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Biyolojik	Tedavi	Nedir?

ØGene$k mühendislik ve benzeri yüksek
teknolojilerin kullanıldığı biyolojik sistemler
aracılığıyla (kimyasal değil) geliş$rilen
moleküllerin kullanıldığı tedaviye “biyolojik
tedavi” denir.

ØBiyolojik tedaviler, hastalık gelişim
sürecinde rol alan immün veya gene$k
mediyatörlerden birini özgün olarak hedef
alırlar.



Biyolojik	İlaçların	Etki	Mekanizmaları

1- Sitokin hedefli tedaviler
2- B lenfositleri hedefli 
tedaviler
3-T lenfosit hedefli tedaviler

Biyolojik 
tedavi



Biyolojik	İlaçlar
Tüm biyolojik ajanlar 
immünojenik<r.
ü İnsan an<kimerik

an<kor
ü İnsan an< insan an<kor 

Ø İlacın serum seviyesinde azalma
Ø Anaflaktoid reaksiyon
Ø Klinik etki kaybı



Sitokin Hede7li	Tedaviler
Sitokin inhibisyonunda farklı yöntemler
kullanılabilir.
üSitokine karşı monoklonal an$kor (mAb)
üSitokinin reseptörlerine karşı mAb
üSitokinin reseptörüyle tamamen aynı yapıda

olan bir reseptör füzyon proteini ortama
verilerek

üSitokinlerin doğal inhibitörlerinin
rekombinan formları



Tümör	Nekrozis Faktör	(TNF)

ØTNF-α ve TNF-β (lenfotoksin-α)

ØTNF-α Membrana bağlı (tmTNF)             
Çözünür (sTNF) 

ØTNF-α hücre içinde sentezlenir (monosit, makrofajlar, B ve T 
hücreleri, mast hücreleri ve fibroblastlar)

TACE



TNF	Reseptörleri	(TNFR)
TNFR’ler de iki -p-r: 
üp55           TNF-R1 (birçok 

hücre yüzeyinde)
üp75           TNF-R2 

(hematopoe-k ve endotel
hücre yüzeylerinde). 

ØsTNF başlıca p55’e 
bağlanır.

ØtmTNF ise hem p55, hem 
de p75’e bağlanır. 



TNF-α’nın Biyolojik	Etkileri
RANK-L 

sunumunun 
artması

E-selek>n, 
ICAM-1, VEGF 

arGşı

IL-1, IL-6, 
GM-CSF, 

IL-8
T reg

inhibisyonu



TNF-IHnhibisyonu Yapan	Ajanlar

ü sTNF’ye hepsi bağlanır
ü tmTNF’ye etanercept zayıf 

bağlanır.
ü tmTNF blokajında; extra

p75 inhibisyonu, ters 
sinyal etkisi

ü tmTMF granülomatöz
hastalıkların 
patogenezinde daha etkili 



Anti- TNF	İlaçlar
Molekül Hedef Yarı 

Ömür
Endikasyon Endikasyon

Dışı
Doz

Etanercept TNFRII/
FcIgG1

İki tane p75 reseptörünün 
IgG’nin Fc kısmıyla birleştirildiği, 
dimerik füzyon proteini

4.25
gün

RA, PsA, Ps, AS, JİA (min 2 yaş), 
peds Ps (min 4 yaş)

JDM 0.8 mg/kg/hf - Haftada 2 kez
0.4 mg/kg (maksimum 50 
mg/hf) sc

Adalimumab TNF’ye karşı 
mAb

İnsan yapıda IgG1 anti-TNF-α
mAb

2 hafta RA, PsA, Ps, AS, Hidradenitis 
Suppurativa (min yaş 12), JİA 
(min yaş 2), üveit (min yaş 2),
Peds CH (min yaş 6)

Sarkoidoz <30 kg 20 mg (24mg/m2),  
≥30 kg 40 mg sc 2 haftada 1 

İnfliximab TNF’ye karşı 
mAb

İnsan IgG1κ sabit bölgesi+ fare 
değişken bölgesi=mAb

8–9.5
gün

CH, Peds CH, ÜK, Peds ÜK, RA, 
PsA, Ps, AS

Üveit, JİA,
Sarkoidoz,
Peds Ps,
Kawasaki H.

5-10 mg/kg/ay (maksimum
200 mg/ay)

Golimumab TNF’ye karşı 
mAb

TNF ile immünize edilmiş 
transgenik fareler kullanılarak 
insan IgG1 şeklinde üretilmiş 
tamamen insan mAb

2 hafta RA, PsA, AS,
JİA (Avrupa’da>40 kg)

JİA, Üveit İv 80 mg/m2 0, 4 ve sonra her 
8 hf da 1
Sc 30mg/m2 (max 50 mg)

Sertolizumab Pegile
edilmiş 
TNF’ye karşı 
mAb

Rekombinan, humanize Fab’a 
karşı mAb +40-kDa polietilen 
glikol

2 hafta CH, RA, PsA, AS, Ps JİA, pCH 10-20 kg: 50 mg 0,2,4 sonra 
her 4 hf da 1 sc
20-40 kg: 100 mg 0,2,4 sonra 
50 mg 2 hf da 1 sc
>40 kg: 200 mg 0,2,4, sonra 
100 mg her 2 hf 1 sc



İnterlökin-1(IL-1)

ØIL-1α, IL-1β ve IL-1Ra inflamatuvar yanı6a 
kri8k rolü olan moleküllerdir ve 
romatolojide bu sitokinlere yönelik 
tedaviler geliş8rilmiş8r.

ØPro-IL-1β biyolojik olarak inak8Eir, caspaz -
1 ve çeşitli metalloproteazlar yoluyla 
klivaja uğrayınca IL-1β’ya dönüşür ve ak8f 
hale gelir.

ØPro-IL-1α ak8Eir; fakat kesilme sonucu 
oluşan IL-1α çok daha ak8Eir.



IL-1
IL-1 reseptör ailesinde de 3 tane
üye vardır:
üTip-1 IL-1 reseptörü (IL-1RI) 
üTip-2 IL-1 reseptörü (IL-1RII)
üIL-1 reseptör aksesuar proteini 

(IL-1RAcP)
üIL-1RII’nin hem membrana

bağlı, hem de çözünür formları 
“decoy” reseptör olarak iş görür. 

üIL-1Ra’da, IL-1β gibi, IL-1RI’e 
bağlanır; fakat hücreyi aktive 
edemez. 



IL-1’in	in:lamasyonda	görevi	nedir	ve	IL-1	
üretimi	nasıl	kontrol	edilir?

ØIL-1 serum düzeyleri çok düşüktür
ØIL-1 inflamatuvar yanı6a akut faz 

proteinlerinin üre8mi, ateş
ØTh1 ve Th17 yanıtlarını    
ØIL-1’in sinoviyositleri ak8ve eder, MMP 

ve PGE2 salınımını arUrır. 
ØIL-1β varlığında monosit ve 

makrofajlardan TNF-α, IL-1β, IL-8, TNFR, 
adezyon molekülleri, monosit
kemotak8k protein -1 (MCP-1) artar.



IL-1β Oluşumu

ØPro-IL-1β’dan IL-1β dönüşüm 
sürecini inflamazom oluşumu 
düzenler. 

ØBakteriyel veya endojen bir 
uyaranın TLR bağlanmasıyla 
monositlerden pro IL-1β üretilir. 
Bu arada doğal immün yanıt 
sürecinde inflamazom da oluşur. 
İnflamazomun aktiflediği kaspaz-1 
enzimi pro-IL-1β’yi IL-1β’ya 
dönüştürür ve IL-1β etkileri oraya 
çıkar.



IL-1	İnhibisyonu
ü Rekombinan IL-1 Ra
ü IL-1β’ya karşı 

monoklonal an8kor 
ü IL-1 reseptör 

füzyon proteini (IL-
RI-IL-Acp
extraselüler kısmı 
ile IgG’nin Fc kısmı)



IL-1	İnhibitörleri
Molekül Hedef Yarı 

Ömür
Endikasyon Doz

Anakinra IL-1Ra IL-1 4-6 saat RA, sJİA, CAPS (en az 10 kilo 
en az 8 aylık)

1-2 mg/kg sc
hergün (max 100 mg)
4 mg/kg

Kanakinumab IL-1β’ya mAb IL-1 26 gün sJİA, CAPS, TRAPS, MVKD, 
FMF

CAPS >40 kg 150mg
15-40 kg: 2 mg/kg
8 hf da 1 sc
sJİA ≥7,5 kg 4 mg/kg (max
300 mg) 4 hf da 1

Rilonacept IL-1R/IL-1AcP/IgG1Fc IL-1 7,72 gün sJİA, CAPS, FMF 4,4 mg/kg (max 320mg) 1-2 
enjeksiyon sonrası 2,2mg/kg 
(max 160mg) hf da 1



İnterlökin-6

ü IL-6 çok fonksiyonlu 
bir sitokindir. 

ü IL-6 T hücreler, B 
hücreler, monositler, 
fibroblastlar, 
kera8nositler, 
endotel hücreler, 
mezenkimal hücreler 
ve ha6a bazı tümör 
hücreleri taraandan 
salınır. 

ü T hücre üzerinde sürekli 
MCP-1 salgılanması ile 
mononükleer hücre 
toplanmasını sağlayarak 
inflamasyonun kronik fazına 
geçiş



IL-6
IL-6 reseptörü (IL-6R) iki 
kısımdan oluşur: 
Øα zincir            IL-6 bağlayıcı 

protein 
Øβ zincir/ glikoprotein p130 

sinyal iletici kısım

ØIL-6R; sIL-6R ve mIL-6R

ØIL-6 mIL-6R taşıyan hücrelere 
bağlanarak etkilerini gösterir, 
sIL-6R’ye bağlanarakta gp130 
taşıyan hücreleri aktive eder. 



IL-6	İnhibisyonu
Kullanımda olan 2 adet IL-6 inhibisyonu yapan ajan mevcu;ur.

ØIL-6R karşı gelişArilmiş mAb
Tosilizumab: Humanize edilmiş, insan IL6R’ye karşı oluşturulmuş mAb, yarı ömrü 11-13 
gün, endikasyonları RA, sJİA, pJİA

pJİA<30 kg: 10 mg/kg: >30 kg: 8 mg/kg 4 hf da 1 iv
162 mg sc <30 kg 3 hf da 1, >30 kg 2 hf da 1
sJİA<30 kg: 12 mg/kg: >30 kg: 8 mg/kg 2 hf da 1 iv
162 mg sc <30 kg 2 hf da 1, >30 kg 1 hf da 1 

Sarilumab: Tamamen insan, IL-6R mAb, RA’da onaylı

ØDiğer IL-6 bloke eden ajanlar direk IL-6’yı hedef alan araşYrılması tamamlanmış veya 
halen araşYrılmakta olan Sirukumab, Olokizumab, and Klazakizumab.



IL-17
Th17 hücrelerden IL-17’nin aşırı 
salınımı birçok sinyal iletim yolunu 
aktive eder ve IL-6, IL-8, TNF-α ve
IL-1β gibi çok çeşitli 
proinflamatuar sitokin salınımına 
neden olur 



IL-17	IHnhibisyonu
vIL-17’yi hedef alan ajanların etkileri Ps ve PsA’da gösterilmiş-r.
vIL-17 inhibisyonu IL-17’ye karşı mAb
Secukinumab: IL-17’ye karşı IgG1 yapısında tamamen insan kaynaklı mAb, 
FDA ve EMA tara^ndan Ps, PsA ve AS’de onay almış`r. 
Dozu 0,1,2 ve 3. habada 150 mg sc takibinde aylık 150 mg sc, İBH’da
önerilmez. 
İxekizumab: IL-17’ye karşı humanize IgG4 yapısında mAb, 
FDA ve EMA tara^ndan Ps ve PsA’da, FDA tara^ndan AS’de onay almış`r.
Dozu ilk enjeksiyonda 160 mg sc, sonrasında her 4 habada bir 80 mg 
şeklindedir. 



IL-12/23
ü IL-12 ailesi üyesidirler.
ü IL-12 Th1 cevabını indükler
ü IL-23 Th17 cevabını indükler

Schinocca et al. Frontiers in Immunology.2021

B hücreden Ab salınımı
Lenfosit proliferasyonu



IL-12/23	İnhibisyonu
Ustekinumab: Tamamen insan kaynaklı IL-12 ve IL-23’ün 
p40 subünitine karşı geliştirilmiş IgG1 yapısında mAb

üPsoriasis, PsA, CH ve ÜK tedavisinde kullanılmaktadır.
ü AS hastalığında etkisiz bulunmuştur. 
üIL-17 inhibitörlerinin aksine İBH tedavisinde etkili 

görünmektedir.
ü<60 0,75 mg/kg, 60-100 45 mg 0,4,12 hf



IL-23	IHnhibisyonu
Guselkumab: IL-23'ün p19 alt birimine yönelik insan IgG1 
mAb’dir.
üIL-23'e özgüdür, IL-12'ye bağlanmaz. 
üPsöriyaziste oldukça etkilidir ve ayrıca PsA’da da etkili olduğu 

görülmüştür. 
üFDA taraLndan PsA tedavisi için onay almışMr



Lenfositleri	Hedef	Alan	Biyolojik	Ajanlar

ØT ve B hücreleri otoimmünitenin gelişimde, sitokin
salınımında, otoantikor üretiminde sonuç olarak inflamatuar
cevabın sürdürülmesinde hayati role sahiptirler. 

ØDolayısıyla lenfositleri hedefleyen tedaviler birçok 
romatizmal hastalığın tedavisinde efektif bir şekilde 
kullanılmaktadır.

üB hücre hedefleyen tedaviler
üT hücre hedefleyen tedaviler 



B	Hücre	Hedefleyen	Biyolojik	Tedavi	
Yaklaşımları	

ØB hücrelerin bölünmesi ve anRkor üreten hücrelere dönüşümü: B 
hücresinin BCR ile anRjenik uyarımı+ CD molekülleri+ sitokinler

ØB hücre deplesyonu için 2 yaklaşım kullanılmaktadır:
1- B hücre yüzeyindeki bir fosfoprotein olan CD20 molekülüne karşı 
mAb
2- B lenfosit akRve edici faktörlere karşı mAb
Şu anda otoimmün hastalıklarda kullanılan 2 adet B hücre hedefli 
tedavi bulunmaktadır:
üRitüximab
üBelimumab



Ritüximab
üKimerik yapıda pre-B ve matur B 

hücrelerin yüzeyindeki CD20’ye 
karşı mAb.

üCD20 molekülü kök 
hücrelerinde ve plazma 
hücrelerinde yoktur.

üHipogamaglobülinemi riskini 
ortadan kaldırmamakla birlikte 

üRitüximab 3 mekanizma ile B 
hücre ölümü yapar.

Chris&ane S. Hampe. B Cells in Autoimmune Diseases.Scien&fica.2012

Apoptoz

Antikora 
bağımlı hc
aracılı 
sitotoksisite



Belimumab
üSolubl B lenfosit aktivatör faktöre 

(BAFF) karşı tamamen insan yapıda 
mAb

üMonositler, makrofajlar ve dendritik
hücreler üzerinde eksprese edilen 
BAFF, interferon (IFN)-y ve interlökin
(IL)-10'a yanıt olarak aktiflenir ve B 
hücresi proliferasyonunu ve Ig
sekresyonunu arttırır. 

üBelimumab, BAFF’a yüksek afinite ile 
bağlanır ve BAFF’ın üç reseptörüne 
bağlanmasını inhibe ederek, B 
hücrelerinin BAFF ile indüklenen 
proliferasyonunu inhibe eder.

Aikaterini Thanou-Stavraki1 Amr H Sawalha. Biologics: Targets and Therapy 2011

Atacicept = 
recombinant insan 
TACI-immunoglobulin
füzyon proteini (FAZ 2)
Telitacicept

Transmb aktivatör
faktör ve siklofilin
ligand interaktör

B hc maturasyon
an9jeni



B	Hücre	Hedefli	Tedaviler
Molekül Hedef Yarı Ömür Endikasyon Endikasyon

Dışı
Doz

Ritüximab CD20’ye karşı 
mAb

Pre B ve 
matür B 
hücredeki 
CD20 yüzey 
molekülü 

32 gün RefrakterRA, 
GPA, MPA

cSLE (cilt, 
eklem, 
nörolojik, 
nefrolojik), 
RF+ JIA, GPA, 
MPA, JDM, 
Skleroderma

375mg/m2 
haftalık 4 iv 
infüzyon
500mg/m2 
0,2. hafta 2 
iv infüzyon

Belimumab BLyS’ye karşı 
mAb

çözünür
BLyS, ve 
onun B hücre 
üzerindeki 
reseptörüne 
bağlanır

IV: 19.4 gün
SC: 18.3 gün

SLE (min 18 
yaş)

cSLE iv 10mg/kg  
0, 2, 4. hafta 
sonrasında 
her 4 hf da 
bir 
sc hf da 1, 
200 mg 



Ritüksimab ve	Belimumab Dışında,	B	hücre	
Aracılı	Biyolojik	Tedavi	Ajanları	

ØOfatumumab, RTX’in bağlandığından daha farklı bir CD20 
epitopuna bağlanabilen, tamamen insan kökenli bir mAb. Kronik 
lenfositik lösemi (KLL) ve MS tedavisinde etkindir.

ØObinutuzumab da, RTX’in bağlandığından daha farklı bir CD20 
epitopuna bağlanabilen, humanize mAb (KLL).

ØOcrelizumab da, RTX ile çakışan bir CD20 epitopuna bağlanan, 
antikora bağımlı, hücre aracılı sitotoksisitenin daha şiddetli, 
kompleman bağımlı sitotoksisitenin ise daha zayıf olduğu 
humanize anti-CD20 mAb (MS).



T	hücre	Aktivasyon	Süreci	ve	Ko-
stimülasyon Kavramı

vDinlenme halindeki T 
hücrelerini etkin bir şekilde 
akRve etmek için iki 
moleküler sinyal gereklidir.

üT-hücresi reseptörünün 
uygun majör histo-uyumluluk 
kompleksi molekülüne bağlı 
işlenmiş pepRt ile etkileşimi

üT hücreleri üzerindeki 
CD28'in anRjen sunan 
hücrenin yüzeyindeki 
CD80/86 ile etkileşimi.



T	Hücre	Aracılı	Biyolojik	Tedavi	
Yaklaşımları

ØT hücreleri tüm lenfositlerin yaklaşık %80’ini oluşturur.
ØFarklı görevleri olan çeşitli T hücre alt gruplarının hepsinin birden 

olumsuz etkilenme olasılığı oldukça risklidir.
ØT hücre aracılı tedavilerde en akılcı yaklaşım T hücrelerinde 

delesyona gitmeden, T hücre aktivasyonunu inhibe etmektir. En 
akılcı yolu, T hücre aktivasyon sürecinde ko-stimülasyonu inhibe
etmektir.



Abatasept (ABA)
üİnsan IgG1’in modifiye edilmiş 

olan Fc kısmı ile CTLA-4’ün 
ekstrasellüler kısmının 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş 
füzyon proteinidir. 

üAntijen sunan hücre 
yüzeyindeki CD80/CD86 
kompleksine bağlanarak, T 
hücre yüzeyindeki CD28 ile 
etkileşimi önler. T hücresine ko-
stimülatuvar uyarının gelmesini 
önleyerek, sonuçta T hücrenin 
uyarılmasını inhibe eder.

CD28 sunumu tüm T hc
lerde aynı değil



Abatacept
ØFDA ve EMA tarafından Abatacept, RA, JİA, ve PsA tedavisi için 

lisanslıdır. Pediatride üveit için endikasyon dışı kullanılır.
ØSc

<25 kg 50 mg/0.4 mL sc haftada 1
25-50 kg 87.5 mg/0.7 mL sc haftada 1
>50 kg 125 mg/1.0mL sc (otoenjeksiyon) haftada 1

Øİv
30 dk lık iv infüzyon şeklinde 
<75 kg 10 mg/kg  (0,2,4 her 4 haftada 1)
75-100 kg arası 750 mg (0,2,4 her 4 haftada 1) 
>100 kg hastalarda 1000 mg (0,2,4 her 4 haftada 1)

ØHem iv hemde sc Abatasept iyi tolere edilir ve immünojenitesi düşüktür.



Biyobenzerler
ØBiyolojik ilaçların patent 

koruma sürelerinin dolmasının 
ardından üretilen biyoteknolojik
ilaçların versiyonlarından oluşan 
tedavi ajanlarıdır.

ØÜlkemizde Biyobenzer Tıbbi 
Ürünlere İlişkin Klavuz’da
ruhsatlı biyolojik referans bir 
ilaç ile klinik olarak etkili 
olmayan bileşenlerdeki minör 
farklılıklar dışında ileri derecede 
benzerlik gösteren ilaçlar olarak 
tanımlanır.





Romatolojide Ufuktaki	Yeni	Biyolojik	
Tedavi	Ajanları
ØAnifrolumab: Tip 1 IFN’ye karşı an:kor Haziran 2021’de erişkin ak:f SLE tedavisi için 

onay almışGr.
ØBruton :rozin kinaz inhibisyonunun SLE ve RA’da klinik çalışmaları devam 

etmektedir(ClinicalTrials. gov iden:fier, NCT03878303) (ClinicalTrials.gov iden:fier, 
NCT03233230).

ØMavrilimumab, insan GM-CSF reseptör inhibitörü. GCA tedavisinde 
çalışılmaktadır(ClinicalTrials.gov iden:fier, NCT03827018).

ØTirozin kinaz inhibitörleri gibi yeni JAK inhibitörleri inflamatuar durumlarda 
araşGrılmakta (ClinicalTrials.gov iden:fiers, NCT03943147, NCT03252587, ve 
NCT03881059) 

ØSelek:f JAK1 inhibitörü filgo:nib ile araşGrmalar devam etmektedir. 
(ClinicalTrials.gov iden:fiers, NCT02065700, NCT03117270, NCT02914522, ve 
NCT02914561).

ØTofaci:nib sJİA tedavisinde araşGrılmaktadır(NCT03000439) ve sJİA ilişkili akciğer 
hastalığında endikasyon dışı kullanılmaktadır. 

ØBarici:nib ve sarilumumab tedavileri de sJİA’da araşGrılmaktadır.
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