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Biyolojik ilaçlar sitokin sinyalizasyonunu 
ekstraselüler ortamda önlemeyi hedefler 



• Son 20 yıl içinde hücre içi sinyalizasyon yolakları ile ilgili çok fazla bilgi 
birikimi oldu. 

• Tip I/II Sitokinler hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanarak 
transmemebran sinyalizasyon ile kinaz yolağını aktive etmektedir. 

• Geliştirilen yeni ajanlar bu yolağı bloke ederek romatoid artrit gibi 
inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 



Janus 

• Janus eski Roma’da başlangıç ve geçişlerin tanrısıdır. 
 





Tip ıı sitokinler 











Romatoid artritte etkili olan Jakinib’ler 

• Tofasitinib 
• Ruxolitinib 
• Baricitinib 
• Decernotinib 
• Filgotinib 
• ABT494 (upadacitinib) 
• Peficitinib 
• INCB039110 (itacitinib) 

 



Tofasitinib 

• Otoimmün hastalıkların tedavisinde onay alan ilk jakinib’dir 
• JAK1/JAK3 inhibe etmektedir. Az miktarda JAK2’yi inhibe etmektedir. 

Önemsiz düzeyde de TYK2’i inhibe etmektedir. 
• FDA ve EMA tarafında RA hastaların tedavisinde onay almıştır 
• Yapılan çalışmalarda monoterapi veya kombinasyon tedavisinin bir 

parçası olarak RA hastalarında etkili olduğu gösterilmiştir. 
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gelen hastalar N=2.297 

*N:randomize hasta sayısı; †Aktif kontrol kolu dahil (adalimumab), 
ACR: American College of Rheumatology; LTE: uzun dönem uzatma; b/nb: biyolojik/non-biyolojik; DAS: hastalık aktivite skoru; 
DMARD: hastalık modifiye edici ilaç; HAQ-DI: sağlık değerlendirme anketi kısıtlılık indeksi; IR: yetersiz yanıt; mTSS: modifiye Total 
Sharp Skoru; MTX=metotreksat; PBO: plasebo; TNFi: tümör nekroz faktörü inhibitörü; vdH=van der Heijde, 
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Ruxolitinib 

• FDA tarafından ilk onay alan Jakinib 
• JAK1 ve JAK2’yi inhibe etmektedir az miktarda TSK’ı inhibe edebilir. 
• JAK2’nin anormal aktif olduğu Polistemia Vera ve primer miyelofibroz 

tedavisinde kullanılmaktadır. 
• Esansiyel trombositozda da etkilidir 
• Yapılan faz 2 klinik çalışmada ümitli sonuçlar elde edilmiştir. 28 gün 

değerlendirmesinde ACR 20, ACR50, ACR 70 ve HAQ-DI skorlarında 
plaseboya üstün bulunmuştur. 
 
 



Barisitinib 

• Selektif olarak JAK1/JAK2’yi inhibe etmektedir. 
• IL-6, IL-12, IL-23 ve IFN ɣ sinyalizasyonunu engellemektedir. 
• Böbreklerden atılmaktadır. Böbrek yetersizliklerinde dikkatli olmak gerekir. 
• Yapılan faz II çalışmada MTX dirençli RA hastalarında 4 ve 8 mg dozlarında etkinliği 

gösterilmiştir. 
• Faz III Çalışmalarda baricitinib’in RA hastalarında ACR 20, ACR 50, ACR 70, DAS28 

ve HAQ-DI yanıtlarının plaseboya üstün olduğu gösterilmiştir. 
• RA-BEAM çalışmasında baricitinibin ACR 20, DAS28 CRP ve radyolojik 

progresyonda adalimumab’a üstün olduğu gösterilmiştir. 
• 24 ve 52 haftalık çalışmalarda klinik ve radyolojik etkinliğinin devam ettiği  

gösterilmiştir. 
• Baricitinib 1 hafta gibi kısa bir süre içinde etkisi göstermektedir. 4 hafta sonunda 

etki elde edilmeyen hastalar etkisiz olarak kabul edilmektedir. 





Decernotinib 

• 2. nesil Jakinib’tir 
• JAK3’ü 5 kat daha fazla inhibe etmektedir JAK1, JAK2 ve TYK2’a göre 
• Hayvan deneylerinde etkili sonuçlar elde edilmiştir. 
• Faz II çalışmada 2x50 mg ve 2x150 mg dozlarında ACR yanıt kriteri ve 

DAS28-CRP skorlarında plaseboya üstün olduğu gösterilmiştir. 
• Hiperlipidemi, enfeksiyon ve KC enzim yüksekliği 1. nesil Jakinib’lere 

benzerdir.  
• Anemi JAK2’yi inhibe etmediği için gözlenmemektedir.   



filgotinib 

• JAK1 ve JAK2’yi inhibe etmektedir. 
• JAK1’i 30 kat daha fazla inhibe edebilmektedir. 
• Th1, Th2 ve bir miktarda Th17 hücrelerin gelişimini inhibe etmektedir. 
• Faz II A çalışmada MTX dirençli hastalarda etkili bulunmuştur.  
• FAZIIb çalışmaları DARWIN I ve DARWIN II çalışmalarında 50 ve 100 mg/gün 

DARWIN II de 200 mg/günlük filgotinib plaseboya ACR 20, ACR 50 ve 
DAS28-CRP ve basit hastalık aktivitesi (SDAI) skorlarında  üstün olduğu  
gösterilmiştir.  

• The FINCH 2  çalışmasında birden fazla bDMARD kullanmış hastarlarda ACR 
20 yanıtlarında 12. haftada plaseboya üstün olduğu gösterilmiştir. 
 



ABT 494 (Upadacitinib) 

• JAK1 ve JAK2 inhibe etmektedir. 
• JAK1’i JAK2’ye göre 74 kat fazla inhibe edebilmektedir. 
• ATP bağlanma yeri dışında JH1 bölgesine de bağlanabilmektedir. 
• Bundan dolayı JAK1 spesifisitesi çok fazladır. 
• JAK2 ve JAK3 sinyalizasyonu etkilenmediği için eritrosit ve NK hücrelerine 

etkisi yoktur. 
•  BALANCE-I çalışmasında anti-TNF kullanmış hastalarda, BALANCE-II 

Çalışmasında MTX dirençli hastalarda hızlı bir şekilde ACR 20/ACR50 ve 
ACR70 DAS28-CRP skorlarında yanıt alınmıştır.  

• . 



Upadacitinib Aadalimumab ile karşılaştırılması 







Peficitinib 

• JAK1, JAK2, JAK3, TYK2 Enzimleri inhibe etmektedir. JAK3’ü daha 
spesifik olarak inhibe etmektedir. 

• JAK2’i orta düzeyde inhibe eder 
• 25-150 mg/gün dozlarında kullanılan Faz II klinik çalışmada ACR 20 

yanıtı plaseboya üstün bulunmuştur. 
 



Peficitinib  







52 . Haftaya gelindiğinde peficitinib etanercept kadar etkisini devam ettirmektedir 



Peficitinib’in etkinliğinin 2 yıl devam göülmektedir  



INCB039110 (itacitinib) 

• 2. nesil JAK inhibitörü olup JAK1’i daha spesifik olarak inhibe 
etmektedir. 

• JAK1’i JAK2’ye göre 20 kat, JAK3’e göre 200 kat inhibe etmektedir. 
• Faz II çalışmada plaseboya göre ACR 20, ACR50, ACR70 ve DAS28-CRP 

oranlarında anlamlı olarak üstündür. 
•   





EULAR önerileri; JAKİNİBS açısından 

8-Kötü prognostik faktörleri olan hastada birinci basamakta uygulanan 
sentetik DMARD’lara yeterli yanıt alınamadıysa biyolojik DMARD veya 
hedefe yönelik küçük DMARD(Jakinibs)’lara geçilebilir. 
9-Biyolojik DMARD’lar ve Jakinib’ler sentetik DMARD’lar ile kombine 
edilebilir. DMARD kullanamayan hastalarda Jakinib’ler ve IL-6 yolağı 
inhibitörleri monoterapi olarak kullanılabilir. 
10. Eğer bir biyolojik DMARD veya Jakiniblerden biri etkisiz veya etkisini 
kaybederse başka bir biyolojik DMARD veya jakinibe geçilebilir 
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