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Özet
Psoriazis patogenezindeki spesifik basamaklar› hedefleyen birçok yeni biyolojik tedaviler geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlar; T hücreleri, T hücre aktivasyonu, T hücre migrasyonu ve sitokinlerin hücresel üretim ve sekresyonunu direkt etkiler. Bizler psoriazisli hastalar›m›z›n tedavisinde biyolojik ajanlar›n kullan›m›na karar verirken bunlar›n
potansiyel yarar ve risklerini iyi bilmeliyiz. Burada psoriazis tedavisinde kullan›lmaya baﬂlanan biyolojik tedavi
ajanlar› literatür bilgileri eﬂli¤inde gözden geçirilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Psoriazis, biyolojik tedaviler
Ferahbaﬂ A. Psoriazis tedavisinde yeni biyolojik ajanlar. TÜRKDERM 2004; 38: 174-184.

Summary
Several new biological therapies have been developed, which target specific steps in the pathogenesis of
psoriasis, including direct effects on T cells, T cell activation, T cell migration, and cellular production and
secretion of cytokines. Dermatologists should be familiar with the potential benefits and risks of these therapies to make rational decisions concerning their use in the treatment of their patients with psoriasis. Here in,
the biological agents that are currently being used in the treatment of psoriasis are reviewed with knowledge
of recent medical literature.
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tar rol oynayan T hücresidir. Henüz tan›mlanamam›ﬂ antijenler, epidermal antijen sunan hücreler (APC=Antigen Presenting Cells)’in matürasyonuna ve bu
hücrelerin bölgesel lenf nodlar›na göç etmesine neden olur. Lenf nodunda antijen
sunan hücrelerin saf T hücreleri ile etkileﬂimi T hücre aktivasyonu ile sonuçlan›r1.
Bu T hücreleri dolaﬂ›ma girer, psoriazis
fenotipinin geliﬂti¤i yer olan deriye geri
döner ve sonunda deride inflamasyon
alanlar›nda endotelden geçerek damar
d›ﬂ›na ç›karlar. Bu göç, vasküler epitelde
adezyon molekülleri ve sitokinler taraf›ndan etkilenir. Dermis veya epidermiste T
lenfositler baﬂlat›c› antijen ile karﬂ›laﬂt›¤›nda özellikle interferon IFN- , interlökin
IL-2 ve tümör nekroz faktör TNF-α olan
tip-1 (TH1) sitokinler salg›larlar. Bu vas∝

Psoriazis için birçok tedavi seçene¤i olmas›na ra¤men bunlar›n yan etkileri ve tedavinin nüksleri önleyememesi daha etkili ve
daha güvenli tedavi seçeneklerine gereksinim yaratmaktad›r. Psoriazis esas olarak
deriyi etkilemesine ra¤men hastal›¤a immün sistemin aktivasyonu neden olmaktad›r. Farkl› immünolojik molekülleri hedefleyen klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar› psoriazis
patogenezini anlamam›zda dramatik bir
geliﬂme sa¤lam›ﬂt›r. Günümüzde psoriazisin sitokin ve kemokinlerin as›l rol ald›¤› ve
bu süreçte lenfosit aktivasyonunun anahtar basamak oldu¤unun gösterildi¤i T hücre ba¤›ml› bir (oto) immün hastal›k oldu¤u
düﬂünülmektedir1-3.
‹mmün aktivitenin as›l elementi immün
sistem aktivitesinin yönetilmesinde anah-
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küler de¤iﬂikliklerin eﬂlik etti¤i keratinosit matürasyonunda azalma ve proliferasyon ile sonuçlan›r.
Hastal›¤›n patofizyolojisinde keratinositlerin proliferasyonu ve farkl›laﬂmas› önemli bir özelliktir ve psoriazis tedavisinde hedeflenen basamaklardan biri
olarak kalmaya devam edecektir. IL-8 gibi di¤er sitokinlerin sal›n›m› da psoriazis lezyonlar›n›n tam
geliﬂimine katk›da bulunur1-6.
Biyolojik Tedavi Tipleri
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lan›r ve tüm kompleksin integrasyonuna neden
olur. Toksin k›sm› (A zinciri) hücre içinde sal›narak
irreversibl olarak protein sentezini inhibe eder ve
hücre ölümüne neden olur3,5,10. 2-Füzyon proteinleri: ‹nsan monoklonal antikorlar›na benzer, ancak fare antikorunun spesifik ba¤lanma bölgesi yerine
proteinler için insan reseptörlerini kullan›rlar. Reseptörler insan immünglobülinin Fc k›sm›na ba¤lan›rlar3,5,11.
Psoriazisin Biyolojik Tedavisinde Hedefler

Biyolojik moleküller, hem normal insan proteinlerinin
etkilerine benzer ﬂekilde hem de dolaﬂan proteinler
veya hücresel reseptörler ile etkileﬂecek ﬂekilde tasarlanabilirler. Psoriaziste kullan›lan 3 farkl› molekül
tipi vard›r. 1) rekombinant insan sitokinleri veya büyüme (growth) faktörleri 2) monoklonal antikorlar 3)
füzyon proteinleri. Bu ajanlar›n hepsi rekombinant
DNA teknolojisi kullan›larak üretilebilir3,5.

Psoriazis patofizyolojisindeki çok basamakl› süreç,
di¤er immün ba¤›ml› hastal›klarda oldu¤u gibi psoriazis tedavisinde de çok say›da hedef sa¤lar. Bunlar
1) Patojenik T hücrelerinin eliminasyonu, 2) T-hücre
aktivasyon/proliferasyon ve T hücre göçünün blokaj›, 3) ‹mmün sapma 4) Sitokinlerin inhibisyonudur2-6
(ﬁekil 1).

1-Rekombinant insan proteinleri

Hedef-I: Patojen T hücrelerinin say›s›nda azalma

Rekombinant insan proteinleri hem normal insan
proteinleri hem de spesifik fizyolojik etkileri olan
fragmanlar›n›n tam replikasyonu ile oluﬂan moleküllerdir. Bu ilaçlar normal hücresel reseptörlerle etkileﬂerek onlar›n etkilerinin art›ﬂ›na neden olurlar. Bu etkiler tip 1 diabetes mellitus ve rekombinant insülinde oldu¤u gibi s›kl›kla proteinlerin normal fizyolojik
fonksiyonlar› ile s›n›rl›d›r3,5-8.

‹deal olarak di¤er immünolojik süreçlerde de¤iﬂiklik
olmaks›z›n psoriazis için en çok sorumlu olan hücreler (deride TH1 sitokin üreten hücreler olan
CD45RO+ T hücreleri) hedef al›n›r. Avantaj› deride
özellikle epidermal olan baz› T hücrelerinin yenilenmesi zaman alabilece¤inden uzun süreli remisyon
sa¤layabilmesidir2,3,12.

2-Monoklonal antikorlar
Monoklonal antikorlar dolaﬂ›mda veya dokuda hücre
yüzeyinde bulunan proteinlere spesifik olarak ba¤lanan proteinlerdir. Bu etkileﬂim hedef proteinin aktivitesini de¤iﬂtirir. Büyük ço¤unlukla monoklonal antikorlar, proteinlerin etkisini inhibe ederek hastal›¤›n
seyrini de¤iﬂtirirler3,5,9.
3-Füzyon Proteinleri
Füzyon proteinleri farkl› protein bölümlerinin kombinasyonundan oluﬂan moleküllerdir. ‹ki farkl› tip
füzyon proteini vard›r. 1- Füzyon toksini: bir toksin
(bakteri veya bitki) ile insan proteininden oluﬂur. ‹nsan proteini k›sm› (B zinciri) insan hücresine ba¤-

Hedef-II: T hücrelerinin aktivasyon/proliferasyon
ve migrasyonunun inhibisyonu
Psoriaziste patojenik hücreler aktive T hücreleri oldu¤undan bu hücreler aktive olamad›¤› zaman
psoriazisin de oluﬂamayaca¤›na inan›l›r. T hücrelerinin aktivasyonu için APC ile T hücrelerinin etkileﬂimi gerekir ki bu etkileﬂimde iki tür sinyal rol al›r.
Bunlardan biri APC majör histokompatibilite
kompleksi (MHC)’nin eﬂlik etti¤i bir antijen ile bir T
hücre reseptörünün etkileﬂimi (sinyal 1), di¤eri de
kostimülatör sinyalin APC’lerden T hücresine geçiﬂidir (sinyal 2). T hücre aktivasyonunu önlemek
için reseptör ve ligandlar aras›ndaki bu kostimülatör etkileﬂimlerden bir ço¤u hedef al›nabilir; Lenfosit fonksiyon antijen (LFA)-3 ile CD2, hücreler aras› adezyon molekülü (intercellular adhesion mole-
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cule=ICAM)-1 ile LFA-1 ve B7 molekülleri ile
CD28 aras›ndaki etkileﬂimlerdir (Tablo I). Biyolojik
ajanlar hem sinyal 1 hem de sinyal 2’yi bloke ederek T hücrelerinin aktif hale gelmesini önler, böylece psoriazisin oluﬂumu ve ilerlemesi durdurulur.
Hücre-hücre etkileﬂimlerinin bir ço¤u ayn› reseptör
yoluna ba¤›ml› oldu¤undan aktivasyon ve migrasyon bu modelde birleﬂtirilir3-6.

Hedef-III: ‹mmün sapma
Psöriatik plaklarda aktive T hücreleri TH1 fenotipinin sitokinlerini salg›larlar. Bu sitokinler IL-2 ve IFNγ’d›r ve psoriazisin ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynarlar. IL-4, IL-10 ve IL-11 dahil oldu¤u TH2 hücreleri taraf›ndan üretilen sitokinler TH1 hücrelerinin
aktivitesini azalt›rlar. Bu TH2 tip sitokinlerin iﬂe kar›ﬂmas› ile TH1 immün cevaptan daha çok TH2 tip

Biyolojik ajanlar
Sinyal 1
T hücre

APC
T-hücre
aktivasyonu

Hedef 2

Sinyal 1

TH1 farkl›laﬂmas›
Hedef 3

Aktif T hücre
Hedef 1
Sitokin sal›n›m›

TH1 sitokinler

Hedef 4

ﬁekil 1. Psoriazisin immunolojik döngüsünde biyolojik tedaviler için farkl› hedeflerin etki alanlar›: hedef 1; aktive T hücrelerinin eliminasyonu, hedef 2; sinyal 1 veya 2‘nin inhibisyonu ile T-hücre stimülasyonunun blokaj›, hedef 3; immün sapma, hedef 4; sekresyon sonras› sitokinlerin blokaj›. APC: antijen sunan hücre
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Tablo I: Sinyal 1 ve 2’de kullan›lan biyolojik ajanlar için
potansiyel hedefler.
Antijen sunan hücre
Sinyal 1

Sinyal 2

T hücresi

MHC antijen

T hücre reseptörü/CD3

MHC-I

CD8

MHC-II

CD4

ICAM-1

LFA-1

CD80/CD86

CD28

LFA-3

CD2
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immün cevap oluﬂturarak immün sapmaya neden
olur. Böylece TH2 sitokinlerin uygulanmas› ile mevcut TH1 sitokin üretiminin inhibisyonu sonucu psoriazis aktivitesini azaltmak mümkün olabilir. Psoriazisteki immün sapma; TH2 hücreler taraf›ndan sal›nan IL-4, IL-10 ve IL-11 gibi sitokinlerin ilavesi hastal›¤› yönlendiren TH1 tip T hücrelerinin inhibisyonuna yol açarak psoriazisi iyileﬂtirecektir2,3-6,12.
Hedef-IV: ‹nflamatuar sitokinlerin
aktivitesinin blokaj›

MHC: Major Histokompatibilite Momplexi, ICAM-1: Intraselüler adezyon
molekülü-1,
LFA: Lenfosit Fonksiyon Antijen

Psoriazisteki fenotipik ve patolojik de¤iﬂikliklerin
bir ço¤u T hücreleri, dendritik hücreler, monositler
ve lokal keratinositler taraf›ndan salg›lanan sitokin-

Tablo II: Psoriazis Tedavisi ‹çin Biyolojik Tedavi Ajanlar› ve Etki Mekanizmalar›.
Ajan

Ajan Tipi

Etki Mekanizmas›

Hedef-I: Patojen T hücrelerinin say›s›nda azalma
Alefacept

Füzyon proteini

ASH’lerdeki LFA-3 ile T hücrelerindeki
CD2 aras›ndaki etkileﬂimi bloke eder.

Denileukin diftitox

Füzyon proteini

IL-2 reseptörüne ba¤lanarak aktive T hücrelerini
öldüren difteri toksini sal›nmas›na neden olur

Hedef-II: T hücrelerinin aktivasyon/proliferasyon ve migrasyonunun inhibisyonu
Anti-CD4

Monoklonal antikor

T-lenfositlerde hücre yüzeyinde bulunan CD4 moleküllerini
bloke eder.

CTLA4Ig

Füzyon proteini

CD28/B7 kostimülasyonunu B7 reseptor kompleksine
ba¤lanarak bloke eder.

Anti-CD80antikorlar›

Monoklonal antikor

CD 80’e ba¤lanarak CD80 ve CD28 aras›ndaki etkileﬂimi
bloke eder.

Daclizumab

Monoklonal antikor

IL-2 reseptörüne ba¤lan›p IL-2’yi bloke ederek T
hücre proliferasyonunu önler.

Efalizumab (anti-CD11a)

Monoklonal antikor

LFA-1’in CD11a parças›na ba¤lanarak T hücre
aktivasyonunu ve deriye göçünü inhibe eder.

Siplizumab (anti-CD2)

Monoklonal antikor

T hücrelerindeki CD2 ve NK hücreleri bloke eder.

Hedef-III: ‹mmün Sapma (Deviasyon)
IL-4

TH2 sitokin

Sitokin dengesini TH1 den TH2 yönüne de¤iﬂtirir.

IL-10

TH2 sitokin

Sitokin dengesini TH1 den TH2 yönüne de¤iﬂtirir.

IL-11

TH2 sitokin

Sitokin dengesini TH1 den TH2 yönüne de¤iﬂtirir.

Hedef-IV: ‹nflamatuar sitokinlerin aktivitesinin blokaj›
‹nfliximab

Monoklonal antikor

TNF-α’y› inhibe eder.

Etanercept

Füzyon proteini

TNF-α’y› inhibe eder.

Anti-IL-8

Monoklonal antikor

IL-8’e ba¤lanarak deride aktivasyonunu bloke eder.

Anti-IFN-γ

Monoklonal antikor

IFN-γ’ya ba¤lanarak bloke eder.
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lerin etkileri ile iliﬂkilidir. Bu sitokinler muhtemelen
keratinosit de¤iﬂikli¤i, anjiogenezis ve mevcut aktif
immün cevab›n art›r›lmas›na neden olurlar. Bu hedefte biyolojik ajanlar›n salg›lanan sitokinlere ba¤lanarak psoriazis oluﬂumuna katk›lar›n› inhibe ettikleri düﬂünülmektedir2,3-6,12.
Psoriazis tedavisinde kullan›lan biyolojik ajanlar etki
mekanizmalar›na göre Tablo 2’de görülmektedir.
Hedef- I
Alefacept (LFA-3/IgG1, Amevive®, Biogen)
Alefacept IgG1’in Fc k›sm› ile LFA-3 (CD58)’ün füzyonu ile oluﬂan bir insan füzyon proteinidir1,2,13. Psoriazis geliﬂiminde majör bir rolü olan CD45RO+ haf›za T hücreleri en fazla CD2 eksprese ederler. Alefacept CD2’ye ba¤lanarak T hücre aktivasyonunu
önler. Bundan baﬂka molekülün Fc parças›n›n makrofaj ve NK hücrelerdeki Fc reseptörlerine tutunmas›
CD45RO+ T hücrelerinin apopitozisi ile sonuçlan›r.
Alefacept, dolaﬂan CD4+ ve CD8+ haf›za etkili ve
özellikle CD45RO+ T hücrelerini azaltmas›na ra¤men saf CD45RA+ T hücreleri ve B hücrelerinde
de¤iﬂiklik yapmaz. Alefacept kullanan psoriazisli
hastalar›n lezyonal deri biyopsileri IFN-γ üretiminde
oldu¤u kadar aktive T-hücreleri ve haf›za T hücrelerinde azalma oldu¤unu göstermiﬂtir14,15.
Çift kör, plasebo kontrollü bir çal›ﬂmada hastalara
0.025, 0.075 ve 0.15 mg/kg dozlarda alefacept veya plasebo haftada bir, 12 hafta boyunca IV uygulanm›ﬂ ve dozla iliﬂkili olarak 0.075mg/kg ve
0.15mg/kg uygulanan hastalarda PASI skorunda
%53’den daha fazla azalma elde edilmiﬂtir16. Kronik
plak tip psoriazisli 507 hastan›n kat›ld›¤› baﬂka bir
çal›ﬂmada hastalar 3 gruba ayr›larak plasebo veya
haftada 10mg ve 15mg olacak ﬂekilde 12 hafta süreyle alefacept IM uygulanm›ﬂt›r. Son dozdan 2 hafta sonra 15mg/hafta dozda alefacept alan hastalar›n
PASI skorlar›nda en az %75’lik bir azalma saptanm›ﬂt›r. On iki haftal›k takip döneminde ise hastalar›n
%71’inde PASI’deki iyileﬂme en az %50 olmuﬂtur.
Alefaceptin IM uygulanmas›n›n, kronik plak tip psoriazisli hastalar için iyi tolere edilen ve etkili bir tedavi
yöntemi oldu¤u ve IV uygulamaya alternatif olabile-
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ce¤i belirtilmiﬂtir17. Bir tedavi kürü ile tam veya tama
yak›n iyileﬂme görülen hastalarda 7 aydan daha
uzun süreli remisyon elde edilirken, iki tedavi kürü ile
daha uzun remisyon süreleri sa¤lanm›ﬂ ve ortalama
remisyon süresi 8-10 ay olarak bildirilmiﬂtir. Tekrarlanan tedavi kürleri ile taﬂiflaksi geliﬂmemiﬂtir. ﬁimdiye kadar klinik olarak anlaml› immünsüpresyon, enfeksiyon riskinde art›ﬂ, malin hastal›k veya f›rsatç›
enfeksiyon bildirilmemiﬂtir. Alefacept verilen hastalarda primer ve akkiz immün cevap etkilenmemiﬂtir1,3,16,18. Alefaceptin gücü selektif olarak haf›za T
hücrelerini hedef almas›na ba¤l›d›r ve rebound olmaks›z›n uzun süreli remisyon sa¤lamas›, ciddi yan
etkisi olmaks›z›n mükemmel bir güvenlik profiline sahip tedavi seçene¤i olaca¤› konusunda umut vaat
etmektedir.
Denileukin Diftitox (DAB389 IL-2, Ontak®
Ligand Pharmaceuticals )
Psoriazis tedavisinde kullan›lan ilk biyolojik ajanlardan biridir. IL-2 ile difteri toksininin bir subünitesinin
ba¤lanmas› ile oluﬂan bir füzyon proteinidir. Denileukin diftitox spesifik olarak yüksek bir afinite ile IL-2
reseptörüne ba¤lanarak difteri toksininin enzimatik
aktivitesini stimüle eder ve protein sentezinde inhibisyon ve aktive T hücrelerinde hücre ölümüne neden olur. IL-2 reseptörü yaln›zca aktive T hücrelerinde bulundu¤u için toksin yaln›zca bu aktif hücreleri
elimine eder2,3.
Psoriazis için Denileukin diftitox kullan›m› ile ilgili çal›ﬂmalar henüz az say›dad›r. Klinik etkinli¤inin gösterildi¤i
bir çal›ﬂmadan sonra11, 41 hastan›n kat›ld›¤› plasebo
kontrollü bir çal›ﬂmada 5, 10, 15 μg/kg/gün haftada
üç ard›ﬂ›k gün, 4 hafta boyunca uygulanm›ﬂ ve hastalar›n %44’ünde PASI’de %50’den fazla azalma oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ancak bu hastalarda hospitalizasyon
gerektiren ciddi yan etkiler bildirilmiﬂtir19. Yak›nlarda
bildirilen baﬂka bir çal›ﬂmada ise ﬂiddetli plak psoriazisli 35 hastada iki haftada bir 3 ard›ﬂ›k gün 0.5, 1.5
ve 5μg/kg/gün dozlar›nda uygulanm›ﬂ ve 5μg/kg/gün
dozunun klinik olarak etkili oldu¤unu ancak ateﬂ, asteni, a¤r›, döküntü, ödem ve miyalji gibi yan etkilerin bu
dozda daha fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir20. Bu ilac›n yan
etkilerinin en aza indirilmesi için doz ayarlamas›n›n yap›ld›¤› çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.
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Hedef- II
Anti-CD4 antikorlar (OKTcdr4a, Imuclone®):
OKTcdr4a bir insan anti-CD4 IgG4 monoklonal antikorudur. Plak psoriaziste erken dönemde dermiste
çok say›da bulunan T hücrelerinin CD4 oldu¤u bilinmektedir. CD4’ün antikor ile blokaj› psoriazisin tedavisi için iyi bir hedef oldu¤unu göstermektedir12.
Yirmi sekiz hastan›n kat›ld›¤› plasebo kontrollü bir
çal›ﬂmada yüksek dozda, 6 hafta ara ile iki kür
(750mg/kür 1,3 ve 5. günlerde 3 IV infüzyon ﬂeklinde) uyguland›¤›nda PASI’de %50’den fazla azalma
tespit edilmiﬂtir21. Bu çal›ﬂma sonucunda OKTcdr4a’n›n CD4 say›s›n› azaltmad›¤› ancak down-regülasyonuna neden olarak etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir.
OKTcdr4a’n›n uzun dönem etkileri bilinmemektedir.
Yan etkileri ise ço¤unlu¤u infüzyon s›ras›nda görülen ateﬂ ve baﬂ a¤r›s› gibi hafif belirtilerdir2,12,21. En
az›ndan k›sa dönemde Anti-CD4 antikorlar psoriazis
tedavisinde etkili ve güvenli görünmektedir.
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ra karﬂ› immün reaksiyon bildirilmemiﬂtir, fakat alefacept ile oldu¤u gibi dolaﬂ›mdaki lenfosit say›s›nda
azalma görülebilir12,13.
Anti-CD80 antikorlar› (IDEC114, IDEC®
Pharmaceuticals Corp.)
T hücre stimülasyonu için en önemli etkileﬂimlerinden biri APC’deki CD 80 (B7-1) ile T hücrelerindeki CD28 aras›ndaki kostimülatör sinyaldir. AntiCD80 molekülü CD 80’e ba¤lanarak CD80 ve
CD28 aras›ndaki etkileﬂimi bloke eden bir human
monoklonal antikorudur1-3,5,6. Çeﬂitli dozlarda haftada iki kez olmak üzere dört infüzyon alan otuz beﬂ
hastan›n kat›ld›¤› faz I/II çal›ﬂmada hastalar›n
%40’n›n PASI skorlar›nda %50 den fazla azalma
tespit edilmiﬂtir. Tedaviden sonra da hastalar düzelmeye devam etmiﬂ ve maksimal etkinin son dozdan 12 hafta sonra görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Yan etki
olarak hafif baﬂ a¤r›s›, ateﬂ ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görülmüﬂtür23.
Daclizumab (anti-CD25, Zenapax®;
Roche Pharmaceuticals; anti-Tac)

CTLA4Ig (ﬂimerik CTLA4Ig füzyon proteini)
CTLA4Ig, CTLA4 (sitotoksik T lenfosit-asosiye Ag
4)’ün hücre d›ﬂ› bölümü ile insan IgG1’inin Fc k›sm›n›n füzyonu ile oluﬂturulan ﬂimerik, çözünebilen füzyon proteinidir. Optimal T hücre aktivasyonu için gerekli bir etkileﬂim olan CD28/B7 kostimülasyonunu
yüksek afinite ile B7 reseptör kompleksi (CD80 ve
CD 86 birlikte)’ne ba¤lanarak bloke eder12,13.
Altm›ﬂ dört psoriazisli hastan›n kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada CTLA4Ig 1,3, 16 ve 29. günlerde IV 4 infüzyon
olarak verilmiﬂ, 11 hastan›n dokuzunda %50’den
fazla iyileﬂme tespit edilmiﬂ, remisyon bir hastada
147 güne kadar uzam›ﬂt›r. Yüksek (25-50mg/kg)
dozlarda CTLA4Ig daha etkili bulunmuﬂtur22. Bu etki
hem siklosporin hem de fotokemoterapinin etkisine
benzemektedir fakat bu yeni tedavinin gerçek etkisi
ve güvenirli¤inin belirlenmesi için daha fazla çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r.
CTLA4Ig tedavisi bir çok hasta taraf›ndan iyi tolere
edilmektedir, immün bask›lanma veya ﬂimerik antiko-

Daclizumab IL-2 reseptörü (Tac)’nün α subünitesi
(CD25)’ni hedef alan bir insan monoklonal antikorudur. IL-2’nin IL-2 reseptörüne ba¤lanmas›n› engelleyerek T-hücre proliferasyonunu inhibe eder.
Psoriazis lezyonlar›nda yüksek seviyede CD25
eksprese edildi¤inden IL-2’nin ba¤lanmas›n›n inhibisyonu psoriazisin bask›lanmas›nda önemli bir rol
oynayabilir1-3. Daclizumab›n etkisi ve güvenirli¤i 19
psoriazisli hastada 2 mg/kg yükleme dozundan
sonra 1 mg/kg IV infüzyon ﬂeklinde 2, 4, 8 ve 12.
haftalarda verilerek de¤erlendirilmiﬂtir. CD25 reseptörü daclizumab›n iki haftada bir uyguland›¤› ilk
4 hafta boyunca bloke olarak kalm›ﬂt›r. Dört haftadan sonra CD25 reseptörleri de¤iﬂen oranda desatüre olmaya baﬂlam›ﬂ ve bununla ba¤lant›l› olarak hastal›¤›n düzelmesinde yavaﬂlama baﬂlam›ﬂ
ve 8 haftadan sonra art›k düzelme olmam›ﬂt›r. PASI skorundaki azalma 8 hafta sonra ortalama %30
olarak bildirilmiﬂtir. Anlaml› bir yan etki veya laboratuar de¤iﬂikli¤i olmam›ﬂt›r24. Bu bulgular, bir kez sitotoksik etkili hücreler oluﬂtu¤unda bu antikorun
hedef hücre ile olan etkileﬂimi önleyemedi¤ini gös-
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termektedir. Ayr›ca CD25 blokaj›na ra¤men bu
hücreler hala IL-15 ve IL-7 taraf›ndan uyar›labilmektedir. Transplantasyon hastalar›nda oldu¤u gibi psoriazis tedavisi için daclizumab kullan›m› baﬂka bir immünosüpresif ilaç ile kombine edildi¤inde
çok daha etkili olabilir2. Kirby ve arkadaﬂlar› ise bu
tedavinin h›zl› alevlenen psoriazis veya generalize
püstüler psoriazisde etkili olabilece¤ini ancak yayg›n bile olsa stabil hastal›kta daha az etkili olabilece¤ini bildirmiﬂlerdir12.
Efalizumab (anti-CD11a, Raptiva®; Genetech)
Efalizumab, T hücre yüzeyindeki LFA-1’in bir bileﬂeni olan CD11A (α subünitesi) ya karﬂ› bir insan monoklonal antikorudur. T hücrelerindeki LFA-1 ile
APC’lerdeki ICAM-1 aras›ndaki etkileﬂim T-hücre
aktivasyonunda önemli bir kostimülatör sinyaldir. Ayr›ca endotel hücrelerindeki ICAM-1 dolaﬂan T hücrelerindeki LFA-1 ile etkileﬂir ki bu etkileﬂim inflame
deriye T hücrelerinin göçü için gerekli bir basamakt›r. Böylece efalizumab T-hücre aktivasyonunu önleyerek ve deriye T-hücrelerinin göçünü bloke ederek
psoriazis geliﬂimini engeller1-6.
Randomize, plasebo kontrollü binden fazla hastan›n kat›ld›¤› iki ayr› faz III çal›ﬂmada, 12 haftal›k
subkutanöz uygulanan efalizumab’›n etkinli¤i, güvenirli¤i ve tolerabilitesi de¤erlendirilmiﬂtir. Efalizumab ilk hafta 0.7mg/kg, izleyen haftalarda 1 veya 2
mg/kg veya plasebo uygulanm›ﬂt›r. Her iki çal›ﬂman›n sonuçlar› da plaseboya göre anlaml› olarak daha fazla hastada PASI skorunda %75 veya daha
fazla iyileﬂme oldu¤unu göstermiﬂtir25,26. Klinik cevap 2 hafta kadar k›sa sürede baﬂlam›ﬂt›r. Tedavi
iyi tolere edilmiﬂtir. En çok görülen yan etki, enjeksiyonu takip eden iki gün içinde görülen hafif veya
orta derecede ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, titreme gibi belirtiler olup tedavinin devam› ile yaklaﬂ›k 3. dozdan
sonra azalarak kaybolmuﬂtur. Efalizumab verilen
hastalarda infeksiyon veya malin hastal›k riskinde
art›ﬂ tespit edilmemiﬂtir. Süpresif bir tedavi oldu¤u
için tedavinin kesilmesinden bir süre sonra hastalar›n bir bölümünde relaps görülmesi önemli bir
problem olabilir. On iki haftadan daha uzun süreli
idame tedavinin belirlenmesi için çal›ﬂmalar devam
etmektedir27.
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Siplizumab (Medi-507; Medimmune,
Gaithersburg, Md)
Siplizumab aktive T hücrelerinde yüksek konsantrasyonda sal›nan CD2’ye karﬂ› geliﬂtirilen insan monoklonal antikorudur. CD2-LFA-3 kostimülasyon etkileﬂimini
bloke etmesi için geliﬂtirilmiﬂtir3,12. Yaln›zca erken faz
I/II çal›ﬂmalar tamamlanmas›na ra¤men tedavi edilen
az say›daki hastalar›n yaklaﬂ›k %50’sinde %75’den
daha fazla PASI’de azalma elde edilmiﬂtir. Genelikle iyi
tolere edilmiﬂ ve güvenli bulunmuﬂtur. Yan etki hafif
baﬂ a¤r›s› ve titreme olarak bildirilmiﬂtir28.
Hedef-III
Oprelvekin (rhIL-11, Neumega®;
Genetics Institute,)
Oprelvekin insan IL-11’inin bir rekombinant formudur ve kemoterapinin neden oldu¤u trombositopeni
tedavisi için FDA taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda psoriazis gibi TH1 arac›l› immün hastal›klarda immün deviasyona neden olabilece¤i belirlenmiﬂtir3,29. Oprelvekinin subkutanöz uyguland›¤› çal›ﬂmalarda TH1 gen ekspresyonu ve sitokin sal›n›m›nda
azalman›n baz› histolojik belirtileri gösterilmiﬂtir. Henüz klinik etkinli¤i rapor edilmemiﬂtir.
Rekombinant ‹nsan IL-10 (Tenovil®; Schering,)
‹nterlökin 10, TH1 immün cevab›n sürdürülmesinin
down-regülasyonunda son derece önemli olan TH2
tip önemli bir sitokindir. Rekombinant insan IL-10
subkutanöz injeksiyon olarak uygulanabilen rekombinant bir sitokindir. Erken faz I/II çal›ﬂmalar insan IL10’un haftada 3 kez subkutan uygulanmas›n›n TH1
sitokin seviyelerini azaltt›¤› ve bunu takiben psoriazisin düzeldi¤ini göstermiﬂtir. Bu molekülü alan hastalarda PASI skorunda ortalama %55 azalma oldu¤u
ve immünolojik de¤iﬂikliklerin son dozdan sonra birkaç ay daha devam etti¤i bildirilmiﬂtir. Genel olarak
çal›ﬂmaya kat›lan hastalar tedaviyi ciddi olmayan ve
az say›da yan etki ile iyi tolere etmiﬂlerdir3,30,31.
IL-4
Son zamanlarda IL-4 kullan›lan ﬂiddetli psoriazisli
hastalarda immün sapma rapor edilmiﬂtir32. Bu çal›ﬂ-
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mada, yirmi hasta beﬂ gruba bölünerek 6 haftadan
daha uzun süre artan dozlarda IL-4 alm›ﬂlard›r. Hastalar›n 18’inde PASI skorlar›nda %60-80 oran›nda
azalma görülmüﬂ ve yüksek doz alan hastalarda iyileﬂmenin daha fazla oranda oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Hedef-IV
Psoriazis hastalar›nda lezyonel ve sistemik olarak
TNF-α seviyeleri yüksek bulunmuﬂtur. ‹nflamatuar
reaksiyonlar›n inhibisyonu için etkili sitokin kaskat›nda proksimal pozisyonunun oldu¤u belirgin olan
TNF-α ilgi çekici bir hedeftir. Esas olarak reseptöre
ba¤lanmas›n›n blokaj› sayesinde etkisinin inhibisyonunda iki farkl› strateji izlenebilir: Anti- TNF-α monoklonal antikorlar› veya soluble TNF-α reseptörlerinin nötralizasyonu4.
Infliximab (Anti-TNF-α, Remicade®, Centocor)
Infliximab farelerden türetilen bir ﬂimerik human
TNF-α monoklonal antikorudur. ‹nsanlarda sabit ve
farelerde IgG antikorlar›n de¤iﬂken bölgelerinden
üretilir. Bu ajan en az 2 saatten fazla sürede intravenöz infüzyon ﬂeklinde uygulan›r, solubl TNF-α’y› nötralize eder ve hücre membran›na ba¤l› olan TNFα’y› bloke eder1-3.
Bir çok vaka raporlar›33,34 bu ajan›n psoriazis tedavisinde etkili oldu¤unu bildirmiﬂtir. Hastalar ve araﬂt›rmac›lar›n ilk 10 hafta kör oldu¤u klinik kontrollü bir çal›ﬂmada35 plasebo, 5mg/kg infliximab veya 10mg/kg infliximab 0, 2 ve 6. haftalarda uygulanm›ﬂ, 5mg/kg infliximab verilen 11 hastan›n 9 (%82)’unda ve 10mg/kg
infliximab verilen 11 hastan›n 10 (%91)’unda daha iyi
sonuç al›n›rken plasebo verilen 11 hastan›n yaln›zca
2 (%18)’sinde düzelme tespit edilmiﬂtir.
‹nfliximab tedavisinin bir çok avantajlar› vard›r. Psoriazisli hastalar›n ço¤unda etkilidir ve etkisi 2 hafta
içinde baﬂlar. Baﬂlang›ç çal›ﬂmalar›nda remisyon süresinin ço¤u hastada 6 ay veya daha uzun süreli oldu¤u gözlenmiﬂtir. Nefrotoksisite veya hepatotoksisite olmaks›z›n metotreksat ile birlikte uygulanabilir36.
Bu ilac›n dezavantaj› ise yavaﬂ intravenöz infüzyon
gerektirmesidir. Az say›da hastada hipotansiyon, kas
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sertli¤i ve alerjik reaksiyonlar gibi ciddi reaksiyonlar›
içeren infüzyon reaksiyonlar› görülebilir. Bu reaksiyonlar s›kl›kla yavaﬂ infüzyon, infüzyon öncesi antihistaminik veya baz› durumlarda sistemik kortikosteroid uygulanmas› ile önlenebilir. Tedaviyi daha etkisiz hale getiren nötralizan antikorlar geliﬂebilir37. Nötralizan antikor geliﬂen hastalarda infüzyon reaksiyonlar› daha çok görülür1. Bu TNF α inhibitörü ile en büyük sorunlardan biri infeksiyona yatk›nl›k oluﬂmas›d›r. Bir yay›nda infliximab ile tedavi edilen 147 000
hastan›n 70’inde tüberküloz bildirilmiﬂtir 38. Rapor
edilen vakalar›n ço¤unda tüberkülozun 3 infüzyon
tamamland›ktan sonra geliﬂti¤i ve yeni bir enfeksiyondan çok latent tüberkülozun reaktivasyonu ﬂeklinde oldu¤u bildirilmiﬂtir. Sonuç olarak infliximab tedavisi düﬂünülen hastalara tüberküloz için deri testi
ve gerekirse gö¤üs grafisi önerilmelidir. ‹nfliximab
verilen hastalarda bir di¤er sorun da malin hastal›k
geliﬂme riskidir. Her ne kadar infliximab alan hastalarda henüz görülmese de immünsüpresif transplant
hastalar›nda lenfoma ve epidermoid karsinoma geliﬂiminde art›ﬂ olmas›, bu hastalarda da uzun süreli
gözlem gerektirmektedir39.
Etanercept (Soluble TNF-α reseptörü,
Enbrel®, Immunex Corp.)
Etanercept insan p75 C reseptörünün ekstraselüler
k›sm›n›n insan IgG1 veya IgG2’nin Fc k›sm›na birleﬂtirilmesi ile oluﬂturulmuﬂ, dimerik, solubl, ﬂimerik bir
TNF-α reseptör füzyon proteinidir. Kompetitif olarak
TNF-α ve lenfotoksin-α’ya ba¤lan›r ve onlar›n hücre
yüzeyindeki TNF-α reseptörüne ba¤lanmas›n› engeller40-42. Etanercept hem psöriatik deri lezyonlar›, hem
de psöriatik artritte etkilidir, subkutan yolla haftada 2
kez 25 mg uygulan›r40,41,43-45.
Psöriatik artrit ve psoriazisli 60 hastan›n kat›ld›¤›
bir çal›ﬂmada etanercept randomize, plasebokontrollü ve çift kör olarak haftada 2 kez, 25 mg,
12 hafta boyunca uygulanm›ﬂt›r. Toplam olarak
etanercept ile tedavi edilen hastalar›n %26’s›nda
PASI skorunda %75 iyileﬂme sa¤lanm›ﬂ plasebo
grubunda ise hiçbir hastada de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r43.
Iyer ve arkadaﬂlar› ise ﬂiddetli ve dirençli 6 psoriazis hastas›nda etanercepti tedavi protokolüne
(metotreksat, siklosporin, asitretin ve hidroksiüre)
kombine olarak eklemiﬂ ve etanerceptin eklenmesi
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ile birlikte hastal›k aktivitesinde belirgin azalma
gözlemlemiﬂlerdir40.
Etanercept k›sa dönemde iyi tolere edilen güvenli
bir tedavidir, hastalar taraf›ndan evde uygulanabilmesi önemli bir avantaj›d›r. Psoriatik artrit tedavisinde nefrotoksisite ve hepatotoksisitesinin olmamas›
nedeni ile siklosporin ve metotreksata göre daha
güvenlidir. Infliximab gibi metotreksat ile kombine
edilebilir1,36. En s›k görülen yan etkisi injeksiyon bölgesi reaksiyonlar›d›r ancak rotasyonel injeksiyon ile
bu önlenebilir. Di¤er yan etkileri ise; üst solunum yolu enfeksiyonlar›, alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü,
pansitopeni ve aplastik anemidir1,43,44,46. Hastalar›n
%5’inden daha az›nda nötralize olmayan antikorlar
oluﬂabilir, otoantikor (ANA, anti-ds DNA, anti-kardiyolipin) oluﬂumlar› da bildirilmiﬂ olmas›na ra¤men
tam SLE olgusu nadir görülmüﬂtür45,47. Etanercept
tedavisi alan 7 olguda tedaviden sonra 2-4 ay içinde bir veya daha fazla say›da skuamöz hücreli karsinom geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir. Bu tedavi ile TNF-α etkisinin azald›¤›, subklinik tümörlerin kontrol edilemedi¤i
ve belirgin tümör oluﬂumuna neden oldu¤u ileri sürülmüﬂtür48.
Anti-IL-8 antikorlar
(ABX-IL8 Abgenix®, Fremont Inc.)
ABX-IL8, serbest IL-8’e ba¤lanan ve deride aktivasyonunu inhibe eden tamamen bir insan monoklonal
antikorudur. Psoriatik plaklardaki immün hücreler ve
keratinositlerden büyük miktarda salg›lanan bir kemokin olan IL-8, psoriaziste lenfosit ve nötrofillerin
deriyi infiltre etmesinde önemlidir ve vasküler cevapta anahtar rol oynayabilir. Faz II bir çal›ﬂmada her 3
haftada 3mg/kg alan hastalar›n 1/5’inde PASI skorlar›nda %75 iyileﬂme bildirilmiﬂtir46. Önemli olarak
beklendi¤i gibi tamamen insan molekülü olmas›ndan
dolay› iyi tolere edilmiﬂ ve doz art›ﬂ› ile etkinin artt›¤›
gösterilmiﬂtir49.
SMART Anti-IFN-γ (HuZAF®
Protein Design Labs, Fremount)
IFN-γ hem psoriazisde TH1 sitokin profili hem de bu
hastal›¤›n keratinosit hiperproliferasyonundan sorumlu oldu¤undan antisitokin tedavi için primer he-
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def olmal›d›r. SMART anti-IFN-γ, IFN-γ’ya ba¤lanan
ve inaktive eden bir insan monoklonal antikorudur ve
bu strateji için mükemmel bir hedef olabilir. Faz I/II
çal›ﬂmalar devam etmektedir3.
Sonuç
Bu yeni biyolojik ajanlar direkt olarak psoriazisin patogenezinden sorumlu olan immün basamaklardan
birini bloke ederek etki gösterdi¤inden psoriazis tedavisi için di¤er geleneksel tedavi yöntemlerine göre daha etkili olabilmektedir. Ancak uzun dönem güvenilirlikleri ve optimal dozlar›n›n tespit edilmesine
yönelik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na gereksinim bulunmaktad›r. Bizim ülkemiz için tedavi maliyeti aç›s›ndan oldukça pahal› olan bu ilaçlar›n kullan›m› ﬂimdilik ancak ﬂiddetli ve tedaviye dirençli hastalar için bir
seçenek olabilir gibi görünmektedir.
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