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Özet

Summary

Biyolojik tedaviler, hastal›k geliﬂim sürecinde rol alan immün veya
genetik mediyatörlerden birini özgün olarak hedef alan ilaçlard›r.
Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla
olan biyolojik tedavi ajanlar›n›n say›lar› ve çeﬂitleri sürekli artmaktad›r. Romatolojide kullan›lan biyolojik ajanlar›n baﬂl›calar›; antiTNF inhibitörleri, IL-1β inhibitörleri, IL-6R inhibitörü tosilizumab, B
hücre delesyonu yapan rituksimab ve T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasepttir. Bunlar yan›nda kullan›ma yeni giren veya
girmek üzere olan biyolojik ajanlar da mevcuttur. Romatoid artrit,
ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ailesel
Akdeniz ateﬂi, eriﬂkin Still hastal›¤› ve ANCA iliﬂkili sistemik vaskülitler gibi farkl› hastal›k gruplar›nda, özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda, önemli tedavi alternatifi oluﬂturmaktad›rlar.

Biological treatments are the medications which specifically target
one of the immunological or genetic mediators involved in the pathogenesis of a disease. The number and spectrum of biological agents,
which require advanced technology and cost highly, are constantly
increasing. The biological agents that are commonly used in rheumatology include anti-TNF inhibitors, IL-1β inhibitors, tocilizumab which
inhibits IL-6R, rituximab RTX which depletes B cells and abatacept
which is a T cell co-stimulation inhibitor. Besides, there are also new
biological agents to be used in the near future. They constitute an
important treatment alternative for the disease groups such as
rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, juvenile
idiopathic arthritis, familial Mediterranean fever, adult Still’s disease
and ANCA-associated systemic vasculitis, especially for the patients
who are resistant to conventional therapies.

Anahtar sözcükler: Biyolojik tedavi, anti-TNF, tosilizumab, rituksimab, abatasept
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Romatolojide “Biyolojik Tedavi” Kavram›

lan›ld›¤› tedaviye “biyolojik tedavi” denir. Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla olan
biyolojik tedavi ajanlar›n›n romatolojide kullan›lanlar›n›n
say›lar› ve çeﬂitleri sürekli artmaktad›r. Biyolojik tedavi
ajanlar›, yüksek maliyetleri yan›nda, baz› potansiyel yan etki riskleri de taﬂ›d›klar› için, endikasyon ald›klar› romatolojik hastal›klarda tüm olgularda de¤il, sadece standart tedavilere yan›ts›z baz› hastalar›n tedavisinde kullan›lmaktad›r.[1,2] Asl›nda “biyolojik ürün” ifadesi bu yaz›n›n ana ko-

Otoimmün veya otoinflamatuvar do¤ada bir sistemik
romatolojik hastal›¤›n etyolojisi tam olarak bilinmese de,
immün patogenezi net olarak anlaﬂ›lm›ﬂ ise, patogenezde
önemli olan baz› proteinlerin veya hücrelerin bloke edilerek sistemik inflamasyonun ve sonuçta hastal›k aktivitesinin bask›lanmas› mümkündür. Bu prensiple genetik mühendislik ve benzeri yüksek teknolojilerin kullan›ld›¤› biyolojik sistemler arac›l›¤›yla geliﬂtirilen moleküllerin kul-

‹letiﬂim / Correspondence:
Uzm. Dr. Elif Er Gülbezer. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Romaloji Bölümü, Zonguldak.
e-posta: dr.erelif@gmail.com
Ç›kar çak›ﬂmas› / Conflicts of interest: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir. / No conflicts declared.

www.raeddergisi.org
doi:10.2399/raed.17.92400
Karekod / QR code:

nusu olan terapötik proteinler d›ﬂ›nda, aﬂ›lar›, IVIG (intravenöz immünoglobulin) gibi kan ürünlerini ve hücre ve
gen terapilerini de kapsamaktad›r.
Biyolojik tedavi ajanlar› etkilerini nas›l
göstermektedir?
Biyolojik tedavi ajanlar›n›n en önemli özelli¤i immün
sistemin tamam›n› de¤il, “nokta at›ﬂ›” yaparak hastal›k
patogenezinde önemli olan ve hedeflenen özel bir k›sm›n› bloke etmeleridir. Günümüzde romatolojide kullan›lan biyolojik tedavi ajanlar› etkilerini baﬂl›ca üç mekanizmadan birisi ile gösterir:
• ‹lgili hastal›¤›n patogenezinde önemli yeri olan bir sitokinin etkisi bloke edilebilir. Örne¤in tümör nekrotizan faktör (TNF)-α, interlökin (IL)-1β veya IL-6 gibi
proinflamatuvar sitokinlerden bir tanesi hedef al›nabilir. Günümüzde bu mekanizmayla etki gösteren çeﬂitli
biyolojik ajanlar vard›r. Özetle infliksimab (IFX), adalimumab (ADA), golimumab (GOL), sertolizumab
(CZP) ve etanersept (ETA) TNF-α inhibisyonu yapan
biyolojik tedavi ajanlar›d›r.[3,4] Anakinra, kanakinumab
ve rilonasept ise IL-1β inhibisyonu yapan biyolojik tedavi ajanlar›d›r.[5] Di¤er yandan, tosilizumab (TCZ) IL6 reseptörü (IL-6R) üzerinden IL-6 inhibisyonu yaparak etkili olan bir biyolojik ajand›r.[6]
• B lenfositleri hedef alarak ve bu hücreleri devre d›ﬂ› b›rakarak uygunsuz immün yan›t bask›lanabilir. Örne¤in
B hücre yüzeyinde bulunan CD20 molekülüne karﬂ›
geliﬂtirilen bir monoklonal antikor olan rituksimab
(RTX), B hücre delesyonu yapan bir biyolojik ajand›r.[7]
• T lenfositlerde delesyona neden olmaks›z›n, T lenfosit aktivasyonunda görevli ko-stimülasyon hedef al›narak T hücre aktivasyonu ve sonuçta uygunsuz immün yan›t bask›lanabilir. Abatasept (ABA), bu mekanizmayla etkili olan bir biyolojik ajand›r.[8]

lir. Bunun en klasik örne¤i TCZ olup, IL-6’n›n hem
membrana ba¤l› hem de çözünür reseptörlerine karﬂ›
oluﬂturulmuﬂ bir monoklonal antikordur. IL-6’n›n
kendisine ba¤lanmad›¤› halde, reseptörüne ba¤land›¤›
için IL-6 etkisini güçlü bir ﬂekilde inhibe etmiﬂ olur.[6]
• Belirli bir sitokinin fizyolojik reseptörüyle tamamen
ayn› yap›da olan bir reseptör füzyon proteini ortama
verilerek, ilgili sitokinin gerçek reseptörüne ba¤lanmas› önlenir. Ortamdaki reseptör füzyon proteinine
ba¤lanan sitokin etkisini gösteremeyecek ve dolay›s›yla ilgili sitokinin aktivitesi inhibe olmuﬂ olacakt›r. Bu
yap›daki biyolojik ajan moleküllerinin sonunda “receptor” kelimesinden al›nt› olarak “sept” k›saltmas› kullan›l›r. Örne¤in ETA TNF-α ve TNF-β inhibisyonunda kullan›lan bir reseptör füzyon proteinidir. Rilonasept ise, IL-1 inhibisyonunda kullan›lan bir reseptör füzyon proteinidir.[5,9]
• IL-1β gibi baz› sitokinlerin zaten do¤al inhibitörleri
vard›r. Bu do¤al inhibitörlerin rekombinan formlar›,
ilgili sitokinin inhibisyonu için kullan›labilir. Bunun
en tipik örne¤i aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›lan ve IL1β inhibisyonu yapan anakinrad›r.[5]

•

•

•

Biyolojik ajanlar hangi mekanizmalarla sitokin
inhibisyonu yapabilir?
Sitokin inhibisyonunda farkl› yöntemler kullan›labilir:
• Belirli bir sitokine karﬂ› monoklonal antikor oluﬂturulabilir. Bu ﬂekilde oluﬂturulan moleküllerin sonunda,
“monoclonal antibody” ifadesinin k›saltmas› olan “mab”
eki bulunur. Yukarda adlar› geçen IFX, ADA, GOL ve
CZP do¤rudan TNF-α’ya ba¤lanarak etkisini inhibe
eden monoklonal antikor yap›s›nda biyolojik tedavi
ajanlar›d›r.[9] IL-1β’ya ba¤lanarak etkisini inhibe eden
kanakinumab ve IL-17A’ya ba¤lanarak etkisini inhibe
eden sekukinumab da monoklonal antikor yap›s›nda
biyolojik tedavi ajanlar›d›r.[5,10]
• Belirli bir sitokinin etkisini göstermek için ba¤lanaca¤›
reseptörlerine karﬂ› monoklonal antikor oluﬂturulabi-
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•

•

Hangi biyolojik tedavi ajanlar› hangi romatolojik
hastal›klar›n tedavisinde kullan›labilmektedir?
Anti-TNF ajanlar romatoid artrit (RA), ankilozan
spondilit (AS), psoriyatik artrit (PsA) ve juvenil idiyopatik artrit (JIA) gibi çeﬂitli romatizmal hastal›klar›n
tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.[11–14]
IL-1β inhibisyonu yapan biyolojik tedavi ajanlar› baﬂl›ca ailesel Akdeniz ateﬂi (FMF) gibi otoinflamatuvar
hastal›klar›n ve baz› J‹A olgular›n›n tedavisinde kullan›lmaktad›r.[5]
IL-6 inhibisyonu yapan TCZ baﬂl›ca RA tedavisinde
ve JIA’n›n sistemik ve poliartiküler formlar›n›n tedavisinde kullan›lmaktad›r. Eriﬂkin Still hastal›¤› ve
Castleman hastal›¤›n›n tedavisinde de etkin oldu¤u
gösterilmiﬂtir.[6]
B hücre arac›l› tedavilerin prototipi say›lan RTX romatolojide özellikle RA tedavisinde ve ANCA iliﬂkili
sistemik vaskülitlerin tedavisinde kullan›lmaktad›r.[7]
T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasept
baﬂl›ca RA tedavisinde kullan›lmaktad›r.[8]

Romatolojide biyolojik tedavi ajanlar›na bu ﬂekilde bir
giriﬂ yapt›ktan sonra, s›ras›yla TNF, IL-1 ve IL-6 sitokin
inhibisyonu yapan biyolojik tedavi ajanlar› hakk›nda bilgi
verilecektir. Bunlar›n ard›ndan, B hücre arac›l›, sonra da T
hücre arac›l› biyolojik tedavi ajanlar› üzerinde durulacakt›r. Yaz›n›n sonunda, ufukta görünen yeni sitokin inhibisyonu arac›l› tedavi ajanlar›ndan da k›saca bahsedilecektir.

Tümör Nekrotizan Faktör ‹nhibitörleri

Tablo 1. TNF-α’n›n biyolojik etkileri.

TNF immün savunmada düzenleyici rolü olan, fakat
bozulmuﬂ ve aﬂ›r› üretiminin sistemik inflamasyona ciddi
katk› yapt›¤› bir proinflamatuvar sitokindir. TNF-α ve
TNF-β (lenfotoksin-α) olmak üzere, baﬂl›ca iki tipi vard›r.
TNF-α RA, AS, PsA, Crohn hastal›¤› ve daha birçok sistemik otoimmün hastal›¤›n patogenezinde kilit rol oynar.
Dolay›s›yla anti-TNF ajanlar bu hastal›klar›n tedavisinde
baﬂar›yla kullan›labilmektedir.[4,11–14] Gerçekten de, çeﬂitli
anti-TNF ajanlar›n bu hastal›klarda etkinli¤i ve güvenlili¤i çeﬂitli klinik çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. Bu nedenle, anti-TNF ajanlar›n romatoloji prati¤indeki baﬂar›s›n›n, di¤er
biyolojik tedavilere öncülük etti¤i ve teﬂvik edici oldu¤u
söylenebilir.[4]
Tablo 1’de TNF-α’n›n biyolojik etkileri özetlenmiﬂ[4]
tir. Bu tabloda bahsedilen biyolojik etkilerin inhibe edilmesi, anti-TNF tedavi ile ulaﬂ›lan sonuçlar›n ço¤unu aç›klar. Örne¤in, dolaﬂan kanda lenfosit say›s›n›n art›ﬂ›, adezyon molekül inhbisyonu nedeniyle lenfositlerin inflamasyon alan›na göç edemeyiﬂiyle aç›klan›r. Nötrofil say›s›n›n
azalmas› ise, TNF inhibisyonu sonucunda GM-CSF (granülosit makrofaj koloni uyar›c› faktör) bask›lanmas› ile
aç›klan›r. Artritli eklemde ﬂiﬂli¤in h›zla gerilemesi, TNF
inhibisyonu sonucunda VEGF (vasküler endotel büyüme
faktörü) bask›lanmas› ile aç›klan›r. Çünkü VEGF inhibisyonu ödem ve kapiller s›z›nt›y› azalt›r. Akut faz yan›tlar›nda düﬂmenin nedeni, TNF inhibisyonu yan›nda, di¤er
proinflamatuvar sitokinlerin de h›zl› inhibisyonu sonucudur. B hücrelerinde inhibisyon romatoid faktör ve siklik
sitrulinize peptid antikor düzeylerinde düﬂmeye katk›da
bulunur. RA’da artm›ﬂ kardiyovasküler olay s›kl›¤›n› azaltmalar› da, sistemik inflamasyonu geriletmeleriyle do¤rudan iliﬂkilidir.[4]

•

•
•

•

•
•

TNF ve TNF reseptörleri hakk›nda genel bilgiler[4,9]
TNF ve TNF reseptörleri (TNFR’ler), FAS ligand/Fas
ve CD40 ligand/CD40 ile birlikte, hücre aktivasyonu
ve apoptozu düzenleyen bir ailenin üyeleridir.
TNF-α’n›n membrana ba¤l› (tmTNF) ve çözünür
(sTNF) olmak üzere iki farkl› tipi vard›r.
TNF-α üreten hücreler baﬂl›ca monosit ve makrofajlar olmakla birlikte, B ve T hücreleri, mast hücreleri
ve fibroblastlar da TNF-α sentezleyebilir.
TNF-α hücre içinde sentezlenir ve hücre membran›ndaki yerini alarak TmTNF’yi oluﬂturur. TACE
olarak bilinen TNF-α dönüﬂtürücü enzimin etkisiyle,
tmTNF’den biyolojik olarak aktif sTNF-α oluﬂur.
TNFR’ler de iki tiptir: p55 olarak bilinen TNF-R1 ve
p75 olarak bilinen TNF-R2.
p55 birçok hücrenin yüzeyinde yayg›n olarak bulunurken, p75 hematopoetik ve endotel hücre yüzeyle-

• Adezyon moleküllerinin sunumu (E-selektin ve ICAM-1 gibi)
• Di¤er proinflamatuvar sitoknlerin sentezi (IL-1, IL-6, GM-CSF)
• Kemokinlerin sentezi (RANTES, IL-8, MIP-1 gibi)
• T hücresi, B hücresi ve makrofajlar›n uyar›lmas›
• Regülatuvar T hücrelerinin inhibisyonu
• Matriks metaloproteinaz enzim indüksiyonu
• RANK ligand (RANK-L) sunumun artmas›
• Apoptoz indüksiyonu
• Anti-viral ve anti-tümör etkiler

•

•

•

•

•

rinde çok daha fazla miktarda bulunur. Ancak
TNFR’ler eritrositlerde bulunmaz;
sTNF baﬂl›ca p55’e ba¤lan›r; p75 ba¤lant›s› zay›ft›r;
tmTNF ise hem p55, hem de p75’e ba¤lan›r. Bunun
anlam› ﬂudur: Anti-TNF ajan sTNF’ye ek olarak,
tmTNF’ye de ba¤lan›rsa, ekstra p75 blokaj› üzerinden haha güçlü bir TNF inhibisyonu yapacakt›r.
As›nda p55 ve p75’in TNF-α ba¤lanmas› benzerdir;
fark disosiyasyon kinetiklerindedir:
- p55 ba¤lanmas› statiktir ve daha yavaﬂ ayr›lma nedeniyle geri dönüﬂümsüzdür.
- p75 ba¤lanmas› ise daha dinamiktir ve daha kolay
ayr›l›r.
sTNF-α’n›n fizyolojik etkilerinin ço¤u p55 üzerinden
olurken, p75 daha çok “ligand passing” sürecinde görevlidir.
TNF-α, p55’e ba¤land›¤›nda inflamatuvar yan›tta
önemli olan NF-κB gibi transkripsiyon faktörleri, çeﬂitli protein kinazlar ve baz› proteazlar (kaspazlar dahil) aktive olur.
Asl›nda hem p55, hem de p75’in hücre d›ﬂ› k›s›mlar›
vard›r ve ve bunlar›n koparak dolaﬂ›ma kar›ﬂmalar› sonucu oluﬂan çözünür TNFR’ler (sTNFR’ler), dolaﬂ›mdaki TNF-α’ya ba¤lanarak etkisini göstermesine engel
olur. Di¤er bir anlat›mla sTNF’ler do¤al TNF-α inhibitörleri olarak görev görür.
TNF nas›l inhibe edilebilir?

TNF-α’ya karﬂ› monoklonal antikor oluﬂturulur veya
ortama reseptör füzyon proteini verilerek, sTNFR’lerin
etkisine benzer ﬂekilde TNF inhibisyonu yap›labilir.
TNF inhibisyonu yapan tüm ajanlar farmakolojik
olarak birbiriyle ayn› m›d›r?[4,15,16]
• Monoklonal yap›daki ajanlar TNF-α’y› bloke ederken, ETA ek olarak TNF-β’y› da inhibe eder.
• IFX, ADA ve GOL isimli monoklonal yap›daki antiTNF’ler IgG1 antikorlar›d›r; CZP ise Fc k›sm› içer-
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meyip, sadece IgG1’in Fab k›sm›n›n pegile edilmesiyle oluﬂmuﬂtur. ETA ise IgG1 k›sm› içeren reseptör
füzyon proteinidir (ﬁekil 1).
• Tüm anti-TNF ajanlar sTNF-α’ya ba¤lan›r; ancak
tmTNF-α’ya ba¤lanmada farkl›l›klar vard›r:
-

Etanersept baﬂl›ca sTNF’ye ba¤lan›r; tmTNF ba¤lanmas› zay›ft›r.
- Monoklonal anti-TNF’ler ise hem sTNF, hem de
tmTNF’ye ba¤lan›rlar.
• Bu nedenle, monoklonal anti-TNF ajanlar›nda ekstra
p75 blokaj› ve sonuçta çok daha güçlü TNF inhibisyonu olur.
• Özellikle tmTNF’ye daha ön planda ba¤lanabilen
monoklonal anti-TNF’ler, bu süreçte ba¤land›klar›
hücreye ters sinyal de gönderirler. Ters sinyalizasyon
sonucunda monosit örne¤inde oldu¤u gibi, hücrenin
TNF-α ve di¤er proinflamatuvar sitokinler olan IL-6
ve IL-1β üretmesi de inhibe edilebilir. Bunun pratik
önemi, bir anti-TNF ajan›n, ortamdaki TNF-α’n›n
blokaj› d›ﬂ›nda, ek olarak monositlerden yeni TNF-α

ﬁekil 1. Farkl› anti-TNF ajanlar›n moleküler yap›lar›.[9]
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ve farkl› baz› proinflamatuvar sitokinlerin üretimini
de inhibe edebilmesidir. Ters sinyalizasyonun bir baﬂka sonucu da, lenfosit ve monositlerde apoptoza ve
nötrofillerde degranülasyona neden olabilmesidir.
• Özetle, monoklonal anti-TNF ajanlar ETA’dan daha
güçlü TNF inhibisyonu yaparlar. Bunda, ters sinyal
etkisiyle hem apoptoz, hem de daha güçlü anti-inflamatuvar etkinlik yapmalar›n›n da katk›s› vard›r. Fakat
burada vurgulanmas› gereken önemli bir konu vard›r.
Farmakolojik etkinlikte aralar›nda farkl›l›k olmas›na
ra¤men, RA, AS, PsA gibi romatolojik hastal›klar›n
hiçbirisinde klinik etkinlik aç›s›ndan herhangi bir anti-TNF ajan›n di¤erinden daha üstün oldu¤unu gösteren bir çal›ﬂma yoktur.[4]
Etanersept (ETA)
1999’da RA tedavisinde FDA taraf›ndan onaylanan ilk
anti-TNF ajand›r. ‹ki tane p75 (TNFR2) reseptörünün
IgG’nin Fc k›sm›yla birleﬂtirildi¤i, dimerik füzyon proteinidir. Fc k›sm› CH2, CH3 ve menteﬂe (hinge) bölgelerini
de içerir. Hamster over hücrelerinde üretilmiﬂtir ve mole-

kül a¤›rl›¤› 150 kDa’dur. Ayn› anda iki tane birden TNF
molekülüne ba¤lanabilir ve bunlar›n gerçek reseptörlerine
ba¤lanmas›n› önleyerek etkilerini inhibe etmiﬂ olur. Monoklonal yap›daki anti-TNF’ler sadece TNF-α’y› inhibe
ederken, ETA ek olarak TNF-β’y› da inhibe eder. ETA ön
planda sTNF inhibisyonu yapan, tmTNF inhibisyonu pek
yapmayan bir ajand›r. Bunun da etkisiyle, monoklonal anti-TNF ajanlardan farkl› olarak, TNF sunan hücrelerde
parçalanmaya veya apoptoza neden olmaz.[4,9]
Eriﬂkin RA olgular›nda ETA yar› ömrü 102 (±30) saat
olup, 4.1 gün ile 12.5 gün aras›nda de¤iﬂen bir menzili vard›r. ‹laç klirensinin 4–8 yaﬂ aras› çocuklarda biraz azalabildi¤i bildirilmiﬂtir. Haftada bir 50 mg alan ve haftada iki kere 25 mg alan RA hastalar› aras›nda ilac›n sabit kararl› serum konsantrasyonlar› benzer bulunmuﬂtur. Dolaﬂ›mdan
temizlenmesinin retiküloendoteliyal sistemde Fc reseptör
ba¤lanmas› yoluyla oldu¤u düﬂünülmektedir. MTX’in
ETA farmakokineti¤i üzerine bir etkisi yoktur.[4,9]
ETA eriﬂkin dozu haftada bir 50 mg veya haftada iki
kere 25 mg subkutan (SK) enjeksiyondur.[4]
‹nfliksimab (IFX)
‹lk kez 1998’de Crohn hastal›¤› için ve ard›ndan
1999’da RA tedavisi için onay alm›ﬂt›r. ‹nsan IgG1κ sabit
bölgesinin fare de¤iﬂken bölgesi ile birleﬂtirilmesiyle oluﬂmuﬂ kimerik do¤ada monoklonal anti-TNF-α antikorudur. cA2 için kodlanm›ﬂ DNA klonu ile transfekte edilmiﬂ
fare miyelom hücre soyundan üretilmiﬂtir. Hem sTNF,
hem de TmTNF’ye yüksek afinite ile ba¤lanarak, in-vitro
ve in-vivo TNF nötralizasyonu yapar. TNF sunan hücrelerde in-vitro ortamda antikor arac›l› hücresel sitotoksisiteye neden olur. Di¤er monoklonal anti-TNF ajanlar gibi
sadece TNF-α’ya ba¤lan›r; TNF-β’ya ba¤lanamaz. 3–10
mg/kg dozlar›nda RA ve Crohn hastalar›nda medyan terminal yar› ömrü 8–9.5 gün (ortalama 210 saat) olarak ölçülmüﬂtür. 3–20 mg/kg doz menzilinde lineer ve doz ile
iliﬂkili farmakokinetik profil göstermiﬂtir. MTX (7.5
mg/hafta) ile birlikte kullan›ld›¤›nda IFX serum düzeyinin
hafif daha yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir. IFX tedavisi s›ras›nda HACA olarak bilinen insan anti-kimerik antikorlar›n
geliﬂebildi¤i ve HACA’lar›n ilac›n klirensini art›rd›¤› ve serum düzeylerini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.[4]
IFX dozu RA için 3 mg/kg/gün; AS ve PsA için 5
mg/kg/gün olup, dozlar tedavinin s›f›r›nc›, ikinci, alt›nc›
haftas›nda ve sonra her 6–8 haftada bir infüzyonla verilir.[4]
Adalimumab (ADA)
‹lk kez Aral›k 2002’de onay alm›ﬂt›r. “Faj display” teknolojisi ile üretilmiﬂ, tamamen insan yap›da IgG1 monoklonal anti-TNF-α monoklonal antikorudur. Temizlenme
yar› ömrü 10–20 gün (ortalama 14 gün) olup, günlük uygu-

lamada her iki haftada bir 40 mg SK enjeksiyon ﬂeklinde
verilir ve 131 (±56) saat içinde maksimum serum konsantrasyonuna ulaﬂ›r. Di¤er monokonal anti-TNF ajanlar gibi, hem sTNF, hem de tmTNF’yi ba¤lar; TNF-β’ya ise
ba¤lanmaz. Ortamda kompleman varl›¤›nda, TNF sunan
hücrelerde parçalanmaya neden olur. MTX ile birlikte verilmesi, adalimumab klirensini %29–44 azalt›r.[4]
ADA eriﬂkin dozu iki haftada bir 40 mg SK enjeksiyondur.[4]
Golimumab (GOL)
‹lk kez 2009’da RA, PsA ve AS tedavisinde onay alm›ﬂt›r. TNF ile immünize edilmiﬂ transgenik farelerden, genetik mühendisli¤i kullan›larak insan IgG1 ﬂeklinde üretilmiﬂ
ve sonuçta tamamen insan yap›da monoklonal antikordur.
Aminoasit dizilimi insan “germline” IgG1 ile uyumludur.
‹nsan TNF-α için afinitesi ve nötralizasyon kapasitesi çok
yüksektir. Afinitenin yüksek olmas›n›n önemli bir nedeni
in-vivo üretimdir. Hem sTNF-α hem de tmTNF-α’ya
ba¤lanabilir. GOL eriﬂkin dozu ayda bir 50 mg SK enjeksiyondur.[4]
Sertolizumab pegol (CZP)
Di¤er monoklonal antikorlar gibi, hem sTNF-α, hem
de tmTNF-α’ya ba¤lanarak nötralize eder. Humanize bir
monoklonal antikorun, rekombinan yap›da ve polietilen
glikol ile pegilize edilmiﬂ antijen ba¤lay›c› (Fab) fragman›d›r. Bu yeni molekülü, tüm di¤er anti-TNF ajanlardan
farkl› k›lan iki temel özelli¤i vard›r: Bu özellikler Fc k›sm›n›n olmamas› ve molekülün pegilize olmas›d›r. Bilindi¤i
gibi immünoglobulinlerin (Ig) prototipi olarak kabul edebilece¤imiz IgG molekülü, iki tane Fab (fragment antigen
binding) ve bir tane Fc (fragment cristallizable) k›sm›ndan
oluﬂur. Fab bölgelerinin görevi antijen ba¤lamakt›r. Fc
bölgesinin görevi ise kompleman proteinleri ile etkileﬂime
girmektir. Fc bölgesi sayesinde, IgG çeﬂitli hücrelerdeki Fc
reseptörlerine (FcR’ler) ba¤lanabilir. Di¤er anti-TNF
ajanlar›n aksine, CZP’de Fc bölgesi bulunmaz. Bu nedenle in vitro ortamda komplemana ba¤›ml› veya antikor ba¤›ml› hücresel arac›l› sitotoksisiteye neden olmaz. Fc bölgesinin olmay›ﬂ›n›n CZP’ye sa¤lad›¤› di¤er bir potansiyel
avantaj da, düﬂük immünojenisite potansiyelidir. Fc bölgesi olmad›¤› için, nötralizan veya non-nötralizan antikor geliﬂme olas›l›¤›n›n daha zay›f oldu¤u öne sürülmüﬂtür.[4,17,18]
Fc bölgesinin olmamas›, ayn› zamanda CZP’nin plasental transferini de oldukça azalt›r. Bunun nedeni,
Brambell reseptörü olarak ta bilinen neonatal Fc reseptörüne (FcRn) ba¤lanamay›ﬂ›d›r.[4,19]
CZP’nin di¤er bir özelli¤i de, TNF molekülüne bivalan
de¤il, monovalan ba¤lanmas›d›r. Böylece, immün kompleks oluﬂumunu ve dolay›s›yla nötrofil degranülasyonu ve
süperoksit oluﬂumunu azalt›r.[3,4]
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CZP’nin in-vitro ortamda insan TNF-α için afinitesi
yüksektir; ortalama ayr›ﬂma sabiti olarak bilinen KD de¤eri di¤er monoklonallerden daha düﬂüktür. CZP farmakokineti¤i yaﬂ, cinsiyet, ›rk ve hafif renal yetmezlikten etkilenmemektedir. Bununla birlikte orta ve ileri düzey renal yetmezlik ve hepatik yetmezli¤in CZP farmakokineti¤i üzerindeki etkisiyle ilgili yeterli veri yoktur. Di¤er
anti-TNF ajanlara benzer ﬂekilde, CZP’nin de MTX ile
birlikte verilmesi durumunda anti-ilaç antikor s›kl›¤›n›n
daha düﬂük oldu¤u ve CZP terapötik plazma düzeylerinin daha iyi korundu¤u da gösterilmiﬂtir.[3,4]
CZP eriﬂkin dozu s›f›r›nc›, ikinci ve dördüncü haftada
400 mg ve sonra her iki haftada bir 200 mg SK enjeksiyondur.[4,18]
Pegilasyon nedir? Pegilasyonun avantajlar›
nelerdir?
“PEG” k›saltmas›, polietilen glikol kelimesinden köken
al›r. Suda çözünebilen ve suyu emerek ﬂiﬂen bir polimer
olup, çok say›da tekrarlayan “CH2–O-CH2” eter gruplar›ndan oluﬂur. Söz konusu eter gruplar›n›n say›s› moleküler a¤›rl›¤› belirler. Pegilasyon ise, PEG gruplar›n›n kovalan ba¤larla proteinlere ba¤lanmas› anlam›na gelir. Pegilasyon CZP’nin renal klirensini azaltarak, dolaﬂ›mda kal›ﬂ
süresini ve sonuçta etkinli¤ini art›r›r. Zaten sertolizumab
sadece tek bir Fab fragman›ndan oluﬂan küçük bir molekül
oldu¤u için, pegile edilmedi¤i takdirde, dolaﬂ›mda uzun
süre kalmas› ve etkin olmas› beklenemezdi. Ayr›ca pegilasyon CZP’nin iltihapl› bölgeye daha kolay ulaﬂmas›n› ve
orada daha uzun süre kalmas›n› sa¤lar. Pegilasyonun mast
hücrelerinde non-immün degranülasyonu da azaltt›¤› ve
bunun da enjeksiyon yeri reaksiyonlar›n›n nadir olmas›n›
aç›klayabilece¤i düﬂünülmektedir.[4,20–22]
Bir anti-TNF ajan›n TNF molekülüne monovalan
veya bivalan ba¤lanmas›n›n bir önemi var m›d›r?
Evet. CZP d›ﬂ›ndaki anti-TNF ajanlar TNF molekülüne bivalan ba¤lan›rlar ve sonuçta immün kompleks geliﬂimine neden olurlar. Oysa CZP sadece tek bir Fab fragman›ndan oluﬂtu¤u için, TNF molekülüne monovalan
ba¤lanma gösterir ve di¤erlerinden farkl› olarak immün
kompleks geliﬂimine neden olmaz. Böylece, nötrofil degranülasyonu ve reaktif oksijen radikal üretiminde art›ﬂ gibi
sekonder problemlerin de önüne geçilmiﬂ olur.[3,4,18]

TNF ajanlar›nda, ETA’ya göre biraz daha fazla olmas›n›n
nedeni budur. IFX gibi monoklonal anti-TNF ajanlar›n›n
makrofajlara ters sinyal göndermesi granülom yap›s›n›n
bozulmas›na neden olur. Bu durum sarkoidoz ve Crohn
hastal›¤› gibi hastal›klar›n tedavisinde IFX’in daha etkin,
fakat ETA’n›n etkisiz olmas›n› aç›klar. Fakat söz konusu
granülom TB savunmas›nda görevli granülom oldu¤unda,
bu kez IFX, ETA’ya göre daha yüksek TB riski taﬂ›yabilmektedir. Üveitin eﬂlik etti¤i AS olgusunda, ETA yerine,
monoklonal anti-TNF ajanlar›n tercih edilme gerekçesi
de, üveit varl›¤›nda daha etkin TNF inhibisyonu gereksinimidir.[4,12,23]
α inhibisyonu özellikle tüberküloz
Niçin TNF-α
gibi granülomatöz enfeksiyonlara yatk›nl›k
yaratmaktad›r?
TNF-α özellikle granülom oluﬂumunda ve idamesinde
vazgeçilmez bir sitokin oldu¤u için, TNF-α eksikli¤inde
granülomatöz enfeksiyonlar ve bunlar›n prototipi say›labilecek TB ön plana ç›kmaktad›r. Normalde TB basilleri ile
karﬂ›laﬂma sonras›nda, pulmoner makrofajlar basilleri fagosite eder. Hedef, sitokin arac›l› makrofaj aktivasyonu
yard›m›yla, fagosite edilen basillerin öldürülmesidir, fakat
bu kolay bir ﬂey de¤ildir. Bu süreçte granülom oluﬂumu
baﬂlat›l›r. TNF-α ve di¤er proinflamatuvar sitokinler,
ICAM-1 gibi adezyon moleküllerinin sunumunu ve ortamdaki kemokin düzeyini art›rarak dolaﬂ›mdaki nötrofil
ve monositlerin alveoler ve intersisyel alanlara göç etmesini uyar›r. Granülom oluﬂumunda ve idamesinde önemli
olan baﬂl›ca sitokinler TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-15 ve IL1β’d›r. TNF-α bir yandan da, lokal lenf bezlerindeki dendritik hücrelerin daha iyi antijen sunumu aç›s›ndan olgunlaﬂmalar›na katk›da bulunur. Olgunlaﬂm›ﬂ dendritik hücrelerin antijen sundu¤u efektör T hücreleri de, TNF-α ve
IFN-γ üretir. Özellikle IFN-γ, basilleri fagosite etmiﬂ
makrofajlar›n enzimatik aktivitesini uyararak basillerin daha etkin olarak öldürülmesine katk›da bulunur. Sonuç olarak konumuz olan TNF-α, IFN-γ’n›n da yard›m›yla granülom yap›s›n›n ﬂekillenmesinde ve idamesinde oldukça
önemlidir. Granülom oluﬂumu, mikobakteriyel enfeksiyonlar›n çok önemli bir özelli¤i olup fagositoz sonras›nda,
makrofaj içinde canl› kalan inatç› basilleri s›n›rlamak
amaçl›d›r. Yani, basillere karﬂ› immün yan›t tamamen bak[24]
terisidal de¤ildir; bakteriostatik yönü de vard›r.
Anti-TNF tedavilerde görülebilen yan etkiler

Monoklonal anti-TNF ajanlar›n farmakolojik olarak
etanersepte göre daha güçlü TNF inhibisyonu
yapmalar›n›n avantaj ve dezavanlajlar› var m›d›r?
Aﬂa¤›da daha ayr›nt›l› tart›ﬂ›laca¤› gibi, lokal k›lavuzlara
göre tarama yap›lmad›¤› ve tedbir al›nmad›¤› takdirde, tüberküloz (TB) geliﬂme yan etkisinin monoklonal anti16
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TNF inhibisyonu yapan ajanlar RA, JIA, AS, PsA ve
daha bir çok hastal›¤›n tedavisinde bir ç›¤›r açm›ﬂt›r ve
asl›nda göreceli olarak güvenlidirler. Bununla birlikte bu
ajanlar›n yan etki potansiyelleri vard›r ve bu yan etkiler
Tablo 2’de özetlenmiﬂtir.[4] Tablo 3’te de, anti-TNF tedavilerin kullan›lmas›n›n sak›ncal› olabilece¤i belli baﬂl›

durumlar özetlenmiﬂtir. Belli baﬂl› yan etkilerden aﬂa¤›da
madde madde bahsedilecektir:
• ‹nfüzyon reaksiyonlar›: IFX ile geliﬂen infüzyon reaksiyonu s›kl›¤› klinik çal›ﬂmalarda daha yüksek bildirilse
de, klinik uygulamada ciddi reaksiyonlar %1 civar›d›r.
‹nfüzyon s›ras›nda veya sonraki ilk iki saat içinde de¤iﬂen derecelerde baﬂ a¤r›s›, bulant›, kaﬂ›nt›, ürtiker, deri
döküntüsü, üﬂüme titreme, taﬂikardi ve dispne görülebilir; hatta ciddi durumlarda anafilaktik reaksiyon geliﬂebilir. ‹nfüzyonun h›zl› verilmesi bu riski art›r›r ve genelde infüzyon h›z›n›n azalt›lmas› ile bu yan etki azalt›labilir. Hafif reaksiyonlar›n önlenmesinde, infüzyon
öncesinde parasetamol, antihistaminik ve k›sa etkili
kortikosteroid verilmesi iﬂe yarayabilir. E¤er hastada
HACA geliﬂmiﬂ ise, infüzyon reaksiyonu geliﬂme riski
daha da artar. IFX dozunun daha yüksek tutulmas›n›n
ve beraberinde MTX verilmesinin, immünojenisite sorununu azaltabildi¤i düﬂünülmektedir. Özellikle Crohn
hastal›¤›nda, IFX tedavisine ara verilmesi ve tekrar baﬂlanmas›n›n reaksiyonlar› art›rabildi¤i gözlenmiﬂtir. IFX
infüzyonlar›n›n deneyimli personel taraf›ndan yavaﬂ
olarak ve uygun müdahelenin yap›labilece¤i ortamlarda
yap›lmas› önerilir.[4]
• Subkutan enjeksiyon yeri reaksiyonlar›: RA klinik
çal›ﬂmalar›nda ADA ile %20 ve ETA ile %37 s›kl›¤›nda bildirilmiﬂse de, bu yan etki günlük uygulamada daha az görülür ve nadiren ilac›n kesilmesini gerektirecek
ﬂiddettedir. Tedaviye baﬂland›ktan sonraki ilk 4–8 hafta içinde görülebilir. Genelde hafiftir ve yedi gün içinde geçer. TEMPO çal›ﬂmas›nda, tek baﬂ›na ETA alan
hastalara göre, ETA + MTX kombinasyonu alan hastalarda daha az enjeksiyon yeri reaksiyonu görülmüﬂtür.
Enjeksiyon yeri reaksiyonlar› bazen plasebo alan hastalarda da görülebilir; gerçekten de bir klinik çal›ﬂmada
CZP grubunda %6.4, plasebo grubunda ise %6.5 s›kl›¤›nda bulunmuﬂtur. Hem CZP, hem de GOL çal›ﬂmalar›nda enjeksiyon yeri reaksiyonlar›n›n %1.5 civar› oldu¤u ve hiçbir hastada ilac›n kesilmesinin gerekmedi¤i
bildirilmiﬂtir. Enjeksiyon yeri reaksiyonlar›n›n GOL ve
CZP ile daha az görüldü¤ü ﬂeklinde gözlemler vard›r.
GOL için tampon solüsyonu olarak L histidin kullan›lmas›n›n ve enjekte edilen ilaç hacminin az olmas›n›n
bunda katk›s› olabilir. Di¤er yandan, CZP’nin bünyesinde bulunan PEG, non-immün arac›l› mast hücre
degranülasyonunu inhibe ettti¤i için, ortama saç›lan
inflamatuvar mediyatör miktar› daha az olmaktd›r.
CZP ile enjeksiyon yeri reaksiyonunun hafif olmas› bu
ﬂekilde aç›klanmaktad›r.[4,18,21]
• Enfeksiyonlar: TNF-α, vücut savunmas›nda önemli
bir proinflamatuvar sitokin oldu¤u için, anti-TNF tedavisi, özellikle hücre içi enfeksiyöz ajanlarla olan enfeksiyonlar daha belirgin olmakla birlikte, asl›nda her türlü

Tablo 2. TNF inhibitörü ajanlarla gözlenen yan etkiler.
S›k görülenler
• Enjeksiyon yeri reaksiyonlar›
• ‹nfüzyon reaksiyonlar›
• Üst solunum yolu enfeksiyonlar›
Daha az görülen yan etkiler
• Ciddi enfeksiyonlar
• Mikobakteriyel enfeksiyonlar
• Fungal enfeksiyonlar
• F›rsatç› enfeksiyonlar
• Viral enfeksiyonlar (herpes zoster, hepatit B)
• Lenfoma ve maligniteler
• Otoimmünite, otoantikorlar, lupus benzeri hastal›k
• Kalp yetmezli¤i
• Sitopeniler
• Demiyelinizan hastal›klar
• Hepatotoksisite
Çok nadir veya belirsiz iliﬂki
• Kilo art›ﬂ›
• Pulmoner fibroz
• Ast›m
• Eriﬂkin respiratuvar distres sendromu
• Granülomatöz akci¤er hastal›¤›
• Kolon perforasyonu
• Vezikokolik fistül
• Parestezi
• Nöropati
• Konvülsiyon
• Düﬂük ayak
• Astenozoospermi
• Glomerülonefrit
• Proliferatif lupus nefriti

enfeksiyona yatk›nl›k yaratmaktad›r. Yukarda da tart›ﬂ›ld›¤› gibi, TNF-α’n›n endotel hücre aktivasyonu, adezyon molekül sunumunun art›r›lmas›, inflamatuvar hücrelerin inflamasyon alan›nda toplanmas›n›n kolaylaﬂt›r›lmas›, prokoagülan etki ile enfeksiyon ajan›n yay›lma-

Tablo 3. TNF inhibitörü ajanlar›n kullan›m› için göreceli kontrendikasyonlar.[4]
• Sistemik lupus eritematozus
• Demiyelinizan hastal›klar›, multipl skleroz ve optik nörit
• Aktif ve ciddi enfeksiyon
• Tekrarlay›c› ve kronik enfeksiyon
• Tedavi edilmemiﬂ aktif veya latent mikobakteriyel enfeksiyonlar
• Hepatit B enfeksiyonu
• Konjestif kalp yetmezli¤i
• Gebelik
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s›n›n önlenmesi ve granülom yap›s›n›n kuvvetlendirilmesi gibi, enfeksiyonlarla mücadeleyi kolaylaﬂt›ran çeﬂitli etkileri vard›r. Sonuç olarak, anti-TNF tedaviyle
enfeksiyon yatk›nl›¤› olmas› kaç›n›lmazd›r. Görülebilen
enfeksiyonlar›n spektrumu oldukça geniﬂtir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit, farenjit, bronﬂit ve idrar
yolu enfeksiyonu gibi daha az ciddi enfeksiyonlar yan›nda, pnömoni, sellülit, septik artrit, eklem protez enfeksiyonlar›, apse, divertikülit, piyelonefrit ve sepsis gibi
ciddi enfeksiyonlar da görülebilir. Kontrollü klinik çal›ﬂmalarda d›ﬂlama kriterleri nedeniyle ko-morbiditeleri
ve enfeksiyon yatk›nl›¤› olan hastalar al›nmad›¤› için,
baz› klinik çal›ﬂmalarda anti-TNF ajan ile, plasebo veya
aktif kontrol gruplar›na göre ciddi enfeksiyon s›kl›¤›nda
art›ﬂ görülmedi¤i rapor edilmiﬂtir. Bununla birlikte ATTRACT ve ASPIRE çal›ﬂmalar›nda ciddi enfeksiyon
s›kl›¤› IFX/MTX grubunda %5.4 ve sadece MTX grubunda %3.4 bildirilmiﬂtir. IFX, ETA ve ADA ile yap›lm›ﬂ seçilmiﬂ klinik çal›ﬂmalar›n dâhil edildi¤i bir metaanalizde, anti-TNF ajan alan hastalarda, kontrol gruplar›na göre, ciddi enfeksiyonlar için havuzlanm›ﬂ odds
oran› 2 olarak bildirilmiﬂtir. Di¤er yandan, anti-TNF
tedavisiyle inflamasyonun kontrol alt›na al›nmas› sayesinde, immün sistemin toparlad›¤›, Treg hücre fonksiyonlar›n›n düzeldi¤i ve bunun da immün sistemin enfeksiyonlarla mücadelesini olumlu etkileyece¤i de öne
sürülmüﬂtür.[4,25] Anti-TNF ajanlara ba¤l› enfeksiyonlarla ilgili di¤er bir gözlem de, tedaviye baﬂland›ktan sonraki ilk 6 ay içinde bu riskin en yüksek oldu¤u ve bu riskin zaman içnde azald›¤›d›r. Fakat bu gözlemde zaman
içinde enfeksiyona yatk›n hastalar›n ay›klanmas›, bu
hastalarda ilac›n kesilmesi ve izlemden ç›kmalar›n›n da
katk›s› olabilir. Do¤al olarak, anti-TNF ajanlar aktif enfeksiyon varl›¤›nda veya tekrarlayan enfeksiyonlar› olan
hastalarda kullan›lmamal›d›r. Romatizmal hastal›k aktivitesi yüksek bile olsa, ciddi enfeksiyon yatk›nl›¤› olan
hastalarda anti-TNF tedavi vermeden önce, çok iyi bir
“risk-yarar” oran› hesaplamas› yap›lmal›d›r.[4] Elektif
majör cerrahiye gidecek hastalarda (örne¤in eklem protez operasyonlar› gibi), anti-TNF ajanlar›n en az bir
doz süresi (ADA için 14 gün, ETA için bir hafta, IFX
için 6–8 hafta) öncesinden kesilmesini öneren yazarlar
vard›r. Bu öneri kan›ta dayal› olmasa da, uzman görüﬂünü yans›tmaktad›r ve bizim de fikrimiz ayn› yöndedir.[4]
• Tüberküloz: Yukarda ayr› bir bölümde tart›ﬂ›ld›¤› gibi, anti-TNF ajanlar TB’ye yatk›nl›k yaratmaktad›r. Bu
yatk›nl›k monoklonal anti-TNF ajanlarda daha fazla olmakla birlikte, tüm anti-TNF tedavilerin ortak özelli¤idir. TB geliﬂimi tedavinin erken döneminde olabilmektedir ve klasik pulmoner TB d›ﬂ›nda ekstrapulmoner
TB da görülebilir. Anti-TNF tedavisi s›ras›nda TB riskini azaltmak için, bizim ülkemiz de dahil, bir çok ülke
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lokal tedavi öncesi tarama k›lavuzlar› geliﬂtirmiﬂtir. Anti-TNF tedaviye aday hastalar, bu k›lavuzlara uygun bir
ﬂekilde taran›r ve sadece uygun hastalar, gerekli önlemler al›narak tedaviye al›n›rsa TB komplikasyonu riski
belirgin bir ﬂekilde azalmaktad›r.[4,26–29] Ülkemizde ilk
k›lavuz gö¤üs hastal›klar› ve TB uzmanlar›n›n da kat›l›m›yla 2002 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ ve bu k›lavuz May›s
2005’te revize edilmiﬂtir. Türk Romatoloji Derne¤i ve
Türk Toraks Derne¤i iﬂbirli¤iyle bu k›lavuz önümüzdeki aylarda tekrar güncellenme aﬂamas›ndad›r. Bu k›lavuzda anti-TNF tedavisi baﬂlanacak hastalarda latent
TB aç›s›ndan taraman›n nas›l yap›laca¤› ve hangi durumlarda ve nas›l TB profilaksisi verilece¤i karara ba¤lanm›ﬂt›r. Özetle aktif TB olan hastalara anti-TNF tedavisi verilemez. Tüberkülin deri testi (TDT) 5 mm alt›nda olan ve/veya interferon gama arac›l› testi (IGRA)
negatif olan hastalara izoniyazid (INH) profilaksisine
gerek olmadan ilaç baﬂlanabilir. TDT 5 mm ve üzeri ç›kan ve/veya IGRA pozitif olanlarda latent TB oldu¤u
kabul edilir ve anti-TNF tedavisinin bir ay öncesinden
baﬂlanarak, 9 ay süreli INH profilaktik tedavisi verilir.
Hastalar yak›ndan izlenir.[30]
• Di¤er f›rsatç› enfeksiyonlar: Bu grupta Mycobacterium avium intracellulare gibi atipik mikobakteriler, histoplazmosis, pnömosistozis, aspergilloz, coccidiomycosis, sporotrikozis, nokardiyozis, listeriyozis gibi
fungal ve di¤er f›rsatç› enfeksiyonlar ve sitomegalovirüs ve herpes zoster gibi viral enfeksiyonlar akla gelmektedir. Anti-TNF tedavisi alan hastalar, çi¤ etle
bulaﬂabilecek paraziter hastal›klar aç›s›ndan, etli çi¤
köfte, çi¤ salam, sucuk ve sosis yememeleri konusunda uyar›lmal›d›r.[4]
• Maligniteler: Toplum kökenli çal›ﬂmalarda zaten RA
olgular›nda lenfoma (özellikle non-Hodgkin) görülme
s›kl›¤›nda hafif (2–3 kat) bir art›ﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Hasta yaﬂ› ve inflamatuvar aktivite artt›kça bu riskin artt›¤› düﬂünülmektedir. Anti-TNF ilaç alan baz› RA olgular›nda tedavinin ilk 6–24 ay›nda daha fazla olmak
üzere, özellikle diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin
lenfoma görülebilmektedir. Anti-TNF alan RA olgular›nda lenfoma geliﬂme riskinin artm›ﬂ oldu¤unu bildiren baz› çal›ﬂmalar olsa da, genel görüﬂ anti-TNF alan
veya sadece temel etkili ilaç alan RA gruplar› aras›nda
lenfoma görülme s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark olmad›¤› yönündedir. Anti-TNF alan RA olgular›n›n genelde
tedaviye dirençli ve daha a¤›r hastal›k aktiviteli RA olgular› oldu¤u ve lenfoma geliﬂimini belirlemede antiTNF ilaçtan ziyade, RA aktivitesinin daha önemli oldu¤u da unutulmamal›d›r.[4,31,32] Soruna genel malignite
e¤ilimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, yeni bir sistematik literatür derlemesi ve metaanalizde, anti-TNF als›n veya
almas›n, RA olgular›nda alt› çal›ﬂmadan elde edilen ha-

vuzlanm›ﬂ malignite riski 0.94 (%95 CI, 0.84–1.05) olarak hesaplanm›ﬂt›r. Anti-TNF ilaç kullan›m süresindeki art›ﬂ›n malignite geliﬂme riskini art›rmad›¤› da bildirilmiﬂtir. Eski malignite riski olan RA olgular›nda yeni
veya nüks malignite riskinin daha yüksek oldu¤u, ancak
anti-TNF tedavinin bunu daha fazla art›rmad›¤› da bildirilmiﬂtir. Fakat farkl› sonuç veren çal›ﬂma ve metaaalizler de vard›r. Örne¤in monoklonal anti-TNF ajanlarla malignite riskinin artt›¤› ve daha yüksek anti-TNF
dozlar›nda bu riskin daha da artt›¤› da bildirilmiﬂtir.
ANCA iliﬂkili vaskülitlerde yap›lan 180 hastal›k ve 9 ayl›k bir çal›ﬂmada, plasebo grubunda hiç rastlanmaz iken,
ETA kullanan hasta grubunda 6 hastada solid malignite ç›kmas›, bu hastalar›n geçmiﬂte siklofosfamid tedavisi almalar›yla da aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sonuç olarak,
en az›ndan baz› yüksek riskli hasta gruplar›nda, antiTNF kullan›m›nda solid tümör geliﬂme riskinin artabilece¤i varsay›m› yap›lm›ﬂt›r.[4,31,32] Bu arada son dönemde baz› çal›ﬂma sonuçlar›, anti-TNF tedavi alan hastalarda non-melanom deri kanseri riskinin anlaml› olarak
artt›¤›n› göstermiﬂtir: göreceli risk 1.45 (CI, 1.15–1.85).
Bu nedenle birçok romatolog tedavi baﬂ›nda ve y›lda bir
kapsaml› deri muayenesi istemektedir.[4,31,32]
• ‹mmünojenisite: Son dönemde oldukça popüler olan,
fakat tart›ﬂmal› bir konudur. Tamamen insan kökenli
bile olsa, anti-TNF ajanlara karﬂ› zaman içinde ilaç-antikorlar› geliﬂebilmektedir. Bu antikorlar “nötralize
edeni” veya “nötralize-etmeyen” ﬂekilde olabilir. ‹lac›n
fonksiyonunu bozabilir veya immün kompleks geliﬂimine neden olarak klirensini h›zland›rabilir ve sonuçta etkinli¤ini azaltabilir. RA olgular›nda anti-TNF ajan ile
birlikte verilen MTX’in bu immünojeniteyi azaltabildi¤i bildirilmiﬂtir. ‹mmünojenisitenin RA olgular›na göre, AS olgular›nda daha az olabilece¤i düﬂünülmektedir. Ancak bunda, en az›ndan IFX için, AS tedavisinde
daha yüksek dozlar›n kullan›lmas›n›n da katk›s› olabilir.
Reseptör füzyon proteini olan ETA’da ve Fc reseptörü
olmayan CTZ’de immünojenisitenin daha az oldu¤u
öne sürülmektedir. Anti-ilaç antikorlar›n bak›lmas›nda
metodolojinin sorunlu ve zor olmas› da, merak edilen
baz› sorular›n güvenilir bir ﬂekilde yan›tkanmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. Zaten bu nedenle, araﬂt›rma amaçl› d›ﬂ›nda, anti-TNF alan hastalarda rutin anti-ilaç antikorlar›n›n bak›lmas› önerilmemektedir.[4,21,33–35]
• Otoimmün yan etkiler: Yaklaﬂ›k %40 olguda antinükleer antikor pozitifli¤i geliﬂir ve süre uzad›kça bu
s›kl›k artar. Temel mekanizma normalde TNF’nin
inhibe etti¤i IL-10 ve IFN-α düzeylerindeki art›ﬂt›r.
Her iki sitokin de B hücrelerini uyar›r. Anti-TNF
alan RA olgular›nda dsDNA antikor geliﬂme s›kl›¤› da
%5–10 olarak bulunmuﬂtur. Ancak ilaca ba¤l› lupus
geliﬂme s›kl›¤› nadir olup %0.2–0.4’tür. Anti-TNF
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tedavisi s›ras›nda bu otoantikorlara düzenli bak›lmas›
önerilmez. Ancak bu otoantikor pozitifli¤ine eﬂlik
edebilen lupus deri bulgular›, küçük ve büyük eklemleri tutan poliartrit, ateﬂ, serozit veya sitopeni varl›¤›nda ilaca ba¤l› lupus düﬂünülmelidir. Anti-TNF ilac›n kesilmesiyle tablonun düzelmesi beklenir.[4]
Demiyelinizan sendromlar: Anti-TNF tedavisi s›ras›nda demiyelinizan hastal›klar ilk kez ortaya ç›kabilir
veya alevlenebilir. Bu ba¤lamda multipl skleroz, optik
nörit, ensefalit, miyelit, Guillain-Barre sendromu,
kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati,
transvers miyelit, konvülsiyon ve lökoensefalopati akla gelmelidir. Öyküde bu ve benzeri sorunlar› olan
hastalarda anti-TNF ajanlar›n kullan›lmas› genel olarak sak›ncal›d›r.[4]
Konjestif kalp yetmezli¤i: Kalp yetmezli¤i ve kardiyak kaﬂeksi olan hastalarda TNF düzeylerinin yüksek
olmas› ve TNF’nin kalp kas› üzerinde negatif inotrop
etkiyle miyozit disfonksiyonuna neden olmas› nedeniyle, kalp yetmezli¤i olan hastalarda anti-TNF tedavisi denenmiﬂ, ancak baﬂar›s›z olmuﬂtur. IFX ve ETA
ile yap›lan çal›ﬂmalarda kalp yetmezli¤inin daha da
kötüleﬂti¤i görülmüﬂ ve çal›ﬂmalar sonland›r›lm›ﬂt›r.
Ancak, RA tedavisinde kullan›lan anti-TNF ajanlarla
kardiyak bir sorun yaﬂanmam›ﬂt›r. Bunun anlam› ﬂudur: anti-TNF ajanlar kalp yetmezli¤i olan hastalarda
sak›ncal›d›r; fakat kardiyak sorunu olmayan hastalarda
ise yetmezli¤e neden olmalar› pek beklenmez.[4]
Sitopeniler: Nadir de olsa, anti-TNF tedavinin ilk
haftalar›nda pansitopeni ve aplastik anemi geliﬂen olgular bildirilmiﬂtir. Özellikle ateﬂ, solukluk, bo¤az a¤r›s›
ve kanama gibi durumlarda, klinisyenin bu olas›l›¤›
ak›lda tutmas› ve anti-TNF alan hastalarda 3–6 ay aralarla düzenli kan say›mlar› yap›lmas› önerilir.[4]
Hepatotoksisite: Transaminazlarda yükseklik ve hepatik yetmezlik nadir görülebilen yan etkilerdir. Önceden farkedilmemiﬂ kronik HBV enfeksiyonunun alevlenmesi, anti-TNF yan›nda verilen MTX, INH gibi
ilaçlar, alkol kullan›m› ve enfeksiyon gibi olas›l›klar
ak›lda tutulmal›d›r. Anti-TNF tedavisi alan hastalarda,
karaci¤er testlerinin 3–6 ayda bir bak›lmas› bu nadir
yan etkiyi erken farketmeyi sa¤layabilir. Monoklonal
do¤adaki anti-TNF ajanlarla, ters sinyalizasyon ve hepatositlerde apoptoz üzerinden, karaci¤er yan etkilerinin biraz daha s›k görülebilece¤i de bildirilmiﬂtir.[4]
Kutanöz reaksiyonlar: Bu gruptaki en dikkat çekici
yan etki psoriyatik deri plaklar›d›r. Bir çal›ﬂmada,
BSRBR kay›t kütü¤ündeki anti-TNF tedavisi alan 9826
a¤›r RA olgusunun 25 tanesinde psoriyazis ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir. Oysa klasik DMARD tedavisi alan 2880
olguda hiç psoriyazis bildirilmemiﬂtir. Anti-TNF tedavi
s›ras›nda, nadir de olsa psoriyazis geliﬂmesinin tam ne-
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deni bilinmese de, TNF’nin plazmasitoid dendritik hücre oluﬂumunu ve bu hücrelerin IFN-α sal›n›m›n› bask›lad›¤› ve TNF inhibisyonu sonucunda bu bask›lanman›n ortadan kalkt›¤› ve düzeyi artan plazmasitoid dendritik hücre kökenli IFN-α’n›n psoriyatik deri lezyon
oluﬂumuna neden olabildi¤i öne sürülmüﬂtür.[4,36,37]
Gebelik ve laktasyonda anti-TNF ajanlar
kullan›labilir mi?
Anti-TNF ajanlar›n FDA gebelik risk kategorisi B’dir.
Her geçen gün, gebelikte sorunsuz bir ﬂekilde anti-TNF
ajanlar› kullanan olgular bildirilse de, günümüzde henüz
bu ilaçlar›n gebelikte mutlak güvenli oldu¤unu söylemek
için erkendir. ‹mmünglobulinler neonatal FcRn’ye (Brambell reseptörü) ba¤lanarak plasentay› geçebilirler. Neonatal FcRn her dört IgG alt grubunun da, Fc k›sm›n›n CH2
ve CH3’lerine ba¤lanarak, plasentaya geçiﬂi sa¤lar. Tüm
Ig’ler içinde, üçüncü trimestirde plasentaya en fazla geçen
ve umbilikal venöz kanda en fazla bulunan IgG1 alt grubudur ve yenido¤ana geçen IgG’nin yar› ömrü, annedekinden daha uzundur.[38,39] Tüm anti-TNF ajanlar içinde,
CZP’de Fc grubu olmad›¤› için plasental transfer beklenmez veya ihmal edilebilir düzeydedir. Eldeki s›n›rl› say›daki baz› klinik çal›ﬂma sonuçlar› da, CZP’nin fetüse plasental transferinin çok düﬂük oldu¤unu göstermiﬂtir. Retrospektif gözlemlerde de, CZP ile gebelik deneyimlerinin iyi
oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bununla birlikte, henüz CZP’nin gebelikte kullan›lmas›n› önermek için yeterli veri yoktur.
Benzer ﬂekilde, laktasyonda anti-TNF ajan kullan›m›n bebe¤e riskinin ihmal edilebilir düzeyde oldu¤u düﬂünülmesine karﬂ›l›k, yine de laktasyonda güvenli oldu¤u da henüz
gösterilememiﬂtir.[4,19,40,41]
HBV veya HCV pozitif olgularda anti-TNF
ajan kullan›m›
Anti-TNF tedavisi baﬂlanacak tüm hastalarda HBV
ve HCV serolojisi bak›lmal›d›r. HCV pozitif bir olguda
anti-TNF ajan kullan›lmas› mutlaka gerekliyse, ETA tercih edilebilir. Buna karﬂ›l›k HBV pozitif bir olguda sadece uygun antiviral tedavi eﬂli¤inde anti-TNF ajan verilmesi ve hastan›n yak›ndan izlenmesi önerilir. E¤er antiviral tedavi verilemiyorsa veya yan etkiler nedeniyle hasta tolere edemiyorsa, anti-TNF kullan›lmamal›d›r.
Child-Pugh Klas B veya daha yüksek riskli olgularda da
anti-TNF ajan kullan›lmamal›d›r.[4,40,41]
Malignite öyküsü olan hastalarda anti-TNF
ajanlar›n kullan›m›
Kiﬂisel görüﬂümüz, özellikle di¤er biyolojik ajan seçeneklerinin bulundu¤u RA olgular›nda, anti-TNF d›ﬂ› seçeneklerin kullan›lmas›d›r. Ancak AS olgular›nda, biyolojik tedavi endikasyonu oldu¤unda, günümüzde anti-TNF
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d›ﬂ› seçeneklerin olmamas› s›k›nt› vericidir. Bu konudaki
öneriler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:[4,40,41]
• Solid organ tümörü veya non-melanom deri kanseri
tedavisi görmüﬂ ve 5 y›ldan uzun süredir sorun (nüks)
yoksa, herhangi bir anti-TNF ajan kullan›labilir.
• Aﬂa¤›daki durumlarda, anti-TNF ajan kullan›m› önerilmez; mutlaka bir biyolojik ajan kullan›lmas› gerekiyorsa RTX önerilebilir.
- Son 5 y›l içinde solid organ tümörü tan› ve tedavisi
- Son 5 y›l içinde non-melanom deri kanseri tedavisi
- Öyküde melanom deri kanseri tan› ve tedavisi
- Öyküde lenfoproliferatif malignite olmas›
Bu yaz›n›n kaleme al›nd›¤› A¤ustos 2017 itibar›yla ülkemizde birisi biyobenzer olmak üzere beﬂ gruptan toplam 6 tane anti-TNF biyolojik ajan bulunmaktad›r: infliksimab (Remicade®, Remsima®), etanersept (Enbrel®),
adalimumab (Humira®), golimumab (Simponi®) ve sertolizumab pegol (Cimzia®).

‹nterlökin-1 inhibitörleri
IL-1 ailesi, ligand ve reseptörleri hakk›nda
genel bilgiler[5]
IL-1 ailesinde IL-1α, IL-1β ve IL-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra) olmak üzere üç ligand vard›r.
• IL-1α ve IL-1β inflamatuvar yan›tta kritik rolü olan
agonistik aktiviteli ligandlard›r.
• ‹kisi de önce propeptid olarak sal›n›rlar ve sonra olgun forma dönüﬂürler.
• Pro-IL-1β biyolojik olarak inaktiftir ve IL-1β’ya dönüﬂünce aktif hale gelir
• Pro-IL-1α aktiftir; fakat dönüﬂtü¤ü IL-1α çok daha
aktiftir.
IL-1 reseptör ailesinde de 3 tane üye vard›r:
• Tip-1 IL-1 reseptörü (IL-1RI)
• Tip-2 IL-1 reseptörü (IL-1RII)
• IL-1 reseptör aksesuar proteini (IL-1RAcP)
IL-1β, IL-1RI’e ba¤land›¤›nda, IL-1RAcP de komplekse kat›l›r ve hücreye sinyal iletimi gerçekleﬂir.
Oysa IL-1RII’nin intrasitoplazmik domeyni k›sa oldu¤u için, IL-1β ba¤lansa dahi hücreyi aktive edemez. Bu
durumda IL-1RII’nin hem membrana ba¤l›, hem de çözünür formlar› “decoy” reseptör olarak iﬂ görür ve IL-1β
inhibisyonu yapm›ﬂ olur.
IL-1Ra da, IL-1β gibi, IL-1RI’e ba¤lan›r; fakat hücreyi aktive edemez. Asl›nda, IL-1RI için IL-1β ile yar›ﬂm›ﬂ olur ve dolay›s›yla ilgili reseptörü bloke ederek IL-1β
aktivitesini inhibe eder.

IL-1’in inflamasyonda görevi nedir ve
IL-1 üretimi nas›l kontrol edilir?
Di¤er sitokinlerin tersine IL-1 serum düzeyleri çok
düﬂüktür (10 pg/mL alt›nda); bu da bu sitokinin ne kadar
güçlü oldu¤unu gösterir. IL-1 inflamatuvar yan›tta akut
faz proteinlerinin üretiminden, ateﬂ yüksekli¤i ve di¤er
klinik bulgulardan sorumludur (ﬁekil 2). Deneysel artrit
modellerinde rol oynad›¤› ve Th1 ve Th17 yan›tlar›n›
ﬂiddetlendirdi¤i gösterilmiﬂtir.[5,42]
Pro-IL-1β’dan IL-1β dönüﬂüm sürecini inflamazom
oluﬂumu düzenler. Bakteriyel veya endojen bir uyaran›n toll
like reseptörlere (TLR) ba¤lanmas›yla monositlerden proIL-1β üretilir. Bu arada do¤al immün yan›t sürecinde inflamazom da oluﬂur. ‹nflamazomun aktifledi¤i kaspaz-1 enzimi pro-IL-1β’y› IL-1β’ya dönüﬂtürür ve IL-1β etkileri
oraya ç›kar.[5,42]
IL-1 nas›l inhibe edilebilir?
• Vücudumuzda do¤al olarak bulunan ve IL-1RI’e ba¤lanmak için IL-1β ile yar›ﬂarak, IL-1 inhibisyonu yapan
IL-1Ra kullan›labilir. Gerçekten de, günümüzde IL-1
inhibisyonu tedavisinde kullan›lan anakinra IL-

ﬁekil 2. IL-1β’n›n sistemik etkileri.

1Ra’n›n rekombinan versiyonudur. Do¤al IL-1Ra’dan
tek fark› amino terminal ucuna tek bir metiyonin amino asidi eklenmesidir. Anakinra günde 100 mg subkutan enjeksiyon ﬂeklinde kullan›l›r. Ticari formu olan
Kineret de 100 mg enjektörler ﬂeklinde pazarlanm›ﬂt›r.
Pediyatrik dozu 1-2 mg/kg/gün’dür.[5,43,44]
• IL-1 aktivitesinden esas sorumlu olan IL-1β’ya karﬂ›
monoklonal antikor geliﬂtirilebilir. Halen kullan›mda
olan kanakinumab, bu ﬂekilde IL-1β’ya karﬂ› oluﬂturulmuﬂ bir monoklonal antikordur (ﬁekil 3). IL-1 ailesinin di¤er üyelerine çapraz aktivitesi yoktur; örne¤in
IL-1α’ya ba¤lanmaz. Kanakinumab dozu her 8 haftada
bir 150 mg SK enjeksiyon ﬂeklinde kullan›l›r. Pediyatrik dozu 2 mg/kg/gün’dür.[5,44]
• TNF-α aktivitesini inhibe eden ETA’ya benzer ﬂekilde,
IL-1 için de bir reseptör füzyon proteini gerçekleﬂtirilebilir. “IL-1 Trap” olarak ta bilinen rilonasept bu man-

ﬁekil 3. IL-1β monoklonal antikoru olan kanakinumab›n etki mekanizmas›.
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t›kla geliﬂtirilmiﬂ bir dimerik füzyon proteinidir. IL1R1 ve IL-1RAcP kompleksinin hücre d›ﬂ› k›s›mlar›n›n
insan IgG1 Fc k›sm› ile birleﬂtirilmesiyle oluﬂmuﬂtur.
Dolaﬂ›mdaki IL-1β’ya ba¤lanarak, IL-1β’n›n gerçek reseptörüne ba¤lanmas›n› önleyerek IL-1 inhibisyonu yapar. Rilonasept, 320 mg yükleme dozunu izleyerek haftal›k 160 mg SK enjeksiyonlar ﬂeklinde verilir. Pediyatrik yükleme dozu 4.4 mg/kg ve idame haftal›k SK dozu
2.2 mg/kg olup, maksimum dozlar 320 mg ve 160 mg’›
aﬂamaz.[5,44]
• Kaspaz -1 inhibitörü kullan›larak IL-1β üretimi inhibe
edilebilir. Pralnakasan bu amaçla üretilmiﬂ, sentetik ve
oral yolla kullan›lan bir kaspaz-1 inhibitörüdür.[5]
IL-1 inhibisyonu günümüzde romatolojide hangi
hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmaktad›r?
Birçok sistemik inflamatuvar romatolojik hastal›¤›n
tedavisinde çal›ﬂ›lmas›na ve baz›lar›nda umut verici sonuçlar al›nmas›na karﬂ›l›k, IL-1 inhibitörleri özellikle sistemik baﬂlang›çl› JIA’da, eriﬂkin Still hastal›¤›nda, kristal
artritlerde ve FMF ve kriyopirinopatiler dâhil otoinflamatuvar hastal›klarda tedavide oldukça etkili bulunmuﬂlard›r. Gut hastal›¤›nda kanakinumab ile yap›lm›ﬂ en az
dört ve rilonasept ile yap›lm›ﬂ en az üç randomize kontrollü klinik çal›ﬂma vard›r ve sonuçlar oldukça anlaml›
bulunmuﬂtur. Ülkemizde günlük klinik uygulamada anakinra ve kanakinumab özellikle tedaviye dirençli FMF ve
sistemik baﬂlang›çl› JIA olgular›nda kullan›lmaktad›r.[5,44]
Di¤er yandan, MTX’e dirençli RA olgular›nda yap›lan klinik çal›ﬂmalarda özellikle anakinra ile umut verici
baz› sonuçlar al›nsa da, genel olarak IL-1 inhibitör tedavilerin RA tedavisinde beklenen etkinli¤i gösteremedi¤i
söylenebilir. Belki de bunun önemli bir nedeni, IL-1’in
çok düﬂük düzeylerde bile etkili olmas› ve IL-1’in tam
olarak inhibe edilmesinin mevcut anakinra dozaj› ve doz
aral›¤› ile tam olarak gerçekleﬂtirilememesidir. Sentetik
ve oral yolla kullan›lan bir kaspaz-1 inhibitörü olan pralnakasan da RA tedavisinde bekleneni verememiﬂtir.
AS, PsA, SLE ve osteoartrit olgular›nda yap›lan küçük
çapl› klinik çal›ﬂmalarda da beklenen baﬂar›ya ulaﬂ›lamam›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar›n arkas› gelmemiﬂtir. Örne¤in
PsA’da eklem yak›nmalar› üzerine k›smen etkili olsa da,
anakinra sedef deri lezyonlar›na etkisiz kalm›ﬂt›r.[5,44]
IL-1 tedavisinin yan etkileri nelerdir?
Göreceli olarak güvenli bir tedavidir. En s›k görülen
yan etkiler; üst solunum yolu enfeksiyonlar› daha ön
planda olmak üzere, enfeksiyonlara yatk›nl›k ve özellikle
anakinrada daha s›k olmak üzere enjeksiyon yeri alerjik
deri reaksiyonlard›r. Anti-TNF ajanlarla birlikte kullan›lmas› önerilmez.[5]
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‹nterlökin-6 ‹nhibitörleri
IL-6 ve IL-6 reseptörleri hakk›nda genel bilgiler
IL-6 çok fonksiyonlu bir sitokindir ve RA patogenezinde önemli rol oynar. Eski ad› B hücre stimülatör faktör 2
olan IL-6 T hücreler, B hücreler, monositler, fibroblastlar,
keratinositler, endotel hücreler, mezenkimal hücreler ve
hatta baz› tümör hücreleri taraf›ndan sal›n›r. IL-6 reseptörü (IL-6R) ise iki k›s›mdan oluﬂur:
• α zincir olarak da bilinen 80 kDa’luk IL-6 ba¤lay›c›
protein
• β zincir veya glikoprotein p 130 (gp130) olarak da bilinen 130kDa’luk sinyal iletici k›s›m
IL-6R’nin de TNFR’ler gibi, hem çözünür (sIL-6R),
hem de membrana ba¤l› (mIL-6R) iki formu vard›r.
IL-6 klasik olarak mIL-6R taﬂ›yan hücrelere ba¤lanarak
etkilerini gösterirken, bir yandan da sIL-6R’ye ba¤lanarak
gp130 taﬂ›yan hücreleri aktive eder. sIL-6R üzerinden yürüyen aktivasyon süreci trans-sinyalizasyon olarak bilinir ve IL6’n›n uzak ve sistemik etkilerini aç›klar. IL-6’n›n reseptörüne ba¤lanmas›yla gp130 alt ünitesinde homodimerizasyon
veya heterodimerizasyon olur ve sonuçta IL-6/IL-6R/gp130
kompleksi oluﬂur. Bu kompleks janus tirozin kinaz/STAT
(signal transducer and activation of transciption) yolaklar›n› uyar›r. Sonuçta DNA üzerinde IL-6’ya yan›t veren genlerin sunumlar› düzenlenir.[6,45,46] IL-6’n›n immün sistem ve yan›t›n
düzenlenmesi, hematopoez, inflamasyon ve onkogenez üzerinde çok geniﬂ biyolojik aktiviteleri vard›r (Tablo 4).[6]

Tablo 4. IL-6’n›n immün yan›t sürecinde de¤iﬂik hücreler üzerine etkileri.[6]
Hücre tipi

Etki

T hücreleri

Sitotoksik T lenfositler ve Th17 hücreler dahil, T
hücre proliferasyonu ve farkl›laﬂmas›; NK hücre
aktivitesinin güçlenmesi; düzenleyici T hücrelerin
(Treg) inhibisyonu

B hücreleri

Romatoid faktör dâhil immünglobulin üretiminin
artmas›

Makrofajlar

Farkl›laﬂman›n uyar›lmas›

Nötrofiller

Demarginasyonun uyar›lmas›

Magakaryositler

Üretim ve farkl›laﬂman›n uyar›lmas›

Hepatositler

CRP, fibrinojen, α1-antitripsin, serum amiloid A
gibi akut faz proteinlerinin üretimim uyar›lmas›;
hepsidin üretiminin uyar›lmas›; albümin üretiminin
bask›lanmas›

Sinovyal hücreler

Proliferasyon ve pannus oluﬂumu (TNF-α’n›n
indükledi¤i sinovyal büyümenin inhibisyonu)
VEGF üretiminin uyar›lmas›

Osteoklastlar

Oluﬂum ve farkl›laﬂmay› uyar›r; kemik
rezorpsiyonuna neden olur.

Endotel hücreleri

IL-8 üretimi, kemotaksis aktivasyonu, adezyon
molekül üretimi

Tosilizumab’›n etki mekanizmas› nas›ld›r?
Fare kökenli olan ancak humanize edilmiﬂ, insan IL6R’ye karﬂ› oluﬂturulmuﬂ monoklonal antikordur. sIL-6R
ve mIL-6R’nin IL-6 ba¤layan k›sm›na ba¤lanarak, hem
IL-6’n›n mIL-6R üzerinden klasik sinyalizasyonunu, hem
de gp130 üzerinden trans-sinyalizasyonunu önler. IL6’n›n IL-6 reseptörlerine ba¤lanmas›n› inhibe ederken,
IL-6 ailesinin di¤er sitokinlerini inhibe etmez. IL-6 aktivitesini bloke etmesine kaﬂ›n, reseptörlerine ba¤lanamayan
IL-6’n›n yar› ömrünü uzatmaz. IgG1 yap›da antikor olmas›na karﬂ›l›k, IL-6R sunan hücrelerde antikor arac›l› veya
kompleman arac›l› hücresel sitotoksisiteye neden olmaz.[6]
Romatoid artrit olgular›nda yar›lanma ömrü konsantrasyonuna ba¤›ml› olup, her dört haftada bir verilen 4
mg/kg dozu için yaklaﬂ›k 11 gün, 8 mg/kg dozu için yaklaﬂ›k 13 gündür. Sistemik JIA’l› çocuklarda ise, 30 kilo ve üzeri için 8 mg/kg dozunda yar› ömrü 18.4–22.7 gün iken, 30
kilo alt› için 12 mg/kg dozunda yar› ömrü 19.2–23 gündür.[6]
Tosilizumab hangi hastal›klar›n tedavisinde
kullan›l›r?
Romatoid artrit ve sistemik baﬂlang›çl› JIA tedavisinde
kullan›lmas› onaylam›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda, nadir bir hastal›k
olan Castleman hastal›¤›nda, di¤er tedavilerie dirençli olan
eriﬂkin Still hastal›¤› ve büyük damar vaskülitlerinin tedavisinde de kullan›l›r. Ülkemizde erﬂkin Still hastal›¤› veya Takayasu tedavisinde kullan›labilmesi için endikasyon d›ﬂ› baﬂvuru yap›lmas› gereklidir. Özellikle RA tedavisinde etkinli¤i çok say›da klinik çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir. RA tedavisinde MTX veya di¤er DMARD’lar ile kombine ﬂekilde verilebilece¤i gibi, MTX intolerans› veya kontrendikasyonu
olan hastalarda monoterapi ﬂeklinde de verilebilir. MTX
veya di¤er DMARD’lara veya anti-TNF ajanlara yan›ts›z
hastalarda kullan›labilir. Özellikle sistemik inflamasyonu
çok h›zl› bir ﬂekilde kontrol alt›na almas›, halsizlik ve anemi
gibi bulgular› h›zla düzeltmesi önemli bir avantajd›r.[47]
Romatoid artrit tedavisinde her dört haftada bir, 1 saat süreli infüzyonla verilir. Kuzey Amerika ülkelerinde 4
mg/kg dozunda baﬂlan›r ve klinik yan›ts›zl›k halinde 8
mg/kg dozuna ç›k›l›r. Bizim ülkemizde, di¤er Avrupa ülkelerinde ve Japonya’da ise baﬂlang›ç dozu do¤rudan 8
mg/kg’d›r. Kilo ne olursa olsun, maksimum doz 800
mg’d›r. Sistemik JIA tedavisinde ise iki yaﬂ üstü çocuklarda, 30 kilo alt›nda 12 mg/kg dozunda, 30 kilo ve üstünde
8 mg/kg dozunda her iki haftada bir verilir.[6,45,46]
Tosilizumab’›n potansiyel yan etkileri nelerdir?
Göreceli olarak güvenilir bir ilaç olmakla birlikte, klinik çal›ﬂmalarda en s›k tan›mlanan yan etkiler üst solunum yolu enfeksiyonlar›, nazofarenjit, baﬂ a¤r›s›, transaminazlarda yükselme ve kar›n a¤r›s›d›r:[6,47]

• Enfeksiyonlar: TCZ IL-6 gibi akut faz yan›t› oluﬂumunda çok önemli olan bir sitokinin aktivitesini bloke
etti¤i için, bu tedavi ile serum CRP düzeyleri h›zla düﬂmektedir. Bu nedenle enfeksiyon geliﬂti¤inde ateﬂ ve
CRP yüksekli¤i gibi uyar›c› bulgular görülmeyebilir.
Klinisyen bu konuda uyan›k olmal›d›r. Pnömoni, sellülit, idrar yolu enfeksiyonu, gastroenterit, sepsis ve herpes zoster gibi ciddi enfeksiyonlar›n görülme s›kl›¤›
100 hasta y›l› için 4 mg/kg dozunda 3.5; 8 mg/kg dozunda 4.9 ve kontrol gruplar›nda 3.5 olarak hesaplanm›ﬂt›r. TCZ kullan›m süresi uzad›kça, enfeksiyon görülme s›kl›¤› artmamakta ve stabil seyretmektedir. Nadir de olsa, TB dahil ciddi f›rsatç› enfeksiyonlar da görülebilir. Tedavi öncesinde anti-TNF ajanlarda oldu¤u
gibi, k›lavuza uygun bir ﬂekilde latent TB taramas› yap›lmal› ve k›lavuzda belirtilen kurallara uyulmal›d›r.
• Gastrointestinal perforasyon: Muhtemelen IL6’n›n barsak epitel hücrelerinin rejenerasyonunda da
rolü olmas› nedeniyle, TCZ tedavisinde nadir de olsa,
kolonda divertiküler perforasyon geliﬂme riski vard›r.
Gastrointestinal perforasyon s›kl›¤› 1000 hasta y›l›
için 1.9 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hastan›n beraberinde
ald›¤› kortikosteroid ve NSA‹‹ ilaçlar›n da bu riski art›rd›¤› bilinmektedir. TCZ divertikülit öyküsü olan
ve/veya çok yaﬂl› hastalarda riskli olabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu ilac› alan bir hastada yeni ortaya ç›kan
kar›n a¤r›s› varl›¤›nda bu olas›l›k akla gelmelidir.[6,48]
• Maligniteler: Malignite görülme s›kl›¤› 100 hasta y›l› için, tüm maligniteler aç›s›ndan 1.1, sadece nonmelanom deri kanseri için 0.3, solid organ kanserleri
için 0.7 ve lenfoma gibi hematolojik maligniteler için
0.1 olarak bildirilmiﬂtir. TCZ kullan›m süresi uzad›kça, malignite görülme s›kl›¤› artmamaktad›r.[6]
• Lipid düzeylerinde yükselme: TCZ tedavisi ile total
ve LDL kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein ve apolipoprotein A1 ve B düzeylerinde yükseklik görülebildi¤i bilinmektedir.[6] Oysa kardiyovasküler risk ve olaylarda bir art›ﬂ söz konusu de¤ildir. Zaten inflamasyon ile
h›zlanm›ﬂ ateroskleroz aras›nda net bir iliﬂki oldu¤u ve
yüksek serum CRP düzeyinin, kardiyovasküler riski belirleyen ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u bilinmektedir.
Bu nedenle akut faz yan›tlar› ve sistemik inflamasyon
üzerine oldukça etkili olan TCZ’nin kardiyovasküler
riski art›rmas› kesinlikle beklenmez. Bu durumda, lipidler üzerindeki etkiyi de¤erlendirirken resmin bütününe
bakmak ve özellikle lipidleri de¤erlendirirken püf noktalar›na dikkat etmek gereklidir. Total kolesterol normal bile olsa, lipoprotein profili aterojenik olabilir. ‹nflamasyon lipid parçac›klar›n›n boyutunu ve içeri¤ini de
etkiler. Özellikle küçük yo¤un LDL parçac›klar› daha
tehlikelidir; bunlar›n proteoglikan afinitesi yüksek ve
bu nedenle intimada kal›ﬂ süresi uzundur. Kolesterol-
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den zengin, LDL-asosiye bir protein olan lipoprotein(a) da, oldukça aterojeniktir. Ayr›ca hepimizin “yararl› kolesterol” olarak bildi¤i HDL kolesterolün içeri¤i
inflamatuvar durumlarda de¤iﬂir. ‹nflamasyon HDL
içeri¤indeki SAA miktar›n› art›rarak, HDL’nin proaterojenik fenotipe dönüﬂmesine neden olur.[49,50] Aktif
inflamasyon varl›¤›nda, kolesterol ester katabolizma h›z›nda art›ﬂ oldu¤u için total kolesterol düzeyi düﬂer. Bu
nedenle, aktif RA olgular›nda total kolesterol ve HDL
düzeyi düﬂer. Bunun d›ﬂ›nda aktif RA’da TG, lipoprotein(a) ve küçük yo¤un LDL düzeyleri de yüksektir.
TCZ ile inflamasyonun kontrol alt›na al›nmas›yla kolesterol ester katabolizmas› azal›r ve kolesterol düzeyi
de artar.[49,50] TCZ tedavisinin lipid parametreleri üzerindeki etkisini araﬂt›ran oldukça kapsaml› MEASURE
çal›ﬂmas›nda da, 12. hafta sonunda TCZ grubunda plasebo grubuna göre nab›z dalga h›z› (puls wave velosity)
anlaml› yüksek bulunmuﬂtur. Sonuç olarak, TCZ tedavisi alt›ndayken lipid parametrelerinde gözlenen de¤iﬂikliklerin, kardiyovasküler hastal›k için herhangi bir ek
risk getirmedi¤i, aksine klinik parametrelerdeki düzelme sayesinde riski azaltabilece¤i düﬂünülmektedir.[51]
• ‹nfüzyon reaksiyonlar›: Bu tip reaksiyonlar›n s›kl›¤›
4 mg/kg dozu için %8, 8 mg/kg dozu için %7 olarak
bildirilmiﬂtir. ‹nfüzyon s›ras›nda kan bas›nc›nda düﬂme veya yükselme, ilk 24 saat içinde baﬂ a¤r›s› ve deri
reaksiyonlar› görülebilir. Anafilaktik reaksiyon nadir
olmakla görülebilir.[6]
• Hematolojik etkiler: ‹nflamasyon anemisinde oldukça önemli olan hepsidin düzeylerini düﬂürdü¤ü
için Hb düzeyinde art›ﬂ beklenir. Buna karﬂ›l›k özellikle tedaviden iki hafta kadar sonra nötropeni ve
trombositopeni geliﬂebilir. Bu nedenle her 4–8 haftada bir hemogram takibi yap›lmal›d›r. Nötropeni ve
trombositopeni e¤ilimi genelde zaman içinde stabil
seyreder veya normale dönebilir. Gerekirse doz düﬂürülmesi veya tedavinin kesilmesi düﬂünülebilir.[6]
• Transaminaz yüksekli¤i: TCZ tedavisine baﬂland›¤›nda baz› hastalarda normalin üç kat›n› aﬂmayan, geçici ve dozu de¤iﬂtirmeden düzelebilen transaminaz
yükseki¤i görülebilir. Beraberinde MTX gibi
DMARD’lar›n kullan›lmas› veya gerekli olgularda
INH profilaksisinin veriliyor olmas› bu yan etki riskini art›rabilir. Transaminaz yüksekli¤i normalin 5 kat›n› aﬂ›yorsa doz azalt›lmal› veya kesilmelidir.[6]

al›nd›¤›nda, yaﬂl› hastalarda daha dikkatli olunmal›d›r.
Bazalde normalin 1.5 kat›n› aﬂan transaminaz yüksekli¤i
olanlara TCZ baﬂlanmas› önerilmez. Hafif böbrek yetmezli¤inde kullan›labilir; orta ve a¤›r böbrek yetmezli¤inde kullan›m›yla ilgili yeterli veri yoktur.[6]
Tosilizumab d›ﬂ›nda baﬂka IL-6 inhibitörü biyolojik
ajanlar var m›d›r?
Sarilumab ilk tamamen humanize, IL-6a monoklonal
antikorudur. Üzerinde çal›ﬂ›lan ufuktaki di¤er IL-6 monoklonal antikorlar› olokizumab ve klazakumab’d›r.[6]

B Hücre Arac›l› Biyolojik Tedavi Yaklaﬂ›mlar›
B hücreleri yok edici tedaviler ilk kez B hücreli nonHodgkin lenfoma gibi B hücre malignitelerinin tedavisi
için geliﬂtirilmiﬂtir ve günümüzde baz› sistemik otoimmün romatolojik hastal›klar›n tedavisinde de baﬂar›yla
kullan›lmaktad›r. B hücre deplesyonu için günümüzde en
yayg›n kullan›lan yaklaﬂ›m, B hücre yüzeyindeki CD20
molekülünü hedef almakt›r. CD20, kemik ili¤inde ç›karak kan dolaﬂ›n›ma kar›ﬂan naiv B hücrelerinin yüzeyinde
bulunan, non-glikolize bir fosfoproteindir. B hücre deplesyonu için geliﬂtirilmiﬂ ilk CD20 monoklonal antikoru
olan RTX bir füzyon proteinidir. Fare anti-insan monoklonal anti-CD20 antikorunun hafif ve a¤›r zincir de¤iﬂken bölgeleri ile insan immünoglobulin κ hafif zincir ve
γ1 a¤›r zincir sabit bölgelerinin birleﬂmesinden oluﬂmuﬂtur.[52–55] B hücresi yüzeyindeki CD20 molekülüne ba¤lanan RTX, üç farkl› mekanizma üzerinden B hücresinin
ölümüne neden olur:[7,52]
• Antikora ba¤›ml›, hücre arac›l› sitotoksisite
• Kompleman ba¤›ml› sitotoksisite
• Apoptoz
Bu üç mekanizma üzerinden en önemli olan antikora
ba¤›ml› hücre arac›l› sitotoksisitedir. CD20 molekülünün
kök hücrelerinde ve plazma hücrelerinde bulunmamas›
ve dolay›s›yla bu hücrelerin RTX tedavisinden etkilenmemesi, RTX tedavisinin daha güvenli ve kabul edilebilir bir tedavi olmas›na olanak sa¤lar. Bu durum hipogamaglobülinemi riskini ortadan kald›rmamakla birlikte
geciktirir ve azalt›r. CD20’nin do¤al bir ligand› yoktur ve
en az›ndan romatoloji hastalar›nda RTX’in ba¤lanmas›
sonras›nda CD20 kompleksinin hücre yüzeyinden ayr›lmas› ve dolaﬂ›ma geçmesi bildirilmemiﬂtir.[7,52]

Tosilizumab tedavisinde özel durumlar
Gebelikte kullan›m›yla ilgili veriler çok az oldu¤u için
önerilmez. Laktasyonda kullan›m› ile ilgili veri de azd›r
ve “yarar-risk” oran›na göre karar verilir. ﬁiddetli enfeksiyon s›kl›¤› 65 yaﬂ üstü hastalarda daha yüksektir; divertikülit ve kolonik perforasyon riski olas›l›¤› da göz önüne
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Rituksimab hangi dozda ve nas›l kullan›l›r?
Piyasada 100 mg ve 500 mg’l›k flakonlar› olan RTX,
klasik olarak 15 gün arayla iki kere 1000 mg infüzyon
ﬂeklinde kullan›l›r. Bu tedaviye al›nan klinik yan›t ve hekimin devam karar›na göre, alt› ayda bir devam edilir. ‹la-

c›n ortalama terminal eliminasyon yar› ömrü (ikinci infüzyon sonras›nda), ilk doz için 16–16.5 gün ve ikinci doz
için 18–21 gündür. Tekrarlayan infüzyonlarda ilac›n farmakokineti¤inde bir de¤iﬂiklik görülmez.
‹nfüzyon arac›l› reaksiyon riski oldu¤u için, donan›ml› ve tecrübeli merkezlerde ve yavaﬂ infüzyonla verilmeli
ve öncesinde parasetamol, antihistaminik ve kortikosteroid verilmelidir.[7,52]
Rituksimab hangi romatolojik hastal›klar›n
tedavisinde kullan›lmaktad›r?
Romatoid artrit tedavisinde RTX’in oldukça etkin ve
güvenilir oldu¤u çok say›da klinik çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir. Seronegatif RA’da da etkin olmakla birlikte, özellikle
seropozitif RA tedavisinde çok daha etkin oldu¤u bilinmektedir. Özgeçmiﬂinde veya soygeçmiﬂinde malignite
oldu¤u için anti-TNF tedavisi verilemeyen veya TB’ye
yatk›nl›¤› olan RA olgular›nda RTX tedavisi tercih edilmektedir. Benzer ﬂekilde RA pulmoner tutuluﬂ olan hastalarda da, anti-TNF ajanlar sak›ncal› olabilece¤i için,
RTX kullanma e¤ilimi vard›r.[7,52]
RTX’in tedavide kullan›ld›¤› di¤er bir grup hastal›k
ANCA-arac›l› sistemik vaskülitlerdir. Bunun d›ﬂ›nda, etkinli¤i konusunda tart›ﬂmal› veriler olsa da, endikasyon
d›ﬂ› baﬂvuru yap›larak standart tedavilere dirençli baz›
SLE, SjS, inflamatuvar miyozit ve benzeri ba¤ dokusu
hastal›klar›nda da kullan›lmaktad›r.[7]
Rituksimab d›ﬂ›nda, baﬂka B hücre arac›l›
biyolojik tedavi ajanlar› var m›d›r?
Ofatumumab, RTX’in ba¤land›¤›ndan daha farkl› bir
CD20 epitopuna ba¤lanabilen, tamamen insan kökenli bir
monoklonal antikordur. Kronik lenfositik lösemi ve RA tedavisinde etkindir. Obinutuzumab da, RTX’in ba¤land›¤›ndan daha farkl› bir CD20 epitopuna ba¤lanabilen, humanize bir monoklonal antikordur. Ocrelizumab da,
RTX ile çak›ﬂan bir CD20 epitopuna ba¤lanan, antikora
ba¤›ml›, hücre arac›l› sitotoksisitenin daha ﬂiddetli, kompleman ba¤›ml› sitotoksisitenin ise daha zay›f oldu¤u humanize anti-CD20 monoklonal antikordur. F›rsatç› enfeksiyonlara yatk›nl›k yapt›¤› için RA ve SLE çal›ﬂmalar› sonland›r›lm›ﬂt›r. Multipl skleroz tedavisiyle ilgili klinik çal›ﬂmalar sürmektedir.[7]
Rituksimab tedavisi planlanan hastalarda nas›l
bir tarama yap›lmal›d›r?
Özellikle kardiyovasküler ve pulmoner hastal›klar ve
enfeksiyonlar sorgulanmal›d›r. RTX ile tedavi edilen lenfoma hastalar›nda TB riskinde bir art›ﬂ saptanmam›ﬂt›r.
RTX öncesinde, latent TB için tarama yap›lmas› önerilmez. Oysa hepatit B virüs enfeksiyonu taramas› yap›lmal›d›r, çünkü hepatit B virüs enfeksiyonu geçirenler ve/veya

taﬂ›y›c›larda, RTX tedavisi sonras›nda fulminan hepatit geliﬂebilir. RTX tedavisi öncesinde mutlaka hepatit göstergelerine bak›lmal›d›r. HBsAg negatif olsa bile, anti-HBc
pozitif hastalarda, hepatoloji ile iﬂbirli¤i içinde, anti-viral
tedavi verilmelidir. TRD’nin, Türk Gastroenteroloji Derne¤i ile ortaklaﬂa haz›rlad›¤› k›lavuz, biyolojik tedavi baﬂlanacak hastalar›n HBV ve HCV aç›s›ndan nas›l taranacaklar›n› ve bu enfeksiyonlar› geçirenlerde hangi önlemlerin
nas›l al›naca¤›n› ayr›nt›l› olarak aç›klamaktad›r.[7,56]
Rituksimab tedavisi s›ras›nda potansiyel yan etkiler
‹nfüzyon reaksiyonlar›: RTX ile gözlenebilen en s›k
yan etki olup, kaﬂ›nt›, ürtiker, ateﬂ yüksekli¤i, bo¤azda g›c›k hissi, hipotansiyon veya hipertansiyon ﬂeklinde olabilir.
Bu semtom ve bugular›n B hücre parçalanmas›n› izleyerek
geliﬂen sitokin sal›n›m›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir.
S›kl›¤› %30’a kadar bildirilmiﬂtir. Anafilaksi geliﬂmesi ise
%1’in alt›ndad›r. Alerjik infüzyon reaksiyonlar› ikinci infüzyonda daha nadir görülür; bunun bir nedeni de ilk infüzyonda B hücrelerinin azalmas›d›r. Zaten infüzyon reaksiyonlar›n›n RA’da NHL’ye göre daha düﬂük görülme nedeni de, NHL’de B hücre yükünün daha fazla olmas›d›r.[7]
Enfeksiyonlar: Aktif enfeksiyon varl›¤›nda RTX verilmez ve enfeksiyonun geçmesi beklenir. RTX sonras› enfeksiyonlar genelde hafiftir ve s›kl›kla üst solunum yolu ve
idrar yolu enfeksiyonlar›n› kapsar. Ciddi enfeksiyonlar daha nadir olup, REFLEX çal›ﬂmas›nda plaseboya karﬂ›
RTX grubunda 100 hasta y›l› için 5.2 vs 3.7 ﬂeklinde görülmüﬂtür. F›rsatç› enfeksiyon riski de artm›ﬂt›r. TB ise
pek beklenmez. RTX infüzyonlar› artt›kça, globülin düzeylerinde düﬂme beklenir. Üçüncü RTX kürü sonras›nda,
hastalar›n %23.5’inde IgM düzeyi düﬂer. ‹lk veya tekrar
RTX infüzyonu öncesinde zaten IgG düzeyi düﬂük olanlarda, daha fazla ciddi enfeksiyon geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir.[7]
Prgresiv Multifokal Lökoensefalopati: Otoimmün
hastal›klar›n tedavisinde RTX kullan›lan hastalar›n çok
az bir k›sm›nda bu komplikasyon bildirilmiﬂtir. Özellikle
immün sistemi ciddi ﬂekilde bask›lanm›ﬂ hastalarda görülebilir. S›kl›¤› RTX tedavisi alan RA olgular›nda
1/25.000 olarak bildirilmiﬂtir. RTX tedavisi alt›ndayken,
nörolojik tablosunda de¤iﬂiklik geliﬂen, örne¤in davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤i, konfüzyon, baﬂ dönmesi, yürüme ve konuﬂma
güçlü¤ü, dengesizlik ve görme problemleri ortaya ç›kan
her hastada bu olas›l›k akla gelmelidir. Etken polyomaviridae familyas›ndan, John Cunningham virüs (JCV) isimli DNA yap›s›nda bir polyomavirüstür. Tan› beyin omurilik s›v›s› örne¤inden PCR ile veya beyin biyopsisi ile
JCV virüs DNA’s›n›n gösterilmesiyle konulur. Etkin bir
tedavisi yoktur; genelde fataldir. RTX tedavisi planlanan
hastalarda, bu komplikasyonun geliﬂme riskini önceden
bildirebilecek net bir de¤erlendirme yöntemi ve tarama
testi yoktur.[7,57]
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T Hücre Arac›l› Biyolojik Tedavi Yaklaﬂ›mlar›
Baz› sistemik otoimmün hastal›klar›n tedavisinde B
hücre deplesyonu üzerinden sonuca ulaﬂmak göreceli
olarak daha kolayd›r. Çünkü, B hücreleri tüm lenfositlerin yaklaﬂ›k %20’lik k›sm›n› oluﬂturur ve CD20 ba¤lanmas› üzerinden iﬂleyen tedavilerde plazma hücreleri etkilenmedi¤i için immünglobulin üretimi sürmekte ve hipogamaglobulinemi riski azalmaktad›r. Oysa T hücrelerinde durum farkl›d›r ve T hücre delesyonu üzerinden yap›lacak tedaviler oldukça risklidir. Çünkü, T hücreleri tüm
lenfositlerin yaklaﬂ›k %80’ini oluﬂturur ve CD4, CD8 ve
Treg gibi çok say›da alt gruplar› vard›r. Farkl› görevleri
olan çeﬂitli T hücre alt gruplar›n›n hepsinin birden olumsuz etkilenme olas›l›¤› do¤al olarak oldukça risklidir.
Gerçekten de, B hücrelerini hedefleyen tedavilerin mutlak benzerleri, T hücrelerine uygulanamaz. Bunun üzerine yar›-özgün T hücre immünmodülasyonu yapan tedaviler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu ba¤lamda T hücre delesyonu
yapmayan anti-CD4 monoklonal antikorlar, T hücre aﬂ›lamas›, TCR aﬂ›lamas›, MHC ve MHC-peptid aﬂ›lar› ve
oral tolerans denenmiﬂ, ancak hiçbirisi tam baﬂar›l› olma[8,58]
Hatta, TGN1412 isimli CD28 superagonist
m›ﬂt›r.
monoklonal antikoru ile yap›lan bir faz I klinik çal›ﬂmada
gönüllü deneklerde geliﬂen sitokin f›rt›nas› ciddi sorunlara neden olmuﬂ ve çal›ﬂma durdurulmuﬂtur.[59] Bu durumda, T hücre arac›l› tedavilerde en ak›lc› yaklaﬂ›m T hücrelerinde delesyona gitmeden, T hücre aktivasyonunu inhibe etmektir. Bunu da sa¤laman›n en ak›lc› yolu, T hücre aktivasyon sürecinde ko-stimülasyonu inhibe etmektir.
Sonuç olarak, otoimmün yan›tta T hücre aktivasyonunun bask›lanmas› hedeflendi¤inde, en uygun yaklaﬂ›m,
T hücre ko-stimülasyonunun inhibe edilmesidir Abatasept bu mekanizma ile etkisini göstermektedir ve sonuç
olarak T hücre say›s›nda bir azalmaya neden olmamaktad›r. CTLA-4-Ig’ün sinoyal T hücreleri üzerine do¤rudan
etki etmedi¤i, daha proksimal basamaktan T hücre aktivasyonunu inhibe ederek etkili oldu¤u deneysel fare modellerinde gösterilmiﬂtir.[60–62]

hücre ve T hücresi yüzeyindeki baz› farkl› moleküllerin etkileﬂmesiyle ortaya ç›kar ve ancak bunun sonucunda T hücre aktivasyonu tamamlan›r. Asl›nda bu
bir güvenlik önlemidir ve T hücre aktivasyonu gibi
önemli sonuçlara neden olabilecek bir olay›n tesadüfen ve yanl›ﬂl›kla olma olas›l›¤›n› azaltmaya yöneliktir.
Ko-stimülatuvar yolaklar birden fazla olmas›na ra¤men, en iyi bilinen yolak antijen sunan hücre yüzeyindeki CD80(B7-1)/ CD86(B7-2) kompleksi ile T hücre yüzeyindeki CD28 molekülünün etkileﬂimidir (ﬁekil 4). Bu ikinci uyar›n›n da gelmesiyle T hücre aktivasyonu tamamlan›r; T hücresinde hücre içi sinyalizasyon, proliferasyon ve sitokin üretimi gibi olaylar
tetiklenir.
Ancak, T hücre aktivasyonu gerçekleﬂtikten ve amac›na ulaﬂt›ktan sonra, baz› fizyolojik mekanizmalar›n devreye girerek, kontrolsüz ve uzam›ﬂ T hücre aktivasyonunu durdurmas› gerekecektir. Bu amaçla, uyar›dan 24–48
saat sonra, CD28 sinyalinin indüklemesi sonucunda T
hücre yüzeyinde CTLA-4 (sitotoksik T-lenfositi ile iliﬂkilendirilen antijen 4) isimli ikinci bir molekül daha sunulur. CTLA-4’ün antijen sunan hücre üzerindeki
CD80/CD86 kompleksine afinitesi CD28’den çok daha
fazlad›r. Do¤al olarak CD28 ile CTLA-4 aras›nda
CD80/CD86 için bir yar›ﬂ baﬂlar ve böylece, CD28’in
CD80/CD86 ile etkileﬂimi azal›r. Di¤er bir ifadeyle, T
hücre yüzeyinde sunulmaya baﬂlayan CTLA-4, antijen
sunan hücre yüzeyindeki CD80/CD86 kompleksine bizzat ba¤lanarak, CD28 ile etkileﬂimi ve sonuçta T hücrenin daha fazla uyar›lmas›n› inhibe eder[60–62] (ﬁekil 1).

T hücre aktivasyon süreci ve
ko-stimülasyon kavram›
Fizyolojik olarak T hücrelerinin aktivasyonu iki basamakl› bir süreç sonucunda tamamlan›r:[60–62]
• Öncelikle, antijen sunan hücre yüzeyinde taﬂ›d›¤› doku
uyuﬂum antijen (MHC) kompleksi eﬂli¤inde, henüz
ad›n› bilemedi¤imiz bir antijeni T hücre yüzeyindeki
reseptöre (TCR; T cell receptor) sunar. Ancak, sadece
bu iﬂlem T hücresinin aktivasyonu için yeterli olamaz.
• T hücre aktivasyonunun tamamlanmas› için, ek bir
iletiﬂime (uyar›ya) daha gereksinim vard›r. Ko-stimülasyon olarak da bilinen ikinci uyar›, antijen sunan
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ﬁekil 4. T hücresi ko-stimülasyonunda farkl› yolaklar.

Abatasept’in etki mekanizmas› ve yap›s›
Abatasept, insan IgG1’in modifiye edilmiﬂ olan Fc k›sm› ile CTLA-4’ün ekstrasellüler k›sm›n›n birleﬂtirilmesiyle oluﬂmuﬂ sentetik ve humanize bir füzyon proteinidir
(ﬁekil 5). Çin hamsteri over hücrelerin¬den rekombinant
DNA teknolojisi ile üre¬tilmektedir. Antijen sunan hücre
yüzeyindeki CD80/CD86 kompleksine bizzat ba¤lanarak,
T hücre yüzeyindeki CD28 ile etkileﬂimi önler. Böylece T
hücresine ko-stimülatuvar uyar›n›n gelmesini önleyerek,
sonuçta T hücrenin uyar›lmas›n› ve ard›ndan geliﬂecek di¤er immün yan›t basamaklar›n› inhibe eder.[8,60–62]
Abatasept hangi romatolojik hastal›klar›n
tedavisinde kullan›maktad›r? Hangi dozda verilir?
ABA’n›n RA tedavisinde etkinli¤i ve güvenlili¤i çok
say›da klinik çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir. RA d›ﬂ›nda, J‹A tedavisinde de kullan›lmaktad›r. Hem IV infüzyon formu,
hem de SK formu vard›r:[8,63]
• IV infüzyon: Eriﬂkinlerde önerilen doz 60 kilodan
zay›f hastalar için 500 mg, 60–100 kilo hastalar için
750 mg ve 100 kilodan daha a¤›r hastalar için 1000
mg olmak üzere s›f›r›nc› hafta, ikinci hafta, dördüncü
hafta ve sonra ayda bir infüzyon ﬂeklindedir.
• SK enjeksiyon: Subkutan formu 125 mg/hafta ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Ancak öncesinde IV infüzyon
yükleme dozu yap›lmas› önerilmektedir. Bu yükleme
do¬zunu takiben, ayn› gün 125 mg SK enjeksiyonu da
uygu¬lanmal›d›r. Daha sonra haftada bir 125 mg SK
enjeksiyonlarla devam edil¬melidir. ‹nfüzyon almas›
mümkün olma¬yan hastalara, IV yükleme dozu olmadan haftada bir SK ABA enjeksiyonu baﬂlat›labilir.
Abatasept’in farkl› T hücre alt gruplar› üzerindeki
inhibisyonu ayn› m›d›r?
Abataseptin CD4+ ve CD8+ gibi farkl› T hücre alt
gruplar› üzerindeki inhibitör etkisi ayn› de¤ildir ve bu
durum abataseptin daha güvenli bir T hücre inhibisyonu

ﬁekil 5. Abataseptin moleküler yap›s›.

yapmas›n›n temelini oluﬂturur.[64] Yard›mc› T hücreler
olarak bilinen CD4+ T hücrelerine, MHC s›n›f II moleküller eﬂli¤inde özellikle bakteri gibi hücre d›ﬂ› patojen
antijenleri iﬂlenmiﬂ halde sunulur. Sitotoksik T hücreler
olarak bilinen CD8+ T hücrelerine ise, MHC s›n›f I moleküller eﬂli¤inde özellikle viral ve tümöral kökenli hücre
içi antijenler iﬂlenmiﬂ halde sunulur. Uyar›lmalar› sonras›nda, CD8+ T hücreleri salg›lad›klar› perforin, granzym
ve IFN-γ arac›l›¤›yla hedef hücreleri parçalarlar.
Asl›nda hem CD4+, hem de CD8+ hücreler uyar›lmak için CD28 ko-stimülasyonuna gereksinim duyarlar.
Ancak, CD28 sunumu tüm CD4+ hücrelerde olmas›na
ra¤men, CD8+ hücrelerin sadece %50’sinde vard›r. Yani,
CD28 ko-stimülasyon gereksinimi CD8+ hücrelerde daha azd›r. Bu nedenle, ABA’n›n CD8+ T hücre alt grubu
üzerindeki inhibitör etkisi daha zay›ft›r. Bu da, abatasept
tedavisi ile viral ve tümöral komplikasyonlar›n ortaya ç›kma olas›l›¤›n› azaltmaktad›r.[8,64]
Di¤er yandan olaya RA patogenezi penceresinden bakarsak, ABA özellikle ve daha etkin bir ﬂekilde CD4+ T
hücre alt grubunu inhibe etmesi sayesinde RA tedavisinde baﬂar›l› olur. Çünkü, RA patogenezinde CD4+ T hücre aktivasyonu önemlidir ve bu basama¤›n bloke edilmesi ile daha ileri basamaklar da inhibe olur. Sonuç olarak,
abatsept tedavisi ile TNF-α, IL-1β ve IL-6 gibi çeﬂitli
proinflamatuvar sitokinlerin üretiminde ve B hücre aktivasyonunda da azalma olacakt›r.[8,64]
Abatasept’te genel de¤erlendirme, etkinlik ve
güvenlilik
Çeﬂitli klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre, RA tedavisinde ABA’n›n güvenilir ve etkin bir biyolojik ajan oldu¤u kabul edilmektedir:[61–65]
• Belirli bir sitokini bloke eden biyolojik ajanlara göre
ABA etkisi biraz daha geç ortaya ç›kabilir. Çünkü, uygunsuz immün yan›t›n daha proksimal bir basamaktan, yani T hücre aktivasyonu aﬂamas›ndan bloke edilmesi söz konusudur.[8]
• T hücreleri aras›nda da, otoimmün patogenezde oldukça önemli olan CD4(+) hücreleri daha etkin inhibe
ederken, CD-8+ T hücre alt grubu üzerindeki inhibitör etkisi zay›ft›r. Bu bilgi abatasept tedavisinin niçin
di¤er baz› biyolojik ajanlara göre daha güvenilir oldu¤unu ve viral ve tümöral komplikasyonlar›n ortaya ç›kma olas›l›¤›n›n daha düﬂük oldu¤unu k›smen aç›klayabilir.[64]
• Gerçekten de, latent TB reaktivasyonu baﬂta olmak
üzere çeﬂitli enfeksiyonlar ve malignite geliﬂimi aç›s›ndan, mutlak risksiz olmamakla birlikte, anti-TNF ajanlara göre daha güvenilir oldu¤u kabul edilir. Bununla
birlikte, anti-TNF ajanlardakine benzer latent TB ta-
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rama kurallar› ve gere¤inde INH profilaksisi verilmesi
ABA için de geçerlidir. Nadir de olsa, ABA tedavisi s›ras›nda TB olgular› bildirilmiﬂtir.[65]
ABA’n›n Fc k›sm› genetik olarak de¤iﬂtirildi¤i için,
CD16 ve CD32 Fc reseptörlerine ba¤lanamaz; sadece
CD64 isimli Fc reseptörüne çok zay›f ba¤lanabilir. Bu
özelli¤i sayesinde de, hücre lizisine neden olabilecek
ADCC veya CDC arac›l› yan etkilerin oluﬂmas› riski
azalt›lm›ﬂ olur.[66]
ABA efektör CD28(-) hücreleri inhibe ederek IFN-γ
sal›n›m› inhibe eder. RA olgusunda tedavi öncesi bazal CD28(-) T hücre say›s› ne kadar az ve CD28(+) T
hücre say›s› ne kadar fazla ise, ABA tedavisi ile remisyona girme olas›l›¤› o kadar fazlad›r.[60]
RA tedavisinde ABA etkileri sadece T hücre aktivasyonunun inhibisyonu ile s›n›rl› de¤ildir. Monositlerde
adezyon molekül sunumunu azaltarak, monosit aktivasyonunu ve sinovyal dokuya migrasyonunu azalt›r. Di¤er yandan do¤rudan makrofajlara ba¤lanarak, makrofaj fonksiyonlar›n› ve proinflamatuvar sitokin sal›n›m›n› da inhibe eder. Ayr›ca inflamasyonu bask›lamas›ndan
ba¤›ms›z olarak osteoklastlar› inhibe ederek kemik y›k›m›n› da azalt›r.[60]
ABA’n›n B hücreleri üzerine de etkileri vard›r. Öncelikle T hücre ba¤›ml› B hücre yan›tlar›n› bask›lar. B
hücresi yüzeyindeki CD80/CD86 moleküllerine ba¤lanarak B hücre aktivasyonunu azaltabilir.[60]
Benzer ﬂekilde, endotel hücre yüzeyindeki
CD80/CD86’ya ba¤lanarak endotel aktivasyonunu ve
inflamatuvar hücrelerin endotelden geçiﬂini azaltabilir ve inflamasyonun azalmas›na katk›da bulunabilir.[60]
Muhtemelen reseptör füzyon proteini yap›s›nda olmas›n›n da katk›s›yla, ABA tedavisinde immünojenisite sorunu da düﬂüktür.[8,60]
Randomize klinik çal›ﬂmalarda IV ABA tedavisi s›ras›nda, yan etkilere ba¤l› ilac›n kesilmesi s›kl›¤› %1.9
ile %8.7 aras›nda bulunmuﬂtur.[8]
IV ABA tedavisi s›ras›nda infüzyon reaksiyonlar› %10
s›kl›¤›nda bildirilmiﬂtir. S›kl›kla hafif reaksiyon ﬂeklindedir, fakat nadiren anafilaktik reaksiyon de olabilir.[8]
Enfeksiyonlar: Özellikle ABA’n›n güvenlili¤i üzerine
odaklanm›ﬂ ASSURE çal›ﬂmas›nda, ABA + DMARD
alan hastalarda ciddi enfeksiyon s›kl›¤› %2.6 iken, sadece DMARD grubunda %1.7 bulunmuﬂtur. ABA tedavisi süresince zamanla enfeksiyon insidans›n›n artmad›¤›, a¤›r ve f›rsatç› enfeksiyonlar›n nadir görüldü¤ü, di¤er yandan en s›k görülen ciddi enfeksiyonlar›n pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu ve sellülit oldu¤u bildirilmiﬂtir.[8,67,68] Öte yandan yak›n zamanda yay›nlanan bir
çal›ﬂmada, ABA dahil biyolojik tedavi alan RA’l› hastalar›n hastaneye yatmay› gerektiren enfeksiyon riskleri
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de¤erlendirilmiﬂ ve tüm biyolojikler içinde en az riskli
olan›n ABA oldu¤u gösterilmiﬂtir.[69] Di¤er yandan,
ABA tedavisini bir anti-sitokin tedaviyle kombine etmek, ciddi enfeksiyon riskini çok artt›rd›¤› için, bu ﬂekilde bir kombinasyon önerilmez.[8]

Romatolojide Ufuktaki Yeni Biyolojik
Tedavi Ajanlar›
T›bb›n birçok alan›nda oldu¤u gibi, romatolojide de
üzerinde çal›ﬂma yap›lan biyolojik ilaç adaylar›na her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bunlar›n her birisinden
ayr›nt›l› bahsedilmesi bu yaz›n›n hedefi d›ﬂ›ndad›r. Fakat
özellikle romatolojik hastal›klar›n tedavisinde üç yeni potansiyel hedef olan GM-CSF, IL-17 ve IL-23 üzerinde
durulacak ve bu moleküllerin bloke edilmesine yönelik
geliﬂtirilmekte olan biyolojik tedavi ajanlar›ndan k›saca
bahsedilecektir.
Granülosit-makrofaj koloni uyar›c› faktör
(GM-CSF) inhibisyonu arac›l› biyolojik tedaviler
GM-CSF baﬂl›ca aktif T hücreleri ve makrofajlar taraf›ndan üretilir. Olgun nötrofil, eozinofil ve makrofajlar› aktive
ederek proinflamatuvar sitokin sal›n›m› uyar›r. GM-CSF
üretimini ise lipopolisakkarid, TNF-α, IL-1β ve IL-23 uyar›r. GM-CSF reseptörleri nötrofillerde, dendritik hücrelerde, makrofajlarda, eozinofillerde ve endotel hücrelerde bulunur. GM-CSF’nin ilgili reseptörüne ba¤lanmas›yla RasMAPK ve JAK2-STAT yolaklar› uyar›l›r. GM-CSF’nin kemik ili¤i üzerinde nötrofil, monosit ve eozinofiller üzerine
koloni stimülan etkisi vard›r. GM-CSF eksikli¤inde alveoler
makrofajlardaki defektif olgunlaﬂman›n pulmoner alveoler
proteinoza neden olabilece¤i bildirilmiﬂtir.[10]
Baﬂl›ca iki farkl› makrofaj tipi vard›r. M1 olarak bilinen
klasik aktif makrofajlar, inflamasyon ve vücut savunmas›nda görevli iken, M2 olarak bilinen ve alternatif yoldan aktive olan makrofajlar›n ise anti-inflamatuvar etkileri vard›r
ve doku tamirinde görevlidirler. GM-CSF, kronik inflamasyonda M1 grubu makrofajlar› uyar›r. RA’da hem serumda, hem de sinovyal s›v›da GM-CSF düzeyleri artm›ﬂt›r ve GM-CSF’nin RA patogenezine katk›s› vard›r.[10]
Mavrilimumab GM-CSF reseptörlerinin α alt ünitesine ba¤lanan, tamamen humanize ve IgG1 yap›da bir
monoklonal antikordur. Namilumab da, GM-CSF’ye
karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ humanize bir monoklonal antikordur.
Her ikisinin de, etkinlik ve güvenlili¤i RA hastalar›nda
klinik çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lmaktad›r.[10]
‹nterlökin 17 inhibisyonu arac›l› biyolojik tedaviler
IL-17 ailesinin A’dan F’ye kadar adland›r›lan alt› üyesi
olup, üzerinde en çok çal›ﬂ›lanlar IL-17A ve IL-17F’dir.

IL-17A ve IL-17F homodimerik sitokinlerdir, bununla birlikte insan CD4 T hücreleri heterodimerik yap›da ve inflamatuvar özelli¤i olan IL-17A/F de üretirler.
IL-17A ve IL-17F aktive CD4+ ve CD8+ hücreler taraf›ndan üretilir. IL-17A özellike Th17 hücre alt grubu taraf›ndan üretilir. Bilindi¤i gibi, Th17’ler CD4+ T hücrelerden IL-1β ve TGF-β uyar›s›yla ve IL-6, IL-21, IL23
etkisiyle oluﬂur. Th17 hücrelerde IL-23R sunulur ve IL23 bu reseptör üzerinden Th17’leri uyar›r ve Th17 alt
grubu için yaﬂamsal öneme sahiptir. IL-23 uyar›s›yla
Th17 hücreler IL-17A üretir. IL-17B ve IL-17D, istirahatteki CD4+ T hücreler taraf›ndan sunulur ve fibroblastlardan, epitel hücrelerden ve endotel hücrelerden IL6, IL-8 ve GM-CSF sal›n›m›n› uyar›r.[10]
IL-17 reseptörleri monositlerde, makrofajlarda, kondrositlerde, osteoblastlarda ve fibroblastlarda sunulur.
IL-17 etkisiyle epitel hücrelerden IL-8 (nötrofiller için
kemoatraktan bir protein) ve monositlerden IL-1β ve
TNF-α üretimi uyar›l›r. Bununla birlikte, epitel hücrelerden antimikrobiyal peptidlerin sal›n›m›n› da uyarmas›,
IL-17’nin vücut savunmas›nda da görevi oldu¤unu düﬂündürmektedir.[10]
Romatoid artritli hastalar›n serumlar›nda, sinovyal s›v›da ve sinovyal biyopsi örneklerinde IL-17A düzeyi yüksek bulundu¤u için, ve IL-17A kemik/k›k›rdak hasar›na
katk›da bulundu¤u için, ve IL-1β/TNF-α gibi di¤er proinflamatuvar sitokinlerle sinerjistik etkileri oldu¤u için,
IL-17A blokaj›n›n RA tedavisinde etkili olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.[10]
Sekukinumab IL-17A’ya karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ, insan kökenli IgG1κ monoklonal antikorudur. Çeﬂitli klinik çal›ﬂmalar sonucunda RA, AS ve PsA olgular›nda etkinlik ve
güvenilirli¤i büyük ölçüde gösterilmiﬂtir. Her üç hastal›k
tedavisinde FDA onay› da alm›ﬂt›r. Sekukinumab’›n psoriyazis, PsA ve AS tedavisinde ülkemizde de kullan›ma
girmesi için geri ödeme baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r; sonucu
beklenmektedir. Iksekizumab da, IL-17A’ya karﬂ› oluﬂturulmuﬂ bir monoklonal antikordur. Klinik çal›ﬂmalar
henüz sürmekle ve son sözü söylemek için henüz erken
olmakla birlikte, ilk izlenimler IL17 inhibisyonu tedavisinin RA’da bekleneni veremedi¤i yönündedir. Buna karﬂ›l›k PsA ve AS gibi SpA grubu hastal›klarda daha umut verici oldu¤u söylenebilir.[10]
‹nterlökin 23 inhibisyonu arac›l› biyolojik tedaviler
IL-23, IL-12 reseptör ailesinin üyesi olan ve p40 ile
p19 peptidlerinden oluﬂan bir sitokindir. Makrofaj ve
dendritik hücrelerce üretilir. IL-12Rβ1 ve IL-23R ikilisinden oluﬂan heterodimerik bir reseptöre ba¤lan›r. Bu
reseptörün IL-12Rβ1 k›sm›, ayn› zamanda IL-12R’nin
de bir k›sm›n› oluﬂturur. IL-23, bellek T hücrelerinin

proliferasyonunu ve IFN-γ üretimini indükler. Ayr›ca
IL-17 üreten Th17 alt grubunu ve dendritik hücrelerden
antijen sunumunu da uyar›r. IL-23 sinyalizasyonu JAKSTAT yola¤› üzerinden olur.[10]
Romatoid artrit olgular›nda serumda ve sinovyal s›v›da IL-23 düzeyi yüksek saptan›rken, p19 alt ünitesinin de
sinovyal fibroblastlarda sunumu artm›ﬂt›r. RA’da IL-23
serum düzeyleri hastal›k aktivitesi ile korele bulunurken,
sinovyal s›v› IL-23 düzeyleri de erozyonlar ile korele bulunmuﬂtur. Psoriyatik deri plaklar›ndaki monosit ve dendritik hücrelerde, IL-23’ün p19 ve p40 alt ünite sunumlar› yüksek düzeydedir. AS hastalar›n›n periferik kan›nda
da IL-23R sunan T hücre oranlar› yüksektir. Genel olarak SpA grubu hastalarda da, serumda IL-23 düzeyleri
sa¤l›kl› kontrollerden anlaml› yüksek bulunmuﬂtur. IL23’ün salmonella ve mikobakteri enfeksiyonlar›na ve çeﬂitli patojenlere karﬂ› immün yan›t ve vücut savunmas›nda önemli oldu¤unu düﬂündüren veriler de vard›r.[10]
Oral IL-12/IL-23 inhibitörü olan apilimod mesilat
RA’da yap›lan bir pilot çal›ﬂmada baﬂar›s›z bulunmuﬂtur.
Oysa, IL-12 ile IL-23’ün ortak alt ünitesi olan p40’› ba¤layan bir insan monoklonal antikoru olan ustekinumab
ise, özellikle PsA ve AS tedavisinde umut vermektedir.
Halen PsA ve AS hastalar›nda ustekinumab’›n etkinlik ve
güvenlili¤i çeﬂitli klinik çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lmaktad›r.[10]
Halen ustekinumab ülkemizde sadece psoriyazis tedavisinde geri ödeme alm›ﬂ ve kullan›ma girmiﬂtir.
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