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Biyobelirteç Nedir?

 Normal biyolojik süreçler, patolojik süreçler 

veya terapötik bir işleme karşı farmakolojik 

cevabın göstergesi olabilen, objektif olarak 

ölçülüp değerlendirilmesi yapılabilen 

moleküllerdir



Biyobelirteçlerin Özellikleri

 Biyolojik yapıdadır

 Objektif olarak ölçülebilir

 Normal ve patolojik olayların ayrımını yapar

 Tedaviye yanıtı gösterir



Biyobelirteçlerin Kullanım Yerleri

 Tarama

 Tanı

 Risk gruplaması

 İzlem 

 Klinik sonuç



Romatoid artrit

En sık 

İnflamatuar

Otoimmün

Kronik sinovit

Progresif eklem hasarı



Romatoid Artrit ve Biyobelirteçler

 Tanının en kısa sürede konması

 DMARD’ların erken başlanması

 Hasar gelişiminin engellenmesi

 Gerekirse agresif erken tedavi protokollerinin

seçilmesi

 Tedaviye cevabın değerlendirmesi

 Prognozun tahmin edilebilmesi

için biyobelirteçlere ihtiyaç vardır



RA-Biyobelirteçler

 Diagnostik

 Prognostik

 Hastalık aktivitesi izlemi

 Biyolojik tedaviye yanıtı öngörme





Diagnostik biyobelirteçler

 Fırsat penceresi

 Erken dönemde hastaları saptamak

 Tanı için en faydalı biyobelirteç

◦ Romatoid faktör (RF)

◦ Anticitrullinated peptid (ACPA)





Romatoid Faktör

 IgG’nin sabit kısmı yani Fc bölümüne 

karşı gelişmiş antikorlardır

 IgM tipi RF esas otoantikor





Anti MCV antikorlar

 Anti CCP antikorlara benzer

 Sitrüline vimentinin doğal gelişen

isoformlarıdır

 Vimentin makrofaj apopitozunda rol

oynayan orta flamanlarda bolca bulunur

 Vimentin patogenezde önemi anlaşıldıkca

anti-MCV de bir biyobelirteç adayıdır



Anti MCV antikorlar

 2010 da 14 çalışmanın sistematik gözden geçirilmesi ile

değerlendirildiğinde performansı anti CCP ile benzer

bulunmuştur

 Eklem hasarını ön görmede önemlidir

 Ancak rutin bakılmasının RF ve anti-CCP ile bakılmasının tanıda

ek katkısı olması tartışmalıdır

 RF ve anti-CCP negatif hastalar?

 Zamanla klinikteki rolü daha iyi anlaşılabilir

Luime JJ, Ann Rheum Dis. 2010



14-3-3 eta protein

 Şaperon proteinlerden 14-3-3 ailesinin bir
üyesidir

 RF ve ACPA ile benzer sensitivite ve
spesifiteye sahiptir

 RA ile OA, otoimmün artritler ve sağlıklılar
ayırımı yapmada kullanılabilir

 Sadece artralji ile gelen ACPA ve RF 
pozitivitesi olanlarda 14-3-3eta nın faydası
gösterilememiştir

 Piyasada tarama testleri vardır

 Yaygın kullanımı yok

 Ek çalışmalara ihtiyacı vardır



Anti-car P

 Karbomilli proteinlere karşı gelişen
antikorlardır

 %45 RA hastasında bulunur

 Anti CCP negatif hastalarda da 
gösterilebilir

 Vimentin, fibrinojen ve albümine karşı
gelişmiş antikorlardır

 ACPA durumundan bağımsız eklem 
zararlanmasını ve RA gelişimi için 
prediktifdir



Hastalık aktivitesi izlemede kullanılan 

biyobelirteçler

 ESH

 CRP

 Kompozit indeksler

28-joint disease activity score (DAS28)

Simple disease activity index (SDAI)

Clinical disease activity index (CDAI)

 Multi-biyobelirteç hastalık aktivite testi





Multi-protein biyobelirteç algoritması

 RA da kliniği değerlendirmek için hangi testi

kullanalım

Hastalık aktivitesi

Progresyonunu değerlendirme

Subklinik hastalığı tespit etme

 Birden fazla biyobelirteçten yararlanılabilir



Multi-protein biyobelirteç algoritması

 Multibiyomarker disease activity test

(MBDA test)

 Vectra DA 130 aday biyobelirteç ten

fizibilite çalışmaları ile geliştirilmiştir

 Multibiomarker statistical model hastalık

aktivitesini DAS 28-CRP ye göre

değerlendirmektedir

 MBDA algoritması 12 biyobelirteç ile 1-100

arasında skorlama yapar







MBDA

 Erken RA da ilk yılda MBDAnın radyolojik progresyondan

bağımsız olduğu gösterlmiştir

 Yüksek MBDA skorları da DAS dan daha iyi sonlanım

noktasını göstermektedir

 Leiden erken artrit kohortunda 163 hastada total 271 vizitde

yüksek MBDA skoru olan hastalar gelecek yıl 2,73 kat daha

fazla eklem hasarı görülmüştür (95%CI 1.1-3.7)

van der Helm-van Mil AH Rheumatology (Oxford). 2013



MBDA

MBDA klinik tahminde de faydalıdır

 Swefot çalışması göstermiştir ki mtx yanıtsız MBDA skoru

yüksek hastalar 3 lü DMARD kombinasyonuna mtx+infx

kombinasyonundan daha iyi yanıt vermektedir

Hambardzumyan K. Arthritis Rheum 2017





Üriner Biyobelirteçler

• Gelsolin (GSN)

• Orosomucoid (ORM)1

• ORM2 

• Soluble CD14 

• Transkriptomik and proteomik çalışmalar

Yune-Jung ParkExperimental & Molecular Medicine (2016)



Üriner Biyobelirteçler

• Üriner ORM1, ORM2 ve sCD14 

• RA hastalarında yüksek

• Hastalık aktivitesi ile positive korelasyon

• Gelecekte kullanımı???

Yune-Jung ParkExperimental & Molecular Medicine (2016)



Biyolojik tedaviye yanıtı öngörme 

açısından biyobelirteçler





Gelecekteki biyobelirteçler

• Sinovyal doku;

İğne biyopsisi

USG eşliğinde biyopsi

Artroskopik biyopsi

Histolojik patern-prediktif?

• Mikrobiom-mikrobial imza



Gelecekteki biyobelirteçler

miRNA

• miR-146a; aktive T hücrelerinde eksprese 
oluyor

• Sinovyumda eksprese olunca RA aktivitesinde 
artış ile ilişkili

• miR-155; Th1 ve Th17 hücre oluşumunu uyarır

• RA’li hastalarda periferik kanda mononükleer
hücrelerde ekspresyonu artar



RA da biyobelirteçler genel



Sonuç

 ESH

 CRP

 Kompozit indeksler

 MBDA

 Genomic, transcriptomic, proteomic

teknolojiler

 Rutin kullanıma girmiş yeni bir 

biyobelirteç yok




