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AnkilozanSpondilitli hastalarda sigara kullanımı ve radyografik progresyon arasındaki
ilişkinin gözden geçirilmesi: tek merkez deneyimi
ÖZET
Giriş:Ankilozanspondilit (AS)
başlıcaaksiyaliskeletitutanspondiloartritgrubuhastalıklarınprototipidir.
Hastalığınenkorkulankomplikasyonuyenikemikoluşumudur.
Omurgadagözlenenbuyapısaldeğişiklikler spinal
mobilitedeazalmavesakatlıklaolandoğrudanilişkisiyanındayaşamkalitesiiçin de belli basil
belirleyicilerarasındayeralmaktadır. Ancakomurgadagörülenbu tip
radyografikhasarlezyonlarınıngelişimiveilerlemesindensorumlufaktörlerinortayakonulmasında
rolüolabilecekfaktörlerçok net olarakbilinmemektedir. Sigarakullanımıkonusunda
daçelişkiliolabilecekverilerolduğundanbuçalışmamızdasigarayanında spinal
yenikemikoluşumuileilişkiliolabilecekfaktörlerinortayakonulmasıamaçlanmıştır.
GereçlerveYöntem:Birimimizdespondiloartritkohortundamodifiye New York
kriterlerinegöre AS tanısıileizlenen 279 (193 [%69] erkekveortalamayaş; 42.6 ± 12.2) hasta
çalışmayaalındı. Hastaların anteroposterior ve lateral lumbar ve lateral
servikalgrafileribağımsızikiaraştırıcıtarafından MSASSS
sistemineuygunolarakdeğerlendirildi. Uyumsuzokumalararaştırıcılartarafından consensus
oluşturularaknihaiskorlamayapıldı.
Ayrıcagrafileriherhangibirlokalizasyondasindesmofitvarlığıaçısındanskorlandı.
Hastalarınaraştırmadosyalarındandemografikvesağlıkdavranışı (sigarakullanımıvemiktarı)
ileilgilibilgileriyanındahastalıkaktivitesi (BASDAI, ASDAS-CRP), fonksiyon (BASFI, HAQ,
BASMI) gibiklinikvelaboratuvarverilerieldeedildi. Sindesmofitgelişimive MSASSS
skorlarıiledemografikvehastalıkverilerininarasındakiilişkininanalizinde Spearman's rho

katsayısıkullanıldı. Bahsigeçenradyolojikhasarlezyonugelişimiiçinbağımsız risk
faktörlerinintayiniinde logistic veya multivariate lineerregresyoınanalizikullanıldı.
Sonuçlar:Sindesmofitvarlığınıntespitindeikiaraştırıcıarasındaiyiderecede (κ= 0.625) ancak
total mSASSSskorlamasındaçokiyiderecede (ICC=0.947)
uyummevcutidi.Çalışmagrubumuzdasindesmofitvarlığıiletekdeğişkenlianalizlerdesigaraiçimiy
anında; yaş, cinsiyet, semptomsüresi, eğitimdüzeyi,
artritvekoksafemoraleklemtutulumuilişkiliidi. mSASSSskoruileayrıca HLA-B27 pozitifliği de
ilişkilibulundu. Ancaklogistikregresyonanalizinde; yaş, semptomsüresi, eğitimdüzeyiilekoksa
femoral eklemtutulumununsindesmofitgelişiminibağımsızşekildetahminettirdiğigözlendi.
Bizimmodellememizdesigaraiçimininayrıcasemptomsüresiveeğitimdüzeyiileiyiderecedeilişkil
iolduğubulundu.
Sonuç: Bu çalışmanınsonuçları AS hastalarında spinal
hasarıngelişimindehastalıksüresivekalçaeklemitutulumugibiiyibilinenhastalıkilişkilifaktörlerin
yanındasigaraiçimiveeğitimdüzeyinin de rolüolabileceğinindüşündürmektedir.
Ancaksigaraiçimiyaş, eğitimdüzeyigibiilişkiliolabilecek digger faktörlernedeniylebağımsızbir
risk faktörügibigörülmemektedir.

ABSTRACT
Bacground: Ankylosingspondylitis (AS) is theprototype of
spondyloarthritisandandcharacterizedbythepredominantaxialskeletalinvolvement.
Themostfearfulcomplication of disease is new bone formation. Thestructuralchangesobserved
in axialskeletonwereshownto be associatedwithdecreasedspinalmobilityanddisability. It is
alsoone of themostsignificantdeterminants of quality of life. However it is not
clearthefactorsassociatedwiththedevelopment of radiographicstructuraldamageandprogression
of it. There is someconradictorydataregardingsmokingandsyndesmophytedevelopment.
Thereforetheaim of
thepresentstudywastoevaluatethefactospossiblyassociatedwiththespinalnew bone formation
beside smoking.
Materialandmethods:In total 279 AS patients(193 [69%] male and mean age; 42.6 ±

12.2 years)classifiedaccordingthemodified New York criteria in
spondyloarthritiscohortfollowedup in ourdepartmentwasincluded in thestudy.
Twoindependentreadersscoredtheanteroposteriorandlaterallumbarandlateralcervical X-rays.
Discordantreadingswereresolvedbytheconsensus of tworeaders. Additionallythe presence of
syndesmophyte in anylocationwerenoticed.
Thedataregardingdemographicfeaturesandhealthrelatedbehavior (smokingstatusandquantity),
parametresrelatedwithdiseaseactivity(BASDAI, ASDAS-CRP) and function (BASFI, HAQ,
BASMI) and laboratory results were obtained from research files. Spearman’s rho coefficient
was used for the relationship among the development of syndesmophyte/mSASSS scores and

demographic, disease related variables. Risk factors for structural lesion at issue was
estimated by logistic regression or multivariate linear regression analysis.
Results: There is good aggrement between two readers regarding the presence of
syndesmophyte (κ= 0.625) and very good aggrement for mSASSS scoring (ICC=0.947).
Beside smoking the presence of syndesmophyte was associated with age, sex, symptom
duration, education level the presence of arthritis and coxafemoral involvement in univariate
analysis. HLA-B27 positivity was only found to be related with mSASSS scores. However
logistic regression analysis showed that age, disease duration, education level and the
involvement of coxafemoral joint were significant independent predictors of syndesmophyte
development. Our analysis also showed that there were good correlation betwwen smoking
and duration of symptoms and education level.
Conclusion: The results of the present study showed that spinal damage in AS patients could
be associated with well-known risk factors like disease duration and hip involvement as well
as smoking and education level. However smoking might not be independently predicting the
syndesmophyte development probably due to close association of smoking with age and
education level.
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