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Otoinflamatuvar hastalıklar 

 Otoinflamatuvar sendromlar, rekürren

ateş, sistemik inflamasyon, gözleri, 

eklemleri, deriyi, serozal yüzeyleri 

etkileyen immün reaksiyonun  olmadığı 

durumlardır.

 İmmün sistem

 İnnate (doğal) immün sistem

 Adaptive (Kazanılmış) immün sistem



Otoinflamatuvar hastalıklar 

 Sistemik otoinflamatuvar sendromlar daha 

çok innate immünitenin bozukluklarından 

kaynaklanmaktadır.

 Bununla birlikte her iki immün sistem 

biribirinden ayrılmayan ikiz gibi 

değerlendirilmelidir.



The Innate Immune System and

İnflamasyon
 İnnate immünite oluşumunda  pathogen-

associated molecular patterns (PAMPs)’ın

inflamazom ile etkileşerek interleukin-1β

salınımı ile sonuçlanan ve sitokinleri

transkripsiyonuna neden olan reaksiyonu 

önemli bir mekanizmayı oluşturmaktadır.







İnflamasyon ve böbrek

 Tüm böbrek hastalıklarında sitokin

salınımı ve immün hücrelerin 

infiltrasyonu sonucunda böbrekte 

inflamasyon olmaktadır.

 Böbrekteki inflamasyon innate ve/veya 

adaptif immünite ile oluşmaktadır. 



Ailesel Akdeniz Ateşi

 Serozit, ateş atakları ile karakterize 

otozomal resesif oto-inflamatuar bir 

hastalıktır.

 1950’li yıllarda FMF ve lethal

komplikasyonu sekonder AA amiloidoz

ilişkisi tespit edilmiştir.



Ailesel Akdeniz Ateşi

 1972 yılında FMF hastalarında başarılı 

tedavi ajanı kolşisin keşfedilmiştir.

 Kolşisin uzun dönemde amiloidoz

gelişimini engellemektedir.

 Bununla birlikte kolşisini tolere edemeyen 

ve düzensiz kullanan hastalarda hala 

tedavi problemlidir. 



Ailesel Akdeniz Ateşi

 FMF 16. kromozumun uzun kolunda 
bulunan MEFV gen mutasyonu ile 
ilişkilidir.

 MEFV, pyrin (marenostrin) proteinini
kodlamaktadır.

 Pyrin inflamazom kompleksinin bir 
parçasıdır.

 Mutasyona uğramış pyrin IL-1β’in ve 
dolayısı ile inflamasyonun artışına neden 
olmaktadır.



Ailesel Akdeniz Ateşi ve Kolşisin

Direnci
 Kolşisin tedavisi ile birlikte 

 Hastaların %60-65’inde tam remisyon, 

 30–35 % kısmi remisyon,

 5–10 %  hastada direnç görülmektedir.



Ailesel Akdeniz Ateşi ve 

komplikasyonlar
 FMF ilişkili amiloidozis!!!

 Proteinüria

 Nefrotik sendrom

 KBH

 Hemodiyaliz

 Böbrek nakli



Biyolojik Ajanlar

 Otoinflamatuar ve otoimmün hastalıklarda 

endojen sitokinler rol oynamaktadır.

 Bir çok romatolojik hastalıkta monoklonal

antikorlar ile sitokin reseptörlerinin veya 

sitokinlerin etkilerinin nötralize edilmesi 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 (ankylosing spondylitis, rheumatoid

arthritis, psoriatic arthritis, cryopyrin

associated periodic syndromes).



Biyolojik Ajanlar

 Kolşisin dirençli veya kolşisin intoleransı

olan hastalarda biyolojik ajanlar alternatif 

tedavi olarak düşünülebilir.

 TNF inhibitörleri (etanercept,infliximab)

 IL-6 receptor antikoru (tocilizumab)

 IL-1β inhibitörleri (anakinra, 

canakinumab) veya IL-1 trap (rilonacept)



Biyolojik Ajanlar



TNF inhibitörleri

 TNF-α pleiotropic, proinflammator bir 

sitokindir.

 İmmun sistemin merkezinde yer 

almaktadır.

 TNF fazla üretimi akut ve kronik 

inflamatuar yanıtı oluşturan sitokinlerin

gen transkripsiyonunu sağlamaktadır.

 TNF ‘in direk inhibisyonu inflamasyonu

engellemektedir.



TNF-Alfa



Etanercept

 Etanercept; TNF reseptörüne ve 

immunglobulin G’ye bağlanan dimerik

füzyon proteininden oluşmaktadır.



Etanercept

 Chinese hamster ovary (CHO) 

mammalian cell expression system

tarafından üretilmektedir. 

 2 TNF molekülü bağlama kapasitesine 

sahiptir.



Etanercept ve FMF

 Haftada 2 kez subkutan 25 mg uygulama 

şekliinde kullanılmaktadır.

 Kolşisin dirençli  veya atipik tutulumu 

olan vakalarda kullanımı ile faydalı 

sonuçlar bildirilmiştir.



FMF ataklarında azalma sacroileit artrit bulgularında gerileme, 

proteinüride ve akut faz reaktanlarında azalma bildirilmektedir.





İnfliximab

 Kimerik TNF’i direk olarak hedefleyen 

monoklonal antikor.

 Mürin ve insan komponentlerinin her 

ikisinide içermektedir.



İnfliximab

 Sporodik olarak FMF vakalarında 

kullanımı bildirilmektedir.

 Ankilozan spondiliti olan bir FMF 

hastasında atakları azalttığı bildirilmiştir.

Ozgocmen, S.et al. Familial Mediterranean fever responds well to infliximab: single 

case experience. Clin. Rheumatol., 2006, 25, 83-87.



Ataklarda ve proteinüride azalma saptanmıştır. 

Protein 5gr-1,4 gr/gün, kreatinin1,3 mg/DL



IL-6 reseptör Antikoru: Tocilizumab 

(Atlizumab)
 Genetik mühendislikle üretilmiş bir 

monoklonal antikordur.

 Fare IL-6 reseptör antikoru ile insan 

ımmünglobulin G’sini bağlayan parçaların 

bileşiminden oluşmaktadır.  



Tocilizumab

 IL-6’nın reseptörlerine bağlanmasını 

engelleyerek sitokin etkilerinin ortaya 

çıkmasını durdurmaktadır.

 FDA tarafından romatoid artrit

tedavisinde kullanımı onaylanmıştır.

 Bazı FMF vakalarında kullanımı 

bildirilmiştir.







Tocilizumab

 51 yaşında japan erkek hastaya kolşisin

dirençli FMF nedeni ile 8 mg/kg/ay 

dozunda tedavi önerilmiş. 

 E148Q/M694I mutasyonu saptanmış.

 Akut faz reaktanlarında proteinüride ve 

ataklarda azalma bildirilmiştir.

 Proteinüri: 3,4-0,3 gr/gün

 Kreatinin: 2,4- 1,5 mg/dL



Amiloidozda gerileme!!



İnterlökin 1

 1970 yılında ilk defa tarif edilen 

sitokindir.

 Ateş,

 Hepatik akut faz proteinleri,lenfosit yanıt 

artışı,

 Kemik iliği hücrelerinde artış,

 Eklemlerde dejenerasyon ile 

ilişkilendirilmiştir.



İnterlökin-1 Ailesi

 IL-1α, IL-1β ve IL-1Ra bu ailenin başlıca 

elemanlarıdır.

 2. kromozomun uzun kolunda 

yerleşmiştir. (450 kb on chromosome 

2q14–q21).

 IL-1 agonistleri (IL-1α and IL-1β) 

 Natural IL-1 reseptör antagonistleri       

(IL-1Ra), IL-18, IL-33, IL-36, IL-36Ra, 

IL-37 and IL-38 oluşmaktadır.



IL-1β

 IL-1β precursor, the 31 kDa pro-IL-1β

(biyolojik inaktif form), patojen ilişkili 

moleküler tetikleyicilerin (pathogen

associated molecular patterns (PAMPs)) 

sitozol içerisinde NF-κB yolunu uyarması 

ile üretilir.

 Caspase-1 pro-IL-1β’i aktif formu olan

17.5 kDa IL-1β’e çevirir.





IL-1β

 IL-1β inflamatuvar ve immünomodülatör

etkilere sahiptir.

 IL-1β, monositler, makrofajlar, ve t 

hücreleri, NK hücreler, endotel hücreleri, 

fibroblastlar, astrositler, adrenal kortikal

hücreler, ve pankreasın β hücreleri 

tarafından sentezlenmektedir.



IL-1β

 Host hücrelerin, mikrobiyal invazyonuna , 

inflamasyona, immun regülasyona, 

metabolik reaksiyonlara, hematopoietik

işlemlere ve tümör progresyonuna etki 

etmektedir.

 Hücresel düzeyde DNA yapısında azalma, 

protein sentezinde baskılanma, β

hücrelerinde apopitozu ve nekrozunda rol 

oynamaktadır.



IL-1β

 IL-1β, tüm çekirdekli hücrelerde bulunan 
IL-1 receptor type I (IL-1RI)’e bağlanarak 
aynı zamanda IL-1RAcP katılımı ile aktif 
komplex yapıyı oluşturmaktadır.

 IL-1β aynı zamanda IL-1 receptor type II’ye 
de bağlanabilir.

 Burada bir yarış sözkonusudur.

 IL-1RII hem membrana bağlı hemde soluble
formlarda (sIL-1RII) bulunmaktadır.

 IL-1RII decoy receptor olarakta
adlandırılmaktadır.





Otoinflamatuvar hastalıklar ve IL-1β

 Son dönemde IL-1β inflamasyona

mekanizmalarının merkezinde olması ve 

otoinflamatuar hastalıkların 

patogenezinde yer alması nedeni ile 

tedavide anahtar rol oynamaktadır.



Anti–Interleukin-1 Ajanlar

 Anakinra rekombinant IL-1Ra

oluşmaktadır.

 IL-1β’nın IL-1RAcP’ye bağlanmasını 

bloke etmektedir.

 Günlük subkütan injeksiyon olarak 

yapılmaktadır.

 Yarı ömrü 4-6 saattir.

 İlaç yan etki olarak ağrılı enjeksiyon 

yerlerine neden olmaktadır.



Rilonacept

 IL-1RI ve IL-1RAcP’nin dimerik füzyonu 

ile elde edilmiş bir moleküldür. IgG

molekülene eklenmiştir.

 Haftada bir önerilmektedir.

 İnjeksiyon yerinde ağrı ve artmış 

infeksiyon riski bildirilmektedir.



Canakinumab

 Anti–IL-1β monoclonal antibodies, IL-

1β’nin reseptöre bağlanmasını bloke 

ederek etkisini nötralize eder.

 Yarı ömrü 21-28 gündür.

 Yan etki olarak hafif enfeksiyon artışı 

bildirilmiştir.



XOMA 052 (Gevokizumab)

 Anti–IL-1β monoclonal antibodies

 It is reported to inhibit the binding of IL-

1β to IL-1RI but has little affect on its 

affinity for IL-1RII.



Ailesel Akdeniz Ateşi

 FMF 16. kromozumun uzun kolunda 
bulunan MEFV gen mutasyonu ile 
ilişkilidir.

 MEFV, pyrin (marenostrin) proteinini
kodlamaktadır.

 Pyrin inflamazom kompleksinin bir 
parçasıdır.

 Mutasyona uğramış pyrin IL-1β’in ve 
dolayısı ile inflamasyonun artışına neden 
olmaktadır.



Ailesel Akdeniz Ateşi ve İL-1 

blokörleri
 Kolşisin tedavisine rağmen böbrek 

komplikasyonu gelişen hastalar, kolşisin

kullanmayan ve beraberinde vaskülit olan 

hastalar ve tedaviye dirençli hastalarda 

alternatif tedavi seçeneği olarak 

kullanılabilirler.



İlk kez fmf için anakinra kullanılıyor.



4 anakinra tedavisi alan hasta presente ediliyor. 

Ataklarda ve akut faz reaktanlarında azalma olduğu bildiriliyor.



20 erişkin ve çocuk hasta, atak sıklığında ve proteinüride azalma (9-3,4 gr/gün)



Amiloidozda gerileme yok!!



Vaka 1

 33 yaş, bayan, 1ç İstanbul

 Çocukluğunda başlayan karın ağrısı ,eklem 
ağrıları ve ateş şikayeti oluyormuş.

 20 yaşında apendektomi geçirmiş.

 28 yaşında FMF tanısı almış.

 Ayda 1 atak sıklığı tarfi ediyor.

 Kolşisin günde 2 adet kullanabiliyor.

 3 tane ile diyare tarif ediyor.

 Atakları esnasında ateş, karın ağrısı ve eklem 
ağrıları tarif ediyor.



Vaka 1

 Fizik muyenesinde 2+/2+ pretibiyal ödem 
saptandı.

 MEFV M694V homozigot

 Tanı anında laboratuvar değerleri:

 Kreatinin1,8 mg/dL, 24 saat idrar protein: 
13 gr/gün ,serum albumin değeri 1,4 gr/dL
olarak ölçülmüş.

 5 yıldır kolşisin altında izlene hastaya 
anakinra 2 ay, ardından ayda 1 
canakinumab tedavisi başlanıldı.



Vaka 1

 Takiplerinde hastanın karın ağrısı atakları 

kalmadı. Eklem bulguları çok hafifledi.

 Fizik muyenesinde ödemi tamamen 

düzeldi.

 Anakinra ile enjeksiyon yerlerinde ağrısı 

olan hasta canakinumab sonrası 

ağrılarının düzeldiğini söylüyor.

 6 aydır düzenli aylık tedavi alıyor.



Vaka 1

 Laboratuvar

 Albumin: 1,4--1,9--3,1--3,7--4,1--

4,2gr/dL

 Kreatinin: 1,8--1,6--1,4--1,2--1,2--1,2 

meq/L

 24 saat proteinüri:

 13--7--5--3,3--1,7--0,96 gr/gün



Vaka 1I

 44 yaş, erkek, çocuksuz, Kastamonu

 Çocukluğunda başlayan karın ağrısı 
,eklem ağrıları ve ateş şikayeti oluyormuş.

 37 yaşında FMF tanısı almış. (M694V 
homozigot)

 3 ayda 1 atak sıklığı tarifi ediyor.

 Kolşisin günde 3 adet kullanabiliyor.

 Atakları esnasında ateş, karın ağrısı ve 
eklem ağrıları tarif ediyor.



Vaka 1I

 Fizik muyenesinde 2+/2+ pretibiyal ödem 

saptandı.

 Tanı anında laboratuvar değerleri:

 Kreatinin3,49 mg/dL, 24 saat idrar 

protein: 6 gr/gün ,serum albumin değeri 3 

gr/dL olarak ölçülmüş.

 5 yıldır kolşisin altında izlene hastaya 

anakinra 1 ay, ardından ayda 1 

canakinumab tedavisi başlanıldı.



Vaka 1I

 Takiplerinde hastanın karın ağrısı atakları 

kalmadı. Eklem bulguları çok hafifledi.

 Fizik muyenesinde ödemi devam ediyor.

 Anakinra ile enjeksiyon yerlerinde ağrısı 

olan hasta canakinumab sonrası 

ağrılarının düzeldiğini söylüyor.

 4 ay düzenli aylık tedavi aldı.



Vaka 1I

 Laboratuvar

 Albumin: 3,6--3,9--3,9--3,7--4,1--

4,2gr/dL

 Kreatinin: 3,6--3,9--4,4--4,2--4,52--4,5 

meq/L

 24 saat proteinüri:

 6--6--5--6,3--5,7--6 gr/gün



Vaka III

 18 yaş, erkek, bekar, Konya

 Çocukluğunda başlayan karın ağrısı 
,eklem ağrıları ve ateş şikayeti oluyormuş.

 15 yaşında FMF tanısı almış. (M694V 
homozigot)

 15 günde atak sıklığı tarifi ediyor.

 Kolşisin düzenli kullanmıyor.

 Atakları esnasında ateş, karın ağrısı ve 
eklem ağrıları tarif ediyor.



Vaka III

 Fizik muyenesinde 1+/1+ pretibiyal ödem 

saptandı.

 Tanı anında laboratuvar değerleri:

 Kreatinin 0,49 mg/dL, 24 saat idrar 

protein: 16 gr/gün ,serum albumin değeri 

1,45 gr/dL olarak ölçülmüş.

 3 yıldır kolşisin altında izlene hastaya 

anakinra 2 ay, ardından ayda 1 

canakinumab tedavisi başlanıldı.



Vaka III

 Takiplerinde hastanın karın ağrısı atakları 

kalmadı. Eklem bulguları çok hafifledi.

 Fizik muyenesinde ödemi düzeldi.

 Anakinra ile enjeksiyon yerlerinde ağrısı 

olan hasta canakinumab sonrası 

ağrılarının düzeldiğini söylüyor.

 3 ay düzenli aylık tedavi aldı.



Vaka III

 Laboratuvar

 Albumin: 1,45—1,71—2,0 gr/dL

 Kreatinin: 0,54—0,46—0,56 meq/L

 24 saat proteinüri:

 16--9--5 gr/gün



Vaka IV

 59 yaş, kadın, Ankara

 Çocukluğunda başlayan karın ağrısı ,eklem 
ağrıları ve ateş şikayeti oluyormuş.

 49 yaşında FMF tanısı almış. (M694V 
homozigot)

 15 günde atak sıklığı tarifi ediyor.

 Kolşisin düzenli günde 2 adet alıyor.

 Atakları esnasında ateş, karın ağrısı ve eklem 
ağrıları tarif ediyor.

 3,5 yıldır hemodiyalize giriyor.



Vaka IV

 Fizik muyenesinde 1+/1+ pretibiyal ödem 

saptandı.

 Tanı anında laboratuvar değerleri:

 Kreatinin 8,9 mg/dL, 24 saat idrar protein: 

idrar 1 çay bardağı kadar, serum albumin

değeri 3,85 gr/dL olarak ölçülmüş.

 10 yıldır kolşisin altında izlene hastaya 

anakinra 2 ay, ardından ayda 1 

canakinumab tedavisi başlanıldı.



Vaka IV

 Takiplerinde hastanın karın ağrısı ve ateş 

atakları kalmadı. Eklem bulguları çok 

hafifledi.

 Anakinra ile enjeksiyon yerlerinde ağrısı 

olan hasta canakinumab sonrası 

ağrılarının düzeldiğini söylüyor.

 3 aydır düzenli aylık tedavi alıyor.



Sonuç

 FMF hastalarında İL-1 blokörleri tedavide 

alternatif olarak etkindir.

 Amiloidoza bağlı proteinürisi gelişmiş 

hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu 

ilerlemeden etkin olarak tedavide 

kullanılabilirler.



Teşekkürler!!


