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B Hücrelerine Özgü Hedefler

CD20, gelişmekte olan veya matür B 

hücrelerinde eksprese edilir; kök hücre veya

matür plazma B hücrelerinde bulunmaz.

Stem

cell

Pro

B cell

Pre

B cell

Immature 

B cell

Activated 

B cell

Plasma

cell

Memory 

B cell
Naϊve

B cell

Kemik İliği
(antijen-bağımsız)

Periferal Lenf Dokusu
(antijen-bağımlı)

BAFF, B-cell activating factor belonging to the TNF family; CD, cluster of differentiation.
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 Kronik Lenfositik Lösemi

 Multipl Skleroz (RMS ve PPMS)

 Hodgkin-dışı Lenfoma

 Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

 Romatoid Artrit (RA)

 Granülamatöz Polianjiitis (Wegener) (GPA) ve Mikroskobik Polianjiitis

(MPA)

 SLE

B Hücre Deplesyonuna Yönelik Ruhsatlı

Anti-CD20 Tedaviler

Rituksimab

(RTX)

Okrelizumab

(OCR)

Obinutuzumab

(OBI)



Rituksimab
Kimerik IgG1

Tip I

Obinutuzumab
Humanize IgG1

Tip II

RTX, OCR ve OBI Arasında Yapısal Farklılıklar

Okrelizumab
Humanize IgG1

Tip I

1. Polyak MJ, Deans JP. Blood 2002;99:3256–3262; 2. Morschhauser F, et al. Ann Oncol 2010;21:1870–1876; 3. Klein C et al. mAbs 2013;5:22–33.
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Anti CD20 Mab’lar Sınıflama



Anti-CD20 Dışındaki B Hücrelere Yönelik Tedaviler:

BELİMUMAB

• TNF ailesinin bir üyesi olan B Lenfosit Stimülatörü (BLyS, BAFF ve

TNFSF13 olarak da adlandırılır), B hücre apoptozunu baskılar ve B 

hücrelerinin immünglobulin üreten plazma hücresine farklılaşmasını

uyarır.

• Belimumab, humanize IgG1 monoklonal antikorudur ve çözünebilir

insan B Lenfosit Stimülatörüne bağlanarak biyolojik aktivitesini baskılar.

• Otoantikoru pozitif SLE hastalarında endikedir.



RİTUKSİMAB



 Anti TNF vs RTX etkinlik, güvenlilik ve maliyet karşılaştırması

 Açık, ramdomize kontrollü

 RF/CCP+, DMARD dirençli, 35 merkez

 1:1 randomizasyon

 Grup1: 1g RTX 1-15. gün (yanıt varsa 26 hf sonra)

 Grup2: Anti TNF ADA, ETA

 Primer sonlanım DAS 28 (ESR) 12. ayda (6. ayda ara değerlendirme)

 N:295 (RTX:144, AntiTNF: 151) 

 DAS28ESR RTX -2.6 vs AntiTNF -2.4 (Non inferiory sınırında p:0.24)

 RTX 9405 vs Anti TNF 11523 Pound (p<0.001)

 Yan etkiler benzer





Prospektif gözlemsel çok merkezli
Bir anti-TNF dirençli RA hastaları
RTX veya 2.anti-TNF (2TNF)  alıyor
, 



• 667 aktif RA (≥1 anti-TNF kullanımı ve yeni RTX başlanan) 

%54 hastada yüksek hastalık aktivitesi PRO (hasta temelli

sonlanımlar) RTX başlanmasından 1 yıl sonra değerlendiriliyor

 CDAI

Hasta global (PGA)

Ağrı ve yorgunluk VAS (0-100)

 Sabah tutukluğu

mHAQ (0–3); d

 EuroQoL EQ-5D. 

1 yıl sonunda % 63.3 RTX te kalım



. 

Morning stifness





1530 hasta-En az 4 siklus RTX almış

1.analiz: Tekrarlayan tedavilerde yanıt değişimi

Tekrarlayan tedavilerde klinik iyileşmede artış



2. analiz: 

Alevlenmelerde tedavi (n=616) vs. sabit aralıklı tedavi (n=184) farkı

Sabit aralıklı tedavi, alevlenme sonrası tedaviye göre daha etkili





• Toplam 2,873 hasta, 
• 2,625 (%91.4)----1000 mg × 2 
• 248 (%8.6)----500 mg × 2 

 daha yaşlı, 
 hastalık süresi daha uzun,
 öncesi DMARDs sayısı fazla, 
 öncesi biolojik sayısı az
 bazal DAS28 daha düşük

EULAR good response iki grupta benzer
oranda 18.4 % vs. 17.3 %, (p = 0.36). 







• Ra’da RTX tedavisine yanıtsızlık %30-40

• Yanıt 6 ay sonra değerlendiriliyor

• Yanıtı ön görebilmeye yönelik çalışma
• Bazal aktivite, RF/CCP pozitifliği, yüksek ACPA titresi, daha önce anti TNF 

kullanım öyküsü ve sayısı

• Memory B hüc., Plasmablast-CD4 T hüc., CCL19 düzeyi, IRG düzeyi

• İki bağımsız kohort (n: 93/133)

• IRG ekspresyonu ve RTX yanıtına bakılmış

• Artmış IRG ekspresyonu RTX yanıtsızlıkla ilgili?
• Bu grupta TCZ ve AntiTNF yanıtı iyi



• Cevapsızlarda IFN skoru yüksek

• Prednisolon almayanlarda bu etki çok belirgin değil

• RTX Yanıtsızlığı
• Düşük basal DAS28

• Yüksek IFN skoru

• DMARD kullanımı öyküsü

• RF/CCP negatifliği 

ile ilişkili



 RTX tedavisi hipogamaglobulunemi ve infeksiyon riski oluşturabilir.
 Bu çalışmada uzun dönemde RTX tx alan hastalarda hipogamaglobulinemi

bakılmış
 Çok merkezli, en az 30 ay RTX alan hastalar, n:134, ortalama izlem 

yaklaşık 80 ay 
 Hipogamaglobulinemi gelişimi ort 64 ± 23 ay
 Hipogamaglobulinemi gelişenlerde ciddi infeksiyon riski yüksek 

(%26.1/6.3 P:0.003)
 Başlangıç gamaglobülini 8mg/dl altında olmak risk faktörü (HR:7.34)
 Konkomitant MTX kullanımı riski azaltıyor (HR:0.26)







Bilinen akciğer tutulumları yok



• FVC ve DLCO ; RTX öncesi ve RTX sonrası 2, 4, 8, and 26 haftalarda

• (FVC) ≥ % 10 veya DLCO ≥ %15 DLCO pulmonary toksite olarak tanımlandı

• 26 hafta sonunda %22  hastada ≥ %15 DLCO azalma

• Hiç bir hastada semptom yok

• İlişkili risk faktörleri sigara, tekrarlayan ilaç inf., beraberinde steroid alımı

% 6.1 (%95CI % 2.5-9.7; p =0.001)



• Gözlemsel çalışma –Tek merkez- RA-ILD 
• FVC >%10 veya DLCO >%15  kötüleşme veya ILD’ye bağlı ölüm

• 700 RA -RTX, 56 had RA-ILD (%8 prevelans)

• RTX sonrası yeni ILD 3/700 (%0.4 insidans) 

• 44/56 hastanın ILD değerlendirme verisi var

• RTXsonrası:

• 23/44 (%52) hasta stabil

• 7/44 (%16) hastada iyileşme

• 4/44 (32%) hastada ILD progresyon

• 9/56 (%16) progresyona bağlı eksitus

PreRTX DLCO<%46
UIP 
Tx öncesi progressif giden ILD



İlaç kullanımı sonrası verilere göre PML riski 
çok  düşük ve sıklığında artış yok



• 33 RA (%73 kadın, medyan yaş 60) hastası
Hastalar HBsAg-negatif/anti-HBc–pozitif

• %85 AntiHBs pozitif
• % 37 AntiHBe pozitif
• Profilaksi yok
• Medyan 3 (range 1–8) siklus RTX  + ksDMARD,
• 34 ay (range 0–80) izlem

• Serorevorziyon (HBsAg pozitifleşmesi) yok

• 6/28 (%21) koruyucu anti-HBs düzeylerinde > 

50% (2 hastada negatifleşme) düşme

• 1(3%) hastada HBV DNA-positifleşmesi (LVM)

• 14 hasta RTX kesildikten sonra medyan 18 ay 

(range 0–70) izlenmiş ve HBV reaktivasyonu 

gözlenmemiş



Rates of live births were reassuring in 

women with RA exposed to rituximab 

before conception. 



• 2001'den 2013'e kadar BSRBR’den ulusal

kanser kayıtlarına bildirilen, daha önce bir

malignitesi olan RA hastalarını kapsamaktadır.

• TNFi kohortunda, RTX kohortunda ve

sentetikte DMARD kohortunda ilk malignite

oranlarını karşılaştırılmış



• 425 (malignitesi var)/18000 RA 
• 101 hasta yeni malignite gelişimi

- 33.3 events/1000 person-years (py) TNFi kohortu
- 24.7 events/1000 py RTX kohortu
- 53.8 events/1000 py sDMARD kohortu

• Yaş ve cinsiyet düzeltilmiş hazard ratio (sDMARD koluyla karşılaştırıldığında)
- 0.55 (95% CI: 0.35, 0.86) TNFi kohortu
- 0.43 (95% CI: 0.10, 1.80) RTX kohortu

• Rekürrens oranı
- %17 sDMARDs kohortu
- % 12.8TNFi kohortu
- % 4.3RTX kohortu





• 55 RA-Kadın hasta, RTX tedavisi alan, bilinen KVH yok 

• RTX öncesi ve 24 hf sonrası Lipid profili, DAS 28-ESR, CRP, RF, 

arteriyal sertlik (AS) ve karotis intima-media kalınlığı (cIMK)

değerlendirİliyor

• RTX  24.hf  EULAR cevaba göre 2 gruba ayrılıyor

 1) orta/iyi cevap n:41 (%75)

 2) cevap yok n:14 (%25) 





RTX tedavisi TC %9 / HDL-C %14 arttırıyor ve aterojenik indeksi %57 / stiffnes indeksi 

%54 ve reflection indeksi %24 azaltıyor.  

24. Haftada cIMT max ta %9 azalma gözlenmiş.

CRP, ESR, RF ve DAS28 parametrelerinde yanıt veren grup1 de anlamlı azalma. Grup 

2 de azalma görülmemiş.



• Fransız Romatoloji derneğinin, bağımsız , prospektif 3 kayıt-

kütüğü verisi inceleniyor

- autoimmunity and rituximab (AIR) (n= 1948)

- Orencia (abatacept) and RA (ORA) (n=827)

- Registry RoAcTEmra (tocilizumab) (REGATE) (n=1370)

• SIRRs infüzyon anında ya da ilk 24 saat içinde gelişen infüzyonu

kesilmesi veya tedavi değişikliği gerektiren durum

• Hasta özellikleri elektronik veri tabanından elde edilmiş



• Toplam 4145 hasta, SIRRs 100 hastada görülmüş

• RTX kohort 56 hasta (2.8% ve ya 0.7/100 hasta-yılı)

• Abatasept kohort 15 hasta (1.5% ve ya 0.6/100 hasta-yılı)

• Tosilizumab kohortu 24 (1.9% ve ya 1/100 hasta-yılı)

• Fatal SIRR olmamış

• multivariate analizde yüksek riskle ilşkili faktörler

 anti-CCP pozitifliği (odds ratio = 2.5; 95% CI: 1.01, 6.17).

Konkomitan sentetik DMARD olmaması (odds ratio = 1.67; 95% CI:

1.00, 2.86).



• Serum IL 33, CCP, RF, IgG düzeyleri RTX öncesi

ölçülüyor

• Kohort 1- gözlemsel çalışma; 111 RA ilk siklus 2 g RTX

• Kohort 2- (rutin pratik) benzer tedavi takvimi; 74 RA

• 24. hf . EULAR response ve Univariate and

multivariate analizle ilişkili faktörler



24. Hf EULAR yanıtı kohort1:%76, 2:%73



24.Hf EULAR response



• RTX sonrası periferik kanda CD4+ T-cell deplesyonu

• RTX cevap yok---- CD4+ T-cell azalma yok ?

• Tekrarlayan RTX inf. CD4+ T-cell ve klinik cevap üzerine etkisi

• Haz. 2007-2013 RTX başlanan 54 RA hastası

• Lenfosit fenotipleme ve klinik değerlendirme her siklusun 0.,

3., 6., aylarda yapılıyor



CD4 + T hücre sayısı RTX cevabı ve tekrar eden tedaviyi planlamada anlamlı









a DAS28-ESR ort. değişim

b DAS28-CRP ort. değişim





4 rkç, n:2230 24 haftada OCE+Mtx vs Mtx +  pl dan anlamlı etkin p<0.00001





• 483 hasta  (n=243, 148 ve 92 sırasıyla; OFA110635, OFA110634 ve OFA111752 ), 

7 siklus iv ofatumumab

• Yanetki; %93 (226/243), %91 (134/148) ve %76 (70/92) sırasıyla

• Ciddi yanetki; %18 (44/243), %20 (30/148) ve %12 (11/92) sırasıyla

• Ciddi enfeksiyon; %3 (8/243), %5 (7/ 148) ve %1 (1/92) sırasıyla

• En sık yanetki ilk infüzyonda oluşan allerjik reaksiyon (%48–79)

• Ciddi infüzyon ilişkili reaksiyonlar (<%1 [1/243], %5 [8/148], ve %1 [1/92] 

sırasıyla)

• 2 hasta eksitus (fulminant hepatitis B virus infeksiyonu ve interstitial akciğer

hastalığı). 



 SMIP; small molecular
immunopharmaceutical protein

 RA ve SLE’de faz1
 IV ve sc uygulanan formları var
 MA düşük infüzyon reaksiyonu az
 İnflamatuvar dokuya penetrasyonu daha iyi
 B hücre düşürücü etkisi iyi ve uzun
 RA’da etki SLE’den daha belirgin



• 210 hasta randomize edilmiş

• 1-15. gün sc enjeksiyon

• 8. haftada ACR %20, DAS28 CRP, PGA, PtGA, HAQ-DI

• CD19+B hücre sayımı

• SBI-087 CD 20 hücreleri azaltıyor

• Tüm sonlanımlarda etki iyi

• YE sıklığı ilaçta %61.5 Plasebo %55



TEŞEKKÜRLER


