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• IL-6
– T hücreleri

– B hücreleri

– Makrofajları

– Osteoklastları

– Hepatik akut faz cevabında ana mediatördür

– IL-1, TNF-alfa ile birlikte 
• VEGF ve metalloproteinaz üretimini sağlar

aktive eder



Tosilizumab Etki Mekanizması

Trans-sinyal

gp130 gp130

Tosilizumab  
mIL-6R ve sIL-
6R bağlanır

IL-6 ile IL-6R bağlanamaz

mIL-6R sIL-6R

IL-6

Membran-bağımlı sinyal

Jones SA, et al. J Interferon Cytokine Res. 2005;25:241253. Scheller J, Rose-John S. Med Microbiol Immunol. 2006;195(4):173183. 



• Tosilizumab
– Romatoid artrit

– Poliartiküler ve sistemik JIA 

– Dev hücreli arterit

– Castleman hastalığı 

– Sitokin salınım hastalığı

tedavisinde kullanılır





• TCZ-IV başlangıç dozu 
– US’de 4mg/kg-4 hf.

– EU’da 8mg/kg-4 hf.

• Beş faz-3 çalışmada her iki doz da önerilmiş

• CERTAIN çalışması
– 213 hasta 3. ayda 

• 86(%40.4) 4mg/kg devam etmiş

• 110(%51.6) 8mg/kg’a çıkmış

• Pappas DA, et al. Rheumatol Ther. 2016;3:103–15



• Corona analizi
– 2016-2017,TCZ-IV alan 3600 hasta

• %31, 4mg/kg
• %42, 8mg/kg
• %27, doz değişimi

– %83, 8mg/kg’a çıkılmış

• Symphony Health Source Healthcare Analytics
– 2016-2017,12 ay

• %62, 8mg/kg
– TCZ-SC

• %66, haftada bir
• %34 ,2 haftada bir

• Rubbert-Roth A, et al. Rheumatol Ther.2018doi:10.1007/s40744-018-0102-x 



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik

• DHA’da kullanımı ile ilgili



• FUNCTION çalışması
– MTX-naive
– Erken artritli
– Hastalık süresi: 0.4-0.5 yıl
– Progresif RA, RF, anti-CCP pozitif
– 1:1:1:1
– 8 mg/kg TCZ+MTX, 4 mg/kg TCZ+MTX, 

8 mg/kg TCZ+plasebo (TCZ monoterapi) vs plasebo+MTX

• SURPRISE çalışması
– MTX yanıtsız hastalar

• Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91.
• Kaneko Y, et al. SURPRISE study. Ann Rheum Dis.2016;75:1917–23

TCZ monoterapisi



SURPRISE çalışması



• SURPRISE çalışması
– Birincil sonlanım noktası 24. 

hf DAS28-ESR<2.6
• TCZ eklenen(n=118) vs TCZ 
ile değiştirilen (n=115)
– DAS28 tanımlı remisyon daha 

yüksek
» % 70 vs % 55, p=0.02

– CRP değerleri  
» 0.49 vs 1.56, p=0.001

– 52. hf
• DAS28 tanımlı remiyon

– % 72vs %70, p=0.86

– 24 hf. yı takip eden 28 
hf.da
• CRP değerleri  

– 0.10 vs 0.04, p=0.1

• Kaneko Y, et al. SURPRISE 
study. Ann Rheum
Dis.2016;75:1917–23



• SURPRISE çalışması
• 52.hf

– Yapısal remisyon
oranları(mTSS≤0.5)
• 66% vs 64%, p=0.92

– Klinik ile uyumlu 
radyografik 
progresyon(mTSS>3)
• %7 vs %15, p=0.07
• 7 eklenen vs 15 değişim 

grubunda 
– mTSS değişim
– 5.0 vs 9.0/yıl
– p=0.04

• Kaneko Y, et al. SURPRISE study. 
Ann Rheum Dis.2016;75:1917–23



FUNCTION çalışması



Özet olarak

• Hastalık süresi 6.7-8.3 yıl olanlarda
– MTX yanıtsız hastalarda

• TCZ-IV monoterapi (8mg/kg), TCZ-IV+MTX 
kadar etkilidir

• Hastalık süresi 0.4-0.5 yıl olanlarda
– MTX’e TCZ eklenmesi,TCZ monoterapisine 

göre ek yarar sağlayabilir

– İleri araştırmalara ihtiyaç vardır



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik 

• DHA’da kullanımı ile ilgili



Erken RA’da TCZ

• İki randomize, çift kör, çok merkezli, faz-3 çalışma
• FUNCTION çalışması (n=1162)

– MTX-naive
– Erken (≤2 yıl), progresif RA, RF, anti-CCP pozitif
– 1:1:1:1
– 8 mg/kg TCZ+MTX, 4 mg/kg TCZ+MTX, 

8 mg/kg TCZ+plasebo (TCZ monoterapi) vs plasebo+MTX

• U-ACT-Early çalışması
– DMARD naive hastalar
– 2 yıl

• Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91
• Bijlsma JW, et al.U-Act-Early trial. Lancet. 2016;388:343–55.



• U-Act-Early çalışması
• TCZ(8 mg/kg)+MTX(n=106) vs TCZ monoterapi 

(n=103) veya MTX monoterapi (n=108)
• Tüm gruplarda %72-78 hasta çalışmayı tamamlamış

• Primer sonlanım
• Devam eden DAS28<2.6 

• %86 vs %88 vs %44
• TCZ+MTX vs MTX : RR 2·00, 95% CI 1·59–2·51 
• TCZ vs MTX  RR: 1·86, CI 1·48–2·32 

• p<0·0001 

• MTX monoterapisinde TCZ eklenince
• %86 vs %88 vs %77

• TCZ+MTX vs MTX : RR 1·13, 95% CI 1·00–1·29, p=0·06 
• TCZ vs MTX  RR: 1·14, CI 1·01–1·29, p=0·0356 
• TCZ+MTX vs TCZ p=0·59  

• Bijlsma JW, et al.  U-Act-Early trial. Lancet. 2016;388:343–55



U-Act-Early çalışması



• FUNCTION çalışması
– 24. hf. devam eden DAS28-ESR remisyon

– TCZ 8mg/kg ve TCZ 8mg/kg +MTX vs 
MTX

– %44.8, %37.8 vs %15

– p<0.0001

– Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91



Özet olarak

• <2 yıl hastalarda
– TCZ monoterapi ve kombinasyon tedavisi 

etkili

– 2014, erken artrit için EU onay



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik

• DHA’da kullanımı ile ilgili



TCZ-SC
• Randomize, çift kör, faz-3 çalışmalar

– MUSASHI çalışması(n=346): 
• bDMARD yanıtsız

– SUMMACTA çalışması (n=1262): 
• csDMARD yanıtsız

– TCZ-SC vs TCZ-IV

– MUSASHI-OLE 
– 84. hf

• DAS28-ESR tanımlı remisyon oranı benzer

– SUMMACTA-OLE
– 1:1
– TCZ-SC 162 mg qw+placebo-IV q4w vs TCZ-IV 8 mg/kg q4w+plasebo-

SC qw +csDMARD
– TCZ-SC 

• Uzun dönem etkili ve güvenilir
– 97.hf TCZ-SC vs 72 hf TCZ-IV

• Burmester GR, et al. SUMMACTA. Ann Rheum Dis. 2016;75:68–74
• Mitchell E, et al. Expert Rev Clin Immunol. 2016



TCZ-SC

• TOZURA çalışması
– Açık etiketli, çok ülkeli, faz-4 çalışma
– 24. hf.da etkinlik ve güvenirlik
– bDMARD veya csDMARD yanıtsız veya MTX naive hasta
– 22 ülke,11 protokol

• TCZ-SC 162 mg/hafta monoterapi vs 
TCZ-SC+csDMARD

• 1804 hasta 
• 353 (19.6%) vs 1451 (80.4%)
• 24. hf.da DAS28-ESR düşme
• −3.40 vs -3.46 P = 0.46
• CDAI remisyon oranları, ACR 20/50/70/90 benzer

• Choy E, et al. TOZURA. Ann Rheum Dis.2017;75:509



Özet olarak

• TCZ-SC, TCZ-IV kadar etkili ve 
güvenlidir



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik

• DHA’da kullanımı ile ilgili



Uzun dönem OLE ve Gözlemsel çalışmalar

• >2 yıl üzerindeki çalışmalara bakıldığında
– LITHE çalışması

• 3 yıl OLE çalışması
– 1149 hasta ve 4380 hasta yılı
– %34 hasta 5 yıl tedavi almış
– TCZ (4 or 8 mg/kg IV) vs plasebo/4 hf+MTX

• Genant-modifiye TSS ilişkili radyografik 
progresyon

» 1.34 vs 3.02
– TCZ %53 vs plasebo %35 progresyon görülmemiştir

(GmTSS ≤0)

• Kremer JM, et al. Clin ExpRheumatol. 2016;34:625–33.



• AMBITION çalışması
– MTX ve biyolojik naive RA’lı hastalarda
– Uzun dönem OLE

• TCZ monoterapisi
• 264. hf.

– DAS28-ESR tanımlı remisyon devamı
– Devam eden ACR cevabı

• Çok merkezli, prospektif, gözlemsel çalışma
• 3 yıldır TCZ alan 693 Japon RA’lı hastalar

– Devam eden (≥6 ay) DAS28-ESR cevabı
– Klinik (Boolean remisyon) ve yapısal (Genant

modifiye TSS) düzelme

• Jones G, et al. AMBITION study. J Rheumatol. 2017;44:142–6
• Hirabayashi Y, et al. Mod.Rheumatol. 2016;26:828–35.



Özet olarak

• TCZ-IV devam eden hastalarda uzun dönem 
etkinlik 

• Uzun dönemde radyografik progresyonda
azalma 



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik

• DHA’da kullanımı ile ilgili



Güvenlik, farmakokinetik ve immünojenisite

• On bir adet faz-3,4 çalışmada TCZ-IV ve TCZ-SC 
güvenliği raporlanmıştır
– En sık YE

• İnfeksiyonlar
– Nazofarenjit, ÜSYE
– Pnömoni
– Selülit

– Diğer ciddi YE’ler
• GIS perforasyonu
• Malignite
• MI
• İnme
• Laboratuvar

– KCFT yüksekliği
– Nötropeni
– Lipid değerlerinde değişiklik



• U-Act-Early çalışması
– Üç grupta en sık YE

• Nazofarenjit
• TCZ+MTX vs TCZ vs MTX
• %36 vs %39 vs %34

– Ciddi YE
• %16 vs %18 vs %12

– Çalışma sırasında ölüm gözlenmemiş
• TOZURA çalışmasında (n=1804)

– YE oranı: %5.8, 14.6/100 hasta yılı
• TCZ-mono: 29 (8.2%) and TCZ+csDMARD :76 (5.2%)

– Altı ölüm: 0.64/100 hasta yılı
• KAH ve MI, bakteriyel pnömoni, pulmoner fibroz, b.sepsis, fungal

septik şok

• Bijlsma JW, et al.  U-Act-Early trial. Lancet. 2016;388:343–55
• Choy E, et al. TOZURA. Ann Rheum Dis.2017;75:509



• OPTION, TOWARD, RADIATE, ANBITION 
ve LITHE faz-3 çalışmalarının toplu analizinde

– 4.6 yıl TCZ

– 12293 hasta yılı
• En sık YE infeksiyonlar

– 7 Haziran 2017’de TCZ kullanımı
• >700.000 hasta yılına ulaşmıştır

• F.Hoffman-La Roche Ltd., data on file



• TCZ vs TNF inhibitörü
• 1000 hasta yılı için

– GIP (gastrointestinal perforation)
• 1.8-2.8 vs 0.6-0.9

– LIP (lower intestinal perforation)
• 1.26-2.7 vs 0.2-0.76

• LIP riski divertikülit öyküsü olanlarda fazla
– GK kullanımından bağımsız

• TCZ tedavisi alan hastalarda LIP tanısı gecikebilir
– Semptom yok yada hafif
– CRP süpresedir

• Strangfeld A, et al.Ann Rheum Dis.2017;76:504–10.
• Xie F, et al.Arthritis Rheumatol.2016;68:2612–7.
• Monemi S, et al. Rheumatol Ther. 2016;3:337–52.



• Nötropeni
– Retrospektif bir çalışma

• TCZ vs abatacept ve infliximab
• %18.6 vs %3.8 ve %2.8 p<0.001

– Nötropeni ciddi infeksiyon riskinde artışa 
sebep olmamış

• Espinoza F, et al. J Rheumatol.2017;44:844–9.

• Malignite
– Faz-3 çalışmaların ve uzun-dönem sonuçların analizi

• Genel ve bölgesel malignite riskinde artış yok
• Rubbert-Roth A, et al. RMD Open. 2016;2:e000213.

• Yine de TCZ kullanan hastalar malignite
yönünden takip edilmeli
– Uzun dönemdeki riski değerlendirmek için



Farmakokinetik (FK)

• TCZ için FK parametreleri
– Sağlıklı kişiler ile RA’lı hastalarda benzer

• TCZ-FK değişmez
– Aktif hastalık
– Alkol
– Yaş
– Etnik köken
– TCZ ve MTX kombinasyonu

• FUNCTION çalışması ile desteklendi
– MTX alan ve almayanlarda TCZ serum seviyesi benzer

• Zhang X, et al. Expert Rev Clin Pharmacol.2011;4:539–58
• Frey N, et al. J Clin Pharmacol. 2010;50:754–66.
• Schmitt C, et al.Int J Clin Pharmacol Ther.2012;50:218–23.
• Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91



İmmünojenisite

• RA, Castleman hastalığı ve JIA klinik deneyim
– 13 faz-3 çalışmanın analizi (8 TCZ-IV, 5 TCZ-SC) ve TCV-IV güvenlik çalışması

– Anti-ilaç antikorlar
» TCZ-IV ve TCZ-SC için düşük
» 69/5806 (%1.2) ve 47/3094 hasta (%1.5) 

– Nötralizan anti-ilaç antikorlar
» 54/5806 (%0.9) ve 40/3094 (%1.3)

• Burmester GR, et al. Ann Rheum Dis.2017;76:1078–85.
• Nishimoto N, et al. Blood.2005;106:2627–32.
• Brunner HI, et al. Rheumatol Ther.Ann Rheum Dis. 2014;74:1110–7.



TCZ ile ilgili güncel gelişmeler

• RA’da kullanımı ile ilgili
– Monoterapi

– Erken RA’da kullanılması

– Subkutan kullanılması

– OLE (open-label extension) sonuçları

– TCZ’nin uzun süre etkinlik ve güvenirlik

• DHA’da kullanımı ile ilgili



• TCZ için onay
– US: 22 Mayıs 2017 
– EU:22 Eylül 2017

• İlk çalışma randomize, çift kör, faz-2
– DHA’de remisyon indüksiyonu ve devamlılığı

• 12. hf. remisyon
– TCZ vs. plasebo
– %85 vs. %40

• 52. hf. relapssız sağkalım
– %85 vs. %20

• Villiger PM, et al. Lancet. 2016;387:1921–7.



GİACTA çalışması

• Faz-3, randomize, çift kör, plasebo kontrollü,çok 
merkezli

• 119 (%47) yeni başlangıçlı ve 132 (%53) relaps GCA
hastası

• 12. ayda devam eden remisyon
– TCZ/hafta + 26 hf prednison vs. TCZ/2 hafta + 26 hf

prednison vs 26 hf prednison
– %56 vs %53.1 vs %14

• p<0.0001

– Her iki TCZ grubu vs. 52 hf prednison
• p<0.0002

• Toplam prednison dozu
– Her iki TCZ grubu vs 52 hf prednison vs 26 hf prednison
– 1862 mg vs 3817.5 mg vs 3296 mg 

• TCZ/hafta grubunda ilk alevlenme daha geç
• Stone JH, et al. N Engl J Med.2017;377:317–28.
• Stone JH, al. GiACTA. Ann Rheum Dis.2017;76[Suppl 2]:107



TCZ’nin etkinliğinin araştırıldığı 
hastalıklar

• Takayasu arteriti*
– TAKT çalışması
– Ağustos 2017 Japonya’da onay

• Sistemik skleroz
• Polimiyaljia romatika*
• Behçet hastalığı-üveit
• Still hastalığı*
• Sistemik romatoid vaskülit
• Amiloidoz
• FMF
• Polikondrit



IL-6 etkili diğer biyolojik ilaçlar
• IL-6 reseptör alfa 

antagonisti
– Sarilumab

• Anti-IL6 sitokin
monoklonal antikorları
– Olokizumab
– Sirukumab
– Clazakizumab

• Reseptör blokajı ve 
sitokin blokajının 
etkileri farklıdır
– BioMAP
– TCZ ve sirukumab

fenotipik özellikleri 
farklıdır

• Raimondo MG et al. Drug Des Devel Ther. 2017 :1593-1603



Sarilumab-1

– Mayıs 2017’de RA için onaylanmıştır
• MOBILITY

– MTX yanıtsız hastalarda
– SRL 150 mg ve 200mg/2 hafta+MTX vs plasebo+MTX
– 52. hf. ACR20 yanıt oranları
– %58 ve %66.4 vs %33.4
– 16. hf. HAQ-DI değişimi
– -0.53 ve -0.55 vs -0.29
– 52. hf.Sharp/van der Heijde radyografi skor 

değişimi
– 0.90 ve 0.25 vs 2.78 
– p<0.0001

• Genovese MC, et al. Arthritis Rheumatol. 2015;67:1424–37.



Sarilumab-2

– OLE çalışması
• 3 yıl sonuçları

– SRL 200mg
– Devam eden klinik cevap
– Radyografik progresyonda stabilleşme

• Çoğu hasta 200mg’dan 150 mg’a düşmüş
– ACR20 cevap oranı devam etmiş

» %83.1
– HAQ-DI iyileşme

» -0.68
• Van Der Heijde D, et al. Arthritis Rheumatol. 2016;68[Suppl10] (Posters).
• Genovese MC, et al. Arthritis Rheumatol. 2017;68[Suppl 10](Posters)



Sarilumab-3

• MONARCH çalışması
– Randomize, çift kör, kafa kafaya, faz-3
– DAS28-ESR’deki değişim
– SRL 200mg vs ADA
– -3.28 vs -2.20
– p<0.0001

• Burmester GR, et al. MONARCH trail. Ann Rheum Dis. 2017;76:840–7.

• ACR20 ve ACR50 cevapları
– SRL vs ADA vs plasebo
– % 56-72-%35-46 vs %58-%30 vs %33-34-%15-18 

• TCZ’e göre nötropeni riski daha fazla
• Dislipidemi, enjeksiyon yeri reaksiyonu, GİS 

perforasyonu riski daha az 
• Boyce EG, et al.Ann Pharmacother. 2018



• TARGET çalışması
• Randomize, faz-3 çalışma
• TNF inhibitörü yanıtsız yada intolerant hastalarda
• 24. hf. ACR20 cevap oranları
• 150 mg ve 200 mg/2 hafta vs plasebo
• %56 ve %61 vs %34 p<0.0001
• 12. hf.  HAQ-DI fiziksel fonksiyon skorları
• -0.50 ve -0.49 vs -0.29 p<0.001
• Belirgin düzelme

– Yorgunluk, sabah tutukuluğu, ağrı ve üretkenlik
– Kemik rezorpsiyon biyobelirteçleri
– Eklem hasarı

• Strand V, et al. Arthritis Rheumatol. 2015;67[Suppl 10] (Posters)
• Gabay C, et al. Arthritis Rheumatol. 2016;68[Suppl 10](Oral 

presentations)

Sarilumab-4



Özet olarak

• csDMARD’a veya TNF inhibitörlerine 
yanıtsız orta/ciddi aktif RA’lı hastalarda
– Sarilumab, bDMARD veya tsDMARD’ lara

alternatif olabilir



Olokizumab-1

• Faz 2 çalışma
– 119 RA hastası
– Olokizumab vs plasebo
– 12. hf
– DAS28-CRP tanımlı iyileşme

• p<0.0001

– ACR20 oranları
• p<0.05

• Takeuchi T, et al. Mod Rheumatol.2016;26:15–23.



Olokizumab-2

• OLE çalışmaları
– 0.hf-48. hf
– Olokizumab vs plasebo
– HAQ-DI skorları değişim
– 198 batılı hastada
– 12. hf-48. hf
– -0.32 ve -0.42 vs -0.07 ve -0.15
– 105 Asyalı hastada
– -0.41 ve -0.60 vs 0 ve -0.28

• Genovese MC, et al. Arthritis Rheumatol. 2016;68[Suppl 10] 
(Posters)



Sirukumab-1

• SIRROUND-H çalışması
– Randomize, çift-kör, faz-3
– Biyolojik naive, MTX yanıtsız hastalar

• DAS28-ESR değişim
• 0.hf ve 24. hf
• SIR 100mg/2 hf (n=187) ve SIR 50mg/2 hf (n=186) 

vs ADA/2 hf(n=186)
• -2.96 ve -2.58 vs -2.19, P<0.001 ve p=0.013
• 24. hf ACR50 yanıtları
• %35.3 ve %26.9 vs %31.7, P=0.464 ve p=0.307
• Ciddi YE
• %2.7 ve %7 ve %4.3

• Taylor P, et al.  2016 ACR/ARHP Annual Meeting; November 3–8, 
2017; San Diego, CA (Oral presentations).



Sirukumab-2

•SIRROUND-D çalışması
•n=1670
•16. hf da ACR20 yanıtları

•100mg q2w vs 50mg q4w vs plasebo
•%53.5 vs %54.8 vs %26.4 p<0.001

•52. hf modifiye Sharp/van der Heijde
değişim

•0.46 (3.26) vs 0.50 (2.96) vs3.69 (9.25) 
•p<0.001

•En sık YE’ler
•KC enzimlerinde yükselme
•ÜSYE
•Enjeksiyon yeri reaksiyonu
•Nazofarenjit



Sirukumab-3

• SIRROUND-T çalışması

• 878 anti-TNF-IR hastalar

• Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli
(183 hastane, 20 ülke) 

• 1:1:1, 100mg q2w vs 50mg q4w vs plasebo

• 16. hf ACR20 cevabı

• %40, %45 vs %24 p<0.0001

• YE

• %71, %66 vs %62

• En sık enjeksiyon yerinde eritem
• Aletaha D, et al. Lancet. 2017:1206-1217



Sirukumab-4

• Faz-3, randomize, çift kör çalışma
• MTX+SLZ yanıtsız RA hastaları

– SIR-SC 50mg /4 hf(n=61) ve 100mg/2 hf (n=61)
• 2. hf ACR20 cevabı
• %77 ve %72.1 

– ACR50/70, DAS28-CRP ve HAQ-DI
– 52 hf devam etmiş

• YE: %93.4
• Ciddi YE: %7.4

– Major KVS olay
– GİS perforasyonu
– TBC
– Ölüm gözlenmemiş

• 7 hastada lökopeni, nötropeni bildirilmiş

• Takeuchi T, et al. Arthritis Res Ther. 2018;20:42



Sirukumab-5

• Eylül 2017
– FDA onaylanmadı

• Güvenlik endişeleri

• Plaseboya göre artmış mortalite
– Major kardiyak olaylar

– İnfeksiyon

– Malignite

• Chowdhury B. FDA Briefing Document: Arthritis Advisory 
Committee meeting. Wasington, DC:Food and Drug 
Administration. UCM569150.pdf.Accessed 14 Feb 2018.



Vobarilizumab(ALX-0061)

• Anti-IL6R nanobody
• Randomize, kafa kafaya, faz-2b çalışma
• MTX yanıtsız
• 150mg/4 hf, 150mg/2 hf, 225mg/2 hf vs TCZ
• 12. hf ACR20 yanıtları
• %73-81 vs %78
• DAS28-ESR tanımlı remisyon oranları
• %34 ve %40 vs %25

• Dorner T, et al. Ann Rheum Dis. 2017;76[Suppl 2]:575



İlginiz için teşekkürler



Juvenil İdiyopatik Artrit
• Japonya’da iki faz-3 çalışma

– 2008’de sJIA ve pJIA için onay
• Yokota S, et al. Lancet. 2008;371:998–1006.
• Imagawa T,  Mod Rheumatol. 2012;22:109–15.

• US ve EU onay
– 2011’de sJIA için
– 2013’de pJIA için

• Faz-3 çalışmalar
– TENDER 

» sJIA
– CHERISH 

» pJIA
• de Benedetti F, et al.N Engl J Med. 2012;367:2385–95.
• Brunner HI, et al. Ann Rheum Dis. 2014;74:1110–7



Romatoid Artrit
• 5 randomize, çift kör, çok merkezli faz-3 

çalışma ile EU ve US’de onay
• OPTION ve TOWARD çalışmaları

– MTX/csDMARD cevapsız RA’lı hasta
• TCZ 4-8mg/kg + MTX/csDMARD

– Semptom ve bulguları azaltır
• Smolen JS, et al. OPTION study. Lancet. 2008;371:987–97
• Genovese MC, et al. Arthritis Rheum.2008;58:2968–80

• LITHE çalışması
– MTX yanıtsız hastalarda
– TCZ 4-8mg/kg+MTX

• Yapısal eklem hasarında düzelme
• Fiziksel fonksiyonda düzelme

• Kremer JM, et al. Arthritis Rheum.2011;63:609–21.



• RADIATE çalışması
– TNF inhb. cevap vermeyen RA’lı hastalarda

• TCZ 4-8 mg/kg
– Semptom ve bulguları azaltır

• Emery P, et al. Ann Rheum Dis.2008;67:1516–23.

• AMBITION çalışması
– MTX veya biyolojik cevabı olanlarda

– TCZ 8mg/kg monoterapisi MTX’den daha iyi 
bulunmuş

• Jones G,,et al. AMBITION study. AnnRheum Dis. 2010;69:88–96



Farklı RA Hasta Gruplarında 
Remisyon*
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1.Hoffmann-La Roche. Data on file. Clinical study report (AMBITION). 2.Hoffmann-La Roche. Data on file. Pooled analysis (LITHE, OPTION, TOWARD).
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* DAS28 < 2.6

Tosilizumab 8 mg/kg 

Kontrol

24. Hafta
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Farklı RA Hasta Gruplarında 
Düşük Hastalık Aktivitesi*
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* DAS28 ≤ 3.2.

Tosilizumab 8 mg/kg 

Kontrol

24. Hafta
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• Sistematik literatür review
– RA’lı hastalarda TCZ ile iyileşme

• Fiziksel fonksiyon
– HAQ-DI

» Odds ratio:1.4 vs 7

• Hayat kalitesi
– SF-36

• Kontrol grubu
– Plasebo, MTX veya csDMARD

• Townes SV, et al. Rheumatol ResRev. 2012;4:87–92



• Sekiz faz-3,4 çalışmada HAQ-DI skorunda 
düzelme 
– Cevap süreleri 24-104 hf devam eden

• ADACTA çalışması
– TCZ monoterapi vs ADA monoterapi
– Odds-ratio -0.7 vs -0.5

» İstatistiksel anlamlı değil

• TCZ ile hayat kalitesinde düzelme 
– MTX naive
– MTX-IR
– csDMARD yanıtsız 
– TNF-inhb yanıtsız hastalarda

• Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91.
• Bijlsma JW, et al.  U-Act-Early trial. Lancet. 2016;388:343–55
• Gabay C,et al. ADACTA trial. Lancet. 2013;381:1540–1.
• Burmester GR, SUMMACTA study. Ann Rheum Dis.2014;73:69–74
• Fleischmann RM, et al. LITHE study 2-year results. J Rheumatol. 

2013.40(2):113-26.
• Huizinga TW, et al. ACT-RAY study. Ann Rheum Dis.2015;74:35–43
• Strand V, et al. RADIATE study. Rheumatology. 2012;51:1860–9



• SF-36 skorları
– ADACTA çalışmasında

• PCS (Physical Component Summary)
– TCZ 8mg/kg vs ADA
– 9.2 vs 7.6 
– P=0.1641

• MCS (Mental Component Summary)
– 7.9 vs 5.0
– P=0.0497

– FUNCTION ve RADIATE çalışmalarında 
benzer sonuçlar

• Gabay C,et al. ADACTA trial. Lancet. 2013;381:1540–1.
• Burmester GR, et al. FUNCTION trial.Ann Rheum Dis. 2016;75:1081–91.
• Strand V, et al. RADIATE study. Rheumatology. 2012;51:1860–9



TCZ monoterapisi
• ACT-RAY çalışması
• Hastalık süresi:8.2 yıl

– TCZ 8mg/kg vs MTX+TCZ : anlamlı fark bulunamamış
• Radyolojik progresyon (Genant-modified Sharp score) en küçük 
saptanbilen değişiklik

– %91 vs %87
» 52. hf
» %92.8 vs %86.1

• Yapısal hasar açısından (DAS28-ESR)<2.6
– %34.8 vs %40.4

» 52. hf
» %36.6 vs %45.5
» p=0.03

• ADACTA çalışması
• MTX yanıtsız hastalarda
• Hastalık süresi ortalama 7.3 yıl-6.3 yıl

– DAS28-ESR’de düşüş
• TCZ 8mg/kg vs ADA 40mg/2 hafta
• -3.3 vs -1.8 p<0.0001

• Dougados M, et al. ACT-RAY study. AnnRheum Dis. 2014;73:803–9
• Gabay C,et al. ADACTA trial. Lancet. 2013;381:1540–1



Uzun Süreli Tedavi Bağlılığı

Nishimoto et al., Ann Rheum Dis, 2009, 68: 1580-84



Dev Hücreli Artrit

• DHA’li hastalardaki biyopsi materyallerinde 
Th17 ve Th1 aracılı proinflamatuar
patojenik yollar tanımlanmıştır

• Th17
– IL-1b 
– IL-6
– IL-23 

• Th1
– IL-12

• Deng J, Younge BR, Olshen RA, Goronzy JJ, Weyand CM. Th17 and Th1 T-cell 
responses in giant cell arteritis. Circulation. 2010;121:906–15.



Sarilumab-5

• ASCERTAIN çalışması
– Randomize, faz-3
– csDMARD alan ve TNF inhibitörü yanıtsız
– SRL-SC 150 mg ve 200mg vs TCZ-IV 8 mg/kg
– Klinik olarak benzer ön sonuçlar
– %67 ve %71 vs %67
– YE
– %2 ve %6 vs %7
– Ciddi infeksiyon
– %0 ve %2 vs %2

• Emery P, et al. Arthritis Rheumatol. 2015;68[Suppl 10] 
(Oral presentations)



Olokizumab-1

• Faz-2b çalışma
• 221 TNF-inhibitör tedavi yanıtsız RA 

hastası
• 0-12. hf. DAS28-CRP değişimi
• Olokizumab vs plasebo
• -1.16/-2.68 vs -0.19/-0.78

– p<0.05

• ACR20 yanıt oranları
– %32.5-%73.8 vs %17.1-%29.9

• Genovese MC, et al. Ann Rheum Dis. 
2014;73:1607–15



Sirukumab-1

• Faz-2 çalışma
• MTX yanıtsız RA hastaları

– 24. hf
– SIR 100mg/2 hafta (n=17) vs plasebo (n=19)
– ACR50 yanıt oranları
– %26.7 vs %3.3
– p<0.05
– DAS28-CRP değişimi
– 2.0 ve 2.2 vs 1
– P<0.001

• Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis.2014;73:1616–25.



Clazakizumab

• Faz-2b çalışması

• 418 MTX yanıtsız RA hastası
– ACR20 yanıt oranları

– CLZ 100mg, 200mg, kombine CLZ 25,100 ve 
200mg vs plasebo

– %55, %61,%76.3,%73.3,%60 vs%39.3

– P<0.05
• Weinblatt ME, et al. Arthritis Rheum.2015;67:2591–600



Akılcı İlaç Kullanımı

• Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. 

• Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine 
göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük 
fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak 
tanımlanmaktadır.

• Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, 
Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).

• T.C. Sağlık Bakanlığı.   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı
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Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan 
maddelerden herhangi birinin veya birkaçının 
karşılanamaması durumu,
•Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına
•İlaç etkileşimlerine
•Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine
•Hastalıkların tekrarlamasına ya da 
uzamasına, 
•Advers olay görülme sıklığının artmasına
•Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur

• T.C. Sağlık Bakanlığı.   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi 
Başkanlığı

Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı
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TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (1)

• Hastanın sorununun tanımlanması,
• Hekim tarafından doğru tanının konulması,
• İlaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir 

tedavinin tanımlanması, 
• Tedavinin  gerçekleşebilirliğinin ve  

maliyetinin değerlendirilmesi,

• Tedavinin başarısı ve hastanın uyuncunun 
değerlendirilmesi,

• T.C. Sağlık Bakanlığı.   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi 
Başkanlığı




