokatorları – sekukimumab, 

iksekizumab, brodalumab. Bu preparatların arasında şiş nekrozu faktorunun 

inhibitorlarına üstünlük verilir. Revmatoid artritin müalicəsində ŞNF inhibitorları 

çoxdan istifadə olunurlar. Bu preparatlar revmatoid iltihabına müxtəlif təsir 

göstərirlər: stromal hüceyrələrin fəallığını, iltihab mediatorların sintezini azaldır, 

matriks metalloproteinazlara, angiogenez, limfogenez, sümük metabolizminə 

müsbət təsir edirlər [15-17].  

Gen-mühəndisliyi texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən preparatlar 

metotreksatın kifayət qədər efektiv olmadığı halda istifadə olunurlar. 

Bioloji preparatların tətbiqinə əsas göstəriş xəstəliklərin erkən mərhələlərində 

müalicəyə xüsusi rezistent formaları, yüksək aktivliyin olması, digər preparatların 

tətbiqində olan problemlər aiddir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bioloji 

preparatların tətbiqi zamanı xəstələr ciddi müayinə olunmalı, hər hansı gizli 

infeksiyaların olması (xüsusən vərəmin) inkar edilməlidir. Əks halda bu 

preparatlarla müalicə zamanı ağır infeksion ağırlaşmalara yol verilə bilər.  

 Terapiyanın efektivliyi  və bir sıra preparatların immunogenliyin azalması 

məqsədi ilə gen-mühəndisliyi texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən 

preparatlar metotreksat ilə birgə təyin olunmalıdırlar. 

 Rituksimab seropozitiv revmatoid artritdə və ya oynaqdankənar əlamətləri 

olan xəstələrdə yararlı hesab olunur [18,19]. 

Son zamanlar revmatoid artritin müalicəsində tofasitinib (TOFA) preparatı 

istifadəyə icazə verilib. Bu preparatın təsir mexanizmi Janus-assosiasiya olunmuş 

kinazların (JAK) fəallığını ingibə etməklə əlaqədardır. 4 tip JAK ayırd edilir: 

Tofasitinib məhz JAK3 təsir göstərir, barisitinib isə JAK1 və JAK2 ingibə edərək, 

metotreksat ilə kombinasiyada çox efektlidir [20-22].  



 Dayanıqlı remissiya (6 aydan az olmayaraq) zamanı tədricən qeyristeroid 

iltihabəleyhinə və qlükokortikoidlər, sonralar isə gen-mühəndisliyi texnologiyası 

ilə alınan bioloji təsir göstərən preparatların dayandırılması tövsiyə olunur. 

Getdikcə bazis preparatların dozası azaldılmalı, lazım gələrsə stabil remissiyada 

bazis preparatların təyini dayandırılmalıdır. 

Revmatoid artritin müalicəsində sanator-kurort müalicəsi geniş istifadə olunur 

(Naftalan, Yessentuki, Masesta, Odessa və s.). Mineral sulardan geniş istifadə 

olunur. Kurort müalicəsinə əks-göstəriş xəstəliyin sistem şəkli alması, yüksək 

dərəcəli aktivlik, oynaqların funksiyasının kəskin pozulmasıdır.   

Revmatoid artritin inkişaf eləmiş mərhələlərində oynaqların funksional 

pozğunluqlarının korreksiyasında əsas müalicə vasitəsi kimi cərrahi üsullar tətbiq 

olunur. Cərrahi müalicəyə göstəriş hər bir xəstədə konkret oynağın vəziyyətindən 

asılı olaraq fərdi qaydada müəyyən edilir.  

Cərrahi müalicəyə göstərişlər: 

- Sinovit nəticəsində sinirlərin sıxılması; 

- Vətərlərin qırılması; 

- Nevroloji simptomlarla müşahidə olunan yarımçıxıqlar; 

- Hərəkət məhdudluğu yaradan deformasiyalar; 

- Çənə-gicgah oynağının ankilozu; 

- Müalicəyə rezistent sinovit, bursit və s.; 

- Oynaqda güclü ağrılar və hərəkət məhdudluğu; 

- Oynaqların ağır formalı müxtəlif deformasiyaları. 

Müasir dövrdə total endoprotezləşdirmə əməliyyatı xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Pəncənin oynaqlarının müxtəlif formalı deformasiyalarında göstəriş üzrə 

artroplastika, artrodez və bu kimi əməliyyatlar aparılır [23].  
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Султанова С.С, Касумова Ф.Н. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей 
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Данная статья предоставляет практикующим врачам основные принципы современного 

лечения ревматоидного артрита по стратегии «лечение до достижения цели». 

Акцентировано внимание на применении базисных противовоспалительных препаратов, 

как первой линии при лечении ревматоидного артрита. Также дана информация о генно-

инженерных биологических препаратах, используемых в современной терапии 

ревматоидного артрита.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, современное лечение, базисная терапия, генно-

инженерные биологические препараты. 
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This article provides practitioners with the basic principles of modern rheumatoid arthritis 

treatment according to the “treat to target” strategy. Attention is focused on the use of basic anti-

inflammatory drugs, as the first line in the treatment of rheumatoid arthritis. Information is also 

provided on genetic engineering biologicals used in modern rheumatoid arthritis therapy. 
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