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• Nedeni belli olmayan sistemik, 
inflamatuar bir hastalık

• Ana bulgusu kronik, simetrik, destrüktif
poliartrit

Romatoid Artrit



RA’da Tedavi-DMARD Sınıflaması

Hastalık modifiye edici ilaçlar

DMARD
Sentetik

DMARD

sDMARD

Geleneksel sentetik
DMARD

csDMARD

Hedefe yönelik 
sentetik DMARD

tsDMARD

Biyolojik DMARD

bDMARD

Orijinal biyolojik 
DMARD

boDMARD

Biyobenzer DMARD

bsDMARD

Metotreksat
Sulfasalazin
Leflunomid

Hidroksiklorokin

Tofasitinib TNF inhibitörleri
Rituksimab
Tosilizumab
Abatasept

Anakinra

bs-İnfliksimab
bs-Etanersept
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Biyolojik ilaçlar sitokin sinyalizasyonunu ekstraselüler ortamda önlemeyi hedefler
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Sitokinlerin mesaj iletimi

 Sitokinler mesajlarını reseptöre bağlandıktan sonra kinazlar

olarak adlandırılan enzimlerin aracılık ettiği bir fosforilasyon

mekanizması yoluyla iletir.

 Bu şekilde hücre büyümesi, migrasyonu ve farklılaşması gibi 

çeşitli fizyolojik süreçler, bu yolla düzenlenir. 

 500'den fazla kinaz tarif edilmiştir 

 Bazı reseptörlerin kendileri kinaz iken, diğerleri ise hücre içi 

kinazlarla bağlantılıdır. 
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Sitokin sinyalizasyonunda rol oynayan 
kinaz yolakları

STAT : Signal transducer and activator of transcription
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Niye yeni bir ajan??

 RA genellikle sinsi bir hastalıktır, klinik presentasyonu ve  tedaviye 

yanıtı çok heterojendir. 

 Eğer tedavi edilmezse, geri dönüşümsüz eklem hasarı ve kalıcı sakatlık 

geliştirme riski ile ilerleme eğilimindedir. 

 Bu nedenle erken tanı ve agresif tedavi zorunludur. 

 “Fırsat penceresi” olarak adlandırılan ilk aylar esnasında tedaviye 

başlanırsa, uzun süreli prognozun önemli ölçüde iyileşebileceği kabul 

edilmektedir. Ancak, etkili tedavi seçeneklerine rağmen, hastaların 

yaklaşık %40'ında mevcut tedavilere yanıt alınamamaktadır. 

 Bu nedenle JAK inhibitörlerinin gelişimi RA tedavisine yeni bir 

yaklaşım önermiştir 
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Yeni tedavi hedefi: 
intraselüler sinyalizasyonun önlenmesi

Sitoplazma

JAK JAK

STAT STAT

STATSTAT

Nükleus Gen transkripsiyonu

Dendritik 

hücre

T hücre
B hücre

Makrofaj

Sitokinler

IL-1,IL-6

TNF

RF ve diğer 

antikorlar

Ko-stimulasyon X
X

X

X

RA
Biyolojik tedaviler sitokinleri 

ve ektraselüler sinyal 
iletimini hedefler

Küçük moleküller 
intraselüler sinyalizayon 

yolaklarını hedefler

X X

Sitokinler
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Janus kinazlar (JAK)

 Sitokinlerin hücre 

yüzey reseptörlerine  

bağlanmasıyla 

aktive olan 

intraselüler

enzimlerdir.

 Aktive olan JAK’lar

immün ve 

inflamatuvar

yanıtlarda rol alırlar.
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JAK-STAT YOLAĞI

 JAK yolağı 4 tane JAK proteininden oluşur; 

 JAK1, 

 JAK2, 

 JAK3

 TYK2

 Bu JAK proteinleri tek başlarına çalışmazlar.

 Genelde ikili, bazen de üçlü kombinasyonlar oluştururlar ve 
oluşan her bir kombinasyon farklı moleküllerin 
sinyalizasyonunda görev alır.
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Hücre sinyalinde kinazların rolü 
 Romatizmal hastalıklarda en çekici hedefler sitokin reseptörlerinin etki 

akışını sağlayan kinazlardır. 

 Farklı sitokin sinyal yollarına, çeşitli JAK komplekslerinin aracılık ettiği 

bilinmektedir. 

 Lenfosit proliferasyonu ve homeostaz süreçleri için gerekli olan çeşitli IL’ler

(IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 ve IL-21), JAK1-JAK3 kompleksini tetikler

 IL-6 sinyaline JAK1, JAK2 ve TYK2 aracılık eder. 

 JAK1-TYK2 kompleksi, doğal anti viral cevapları da içeren konakçı 

savunmasında önemli sinyal yollarıdır 

 JAK2-STAT tarafından aracılık edilen sinyal yolları, lenfosit yapımı ve 

eritropoezi içeren hücresel homeostaz için önemlidir. 

 Sitokinlerin farklı hücre tipleri üzerindeki çeşitli etkileri nedeniyle, 

JAK'ları bloke etmek birçok immün hücreyi de etkileyecektir.
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JAK kombinasyonları ve görev yerleri
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Sitokinlerin reseptörlere bağlanması JAK yolaklarını 
aktive eder

1. Hücre yüzeyindeki reseptörlere 
bağlanan sitokin, reseptör 

polimerizasyonuna yol açar.

2. Aktive olan JAK, STAT’ları
bağlayan reseptörleri fosforiller.

3.  Aktive JAK, STAT’ları
fosforiller, STAT’lar dimerize olur 
ve hücre çekirdeğine giderek yeni 

gen transkripsiyonunu aktive 
eder.

Gen Transkripsiyonu

JAK JAK
P P

PP

ST
AT

ST
AT

ST
AT

ST
AT

P

P

JAK: Janus Kinaz; P: Fosfat; STAT: Signal Transducer and Activator of Transcription
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JAK inhibitörleri ve yapıları
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Tofacitinib, 2012'de FDA tarafından RA tedavisi için onaylanan ilk Jakinib’dir. 
Şubat 2017'de, EMA hem tek hem de MTX ile birlikte RA’da hem tofacitinib ve 

hem de baricitinib'ionaylamıştır. 
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Tofacitinib

 JAK3>JAK1>JAK2>Tyk2

 JAK3/JAK1 heterodimer inhibisyonunu

 JAK3 sadece JAK1 ile dimerleşmesine rağmen, JAK1 aynı zamanda 

JAK2 ve TyK2 ile de dimerleşir, 

 Bu eşleşme inflamasyon ve immün yanıtta önemli IL-6, IFNα 

ve IFNγ sitokinlerin hücre içine iletiminde önemlidir

 Yüksek dozlarda JAK2 kombinasyonlarının sinyalizasyonunu da 

bloke edebilir

 Buda özellikle kan serilerinin üretiminde görev alan- JAK2 

homodimerinin baskılanmasına bağlı olarak anemi ve 

sitopenilere yol açabilir
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JAK kombinasyonları
 JAK’lar değişik kombinasyonlar halinde çalışır

 JAK1 ve JAK3 γ-zincirli sitokinlerin reseptör sinyalizasyonunda rol alır.

γ-zincirli 
sitokinler*

JAK1 JAK3

STAT
1, 3, 5, 6

IL-10, IL-20 
IL-22

Tip I IFNlar
(IFNα/IFNβ)

JAK1 TYK2

STAT
1, 3, 5

IL-6†, IL-11,
IL-27, CTF-1, CNTF, 

G-CSF, LIF, OSM

STAT
1, 3, 5

IFN-γ

JAK1 JAK2

STAT
1, 3, 5

IL-12
IL-23

JAK2 TYK2

STAT
3, 4

EPO, TPO
GM-CSF, BH, IL-

3, IL-5

JAK2 JAK2

STAT
5

JAK / STAT kombinasyonları yoluyla sinyalizasyon yapan sitokin örnekleri

JAK1 TYK2JAK2

γ-zincirli sitokinler=IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, and IL-21, †Tip II sitokin reseptörleri (gp130 altünitesini paylaşan IL-6 ve IL-11 gibi reseptörler), IL-10, IL-19, IL-20 ve 
IL-22 esas olarak JAK1 üzerinden sinyalizasyonlarını yapmakla birlikte JAK2 ve TYK2 ile de ilişkilidirler,2 CNTF: İnsan siliyer nörotropik faktörü; CT-1: 
Kardiyotropin 1; EPO: Eritropoetin; G-CSF: Granülosit Koloni – Stimülan Faktörü; BH: Büyüme hormonu; GM-CSF: Granülosit-makrofaj Koloni – Stimülan
Faktörü; IFN: İnterferon; IL: İnterlökin; LIF: Lösemi İnhibitörü Faktör; OSM: Onkostatin M; TPO = Trombopoetin
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Tofasitinib: JAK inhibitörü

1. Hücre yüzeyindeki reseptörlere 
bağlanan sitokin, reseptör 

polimerizasyonuna yol açar.

2. JAK’lar reseptörleri fosforile
edemez ve böylece STAT’lar

bağlanamaz.

3. JAK’lar STAT’ları fosforile
edemediğinden STAT dimerizasyonu

oluşmaz ve hücre çekirdeğine gen 
transkripsiyonu için sinyal gitmez.

JAK=Janus kinaz; STAT=signal transducer and activator of transcription

Tofasitinib JAK’ın
otofosforilasyonunu ve

aktivasyonunu inhibe eder.

Gen transkripsiyonu

JAK JAK

Tofasitinib

ST
AT

ST
AT

4.5.2018 19



Tofasitinib ve RA

RA patogenezinde yer alan 
sitokinler

JAK yolağını kullanan RA’da 
önemli sitokinler1,2

IFNα ve IFNβ
GM-CSF

IL-10

IL-6
IL-7

IL-12
IL-15
IL-17
IL-23

Tofasitinib tarafından 
sinyalizasyonu geri dönüşümlü 

olarak önlenen
sitokinler3

Pro-inflamatuvar sitokin

Anti-inflamatuvar sitokin 

IL-6
IL-7

IL-12
IL-15
IL-17
IL-23

IFN, interferon; IL, interlökin; JAK, Janus kinaz; TGF, transforming growth factor; TNF, tumör nekroz faktörü, GM-CSF, granulosit-makrofaj
koloni-stimülan faktör,

IL-1
IL-18
IL-21

TGF-β
TNF

IL-6
IL-7
IL-12
IL-15
IL-17
IL-23

IFNα ve IFNβ
GM-CSF

IL-10
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Farmakokinetik ve metabolizma

 Oral uygulama sonrası yarı ömrü 3.5 saat ve 24 saatte plazmada

ölçülemez

 Hepatik eliminasyonu %70 (total klerensin)

 Başlıca CYP3A4 (sitokrom P450) ve az oranda da CYP2C19

 Makrolid, azoller, kalsiyum kanal blokerleri, amiodoron, 

simetidin, CsA, takrolimusa dikkat (etkinliği artrırılar)

 RFP etkinliği azaltır

Expert Opin. Pharmacother. (2014) 15(1):103-1134.5.2018 21



Tofacitinib-Klinik çalışmalar
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Klinik çalışmalar-ACR50 yanıtları
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Klinik çalışmalar-HAQ-DI yanıtları
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Tofacitinib-Güvenlik profili

Uzun dönem çalışmalardagüvenlik profili 4.5.2018 25



Çalışma sonuçları-Klinik etkinlik

 MTX yetersiz olan hastalarda monoterapide etkili

 MTX'e yeterli yanıt alınamayan hastalarda MTX ile birlikte 

kullanımı etkili; 

 Anti- TNF ‘lere benzer bir etki 

 TNF inhibitörü tedavisine yeterli yanıt vermeyen hastalarda 

etkili 

 Psoriasis ve ülseratif kolitte tofasitinib ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir.
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Tofacitinib-Güvenlik

 Tofacitinibin güvenliği diğer biyolojik ajanlara benzer görünmektedir. 

 Enfeksiyon riskinde artma 

 Karaciğer fonksiyon testi anormallikleri

 Klinik kullanımda dikkat gerektiren ek endişeler 

 nötropeni, lenfopeni

 hiperlipidemi

 serum kreatinin artışı

 Gastrointestinal perforasyonlar da bildirilmiş

 Plasebo ve adalimumab ile tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında 

herpes zoster riskinde artış olduğu bildirilmiştir.
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Endikasyon

 Daha önce almış olduğu tedaviden 

yeterince fayda görmeyen orta ila 

şiddetli aktif romatoid artriti olan erişkin 

hastaların tedavisi için kullanılır.

 Tek başına veya metotreksat (romatoid

artrit tedavisinde kullanılan başka bir ilaç) 

ile birlikte uygulanabilir.
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Baricitinib

 Şubat 2017’de RA tedavisi için onay alan diğer bir Jakinib olan 

baricitinib, esas olarak JAK1 ve JAK2 ile birlikte JAK3'e minimal 

bir bağlanma gösterir. 

 Bu nedenle γc zinciri, β ortak zincir (IL-3, IL-5 ve GM-CSF), 

gp130 (IL-6 ailesi), interferonlar ve interlökinler (IL-12, IL-23, IL-

27) yoluyla sinyali bloke ederek birçok sitokini inhibe edebilir. 

 Son zamanlarda, osteoblastlarda RANKL ekspresyonunu 

baskılayarak osteoklastogenezide inhibe edebileceği 

gösterilmiştir.
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Baricitinib

• Oral alınır

• Küçük molekül 

• JAK1 ve JAK2 inhibitörü

4.5.2018 31



Baricitinib-Klinik çalışmalar

 RA-BUILD çalışması; (Dougados M, et al. Ann Rheum Dis, 2017; 76: 

88-95)

 Konvansiyonel DMARD dirençli 684 RA hastası alınmış 

 Barisitinib plaseboya göre anlamlı yüksek ACR 20/50/70 yanıt 

oranları göstermiş. (ACR20 yanıtları %62 vs % 39)

 DMARD naif grupta MTX tan üstün bulunmuş. (588 hasta 24 

hafta ACR20 %77 vs % 62)

 ACR cevabındaki iyileşmeye, HAQ-DI'de düzelme ve daha 

yavaş bir radyografik progresyon eklenmiş. 

 Yan etki profili benzer saptanmış.
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Baricitinib-Klinik çalışmalar

 RA-BEACON çalışması; (Genovese MC, et al. N Engl J Med,  

2016; 374: 1243-1252) 

 Bir ya da daha fazla TNF inhibitörüne cevapsız RA hastaları 

 Baricitinib plaseboya göre daha yüksek ACR 20 yanıt oranları 

 ACR 50 ve 70 yanıt oranları da daha yüksek gözlenmiş, ancak 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış 

 Hem RA-BUILD hem de RA-BEACON çalışmalarında alınan ön verilere 

göre, 4 haftalık tedavi sonrası erken klinik yanıtların yokluğu 

durumunda (DAS-28> 0.6 veya CDAI> 6'da artış olmaması), 12 veya 24. 

haftada hastalarda düşük hastalık aktivitesi veya remisyona ulaşma 

şansının düşük olduğu belirlenmiş.  
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Baricitinib-Klinik çalışmalar
 RA-BEGIN çalışması; (Fleischmann R, et al. Arthritis Rheumatol, 

2017; 69:506-517)

 DMARD naif erken ve aktif RA'lı hastalar alınmış;

 Monoterapi veya MTX ile kombinasyon halinde baricitinib

verilmiş

 Monoterapi grubunda, MTX yalnız ve kombine gruba göre daha 

yüksek cevaplar gözlenmiş,

 Buna rağmen, baricitinib-MTX kombinasyon tedavisi, MTX veya 

baricitinib monoterapisine göre radyolojik progresyonda daha iyi 

bir azalma göstermiş 
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Baricitinib-Klinik çalışmalar
 RA-BEAM çalışması; (Taylor PC, et al. Arthritis Rheumatol 2015; 

67(Suppl 10): 3927-31)

 MTX-dirençli hastalarda adalimumab ve plasebo ile 

karşılaştırılmış,

 Barisitinib ile, 12 ve 24. haftalarda plasebo ve ADA grubundan 

daha yüksek ACR 20/50/70 cevabı elde edilmiş 
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Baricitinib-Klinik çalışmalar
 RA-BEYOND çalışması (uzun süreli bir uzatma çalışması); 

(Takeuchi T, et al. Ann Rheum Dis, 2016; 75(Suppl 2): 144)

 En az 15 ay boyunca günde bir kez 4 mg baricitinib alan ve düşük 

hastalık aktivitesi veya remisyon sağlanan hastalar alınmış;

 Çift kör olarak yeniden randomize edilmiş 

 Bir gruba günde bir kez 4 mg Baricitinib verilirken, diğer gruba 

doz azaltılarak 2 mg'lık bir günlük doz verilmiş. 

 Her iki grup 12 hafta sonra daha düşük bir DAS veya remisyon oranı 

elde edilmiş, 

 Ancak 2 mg’a azaltılan grupta DAS-28 CRP ve SDAI skorlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiş.
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Yeni JAK İnhibitörleri
 Diğer birçok Jakinib’in RA’da faz III klinik çalışmaları  devam 

etmektedir.

 Bir JAK1/2 inhibitörü olan Ruxolitinib bazı otoimmün hastalıklarda test 
edilmiş;

 Ruxolitinib, miyelodisplazi tedavisi için onaylı, 

 Ancak hematopoez üzerindeki inhibitör etkileri, RA ile yapılan 
çalışmaların kesilmesine neden olmuş. 

 Bir pan-Jakinib olan Peficitinib, RA'lı hastalarda csDMARD'larla
kombinasyon halinde etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirilmiş. 

 JAK1 veya JAK3'ü selektif olarak inhibe edebilen ikinci jenerasyon 
Jakinib’ler, farklı otoimmün hastalıkların tedavisi için 
geliştirilmektedir, 

 Bu şekilde JAK2 inhibisyonuna bağlı gelişebilen hematotoksisiteden
kaçınılmaya çalışılmaktadır.
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Filgotinib
 İlk JAK1 inhibitörüdür ve sınırlı bir toksisite sağlayabilir. 

 İyi tolere edilir ve JAK2 sinyali  üzerine etkisi yoktur . 

 2012'de yapılan 4 haftalık bir faz II klinik çalışmasında, MTX yetersiz 
yanıtlı hastalara;

 Günde 2 x 100 mg, 1x200 mg filgotinib veya plasebo 4 hafta boyunca 
verilmiş; 

 Her 2 ilaç grubunda da belirgin ACR20 ve DAS-28-CRP yanıtları 
görülmüş (Vanhoutte F, et al. Arthritis Rheum 2012; 64:(Suppl 10) 2489)

 Bir başka çalışmada, MTX yanıtsız biyolojik ilaç naif 91 hasta alınmış; 

 Hastalara, plaseboya karşı günde bir kez filgotinib 30, 75, 150 ve 300 
mg verilmiş. 

 CRP ve DAS-28, tüm filgotinib gruplarında, 75 ila 300 mg'lık gruplara 
göre minimal düşük bir klinik etkinlik ile birlikte eşit olarak düzelmiş 
(Tasset C, et al. Arthritis Rheum 2013; 65(Suppl 10): 2381).

4.5.2018 38



Filgotinib-Klinik çalışmalar
 DARWIN 1 çalışmasında; (Westhovens R, et al. Ann Rheum Dis 2017; 76: 

998-1008).

 Tedaviye yetersiz cevaplı hastalarda ek bir tedavi olarak farklı 
dozlarda filgotinibin etkinliği ve güvenilirliği değerlendirilmiş 

 12. haftada, tüm filgotinib grupları, farklı klinik ölçütlerde 
((ACR-N, DAS28-CRP, SDAI and European League Against
Rheumatism (EULAR) ‘good’ response) plaseboya kıyasla 
anlamlı bir farklılık göstermiş (62). 

 DARWIN 2 çalışmasında; (Kavanaugh A, et al. Ann Rheum Dis 2017; 76 : 

1009-19)

 MTX-IR aktif RA hastalarda plaseboya karşı filgotinib
monoterapisinin klinik etkinliği gösterilmiş.
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Upadacitinib (ABT-494)
 JAK1 inhibitörü

 Faz II çalışmalar;

 BALANCE I çalışması; 

 günde 2 kez 18 veya 24 mg ABT-494

 Anti-TNF yanıtsız hastalarda doza bağlı ACR20 yanıtlarında düzelme

 BALANCE II çalışması;

 MTX’a yetersiz yanıt veren hastalar

 ABT-494 ile ACR20 yanıtlarında doza bağlı iyileşmeler

 SELECT-NEXT çalışması

 Aktif RA’lı hastalarda faz III çalışması

 12. haftada upadacitinib 15 ve 30 mg ile ACR20 yanıtları %64 ve 

%66, vs plasebo %36 
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Sonuç: JAK İnhibisyonundan ne öğrendik?

 Tek sitokin veya hücre tipini hedefleyen tedavilerden farklı olarak, 

Jakinib’ler birçok sinyal yolu üzerinden etkilidir  ve immün yanıtlar 

üzerine daha geniş olarak etki edebilir. 

 RA ve otoimmün hastalıkların tedavisinde Jakinib’lerin kullanımının 

erken safhalarındayız. 

 RA'ya ek olarak, pre-klinik veriler Jakinib'lerin dermatomiyozit, kronik 

aktif dermatit, eritema multiforme, hipereozinofilik sendrom, kutanöz

GVH hastalığı ve SLE gibi diğer birçok hastalıkta yararlı olabileceğini 

düşündürmektedir. 

 Özellikle, tip I interferonların etkisini bloke etme yetenekleri, ilacı SLE‘ 

de çekici kılmaktadır. 

 Jakinibs'lerin ağızdan uygulanması da diğer bir güçlü özelliğidir. 
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Teşekkürler…..
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Bekliyoruz…

Ana Konsept;

- Sistemik sklerozis

- Kapilleroskopi


