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Sunum planı 

Konvansiyonel idame tedavi ilaçları  

• Metotreksat (MTX) 

• Leflunomid (LEF) 

• Azatiyoprin (AZA) 

• Trimethoprim-sulfamethoxazole 

Yeni biyolojik-dğ idame tedavi ilaçları 

• Belimumab (BLyS-monoklonal antikor) 

• Avacopan (C5aR antogonisti, küçük molekül) 

• Mepolizumab (anti-IL5 antikor) 

• Interferon alfa (INF-alfa) 



CYCAZAREM, 
 2003 

CYC X AZA 



• En az 3 aylık PO CYC indüksiyon sonrası remisyonda olan 144 hasta 

• Hepsi yeni tanı. 

 
CYC PO (1.5 mg/ kg/gün) 

AZA (2 mg/kg/gün) 

 

• 18 ay izlem 

• Pr sonlanım noktası relaps  

 



• Relaps oranı farklı değil: AZA %15.5, 
CYC %13.7 (p=0.65) 

• AZA kolunda, CYC kümülatif dozuna 
daha az maruziyet 

• 18. ayda %80 üzerinde hastada relaps 
yok… 

• AZA ile idame tedavi, uygun bir  
yaklaşımı  olabilir 

 

(CYCAZAREM,  

2003) 



Am J Med. 2003;114:463– 469 

 
 2003 

MTX X Tarihi kohort CYC 



• Aktif, yeni tanı ya da relaps Wegener hastası 

• 42 hasta, CYC indüksiyon sonrası MTX tedavisi ile idame 

• İdame tedavide MTX etkili ve güvenli bir seçenek olabilir. 



LEM, 2007 

LEF X MTX 



• Çok merkezli, prospektif, RKÇ 

• CYC indüksiyon tedavisini takiben remisyonda (parsiyel/tam) olan 54 
hasta 

 
LEF (26 hasta): doz 30 mg,  
MTX (28 hasta): doz 7,5-20 mg artış (2 ayda)  

 

• 2 yıl izlem 

• Kreat >1.3 mg/d olan hastalar çalışmaya alınmamış. 
 



MTX kolunda yüksek majör relaps oranı nedeniyle çalışma erken 
sonlandırılmış. 

6 relaps 13 relaps Toplam 

1 relaps 

7 relaps 



WEGENT, 2008 

AZA X MTX 



• Çok merkezli, prospektif, açık etiketli çalışma 

• CYC (IV) ile indüksiyon sonrası remisyonda olan yeni tanı 126 hasta 

 

AZA 2 mg/kg,  

MTX 0,3 mg/kg haftada artış-max 25 mg/hafta,  

 

• 12 ay izlem 

 



İlaç kesilmesine neden olan yan etki, 

• AZA: 7, MTX: 12 hasta (p=0.21) 

Toplam yan etki, 

• AZA: 29, MTX: 35 hasta (P=0.29) 

Relaps oranları farklı değil. 

• AZA: %36, MTX: %33 hasta (P=0.71) 

Heriki ilaç remisyon idamesinde 
güvenlik ve etkinlik açısından benzer. 



WEGENT, 2016 

AZA X MTX 
10 yıllık izlem 



WEGENT çalışmasına alınan hastaların %88 (112) 

Toplam sağ kalım oranları: 

• AZA %75.1 (95% CI 64.8–86.9%)  

• MTX %79.9 (95% CI 70.3–90.8%) (P=0.56),  

Relapssız sağ kalım oranları 

• AZA %26.3 (95% CI 17.3–40.1%) 

• MTX %33.5 (95% CI 23.5–47.7%) (P=0.29) 

Relapssız sağ kalım MPA> GPA, anti-PR3 nüks ile bağımsız ilişkili 

İki grupta sağ kalım oranları  iyi olmasına rağmen;  
relaps oranları, advers olaylar ve hasar oranları yüksek 



(IMPROVE, 2010) 
JAMA. 2010;304(21):2381-2388 

AZA X MMF 



• Açık etiketli RKÇ 

• 156 yeni tanı hasta, ortalama 39 ay izlem 

• CYC PO ya da IV 6 aylık indüksiyon sonrası, ± plazma exchange 

• AZA 2 mg/kg-max 200 mg/gün (1,5 mg/kg 12. ay, 1 mg/kg 18. ay, 42. 
ayda stop) (n = 80),  

• MMF 2 gr/gün (1500 mg/gün 12. ay, 1000mg/gün 18. ay, 42 ayda stop) 
(n=76) 

 



 

• Relaps MMF grubunda daha yüksek, HR 1.69 (95% CI, 1.06-2.70; P = 0.03) 
• MMF (42/76 hasta), AZA (30/80 hasta)  

• Sekonder sonlanım ölçeği olan vaskülit hasar indeksi, GFR ve proteinüride iki 
grup arasında anlamlı fark yok. 

• MMF remisyon idamesinde daha etkisiz, yan etki profili ise benzer 

 



2011 

RTX …LEF 



• RTX ile indüksiyon tedavisi sonrası idame tedavide LEF verilen 5 WG hastası  
• 4 yıldan uzun süreli gözlem 
• RTX (375 mg/m2hafta, 4 hafta boyunca) ve idamede LEF (20 mg/gün) 
• 6. ayda, 4/5 hasta tam remisyon, 1/5 hastada parsiyel remisyon  
• Ortalama 21 ayda 3 hastada 4 relaps-RTX ile tekrar indüksiyon ve tümünde 

iyi yanıt 
• 1 hasta kardiyak iskemi nedeniyle 30. ayda ex. 
• 1 hastada diyare nedeniyle LEF-MTX değişimi. 

 
 
 
 
 
 



AZA X RTX 

MAINRITSAN1, 
2014  



• Yeni tanı ya da relaps ANCA ilişkili vaskülit (AAV) 

• Siklofosfamid (CYC) indüksiyonunu takiben tam remisyonda olan 
hastalar (BVAS:0) 

 Azatiyoprin (AZA)  
• (2 mg/kg/gün, 22 ay) 

 Fix doz Rituximab (RTX) infüzyonu  
• (500 mg dozuunda: 0, 14. gün ve 6., 12., 18. ay-toplam 5 

infüzyon) 

• Pr sonlanım noktası 28. ayda majör relaps 
 





• RTX remisyonun sürdürülmesi, 
relapssız sağkalım oranı 
açısından AZA’dan anlamlı 
olarak daha üstün 

• Relaps oranı: 
•  AZA %29, RTX %5 p:0,02 



MAINRITSAN1  
uzun dönem veri,  
2018 

Ann Rheum Dis 2018;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212768 

AZA X RTX 



• Majör relapssız sağ kalım  

• AZA: %49.4, RTX: %71.9 
(p=0.003)    

• Minor ve major relapssız sağ 
kalım  

• AZA %37.2, RTX: %57.9 
(p=0.012) 

• AntiPR-3-ANCA pozitifliği, 
relaps için yüksek risk ile ilişkili 

60. ay 
sonuçları 



 
 

• RTX bazlı idame tedavi, AZA bazlı 
idame tedavi rejimine göre daha fazla 
sürekli remisyon ve hasta sağkalımı ile 
ilişkili. 



RITAZAREM-
sonuçları 

bekleniyor. 
ClinicalTrials.gov 

identifier: 
NCT01697267 

 

• RTX ile remisyon indüksiyonu sonrası idame 
tedavi: 
• Tekrar edilen RTX dozu (1000 mg/4 ayda bir, 5 kez)  

• PO AZA (2 mg/kg/gün)  

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01697267?term=ritazarem&rank=1


REMAIN, 2017 

AZA kısa süre X AZA uzun süre 



• “Standart” 24 aylık sürenin ötesinde daha uzun AZA tedavisinin uzun süreli 
remisyon elde edilmesine yardımcı olup olamayacağı araştırılmış. 

• Çok merkezli Avrupa çalışması, 110 hasta 

• CYC+ steroid indüksiyonu ile en az 6 aydır remisyonda olan hastalar, AZA+ steroid 
ile idame 

• 1. grup: 24 ay AZA+ steroid 

• 2. grup: 48 ay AZA+ steroid 

 



 

 

• Erken kesilen grupta relaps oranları yüksek 
(63% - 22%, p<0.0001) 

• Ciddi yan etki sıklığı 2. grupta yüksek 

• Renal sonuçlar 2. grupta daha iyi 

• Sağkalım oranları heriki grupta benzer. 

• Relaps riski ile ilişkili faktör randomizasyon 
sırasında ANCA pozitifliği 

 

 

 



• Bu çalışma RTX kullanımı yaygın olmadan 
önce yapılmış 

• Hastaların çoğu (% 96) yeni tanı AAV. 
• Sonuçların indüksiyon ve / veya idame 

tedavi olarak RTX alan, 

• Nüks olan hastalara,  

doğrudan ekstrapolasyonu uygun 
olmayabilir. 

 

 



2017 

AZA kısa süre X AZA uzun süre 



• 380 hastanın, post hoc analizi  

• 18 aydan daha uzun AZA tedavisi, uzun dönem takipte (60 ay), relaps oranında 
azalma ile ilişkili bulunmamış.* 

• Relapsız sağkalım:  

18 ay > kullanan grup  %65 

18 ay < kullanan grup  %55 (p:0.11) 

• İndüksiyon tedavisinin tipi (PO ya da IV CYC) ve ANCA spesivitesi (PR3-ANCA ya da 
MPO-ANCA/negatif) relapsız sağkalım üzerine daha etkili bulunmuş. 

 



2017 

MTX X CYC 



• Tek merkezli, açık etiketli, randomize çalışma 

• 94 hastaya indüksiyon: 3 kez 500 mg IV CYC ardından PO CYC (2 mg/kg). 

• Remisyonda olan 71 hasta  

CYC PO (1.5 mg/kg) (n = 33),  

MTX PO (max 20 mg/hafta) (n = 38)  

• 12 ay tedavi, 12 ay izlem 

• Pr sonlanım noktası: relaps 

 



• 12 ve 24 aydaki relaps sıklığı iki grup arasında farklı değil:  
• 12. ay CYC (%9), MTX (%8)  
• 24. ay CYC (%21), MTX (%24)  

• Sadece proteinüri 24. ayda CYC grubunda daha fazla düzelme 
göstermiş (p = 0.0007).  

• Yan etki profili benzer. 

• MTX idamede etkili ve güvenli bir seçenek olabilir. 

• WEGENT’ten daha az relaps var-kümülatif CYC dozu bu çalışmada 
daha yüksek! 
 



BREVAS , 2019 

Belimumab X Plasebo 



• ANCA ilişkili vaskülitlerde  idame tedavide Belimumab’ın etkinlik ve güvenlik çalışması 

• Çok merkezli plasebo kontrollü, çift kör dizayn 

• 105 GPA, MPA  hastası 

• RTX ya da CYC indüksiyon tedavisinden sonra remisyonda olan hastalar 

• Primer sonlanım noktası: ilk protokol spesifik olay (PSE) 

• PSE nedir: 

• Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)  ≥6, 

• BVAS Major item ≥1 

• Yasaklı ilaç kullanılması gerekliliği (CYC, RTX, 10 mg> steroid, dğ immunsupresifler) 

 







• Plasebo ile karşılaştırıldığında, belimumab tedavisi, 
PSE riskini veya vaskülit relapsını azaltmıyor.  

• Belimumab grubunda RTX indüksiyon rejimi alan 
hiçbir hastada relaps saptanmamış. 

 



C5a’nın, AAV patogenezindeki rolüne ilişkin kanıtlar arttıkça, yeni bir tedavi hedefi 
olabilceği düşünülmektedir. 
Avacopan (CCX168) C5a reseptör (C5aR) antagonisti, oral küçük molekül 
Nötrofil aktivasyon blokajı 



CLEAR , 2017 

Avacopan X Plasebo 

• İndüksiyon tedavisinde CYC ya da RTX lan hastalarda, etkili ve güvenli.  
• Standart indüksiyon rejimi için ‘’Steroid-sparing” etki 



ADVOCATE 
çalışması-
sonuçları 

bekleniyor. 
ClinicalTrials.gov 

identifier: 
NCT02994927 

 

• Avacopan ile tedavi edilen hastaların uzun 
dönem sonuçları henüz bilinmemekte 

• İdame tedavide, RTX veya CYC takiben AZA ile 
kombine avacopan’ın prednizona karşı 
etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için 
yapılan faz 3 çalışma 

 

 



 

EGPA patogenezinde majör rolü olan, IL-5, eozinofillerin 
proliferasyonu, maturasyonu ve doku aktivasyonunda görevlidir.   
Mepolizumab bir Anti-IL5 monoklonal antikor. 
 IL-5’e bağlanarak eozinofil yüzeyindeki reseptörü ile IL-5’in 
interaksiyonunu engeller. 



Dirençli ya da relaps hastalar. 

Mepolizumab daha fazla oranda hasta remisyonu  

Daha fazla hafta remisyonda kalım ile ilişkili  

 Bu grupta glukokortikoid daha fazla azaltılabilmiş. 

 (EGPA FDA onayı), idame tedavide yeri? 

 

May 18, 2017 

MIRRA, 2017 

Mepolizumab X  plasebo (steroid ± 
immunsupresif ilaç 



2010 

İNF-alfa 

Prospektif açık etiketli gözlemsel çalışma 
13 hasta, remisyonda, idame için 3 X 3 m İU/hafta SC interferon-α 
64 ay izlemde sadece 3 hasta hala İNF-alfa (9 MÜ/hafta) 
• İNF-alfa majör relapslarda parsiyel etkili olabilir.  
• Uzun süreli uygulanmasında, çok sayıda yan etki ve enfeksiyon 

gelişimi nedeniyle, kullanımı geleneksel immünosüpresif 
tedavilere karşı kontrendikasyonları olan hastalar ile 
sınırlandırılmalıdır. 

  
 



 

1996 

 Trimethoprim-sulfamethoxazole X plasebo 

800 mg of sulfamethoxazole/160 mg of trimethoprim 2x1 /24 ay 
CYC indüksiyon tedavisinden sonra remisyonda olan hastalar 
24 ayda co-trimoxazole kolunda % 82, plasebo kolunda %60 hastada remisyon sürüyor (relaps için 
RR, 0.40; %95 CI, 0.17 -0.98).  



 

2019 

Proflaksi dozu değişken 
%38.36, 480 mg günaşırı 
%21.92, 960 mg günaşırı 
%12.33, 960 mg 2x1  

Tedavi 14.67 ay sürmüş. 
İndüksiyon ve idame tedavide RTX alan hastalarda, ciddi enfeksiyon riskini 
azaltıyor. (hazard oranı 0.30 (95% CI  0.13–0.69) 

 

 Trimethoprim-sulfamethoxazole 



EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis. Ann Rheum Dis. 
2016 Sep;75(9):1583-94.  
 


