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TNF inhibitörleri: Son 2 yılda göze çarpan yayınlar

• İki ilacın doğrudan karşılaştırılması

• Doz azaltma çalışmaları

• Güvenlik çalışmaları

• Biobenzer - orijinal ilaç karşılaştırmaları



Biyolojikleri birbiriyle karşılaştıran çalışmalar

Infliximab Abatasept ATTEST indirekt karşılaştırma

Adalimumab Abatasept AMPLE tek kör

Adalimumab Tocilizumab ADACTA MTX kullanılmamış

Adalimumab Tofacitinib ORAL indirekt karşılaştırma

Adalimumab Sertolizumab EXXELERATE çift-tek kör

Adalimumab Baricitinib RA-BEAM çift kör



İki TNF inhibitörünü doğrudan karşılaştıran ilk kontrollü

çalışma: Exxelerate (Adalimumab - Sertolizumab)

Smolen JS, ve ark. Lancet 2016

• 104 haftalık, çok merkezli, randomize, üstünlük çalışması

• İlk 12 hafta çift-kör, sonra tek-kör

• Biyolojik naif, 18 yaş üstü, anti CCP/RF pozitif RA hastaları

• 1:1 randomizasyon sonucu:

• Adalimumab+MTX=458 hasta  - - Sertolizumab+MTX=457 hasta

• 12. hafta yanıt ölçütü: 

• DAS28ESH=<3.2 (DHA) ya da başa göre 1.2 düşüş

• 12. hafta yanıtı olmayanlar diğer TNF’ye geçiyorlar (arındırma yok)

• Ana sonlanım: 12. ve 104. haftada ACR20 yanıtı



Exxelerate: Çalışma tasarımı

Smolen JS, ve ark. Lancet 2016



Exxelerate: Her iki anti TNF arasında ana sonlanım 

noktaları açısından bir fark yok

Smolen JS, ve ark. Lancet 2016

12. hafta ACR %20 yanıtı 104. hafta DAS28 DHA



Bir anti TNF’ye primer yanıtsızlıkta başka bir anti 

TNF etkili olabilir

• 12. haftada Sertolizumab’a yanıtsız 65 hasta Adalimumab; Adalimumab’a yanıtsız 57 hasta 

Sertolizumab’a geçiyor

• Sertolizumab’a geçenlerin %58’i, Adalimumab’a geçenlerin %62’si 104. haftada DAS28 DHA 

yanıtına ulaşıyorlar.

Smolen JS, ve ark. Lancet 2016
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TRD RA tedavi klavuzu - 2018

11 – Eğer hasta kortikosteroid dozu azaltıldıktan sonra kalıcı remisyonda ise bDMARD dozunun azaltılması

(özellikle de beraberinde ksDMARD kullanıyorsa) düşünülmelidir (UD:9.7/9.2). Azaltma dozun azaltılması

ya da uygulamalar arasındaki aralığın uzatılması anlamına gelmektedir. Uygulama aralığı bDMARD’ın

uygulama sıklığının üç katına çıkılabilen hastalarda bDMARD kesilebilir (UD:8.8/8.3). Bu bazen nükse sebep

olabilir. Fakat ilaç kesildiğinde hastalarda alevlenme olsa bile çoğu hasta tedavinin yeniden başlanmasından

sonra önceki iyi cevabı elde etmektedir. Önce kortikosteroid sonra bDMARD azaltılıp kesilmelidir. ksDMARD

tedavisi tek başına sürdürülmelidir.

12 – Eğer hasta kalıcı remisyonda ise ksDMARD tedavisinin azaltılıp kesilmesi düşünülebilir (UD:9.2).

Sadece ksDMARD alan hastalarda remisyon sağlandıktan sonra ksDMARD dozu azaltılıp mümkün olan bir

kısım hastada kesilebilir.



RA’da remisyon denince ne anlamalıyız?

Schett G, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



IMUR=immünolojik remisyon; I/SR= Görüntüleme/serolojik remisyon; CR= klinik remisyon 

Schett G, ve ark. Ann Rheum Dis 2016

İlaç azaltma/kesme sonrası hangi hastalar remisyonu korur?



a) Remisyonda olanlar (DAS28 <2.6; SDAI <3.3; CDAI <2.8 ya da ACR/EULAR 
remisyon)

b) Remisyonu en az 6 ayda peşi sıra yapılan en az 3 vizit ile kayıt altına alınmış
c) Son 6 ayda DMARD dozu sabit olan
d) Remisyonu sürdürmek için kortizon almayan

İlaç azaltma/kesme:
• Ani ilaç kesmekten ziyade yavaş doz azaltma / ara açma uygulanmalı (hem 

klasik hem biyolojik DMARD’lar için) 
• Hastalar doz azaltmada nüks olabileceği konusunda uyarılmalı
• Nüks gösterenlerin çoğunda eski tedaviye dönünce yanıt alınmış 

İlaç azaltma için uygun hastalar:
Sonuç



Remisyon oranları kullanılan ölçütlere göre değişir

Smolen JS, ve ark. Arthritis Rheum 2017Not: Makalede anlatılan 5 çalışmadan 3’ü gösterilmektedir

Tofasitinib çalışmalarında değişen remisyon oranları



Schett G, ve ark. Ann Rheum Dis 2016

RA: İlaç kesme-azaltma çalışmaları



STRASS: Anti-TNF injeksiyon aralarını açma çalışması

• 18 ay süreli açık randomize, non-inferiority çalışması

• En az 1 yıldır Adalimumab veya Etanersept kullanan ve en az 6 aydır 
DAS28 remisyonda (<2.6) olan hastalar

• Randomize 2 gruba ayrılıyorlar:

• Aynı tedaviye devam grubu

• Ara açma grubu (3 ayda bir %50 ara açarak ilaç kesme girişimi)

• Ana sonlanım:

• İki grup arasında DAS28 eğrileri arasında fark 

• İki grup arası eş değerlilik +/-%30 kabul edilmiş 

Fautrel B, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



STRASS: Doz aralarını açma protokolü

• Doz aralarını açma protokolü:
• Etanersept 50 mg/hafta:

• 10 günde 1 — 2 haftada 1 — 3 haftada 1 ve kesme
• Adalimumab 40 mg/2 haftada 1:

• 3 haftada 1 — 4 haftada 1 — 6 haftada 1 ve kesme 

• Hasta vizitleri 3 ayda bir:
• DAS28 <2.6 ise  bir sonraki basamağa
• DAS28>2.6 ise fakat artış <0.6 ise aynı basamakta devam
• DAS28>2.6 ise ve artış >0.6 ise bir önceki basamağa dönüş  

Fautrel B, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



Çalışmaya girişte hasta özellikleri

Fautrel B, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



İlaç azaltma grubunda daha çok nüks

• Nüks:

• İdame: %46.5; ara açma: %76.6

• Alınan anti TNF cinsi, ek DMARD +/- sonuca 
etkisiz

• Yine de:

• TNF’yi kesen hasta oranı= %39

• Doz arası açan hasta = %36

• Nüksü ön görücü faktörler:

• HAQ skoru (HR 2.07; %95GA=1.23-3.49)

• RF pozitif olma (HR 1.99; %95GA=1.03-3.83)

Fautrel B, ve ark. Ann Rheum Dis 2016

Nüks oranları

DAS28 farkı %19; 

%95GA: -5%-%46

M=%46.5; S=%76.6



RA hastalarında aşırı Adalimumab konsantrasyonunun 

azaltılması: Açık, randomize çalışma

• Adalimumab farmakokinetiğini etkileyerek değişik 
konsantrasyonlara yol açan çeşitli nedenler var.

• 5 μg/mL üstü konsantrasyonlar daha iyi klinik yanıta yol açar 
ancak bu aşırı doz demektir. 

• Bu gibi hastaları tespit ederek konsantrasyon düzeltmek 
hem yan etki riskini azaltacak, hem tasarruf sağlayacaktır. 

L’Ami MJ ve ark. Ann Rheum Dis 2018



RA hastalarında aşırı Adalimumab konsantrasyonunun 

azaltılması: Açık, randomize çalışma

• 28 haftalık, açık çalışma

• En az 28 hafta süreyle Adalimumab kullanan, 6 ay boyunca 
ilacı terk etmeyeceği düşünülen ve doz ayarlaması 
gerekmeyen hastalarda adalimumab serum konsantrasyonu 
tespiti

• 8 μg/mL üstü bulunanlar: 1:1 olarak - doz açma (3 haftada bir) 
- aynı doz tedavi - 28 hafta takip

• Ana sonlanım: DAS28 ESH’da değişim

L’Ami MJ ve ark. Ann Rheum Dis 2018



RA hastalarında Adalimumab konsantrasyonları 

belirgin değişiklik göstermekte

L’Ami MJ ve ark. Ann Rheum Dis 2018

• Toplam 147 hasta

• Adalimumab konsantrasyonu:

• 108 (%73) hastada: >5 μg/mL

• 55 (%37) hastada: >8 μg/mL 
(randomize edilen grup)



Hasta özellikleri



Adalimumab konsantrasyonları yüksek olan RA 

hastalarında doz arası açılabilir 

L’Ami MJ ve ark. Ann Rheum Dis 2018

• Ortalama DAS28:

• Doz açma grubunda biraz düzeliyor

• Sabit doz grubunda biraz bozuluyor

• Adalimumab konsantrasyonu:

• Doz açma grubunda 10,6—6,6 μg/mL 

Sabit grupta: 10,4—9,3 μg/mL

• Sonuç:

• Adalimumab kullanan ve remisyonda 

olan hastaların %73’ünde aşırı 

konsantrasyon var.

• Bu hastalarda doz arası açılabilir. 

• Bu durum hasta başına yılda 5000 €

tasarruf sağlar

• Yan etki gelişme riskinde azalma



Anti TNF’ye sekonder yanıtsızlık gösteren RA ve 

AS hastalarında immünojenisite

• İnflamatuar hastalıklarda ikincil yanıt kaybı %30

• Yanıt kaybının büyük kısmı ilaca karşı antikor gelişimi sonucu

• Çok merkezli, kesitsel, gözlem çalışması

• Etanersept, Adalimumab ya da İnfliximab alan ve bunlara karşı 

ikincil yanıtsızlığı olan AS, RA, PsAlı hastalar

• İkincil yanıtsızlık: En az 3 ay süreyle iyi klinik yanıt sonrası aynı 

ilaçta iken orta-yüksek hastalık aktivitesi 

Balsa A, ve ark. Rheumatology (Oxford) 2017



Anti TNF’ye sekonder yanıtsızlık gösteren RA ve AS hastalarında immünojenisite

Hasta özellikleri

Balsa A, ve ark. Rheumatology (Oxford) 2017



Anti TNF’ye sekonder yanıtsızlık gösteren RA ve AS hastalarında immünojenisite

Sekonder yanıtsızlıkta ilaca karşı antikor gelişimi = %20

• İlaca karşı antikor (İKA): 114/570 = %20; SpA’da İKA: %24; RA’da İKA: %16 (p=0.015) 

• Anti Adalimumab: 63/215 = %29; Anti İnfliximab: 51/187 = %27

• Anti Etanersept: 0  

Balsa A, ve ark. Rheumatology (Oxford) 2017



Anti TNF’ye sekonder yanıtsızlık gösteren RA ve AS hastalarında immünojenisite

İlaca karşı antikor gelişimi

• Anti TNF yanında DMARD alanlarda İKA monoterapiye göre anlamlı düşük

• İKA tespit edilenlerin %81’inde serumda tespit edilen ilaç yok.   

Balsa A, ve ark. Rheumatology (Oxford) 2017



Anti TNF’ye sekonder yanıtsızlık gösteren RA ve AS hastalarında immünojenisite

Sonuç

• RA, SpA’da sekonder yanıtsızlıkta İKA = %20

• Adalimumab ve infliximab’a karşı İKA oranları benzer. Etanersept’e karşı 

ADA yok. 

• İKA geliştirenlerin %80’inde serumda tespit edilir ilaç yok. 

• İmmünojenesite dışında ikincil etkisizlikte başka faktörlerin rolü olmalı   

Balsa A, ve ark. Rheumatology (Oxford) 2017



TNF inhibitörleri: Son 2 yılda göze çarpan yayınlar

• İki ilacın doğrudan karşılaştırılması

• Doz azaltma çalışmaları

• Güvenlik çalışmaları

• Biobenzer - orijinal ilaç karşılaştırmaları



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski:     

11 Avrupa veritabanı ortak verisi

• Melanom 100.000 de 11 sıklıkla en yaygın 6. kanser. 

• İmmünosupresif kullananlar ve AİDS’lilerde risk artışı mevcut

• Biyolojik almayan RA’lılarda melanom riski için çelişen sonuçlar 

bildirilmiş.

• TNF’nin melanom gelişimini engelleyici rolü olabilir - lokal uygulanan 

yüksek doz TNF melanoma karşı güçlü bir ajan gibi etki göstermiş.  

• RCT ve gözlemsel çalışmaların meta-analizleri anti-TNF alan 

RA’lılarda melanom ve non-melanom kanser sıklığında artış 

bildirmişler.  

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Yöntem

• EULAR - Veritabanı ve Gözlemsel çalışmalar çalışma grubu

• 9 ülkeden 11 biyolojik veritabanı: Fransa (3 veritabanı), İsveç, Çek, İngiliz, 

Danimarka, İtalyan, Alman, Portekiz, İsviçre

• Bu veritabanlarına kayıtlı RA hastaları; daha önce melanomu olanlar dışlanmış. İn 

situ melanom alınmış. 

• Anti TNF için:

• Anti TNF öncesi non TNF biyolojikler dışlanmış (Anakinra hariç)

• Primer analizde:  Her hangi bir zamanda anti TNF almış - En son ilaç - o anki 

ilaç tanımları 

• Non-TNF için: Daha önce anti TNF ilaç almaya izin var. 

• Takip: İlk ilaçtan melanom/ölüm/ya da çalışma bitimine kadar süre

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Yöntem

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017

• Melanom sıklığı ülkeden ülkeye fark gösteriyor.

• Bu nedenle her olgu için risk kendi ülkesine göre hesaplanmış.



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Hasta özellikleri

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017

• Toplam: 130.315 hasta - 579.983 hasta yılı takip. Hasta demografilerinde ülkeden ülkeye fark 

var.

• Toplam melanomlu hasta = 287



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Sonuçlar

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017

Melanomlu biyolojik naif = 160 hasta Melanomlu anti TNF almış = 106 hasta

Genel topluma göre SIR değerleri 

anlamlı değil



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Sonuçlar

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017

• Biyolojik naiflere göre her hangi bir anda anti TNF almış hastalarda melanom için IRR’de 

anlamlı artış yok 

• Subgrup analizleri erkek ve 50-74 yaş arası olanlarda da anlamlı artış göstermemiş.

• Sonuç olarak bu çalışma anti TNF alımıyla lenfoma riskinde artış bulmamıştır. 

Biyolojik naiflere göre her hangi bir 

anda anti TNF alanlarda IRR



Biyolojik ajan kullanan RA hastalarında melanom riski

Editöre mektup

Avusturalya’dan bir grup gözlemsel çalışmaların sistematik 

taramasında genel topluma göre %90, non-biyolojik DMARD’lara 

göre %60 risk artışı bulduklarını bildirmişlerdir. 

Olsen CM, Green AC. Ann Rheum Dis 2017



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski 

(İngiliz Romatoid Artrit Biyolojik Veritabanı) 

• İngiliz Biyolojik RA Veritabanı (BSRBR-RA) 

2001 -

• Anti TNF başlanan RA hastaları /kDMARD 

kullanan kontrol grubu

• kDMARD kolundan biyolojiğe geçenlerin ilk 

biyolojiğe kadar olan süreleri dikkate alınıyor.    

• Lenfoma tanısı için histoloji ya da Ulusal 

Kanser veritabanı bilgisi şart koşuluyor.

• Anti TNF kesilse bile takip sürdürülüyor. 

• Hasta/hastalık özellikleri ayarlanıyor

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017



• Etanersept: 4144 (%35)

• İnfliximab: 3499 (%29)

• Adalimumab: 4288 (%36)

• Biyolojik kohortu daha genç, 

kadın fazla, hastalık daha 

ağır, uzun süreli, daha fazla 

kortizon ve kDMARD 

kullanmış. 

Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski

Hasta özellikleri

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017



• Toplam Lenfomalı hasta: 114; 

• Kontrol grubu: 30 hasta - 19473 hy; 

• Anti TNF grubu: 84 hasta - 95126 hy; 

• kDMARD’a göre anti TNF için lenfoma gelişim riski: 

• HR: 1 (%95GA: 0.56-1.8)

• Anti TNF ilaçlar arasında lenfoma gelişiminde fark 

yok.  

Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski



Bu çalışma sonuçlarına göre anti TNF’lerin 5 yıla varan kullanımında lenfoma artışı olmuyor.

Mercer LK, ve ark. Ann Rheum Dis 2017



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski

• Çalışmanın yapıldığı yer: İllinois Üniversitesi Farmakoepidemiyoloji, Halk Sağlığı, 

Hematoloji-Onkoloji Bölümleri

• Destekleyici: NIH 

• Hasta kaynağı: 90 Milyon kişilik ticari sigorta veritabanı (hastaneye yatış, ayaktan 

takip ve ilaç kullanımı bilgileri var)

• Hastalar: 2010-2014 arası RA, PsA, AS tanısıyla izlenen ve anti TNF endikasyonu 

olan >18 yaş hastalar 

• Yöntem: Olgu kontrol çalışması

• Kontrol grubu: Benzer özellik ve takip süresi olan ama lenfoma çıkarmayanlar 

• Takip süresi: İlk tanıdan kanser çıkması / sigortadan ayrılma /ya da 2015 sonuna 

kadar geçen süre

Calip GS ve ark. Int J Cancer 2018 Mart



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski 

Hasta özellikleri

• Toplam: 101 lenfoma olgusu -

984 kontrol ile eşleştiriliyor: 

• Yaş, cinsiyet, romatolojik 

hastalık bakımından her iki 

grup eş özellikte

• Anti TNF kullanım öyküsü: 

Lenfomalılarda %33; 

Kontrollerde %20

• Anti TNF kullanma öyküsü 

olanlar daha genç ve daha 

çok AS, PsA’lı

Calip GS ve ark. Int J Cancer 2018 Mart



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski 

Sonuçlar

• Anti TNF - Lenfoma riski:

• Yaş, cinsiyet, hastalık ayarlı: OR: 2.09 (%95CI: 1.29-3.4)

• DMARD, kortizon,CCI skor ayarlı: OR: 1.93 (%95CI: 1.16-3.2)

• Anti TNF’yi 1.5-2.5 yıl kullananlarda OR=3.29; %95GA: 1.33-8.16

• Sadece anti TNF kullanmış olmak: OR=3.52; %95GA: 1.33-9.37 

*Charlson Comorbidity Index Calip GS ve ark. Int J Cancer 2018 Mart



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski 

Sonuçlar

Sadece Etanersept OR=2.73; %95GA: 1.4-5.33

Sadece monoklonalAb OR=2.17; %95GA: 1.13-4.16 - OR=1.77; %95GA: 0.87-3.58



Anti TNF kullanan RA hastalarında Lenfoma riski 

Yorum

• Anti TNF kullanımı lenfoma riskinde artışa yol açıyor.

• İngiliz çalışmasıyla farklı sonuç olası nedenleri:

• Bu çalışmada sadece NHL - İngiliz çalışmasında hem NHL hem HL 

değerlendirilmiş

• Amerika’da anti TNF’nin daha erken ve daha hafif hastalıkta kullanılıyor 

olması?

• Risk artışının zaman içinde lineer özellik göstermemesi:

• NHL çıkarmaya eğilimi olanların daha erken dökülmesi

• Anti TNF cinsi ile NHL risk artışı konusunda: Çalışma gücü yetersiz

Calip GS ve ark. Int J Cancer 2018 Mart



Anti TNF alan RA hastalarında miyokard infarktüs sıklığı

• RA’lı hastalarda normal topluma göre MI için %60; 

MI’den ölüm için %70 risk artışı var

• Bu risk artışı inflamasyon - ateroskleroz ilişkisiyle 

açıklanır. 

• Anti TNF ilaçlar inflamasyonu baskılayarak bu risk 

artışını baskılayabilirler.

• BSRBR-RA veritabanına 2001-2009 arası kaydolmuş 

biyolojik alan hastalar ve non-biyolojik alan kontroller

• Ana sonlanım: MI geçirme ya da MI nedeniyle ölüm

• Takip: MI geçirmek, anti TNF’yi terk, son doktor viziti, 

2010 Mart (çalışma bitişi) 

Low ASL, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



Anti TNF alan RA hastalarında miyokard infarktüs sıklık ve ağırlık ilişkisi

Hastaların giriş özellikleri

• Medyan anti TNF kullanımı: 4.1 yıl

• Anti TNF alan hastalar:

• Daha genç, hastalık süresi 

uzun, hastalık aktivitesi ve 

fonksiyonel kayıp yüksek. 

• Daha fazla kortizon ve NSAİD, 

daha az statin ve anti trombotik 

almaktalar. 

• Daha az sigara, hipertansiyon 

ve diabet öyküleri var.

Low ASL, ve ark. Ann Rheum Dis 2016



Anti TNF alan RA hastalarında miyokard infarktüs sıklık ve ağırlık ilişkisi

Sonuçlar

• MI’ye kadar süre (medyan yıl):

• DMARD: 1.56

• Anti TNF: 2.43

• Propensity skoru: Yaş, cinsiyet, DAS28, 

hastalık süresi, HAQ, DMARD kullanımı, 

ko-morbidite, sigara, …

• %39 risk azalması

• MI şiddeti &mortalitesi farksız

Low ASL, ve ark. Ann Rheum Dis 2016

• RA’da anti TNF tedavi alanlarda MI sıklığı DMARD alanlara göre az

• Anti TNF tedavinin ateroskleroz üzerine etkisi? Daha iyi hastalık kontrolü?


