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SUMMARY 

Introduction:  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic and inflammatory disease. Anemia is common in RA. The 
aim of this study was to investigate the relationship between erythropoietin (Epo) and tumor necrosis factor-alpha 
(TNFα) in patients with RA. 

Material and Method: In this study, 32 anemic and 31 non-anemic of total 63 RA patients and 20 healthy controls 
were compared. Patients with RA were classified as anemic and non-anemic according to the hemoglobin values, 
with a limit of 12 g/dl in women and 13 g/dl in men. Anemic patients were classified as iron deficiency (n = 15) and 
chronic disease anemia (n = 17) according to ferritin and iron levels. Serum TNFα, Epo, CRP, RF, ferritin, iron, 
iron binding capacity, hemoglobin, hematocrit and sedimentation levels were determined. 

Results:  As a result of this study, Epo and TNFα levels of all RA patients were higher than the control group         
(p <0.003, p <0.008). There was also a positive correlation between TNFα and Epo levels (r = 0.556, p <0.0001). 
CRP and RF levels were also positively correlated with TNFα and Epo levels. 

Conclusion: The anemia observed in RA was accompanied by an increase in serum levels of TNFα and Epo, in 
addition to inhibiting erythropoiesis, the positive correlation of TNFα with CRP and RF suggested that TNFα may 
have a central role in the pathogenesis of RA. 

ÖZ 

Giriş: Romatoid artrit (RA) kronik ve inflamatuvar bir hastalıktır. Anemi, RA’de sık olarak gözlenmektedir. Bu 
çalışmada RA hastalarındaki anemide eritropoietin (Epo) ve tümör nekroz faktörü-alfa (TNFα) ilişkisi incelendi. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 32 anemik, 31 anemik olmayan 63 RA’li hasta ile 20 sağlıklı kişiden oluşan kontrol 
grubu karşılaştırıldı. RA’li hastalar hemoglobin değerleri kadınlarda 12 g/dl, erkeklerde ise 13 g/dl sınır alınarak 
anemik ve anemik olmayanlar, anemik hastalar ise ferritin ve demir düzeyleri göz önüne alınarak demir eksikliği 
(n=15) ve kronik hastalık anemisi olanlar (n=17) şeklinde sınıflandırıldı. Serum TNFα, Epo, CRP, RF, ferritin, 
demir, demir bağlama kapasitesi, hemoglobin, hematokrit ve sedimentasyon düzeyleri belirlendi. 

Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda tüm RA’ li hastaların Epo ve TNFα düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek 
bulundu (p<0.003, p<0.008). Aynı zamanda TNFα ve Epo düzeyleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit 
edildi (r=0.556, p<0.0001). CRP ve RF düzeyleri de TNFα ve Epo düzeyleri ile pozitif korelasyon gösteriyordu. 
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Sonuç: RA’de görülen aneminin serum Epo ve TNFα düzeylerinin artışı ile birlikte seyrettiği, TNFα’nın CRP ve 
RF ile pozitif korelasyonunun eritropoezi inhibe edici etkisinin yanında RA patogenezinde de santral rolü 
olabileceğini desteklemiştir. 

GİRİŞ  

RA hastalarının yaklaşık %30-%70 inde hafif-orta 
şiddette anemi görülmektedir. RA’in en sık 
görülen komplikasyonlarından biri kronik hastalık 
anemisidir. Kronik hastalık anemisi RA hasta-
larında en sık karşılaşılan anemi türüdür, ancak 
hastaların yaklaşık üçte birinde tek başına veya 
bununla ile birlikte demir eksikliği anemisi 
mevcuttur. Özellikle yüksek hastalık aktivitesinin 
bulunduğu durumlarda sıklıkla kronik hastalık 
anemisi gelişmektedir ancak katkıda bulunan 
mekanizmaların tanımlanmasına karşın kesin 
patogenezi belli değildir (1-5). 

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda interlö-
kinler ve inflamatuar sitokinlerin kronik hastalık 
anemisi patogenezinde mediatör olarak rol 
oynadığı gözlenmiştir (6).  

RA'de kronik inflamasyonun, pro- ve anti-enfla-
masyon sitokinler ile otoimmünitenin indüklen-
mesi arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı 
düşünülmektedir (7). Özellikle, pro-enflamatuar 
sitokinlerden TNFα, IL-6 ve IL-1’in, RA'in 
patogenezinde ve kemik iliğinde yer alan demir 
metabolizmasının ve eritropoezin inhibe edilmesi 
yoluyla RA ile ilişkili anemi gelişiminde önemli rol 
oynayabileceği düşünülmüştür (8,9). RA’li hasta-
larda yüksek oranda tespit edilen kronik hastalık 
anemisinin patogenezinde, pro-inflamatuvar 
sitokinlerle ve eritrosit ömrünün azalmasına ve 
demirin kötü mobilizasyonuna ek olarak TNFα ile 
ilgili bozulmuş eritropoietin (Epo) bağımlı 
eritropoezi içeren birçok faktörün de yer aldığı 
düşünülmektedir (10-14).  

Bununla birlikte, TNFα'nın RA hastalarında etki-
siz eritropoezde rol aldığı mekanizma belirsizliğini 
korumaktadır. Bazı çalışmaların sonucunda RA’li 
hastaların serumlarında TNFα düzeylerinin yük-
sek bulunduğu, RA’de patojenik rol oynayabile-
ceği, bunun yanında eritropoezi de inhibe ederek 
anemiye neden olabileceği bildirilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı anemik olan ve olmayan RA’li 
hastalarda serum TNFα ve Epo düzeyleri ara-
sındaki ilişkiyi araştırarak aneminin patogenezini 
aydınlatmaya çalışmak, CRP ve RF gibi hastalık 
aktivitesi belirteçlerinin TNFα ve Epo ile ilişkisini 
tespit etmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada 32 anemik, 31 anemik olmayan 63 
RA’li hasta ile 20 sağlıklı kişiden oluşan kontrol 
grubu karşılaştırıldı. RA’li hastalar hemoglobin 
değerleri kadınlarda 12 g/dl, erkeklerde ise 13 
g/dl sınır alınarak anemik ve anemik olmayanlar, 
anemik hastalar ise ferritin ve demir düzeyleri göz 
önüne alınarak demir eksikliği (n=15) ve kronik 
hastalık anemisi olanlar (n=17) şeklinde 
sınıflandırıldı.  

Bu çalışmada kronik inflamatuvar hastalıklarda 
demir eksikliği için ferritin sınır değeri olan 30 
ug/L olan 15 demir eksikliği anemisi olan hasta 
vardı, diğer anemili hastaların tümünün ferritin 
düzeyi 60 ug/L’nin üzerindeydi ve bu hastalar 
kronik hastalık anemili olarak sınıflandırıldı. 

Serum TNFα, Epo, CRP, RF, ferritin, demir, demir 
bağlama kapasitesi, hemoglobin (Hb) hematokrit 
(Htc), sedimentasyon düzeyleri belirlendi. 

Hasta grubu yaş ortalaması 54±11 olan 51 kadın, 
12 erkek, kontrol grubu ise 43±11 yaş olan 15 
kadın, 5 erkek içeriyordu. Hasta grubunun 
ortalama hastalık süresi 8.9±8.8 yıldı. 

Demir tedavisi alan, makrositozu, vitamin B12 ile 
folat eksikliği, başka bir inflamatuvar, enfeksiyöz 
ve malignensi teşhisi, gastrointestinal sistem 
hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. 
Anemik olan ve olmayan hastaların aldıkları 
tedaviler arasında önemli bir fark yoktu. Serum 
Epo ve TNFα düzeyleri ELISA yöntemi ile, ferritin 
düzeyleri kemiluminesan yöntemle, demir total 
demir bağlama kapasiteleri ile kreatinin düzeyleri 
kolorimetrik yöntemle, CRP ve RF lateks 
aglütinasyon yöntemi ile, Hb ve Htc düzeyleri 
otomatik tam kan sayım cihazında ölçüldü. 

Parametrik ve non parametrik dataların karşılaştı-
rılmasında Student-t ve Mann-Whitney U testleri 
kullanıldı. Gruplar arası korelasyon ise Spearman 
korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirildi. 
p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Bu çalışmanın sonucunda tüm RA’li hastaların 
Epo ve TNFα düzeylerinin kontrol grubuna göre 
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yüksek olduğu (p<0.003, p<0.008 sırasıyla) ve 
RA’de görülen aneminin serum Epo ve TNFα 
düzeylerinin artışı ile birlikte seyrettiği tespit edildi 
(p<0.05) (Tablo 1). 

Tablo 1.  Hasta ve kontrol gruplarında serum Epo ve TNFα 
ortalamaları ve p değerleri 

RA’li hastalar 
(n:63) 

Kontrol 
grubu 
(n:20) 

p değeri 

Serum Epo  

Ortalama±Standard 
sapma (mIU/ml) 

20.4±38.6 4.8±3.2 p <0.003 

Serum TNFα  

Ortalama±Standard 
sapma  (pg/ml) 

57.6±109.9 5.8±7.9 p <0.008 

RA alt gruplarındaki serum Epo ve TNFα 
ortalamaları Grafik 1 ve 2’de verildi. Anemik olan 
ve anemik olmayan RA’li hastaların TNFα 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark varken 
(p<0.008) kronik hastalık anemili RA’liler ile demir 
eksikliği anemili RA’liler arasındaki fark anlamlı 
değildi (p>0.05). Benzer olarak anemik olan ve 
anemik olmayan RA’li hastaların Epo düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark varken (p<0.001) kronik 
hastalık anemili RA’liler ile demir eksikliği anemili 
RA’liler arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05). 

Grafik 1. RA alt gruplarındaki serum Epo ortalamaları 
(mIU/ml). 

 1: RA’li hastalar (n:63), 
 2: Anemik RA’li hastalar (n:32) 
 3: Anemik olmayan RA’li hastalar (n:31) 
 4: Kronik hastalık anemili RA (n:17) 
 5: Demir eksikliği anemili RA (n:15) 
 6: Kontrol grubu (n:20) 

RA’li hastaların % 50.8’inde anemi tespit edildi. 
Grupların TNFα, Epo, Sedim, Ferritin, Hb, Htc, 
demir, total demir bağlama kapasitesi ortalama 
ve standart sapma değerleri Tablo 2’ de verildi. 

TNFα ve Epo düzeyleri arasında pozitif kore-
lasyon olduğu tespit edildi (r=0.556, p<0.0001). 

Grafik 2. RA alt gruplarındaki serum TNFα ortalamaları 
(pg/ml). 

1: RA’li hastalar (n:63) 
2: Anemik RA’li hastalar (n:32) 
3: Anemik olmayan RA’li hastalar (n:31) 
4: Kronik hastalık anemili RA (n:17) 
5: Demir eksikliği anemili RA (n:15) 
6: Kontrol grubu (n:20) 

Tablo 2. Gruplardaki biyokimyasal anemi göstergelerinin 
ortalamaları 

RA 

Ortalama±Standard 
sapma 

Kontrol Grubu 

Ortalama±Standard 
sapma 

Sedimantasyon 
(mm) 

38.7±23.9 8.8±2.5

Ferritin (ng/mL) 60.4±62.5 51.0±24.7 

Hb (g/dL) 12.3±1.6 13.48±0.99 

Htc (%) 37.7±4.6 40.7±2.7 

Demir (ug/dL) 51.5±27.9 75.9±22.1 

Total demir 
bağlama 
kapasitesi 
(ug/dL) 

313.1±89.4 313.2±62.0

CRP ve RF düzeyleri TNFα ve Epo düzeyleri ile 
pozitif korelasyon gösteriyordu (r=0.423 p<0.001, 
r=0.352 p<0.05, r=0.515 p<0.0001, r=0,396 p<0.001 
sırasıyla). CRP ve RF düzeylerinin de kendi 
arasında korelasyonu vardı (r=0.394, p<0.001). 

Hastalık süresi ile; Hb, Htc ve demir düzeyleri 
arasında negatif korelasyon tespit edilirken (r=-
0.407 p<0.001, r=-0.419 p<0.001, r=-0.336 
p<0.007) Epo değerleri ile pozitif korelasyon 
gösterdiği saptandı (r=0.274 p<0.03). 

Hb değerleri ile sedimentasyon ve TNFα 
düzeyleri arasında negatif korelasyon vardı (r= -
0.254 p<0.045, r= -0.267 p<0.034 sırasıyla), 
ancak Epo ile Hb arasındaki korelasyon anlamlı 



106 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

değildi (p>0.05). Htc ile serum Epo düzeyleri 
arasında negatif korelasyon tespit edildi (r=-0.250 
p<0.05). Sedimentasyon değerleri ile Epo 
arasında pozitif ilişki vardı ancak TNFα ile 
korelasyon saptanmadı.(p>0.05).  

TARTIŞMA 

TNFα’nın RA’de görülen aneminin patogenezinde 
yer alıp almadığını ve Epo ile ilişkisini araştırma 
amacıyla yapılan bu çalışmada, RA’li hastalarda 
kontrol grubuna göre TNFα ve Epo düzeyleri 
anlamlı derecede yüksek tespit edildi. RA 
patogenezinde kartilaj harabiyeti ve matriks 
inhibisyonu yoluyla, RA anemisinde ise Epo’ya 
eritroblastların sensitivitesini azaltarak katkıda 
bulunduğu düşünülen, en önemli sitokin olan 
TNFα’ya karşı anti- TNFα antikorları ile yapılan 
tedavilerin başarılı yanıtlar vermesinden dolayı 
TNFα’nın RA anemisinde de araştırılması 
önemlidir. 

RA’de görülen anemide Epo’nun rolü açık 
değildir. RA’deki anemiye Epo cevabını araştıran 
çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir. Bazıları 
cevabı bozulmuş olarak, bazıları ise normal 
bulmuşlardır. Anemi, RA’de yaşam kalitesini ve 
radyografik sonuçları etkileyebilir. 779 hasta ile 
yapılan kesitsel bir çalışmada, ana hematopoetik 
regülatörlerden, Epo’in prognostik potansiyelini 
değerlendirilmiş, serum konsantrasyonlarını farklı 
anemi tipleri, inflamatuar aktivite, anti-sitokin 
spesifik tedavi etkileri ve demir eksikliği açısından 
karşılaştırılmıştır. Sonuç klinik hastalık aktivitesi-
nin Hb düzeyleri ile anti TNF α veya IL 6 reseptör 
etkilerine göre daha yakın ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Epo düzeyleri, anemi derecesi ile 
ilişkili olarak uygunsuz olarak düşük bulunmuştur, 
ancak düşük hemoglobinin aksine, doğrudan 
eklem hasarı progresyonu ile doğrudan ilişkili 
değildir. Epo seviyeleri, iltihaplanma ve demir 
eksikliği ile yakından ilişkilidir diye rapor edilmiştir 
(15).  

Bizim çalışmamızın sonuçları, anemik hastalar-
daki Epo değerlerinin anemik olmayanlardan 
anlamlı olarak yüksek bulunmasının Epo’nun 
anemiye cevap olarak sentezlendiğini, ancak 
bunun bozulmuş bir cevap olabileceğini düşün-
dürdü. Ancak kronik hastalık anemisi ve demir 
eksikliği anemisi olan RA’lilerde Epo düzeylerinin 
farklı saptanmamış olmasının, aneminin şidde-
tindeki farklılıklardan, demir eksikliği anemisi ve 

kronik hastalık anemisinin birlikte bulunma ihti-
malinden ya da örnek sayılarının kısıtlılığından 
ileri gelebileceğini düşünüldü. Bulgularımızda 
anemik olmayan RA’lilerdeki Epo değerlerinin 
kontrol grubuna göre artmış bulunması ise, bu 
artışın anemi gelişmesini önleyici bir etkisi 
olabileceğini düşündürmüştür. 

Vatutin ve ark. 90 kişilik RA ‘li hasta grubunu 
bizim çalışmamızda olduğu gibi demir eksikliği ve 
kronik hastalık anemili olarak sınıflandırmışlar, 
sonuçta tüm alt gruplarda Epo’yu yüksek tespit 
etmişlerdir, kronik hastalık anemili grupta demir 
eksikliğine göre rölatif eksiklik olduğunu bildir-
mişlerdir (16). 

Çalışmamızda TNFα düzeylerinin RA’li hasta-
larda yüksek bulunmasının yanında, anemili 
RA’lilerde diğer RA’lilere göre daha yüksek oluşu 
TNFα’nın RA de görülen anemide etkili olduğunu 
desteklemiştir. TNFα’nın, RA'nın patogenezinde 
ve kemikte yer alan demir metabolizmasını ve 
eritropoezi inhibe etmek suretiyle RA ile ilişkili 
aneminin gelişmesinde etkili olduğu çeşitli 
yayınlarda rapor edilmiştir (17,18). 

Tespit ettiğimiz  CRP ve RF ile TNFα’nın pozitif 
korelasyonu da eritropoezi inhibe edici etkisinin 
yanında TNFα’nın RA patogenezinde ve hastalı-
ğın şiddetinde santral rolü olabileceğini düşün-
dürmüştür. Shrivastava ve ark. da çalışmalarında 
TNFα düzeylerini RA hastalarında normal 
kontrollerden yüksek tespit etmiş, CRP ile TNFα 
arasında pozitif korelasyon olduğunu, bu yüzden 
TNFα’nın hastalık aktivitesiyle ilişkili olduğunu 
düşünmüşlerdir (19). Benzer şekilde çalışmamızda 
Epo ve CRP, RF ve sedimen-tasyon arasındaki 
pozitif korelasyonun olması, Epo’nun da 
anemideki etkisinin yanında hastalık aktivitesinde 
de rolü olabileceğini düşündür-müştür. 

Shi-Tong Wei ve ark. 14 çalışmanın dahil edildiği; 
890 RA’li hasta ve 441 kişiden oluşan kontrol 
grubu ile yaptıkları meta-analizin sonuçlarında, 
RA hastalarının serum TNFα düzeylerinin kontrol 
grubundan anlamlı derecede yüksek olduğunu ve 
bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
ortaya koymuşlardır. IL-6 ve TNFα, 2 enflamatuar 
sitokin olarak, RA'nın patogenezinde proinfla-
matuar etkileri ile hayati bir rol oynayabilir diye 
rapor etmişlerdir (20). Buna karşın, Ebrahimi ve 
ark. ise çalışmalarında TNFα serum düzeylerini 
RA’li hastalarda kontrol grubuna göre farklı 
bulmamışlardır, ancak TNFα reseptör seviyelerini 
yüksek tespit etmişlerdir (21). 
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Teke ve ark. ise yaptıkları çalışmada RA’li 
hastalarda kontrol grubuna göre TNFα düzeyle-
rinde göre bir fark bulamamış, ancak bizim 
çalışmamızla ve literatürdeki diğer yayınlarla 
uyumlu olarak RA’li kronik hastalık anemili 
hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek 
Epo düzeyleri bulmuşlardır (14). 

Bizim bulgularımızla uyumlu olarak, Zhu ve ark. 
RA’li ve kronik hastalık anemili RA'lilerde serum 
TNFα’nın normal kontrollerde olduğundan daha 
yüksek olduğunu ve Hb ve serum demir düzeyleri 
ile ters korelasyon gösterdiğini bildirmişlerdir, 
ancak kronik hastalık anemili hastalarda serum 
Epo düzeylerini, benzer Hb düzeyindeki demir 
eksikliği anemisi hastalarından daha düşük 
olarak rapor etmişlerdir (22). 

Bu çalışmanın sonucunda RA’li hastaların Epo ve 
TNFα düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek 
olduğu ve RA’de yüksek oranda tespit edilen 
aneminin, serum Epo ve TNFα düzeylerinin artışı 
ile birlikte seyrettiği tespit edilmiştir. TNFα’ nın 
kronik hastalık anemisinde Hb ile negatif, RA 
hastalık şiddeti ile pozitif korelasyon gösterdiği 
saptanmıştır. TNFα ve Epo düzeyleri arasında 
pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir ve 
RA’de Epo’ya cevabın bozulduğu ve bunda 
TNFα’ nın anahtar rol oynamasının muhtemel 
olduğu düşünülmüştür. RA’li hastalarda aneminin 
değerlendirilmesi ve tedavisinde bu belirteçlerin 
klinik etkinliklerini değerlendirmenin hastaların 
hastalık aktivitelerini azaltarak yaşam kalitelerini 
iyileştirebileceği düşünülmüştür.  
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