
JUVENİL İDYOPATİK ARTRİT VE 

TOCILIZUMAB TEDAVİSİ



ELMAS ÇIRAKOĞLU

 DT:29.10.2008

 5 yaş kız hasta

 Tanı:Extended oligoartiküler JİA (08/2010)

 Ç.nefroloji-romatoloji (11/2011)



Öykü:

 7 aylık (05/2009)

 Sol bacağına dokununca ağlıyor, bacağını sakınıyor

 Ateş, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ф

 FM:Sol bacağını sakınıyor, 

Sol alt extremitesini sürekli flexiyonda tutuyor

 Direk grafi:Normal

 Hb:11,7  BK:21400  PLT:350000

 ESR:58 CRP:3,2

 Ortopedi kons

 Septik artrit düşünülmedi



 1,5 yaş (04/2010)

 Sağ ayak bileğinde şişlik (2 gündür)

 FM:Sağ ayak bileğinde artrit(+), ama ayağının üzerine 

basabiliyor

 Hb:9,4 BK:13,200   PLT:721000

 ESR:68   CRP:7

 Ortopedi kons:

Direk grafi Normal

Yüzeyel USG  Artrit ? Cilt altı ödem ?

Septik artrit düşünülmedi

Reaktif artrit ? NSAİİ ile izlem



 22 aylık (08/2010):Ç.Kardiyoloji başvuru

 El bilekleri, dirsekler, dizlerde şişlik, ısı artışı (6 aydır??)

 Aile farketmiyor, 2 gün önce ishal nedeniyle başvurduğunda 

doktor şişlikleri farkediyor

 Yürümeye korkuyor, halsizlik, iştahsızlık

 Ateş (1 haftadır?), her gün ve direngen

 FM:Huzursuz, her iki dizde, ayak bileğinde, el bileğinde ve el 

parmakları PİP’lerde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı

 Poliartiküler JİA Kardiyoloji yatışı

 Hb:7,1/6,9 BK:6200/9100   PLT:394000/201000

 ESR:54/58 CRP:105/141,8

 T.pro:6,1   Alb:2,3 

 RF(-)    ANA(-)    antidsDNA:5,8(N)    ANCA(-)     C3:N    C4:N

 PPD(-)    

 Göz:Üveit yok

 Ç.Hematoloji Kons KİA:N, Fe eksikliği anemisi, kronik inflamasyon 

anemisi



Poliartiküler JİA  Naproksen (15 mg/kg/g),  Deltacortil 

(2x5 mg) (1 mg/kg/g), MTX 13 mg/m2/hf po başlanıyor

 4. gün kontrol 

 Hb:7 BK:8500  PLT:222000  ESR:90 CRP:22,4

 8. gün kontrol 

 Hb:7,6 BK:10000  PLT:312000  ESR:32 CRP:5,6

 1. ay kontrol  (09/2010) 

 Her iki diz şiş ancak hareketleri iyi

 Hb:9,3  BK:11400  PLT:475000  ESR:26   CRP:31

 DC azaltılarak kesilme planı 

 2. ay kontrol  (10/2010)

 Sol dizde şişlikte artış, hareket edememe

 Hb:8,3  BK:11000  PLT:616000  CRP:201

 DC tekrar arttırılmış, 2x5 mg



 3. ay kontrol  11/2010

 Sağ ve sol diz, PİP’ler şiş (+), hareket kısıtlılığı ve ısı artışı yok

 4. ay kontrol  12/2010

 Yakınma yok

 Hb:8,9  BK:12300  PLT:526000  ESR:36  CRP:24

 DC 1x5 mg, 2 hf sonra kesilmesi planlanmış

 5. ay kontrol  01/2011

 Her iki diz ağrılı, yürüyemiyor

 CRP:136,9

 DC 2x5 mg yapılıyor

 6. ay kontrol  02/2011

 Yakınma yok

 Hb:10,6  BK:10100  PLT:463000  ESR:16  CRP:6,8

 DC 2x5 mg devam



 7. ay kontrol  03/2011

 Yakınma yok

 Hb:11,5  BK:15600  PLT:308000  ESR:24  CRP:16,3

 DC 1x5 mg ↓

 8. ay kontrol  04/2011

 Sağ dizde ve sol dizde şişlikte artış, hareket ettirememe, ateş

 Hb:11,5  BK:15600  PLT:308000  ESR:24  CRP:16,3

 DC 2x5 mg ↑ eklem şişlikleri düzelmiş, ateşi düşmüş

 DC hiç kesilememiş, yakınmalar devam ediyor

 Etanercept başlanmış (0,4 mg/kg/doz haftada 2 kez)

 10. ay kontrol  06/2011

 Yakınma yok, FM:normal

 Hb:13,7  BK:11900  PLT:291000  ESR:38  CRP:13

 DC 1x5 mg ↓



 1.yıl kontrol  08/2011

 Dizlerde ağrı

 Hb:12,4  BK:9900  PLT:291000  ESR:50  

 DC 1x5 mg devam edilmiş

 15. ay kontrol  11/2011 Ç.Nefroloji Devir

 Yakınma yok, 

 Hb:12,4  BK:14200  PLT:317000  ESR:40  CRP:7

 Naproksen, etanercept, MTX aynen devam edildi, DC 

azaltılarak kesildi

 17. ay kontrol  01/2012

 Sağ dizde şişlik artışı

 Hb:10,4 BK:8400  PLT:412000 ESR:52 CRP:32,8

 18. ay kontrol  02/2012

 Sağ dizde şişlik artışı

 Hb:9,9 BK:8100  PLT:427000 ESR:54 CRP:49,7



 20. ay kontrol  04/2012

 Son 1,5 aydır sağ dizde şişlik, ağrı, ısı artışı ve yürüyememe, 

sürekli kucakta geziyor, 2-3 gündür de sağ dizinde şişlik artışı 

ve hareket kısıtlılığı 

 Hb:9,4 BK:9500  PLT:323000 ESR:94 CRP:65,1

 DC tekrar başlandı

 Hastanın STR sonrası yakınmaları azalıyor, fakat STR 

azaltılınca tekrar yakınmaları başlıyor

 Etanercept tedavisi altında klinik ve laboratuar olarak düzelme 

yok

 Etanercept kesildi, abatacept başlandı

 Abatacept: 10 mg/kg/gün infüzyon

 Aylık infüzyon (06/2012 ile 12/2012 arasında) (7 doz almış)



 01/2013 kontrolü:

 Her iki dizde şişlik, hareket kısıtlılığı, yürüyememe

 Hb:9,2 BK:7100  PLT:5493000 ESR:66 CRP:101,6

 Hasta 5 aydır DC alıyor, 2-3 aydır DC 1x2,5 mg almakta

 Abatacept tedavisi altında hastanın STR sonrası yakınmaları 

azalıyor, fakat STR azaltılınca tekrar yakınmaları başlıyor

 Abatacept tedavisi ile klinik ve laboratuar olarak düzelme yok

Abatacept kesildi, Tocilizumab başlandı 
 Tocilizumab: 8 mg/kg ayda 1 IV infüzyon



 08/03/2013 kontrolü: Tocilizumab 1. doz 



 04/04/2013 kontrolü: Tocilizumab 2. doz

 Tocilizumab ilk dozunu aldıktan 1 ay sonraki kontrol

 DC 1x2,5 mg kullanıyor (4 aydır bu dozda)

 Her iki dizde ve ayak bileğinde aktif artriti devam ediyor ama

 Sabah tutukluluğu yok, dışarıda rahatça koşup oynayabiliyor

 Kilo alımı var (+2)

 Hb:9,6 BK:7700  PLT:311000 ESR:20 CRP:35,4

11.04.2013’de ilk defa DC kesiliyor



 08/05/2013 kontrolü: Tocilizumab 3. doz

 Tocilizumab sonrası 2. ay kontrolü 

 DC 1 aydır kullanmıyor

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Her iki dizde ve ayak bileğinde şişlikleri azalmakla birlikte 

devam ediyor, sabah tutukluluğu yok

 Hb:8,8 BK:5500  PLT:357000  ESR:64  CRP:70,8 ?????

 ÜSYE (+), 2 hafta sonra kontrol

 23/05/2013 kontrolü:

 DC 1,5 aydır kullanmıyor

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Her iki dizde ve ayak bileğinde şişlikleri azalmış

 Sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:10,3 BK:5100  PLT:306000  ESR:2  CRP:<1



 07/06/2013 kontrolü: Tocilizumab 4. doz

 DC 2 aydır kullanmıyor

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Her iki dizde ve ayak bileğinde şişlikleri belirgin olarak azalmış

 Sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:8,9 BK:3900  PLT:248000  ESR:10  CRP:5,8

 08/07/2013 kontrolü: Tocilizumab 5. doz

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Ayak bileklerindeki şişlik tamamen kaybolmuş

 Her iki dizde hafif şişlik, sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:9,3 BK:4500 PLT:248000  ESR:16  CRP:5,7

 Tocilizumab dozu 10 mg/kg’a çıkıldı



 05/08/2013 kontrolü: Tocilizumab 6. doz

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Ayak bileklerindeki şişlik tamamen kaybolmuş

 Her iki dizde hafif şişlik, sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:9,7 BK:6400  PLT:248000  ESR:18  CRP:4,5

 09/09/2013 kontrolü: Tocilizumab 7. doz

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Her iki dizde hafif şişlik, sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:9,7 BK:5400  PLT:309000  ESR:12  CRP:5,7

 6 ayda +4 kg almış

 10/10/2013 kontrolü: Tocilizumab 8. doz

 Yakınması yok, ağrısı yok

 Her iki dizde hafif şişlik, sabah tutukluluğu yok, ağrı yok

 Hb:11,6 BK:6100  PLT:258000  ESR:10  CRP:<1



 Hasta 7 aydır hiç STR almıyor

 Yakınması yok, ağrısı yok, sabah tutukluluğu yok

 Eklem şişliği yok

 AFR’ler negatif

 Kullandığı ilaçlar:

1. Metotreksat 3 tb/hafta (11,5 mg/m2/hf)

2. Tocilizumab 10 mg/kg aylık infüzyon

3. Folbiol

4. Ferrosanol



 ÖZGEÇMİŞ:

 Prenatal:Takipsiz gebelik, preeklampsi(+)

 Natal:40 hafta, NSVY ile doğum

 Postnatal: Özellik yok

 13 aylıkken bronşiyolit, 15 aylıkken APN geçirmiş

 SOYGEÇMİŞ:

 Anne:25 yaş SS

 Baba:27 yaş SS

 Akrabalık:Amca torunları (2.derece kuzen evliliği)

 Kardeş:9 aylık SS

 Ailede başka bilinen önemli bir hastalığı olan yok,m KBY yok, 

AAA yok, romatizmal hastalık yok



 FİZİK MUAYENE (10.10.2013)

 VA:15,5 kg (10.P) (6 ay önce <3.P’di)

 BOY:102 cm (3.P) (3 ayda 3 cm uzamış)

 Genel durumu iyi, bilinç açık

 OF:Doğal

 Solunum sistemi:Doğal

 KVS:Doğal

 Eklem:

 Her iki dizinde şişlik+, hareket kısıtlılığı yok, ısı artışı yok, kızarıklık yok

 Diğer eklem muayeneleri tamamen normal





JİA:

 JİA; etyolojisi bilinmeyen, 16 yaş altında başlayan, 6 

haftadan uzun süren artritlerin ortak adıdır.

 Çocuklarda en sık görülen kronik romatizmal hastalık

 Prevelansı 100/100.000

 Daha çok bir dışlama tanısı

 Tekil bir hastalık olmaktan çok farklı klinik tabloları 

içermekte

 Önemli çünkü

 Eklem harabiyetine neden olabilir

 Büyümeyi geciktirebilir

 Uzun dönemde sakatlığa neden olabilir, hayat kalitesini 

bozabiilr



TANI KRİTERLERİ 

1. 16 yaşından önce başlayan

2. 6 haftadan uzun süren

3. 1 veya daha fazla eklemde artrit
Artrit: 

 Eklemde şişlik veya efüzyon veya

 şunlardan en az 2’si olacak:
 Hareket kısıtlılığı

 Hareketle hassasiyet veya ağrı

 Isı artışı

4. Artrite neden olabilecek diğer nedenlerin ekarte 
edilmesi



 ILAR sınıflamasına göre7 alt tipi var:

1. Sistemik JİA

2. RF negatif poliartiküler JİA

3. RF pozitif poliartiküler JİA

4. Oligoartiküler JİA: Persistant-Extended

5. Entezit ilişkili artrit

6. Juvenil psöriyatik artrit 

7. Sınıflandırılamayan tip: Herhangi bir sınıfa sokulamayan 

veya birden çok sınıfa giren 

 Oligoartiküler: En sık görülen ve en iyi seyreden  tipi

 Sistemik JİA: En az görülen ve en ağır seyreden tipi, 

 Artrit ile ilişkili ciddi mortalite ve morbiditeye neden olur





 JİA tedavisi ekip tedavisi olmalı: Ped.romatolog, 

fizyoterapist, göz hekimi, ortopedist, çocuk psikiyatristi

ve hasta ailesi olmalı

 Medikal tedavi, fizik tedavi, psikososyal tedavileri 

içermekte

 Farmakolojik tedavi: Erken ve agresif olmalı, özellikle 

sJİA ve pJİA konvansiyonel tedavilere olduça dirençli

 Biyolojik olmayan ilaçlar: 

 Konvansiyonel: NSAİİ, kortikosteroid, 

 DMARD:Hastalık modifiye edici ilaçlar: Metotreksat

(DMARD tedavisinde ilk tercih ), sulfasalazin

 Bu tedaviler tüm hastalarda etkili değil

 Özellikle de sJİA konvansiyonel tedavilere dirençli, 

sistemik STR’lerin de oldukça çok yan etkisi mevcut



 Bu yüzden yeni tedavilere ihtiyaç duyulmuş

 Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte 

 JİA’daki  inflamasyon patogenezinin anlaşılması, 

 TNF, IL-1 ve IL-6 gibi sitokinlerin JİA’da rolünün 

anlaşılmasıyla yeni biyolojik tedaviler ortaya çıkmış

 Biyolojik ilaçlar:
1. TNF-α inhibitörleri: Etanercept (Enbrel), İnfliximab (Remicade), 

Adalimumab (Humira)

2. IL-1 ve IL-6 inhibitörleri:Anakinra (Kineret), Kanakinumab (İlaris), 

Rilonasept, Tocilizumab (Actemra) 

3. T ve B hücreyi hedef alan tedaviler: Abatasept (Orencia), 

Ritüximab (Mabhtera)



 pJİA’da :

 TNF-α inhibitörleri olan etanercept ve adalimumabın etkili 

olduğu gösterilmiş, bu yüzden 

 ABD’de etanercept >2 yaş, adalimumab >4 yaş üzerinde onaylı

 AB’de etanercept >2 yaş, adalimumab 2-17 yaş arasında onaylı

 Diğer TNF-α inhibitörü infliximab ise henüz pJİA’da yeni onay almış

 Diğer bir biyolojik ajan olan abatacept (selektif T hücre 

kostimülatörü) 6 yaş üzerinde hem ABD’de hem de AB’de 

onay 

 sJİA’da ise 

 IL-1 reseptör antagonisti olan kanakinumabın etkili olduğu 

gösterilmiş, ABD ve AB’de 2 yaş üstü kullanılmaya 

başlanılmış

 Diğer IL-1 antagonistleri olan anakinra ve rilonacept 

araştırma aşamasındayken, henüz yeni sJİA tedavisinde 

onay almış



Tocilizumab (actemra):
----------------------------------------------------------------------------

---

 IL-6 reseptör antagonisti rekombinant insan 
monoklonal antikoru

 İlk kez Japonya’da geliştirilmiş,  sJİA ve pJİA 
tedavisinde kullanılmış, başarılı olmuş

 Akabinde ABD’de ve AB’de 2 yaş üstünde onay almış

 IL-6 reseptörleri 
1. Membrana bağlı reseptörler (mIL-6R) ve 

2. Soluble reseptörler (sIL-6R) olmak üzere 2’ye ayrılır 

 sIL-6R: Ya mIL-6R’den proteolitik aktivite ile ayrılıp 
oluşur ya da mRNA translasyonuyla oluşur

 IL-6;Hedef hücrelere (hepatosit, nötrofil, monosit, 
makrofaj, lenfosit gibi) mIL-6R ile bağlanır

 Ve sonra iki gp130 ko-reseptörü birbirine bağlanır



 Dolayısıyla dimerizasyon olur ve intraselüler sinyaller 

başlar

 IL-6; sIL-6R’e de bağlanma yeteneğine sahiptir, bu 

reseptör de çeşitli vücut sıvılarında bulunur, sinovyal 

sıvı gibi…

 IL-6/sIL-6R kompleksinin oluşması gp130 

moleküllerinin aktivasyonuna, bu da hücrelerde 

intraselüler sinyal kaskadının aktivasyonuna neden olur

 Yani IL-6 reseptörleri iki yolla aktive olur:

1. Klasik sinyal yolu: (mIL-6R yoluyla olan) ; 

IL-6’nın anti-inflamatuar aktivitesine aracılık eder

2. Trans-sinyal yolu: (sIL-6R yoluyla olan);

IL-6’nın pro-inflamatuar etkisine yol açar

 Tocilizumab selektif olarak hem mIL-6R hem de sIL-

6R’ne bağlanır

 İntraselüler sinyal kaskadını bloke eder



 IL-6’nın inflamasyondaki başlıca rolü: KC’de CRP ve 

SAA gibi AFR’larının sentezlenmesine neden olur

 Tocilizumab ise mIL-6R ve sIL-6R blokajı yoluyla KC’de 

CRP ve SAA sentezlenmesini azaltır (sJİA ve pJİA 

hastalarındaki gibi)

 Yine ESR ve diğer nonspesifik inflamasyon 

göstergelerini de azaltır

 Tocilizumabın eliminasyonu iki yolla olur

Non-linear klirens: IL-6R sayısı ile ilişkili (bu düşük serum 

konsantrasyonunda etkili ve doz bağımlı)

Linear klirens: RES ile ilişkili (bu yüksek serum 

konsantrasyonunda etkili)

 Tocilizumab yarılanma ömrü 16-23 gün arasında 

değişmekte



CHERISH ÇALIŞMASI

 2 yıllık-3 evreden oluşan

 15 şehirden 58 merkezin katıldığı

 Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok uluslu, faz 3 

çalışması

 2-17 yaş arası toplam 188 hasta (Kız:77, erkek:111)

 Aktif pJİA’lı hastalar (6 aydan uzun aktif pJİA’lı hastalar 

)

 MTX’a yetersiz yanıt veren

 RF(+) pJİA, RF(-) pJİA, extended oligoartiküler JİA

 5 veya daha fazla eklemde aktif artit

 3 veya daha fazla eklemse hareket kısıtlılığı 

 Ort.yaş:11

 Ort.hastalık süresi:4,2 yıl



Dışlama Kriterleri:

 pJİA haricinde otoimmün, romatolojik bir hastalık veya 

overlap sendromu olanlar

 Tekerlekli sandalye veya yatağa bağılmı olanlar

 MTX haricinde 4 haftadan daha uzun süre DMARD 

tedavisi alanlar

 IV, İM, intraartiküler veya uzun süre KS kullananlar (>4 

hafta)

 Öncesinde TCZ tedavisi alanlar





 JİA aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan 
ACR 6 çekirdekli değerlendirme ölçütleri:

1. Hekim toplam iyilik değerlendirmesi (görsel analog skala)

2. Aile ve hasta sağlık değerlendirmesi (görsel analog skala)

3. İşlevsel etkilenim değerlendirmesi (CHAQ-türkçe 
değerlendirme)
 Giyinme ve kişisel bakım, ayağa kalkma, kişisel bakım, yürüme, 

vücut bakımı, uzama, tutma, aktivite gibi başlıklar altında olan 
toplam 30 soru var, her soruda 0’dan 3’e kadar puan verilir

4. Aktif eklem sayısı

5. Hareket yeteneği kısıtlanmış eklem sayısı

6. ESH veya CRP değerlendirmesi
 ACR-Ped.30 yanıtı: En az 3 kriterde en az %30 iyileşme 

olması, sadece 1 kriterde >%30 kötüleşme
 ACR-Ped.50 yanıtı: En az 3 kriterde en az %50 iyileşme 

olması, sadece 1 kriterde %30 kötüleşme
 ACR-Ped.70 yanıtı: En az 3 kriterde en az %70 iyileşme 

olması, sadece 1 kriterde %30 kötüleşme
 Yanıtsızlık: 6 ölçütten en az 3’ünde % 30’dan çok iyileşme 

olmaması



 ACR pediatrik alevlenme kriterleri:

1. Aktif artritli eklem sayısı

2. Hareket kısıtlılığı olan eklem sayısı

3. Hekimin genel hastalık değerlendirmesi

4. Ailenin genel iyilik hali değerlendirmesi

5. Sağlık ve fonksiyon değerlendirmesi (CHAQ)

6. Enflamasyon göstergeleri (ESH ve CRP)

 Başlangıçtan itibaren 6 kriterden 3’ünde en az % 30 

kötüleşme

 Geriye kalan kriterlerden 1’den fazla olmamak 

koşuluyla % 30’dan fazla iyileşme





Part1: 

 188 hastanın hepsine TCZ verilmiş (dozlar 

tablodaki gibi)

 1.değerlendirme 16.haftanın sonunda yapılmış, 

buna göre

 ACR 30 yanıtı: % 89

 ACR 50 yanıtı:% 83

 ACR 70 yanıtı: % 62

 ACR 90 yanıtı: % 26

 Hiçbirinde ACR30 alevlenmesi olmadı

 16 hafta sonunda ACR 30 yanıtı; 

 <30 kg 8 mg/kg 4 haftada bir verilen grupta % 77

 <30 kg 10 mg/kg 4 haftada bir verilen grupta %89

 >30 kg 8 mg/kg 4 haftada bir verilen grupta ise %93 

bulunmuştur.

 ACR 50 ve 70 yanıtında ise benzer sonuçlar çıkmıştır







 Part2: 

 Randomize olarak 82 hastaya TCZ, 81 hastaya da 

Plasebo 

 40. haftanın sonunda yapılan değerlendirmede

 ACR 30/50/70/90 cevabı ise genel olarak TCZ alan 

grupta daha iyi

 Sırasıyla:TCZ alan grupta %74,73,65,45 iken 

 Plasebo alan grupta ise %54,52,42,24 

 Yine aktif eklem sayısı, hareket kısıtlılığı olan eklem 

sayısı, hekim değerlendirme skoru, hasta değerlendirme 

skoru, CHAQ sağlık değerlendirme skoru, ESR 

değerlerinde de ayrı ayrı iyileşme TCZ alan grupta daha 

iyi

 MTX ile birlikte TCZ alanların % 91’inde, sadece TCZ 

alanların ise % 83’ünde ACR 30 yanıtı alındı. 





• ACR 30 alevlenmesi:

TCZ alan grupta % 26 

Plasebo alan grupta ise % 48 





TENDER ÇALIŞMASI

 5 yıllık-3 evreden oluşan

 15 şehirden 58 merkezin katıldığı

 Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok uluslu, faz 3 

çalışması

 2-17 yaş arası toplam 112 hasta (Kız:50, erkek:62)

 Aktif sJİA’lı hastalar (6 aydan uzun aktif sJİA’lı hastalar )

 MTX’a ve KS’e yetersiz yanıt veren

 5 veya daha fazla eklemde aktif artit

 2 veya daha fazla eklemde aktif artit ve ateş

 Ort.yaş:9,7

 Ort.hastalık süresi:5,2 yıl



Dışlama Kriterleri:

 sJİA haricinde otoimmün, romatolojik bir hastalık veya 

overlap sendromu olanlar

 Tekerlekli sandalye veya yatağa bağılmı olanlar

 MTX haricinde 4 haftadan daha uzun süre DMARD 

tedavisi alanlar

 IV, İM, intraartiküler veya uzun süre KS kullananlar (>4 

hafta)

 Öncesinde TCZ tedavisi alanlar



 sJİA’lı hastalara; 

 >30 kg ise 8 mg/kg – 2 haftada bir (n=37)

 <30 kg ise 12 mg/kg – 2 haftada bir (n=38) dozunda TCZ 

verildi

 Part1 İl 12 hafta, çift kör, randomize, plasebo 

kontrollü

 Hastalar kilolarına göre, hastalık süresine ve KS-MTX  

alışlarına göre ayrıldı,

 Hastalara12 hafta boyunca randomize olarak TCZ ve 

Plasebo verildi

 TCZ  75 hastaya

 Plasebo  37 hastaya verilmiş

 İlk değerlendirmede (12 hf sonra) ACR 30 yanıtına ve 

ateşin olmamasına bakıldı

 Plasebo alan grupta:ACR 30 yanıtı ve ateş 

görülmemesi %24 iken, TCZ alan grupta bu oran %85 





 TENDER çalışması göstermiştirki:

 Tocilizumab sJİA’da hem kısa dönemde (3 ay) hem 

de uzun dönemde (2 yıl) oldukça etkili bir tedavi

 Part 1’de TCZ alanlar plaseboya göre anlamlı 

derecede ACR 30 yanıtı alınmış ve ateş daha az 

görülmüş



Tocilizumab Toleransı
 sJİA için:Tocilizumab genellikle iyi tolere edilmiş

 Yan etkilerin çoğu hafif 

 Part 1’de 

 TCZ alan grupta159 yan etki (JİA alevlenmesi ve ateş 

hariç)

 60 ‘ı enfeksiyon (2’si ciddi enfeksiyon)

 Plasebo alan grupta 38 yan etki 

 15’i enfeksiyon (hiç ciddi enfeksiyon yok)

 Part 1 ve 2’de 

 TCZ alan grupta 73 haftada 1,266  yan etki 

 478’i enfeksiyon (18’i ciddi enfeksiyon)

 En sık enfeksiyon ise ÜSYE ve farenjit/nazofarenjit

 Part 1’de % 13 iken, part 2’de % 33 oranında

 Diğer yan etkiler: İshal ve baş ağrısı (%7-9, %17-15)



 TCZ alan grupta 

 Yaklaşık % 25 ciddi yan etki riski var

 Yılda % 11 ciddi yan etki riski 

 2 yıl boyunca 

 35 hastada 47 ciddi yan etki bildirilmiş, 15’i ilaca bağlı

 20 hastada 22 ciddi enfeksiyonla ilgili yan etki, 8’i ilaçla 

ilişkili bulunmuş

 Bu 8 ciddi enfeksiyon TCZ ile ilişkili olabilir

 Gastroenterit, otitis media, tonsillofarenjit, septik artrit, 

streptekokal sepsis, tonsillit, varisella, ÜSYE

 1 hasta düzelmedi, streptekokal sepsise bağlı olarak 

kaybedildi, bu da TCZ ile ilişkilendirilmiş



 TCZ alan hastaların (73 haftada)

 % 17’sinde nötropeni saptandı (<1000), hiçbirinde de 

ciddi enfeksiyon gelişmemiş

 Bu yüzden nötropeniyle ciddi enfeksiyon arasında ilişki 

bulunmamış

 % 4’ünde trombositopeni gelişmiş (<100.000), 

hiçbirindeaşikar kanama olmamış

 Part 1’de TCZ alan 75 hastanın hiçbirinde sırasında 

MAS gelişmemiş

 Part2’de 112 hastanın 3’ünde MAS gelişmiş, risk 

1,9/100 hasta-yıl

 MAS tedavisi ile 3 hasta da iyileşmiş,

 2’sinde TCZ’a devam edilmemiş, 1’inde TCZ kesilmiş

 TCZ ile ilişkili MAS insidansını bu çalışmayala 

açıklamak net değil

 ALT ve AST değerlerinin normalin 3 katına çıkması % 



 2 hastada (%1,8) TCZ’ye karşı antikor gelişmiş

 1 hastada cidddi ürtiker ve anjiyoödem (anafilaksi) 

gelişmiş

 Diğer hastada ise MAS gelişmiş

 Bu iki hastada TCZ kesilmiş

 Pulmoner veno-okluziv hastalık geliştiren 1 hastada 

pulm.HT gelişmiş, 30.haftada, bu hasta çalışmadan 

çıkarılmış ve 13 ay sonra ex olmuş

 Bunun TCZ’ye bağlı mı geliştiği ???

 Başka bir hasta ise 48 hafta sonra TCZ etkisinin 

kaybolması nedeniyle çalışma dışı bırakılmış, ve 6 ay 

sonra pulmoner HT gelişmiş, ex olmuş



 pJİA için: En sık görülen yan etki ÜSYE ve nazofarenjit

 3 grupta da yan etkiler benzer olarak bulunmuş

 Ciddi enfeksiyon insidansı <30 kg için 10 mg/kg/doz 

verilen grupta daha yüksek çıkmış, >30 kg için 8 

mg/kg/doz verilen gruba göre (12,2-4,0/100 hasta-yıl)

 Hiçbir hastada anafilaksi görülmemiş

 Ama 1 hastada TCZ’ye karşı otoantikor gelişmiş, ve bu 

hasta çalışmadan çıkarılmış

 Totalde 6 hasta (%3,2) yan etiklerinden dolayı 

çalışmadan çıkarılmış

 7 hastada (%3,7) nötropeni gelişmiş, burda da tıpkı 

TENDER çalışmasındaki gibi ciddi enfeksiyonla ilişkili 

bulunmamış

 Diğer laboratuar parametreleri trombosit sayısı düşmüş 

ama normal aralıkta, hiç kanama problemi yaşayan 

hasta olmamış





 Tüm hastalarda tocilizumab başlanmadan önce CRP 
ve ESR ↑

 Tocilizumab başlandıktan sonra 1. dozdan sonra bile 
hızlı ↓

 Tedavinin 52. haftasında bile hala normal seviyelerde 

kaldı

 Fakat IL-6 seviyeleri tedavi öncesi yüksekken, ilk 

dozdan sonra yükselme gösterdi, fakat sonrasında 

zamanla düşme gösterdi

 Bu IL-6 seviyesindeki yükselme ; IL-6 sentezinin 

indüksiyonundan ziyade IL-6R’üne bağlı olan IL-6 ‘nın 

ayrılmasına bağlı olabilir

 sIL-6R seviyeleri ilk doz tocilizumabdan sonra hızlı 

yükselme gösterdi, ve zamanla da yükselmeye devam 

etti, sonra plato çizdi

 Bu sIL-6R seviyelerindeki devamlı yükselme 



 Labarotuar parametrelerindeki diğer değişiklikler: 

 Hb’de yükselme, 

 Nötrofil ve PLT seviyelerinde azalma

 TENDER çalışmasında CRP, SAA, Hb seviyelerinde 

normalleşme plaseboya göre daha çok bulunmuş

 Aynı sonuçlar BK ve PLT sayısında da bulunmuş



Tedavi
 ABD’de ; IV TCZ >2 yaş üstü sJİA veya pJİA’da  

monoterapi olarak veya MTX ile kombine olarak onaylı

 AB’de ise IV TCZ > 2 yaş üstü 

 sJİA’lı hastalarda monoterapi veya MTX ile kombine 

olarak onaylı

 pJİA’da ise NSAİİ, sistemik KS’lere yetersiz yanıt veren, 

MTX dirençli olanlarda onaylı

 TCZ; aktif enfeksiyonu olan hastalara verilmemeli ve 

başlanmamalı

 Ciddi ve bazen fatal olabilen enfeksiyonlara neden 

olabileceği unutulmamalı

 Eğer TCZ alırken ciddi bir enfeksiyon gelişirse, 

enfeksiyon kontrol altına alınana kadar TCZ’ye ara 

verilmelidir



 IL-6 reseptör antagonisti olan TCZ’ın sJİA ve pJİA’da 2-

17 yaş arasında kullanımı, etkisi ve tolerabilitesi için 

yapılmış olan 2 çalışma: TENDER ve CHERİSH

 İki çalışma da halen devam etmekte olan çalışmalar

 Çeşitli ülkelerde yapılıyor

 Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Almanya, 

İtalya, Meksika, İspanya, ABD, UK gibi

 TENDER’ın part 1 sonunda (12 haftalık, çift kör) TCZ’ın 

plaseboya göre ACR 30 yanıtında üstün olduğu ortaya 

konulmuştur

 Part 2’de (open-label) 2 yıllık izlemde de hastalık 

kontrolü iyi, eklemde progresif hasarın azaldığı, klinik 

olarak fiziki yeteneklerinin arttığı, hastaların 1/3’ünde 2 

yıl sonrasında bile hastalıklarının inaktif olduğu 

görülmüştür

 Hastaların yarısından çoğunda daha önce kesilemeyen 



 Part 3 sonuçları henüz yayınlanmaya devam ediyor, 

part1’e giren hastaların 1/3’ü (39 hasta) part 3 

çalışmasında devam etmekte

 Bunların 17’si (%44) hala inaktif hastalık durumunda

 TCZ almayan 9 hasta (%23) de hala inaktif

 TENDER çalışmasında erkeklerin %73’ü, kızların ise % 

85’i 2 yıllık peryot sonunda normal büyümeyi 

yakalamışlar

 Yine TCZ tedavisi sırasında hastalarda kemik 

metabolizmasına (osteoblastik aktivite artmış) ve 

growth hormon aksına (Insülin like GH 1 düzeyleri 

artmış) yararlı etkileri olmuş 

 CHERİSH çalışmasında part 2’de (24 haftalık, çift kör, 

randomize) TCZ plaseboya göre önemli derecede ACR 

30 yanıtı alınmıştır



 IV TCZ genellikle iyi tolere edilir

 Ana yan etkisi diğer biyolojik ajanlar gibi enfeksiyonlara 

meyilin artmasıdır

 Hastalarda potansiyel yan etkiler açısından nötrofil, 

PLT, lipid profili ve KCFT bakılmalı

 TCZ monoterapi olarak da kullanılabilir, MTX ile de 

kombine edilebilir

 ABD’de FDA onayı alan 2 yaş üstünde sJİA ve pJİA 

tedavisinde tek biyolojik ajan

 sJİA’da 2 yaş üstünde FDA onayı alan diğer bir 

biyolojik ajan ise kanakinumab

 pJİA’da 2 yaş üstünde FDA onayı alan diğer bir 

biyolojik ajan ise etanercept



 Tocilizumabın SC formu için Japonya’da erişkin 

RA’lerde yapılan çalışmalar mevcut

 AB’de TCZ EMA onaylı ilk biyolojik ajan 2 yaş üstünde 

NSAİİ ve sistemik KS dirençli sJİA için 

 Son yıllarda kanakinumab da onay almış aynı durum 

için

 AB’de pJİA için onaylı 3 biyolojik ajandan biri (diğerleri 

etanercept ve adalimumab)


