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Özet

Psoriasis Tedavisinde Gelişmeler 

Psoriasis, sık görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Yalnızca
deri ve eklemlerin hastalığı değil; tüm organizmayı etkileyen,
yaşam kalitesini düşüren ve yaşam süresini kısaltabilen sistemik
inflamatuvar bir durum olması nedeniyle; etkin şekilde tedavi
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Psoriasis patogenezinin daha
iyi anlaşılmasıyla birlikte, psoriasiste rol oynayan inflamatuvar yo-
lakları hedefleyen pek çok yeni biyolojik ajan ve küçük molekül,
klinikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu derlemede, psoriasis teda-
visinde yakın zamanda klinik pratiğe girmiş ya da henüz gelişti-
rilmekte olan biyolojik ajanlar ve küçük moleküllerden söz
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tedavi, anti-TNF, biyolojik ajan,
küçük molekül

Abstract

Advancements in the Treatment of  Psoriasis

Psoriasis is a frequently seen chronic inflammatory disorder. As
it is not only a disease of  the skin and joints but also a systemic
inflammatory condition affecting life quality and shortening life
span, effective treatment of  psoriasis bears utmost importance.
Together with the improved understanding of  the pathogenesis
of  psoriasis, several new biological agents and small molecules
targeting inflammatory pathways in psorasis have entered the
clinical practice. In this review, biologic agents and small mole-
cules newly started being used in clinical practice and those at
the stage of  development were discussed.
Keywords: Psoriasis, treatment, anti-TNF, biologic agent, small
molecule.
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Giriş

Psoriasis, toplumun %2 ila 3’ünde rastlanan, ol-
dukça sık görülen kronik inflamatuvar bir deri ha
stalığıdır (1). En sık formu plak tipi psoriasis (pso-
riasis vulgaris)’tir ve saçlı deri, ekstremitelerin eks-
tansör yüzeyleri ve gövdede eritemli skuamlı
plaklarla kendini belli eder (2). Hastalık şiddeti, sı-
nırlı sayıda lezyonun görüldüğü hafif  formdan,
vücut yüzey alanının %10’undan fazlasının tutul-
duğu şiddetli forma değişkenlik gösterir. Hastalık
şiddeti en sık Psoriasis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ)
kullanılarak değerlendirilir, ancak Vücut Yüzey
Alanı ve Hekimin Global Değerlendirmesi ölçekleri
de kullanılabilmektedir (3). 

Psoriasis, sık görülmesi ve kronik bir hastalık olması
nedeniyle topluma ve hastalara ciddi ekonomik ve
psikososyal yük getirmektedir. Hastalar, fiziksel ak-
tivite, bilişsel fonksiyonlar ve yaşam kalitelerinde
önemli miktarda azalma olduğunu bildirmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar, psoriasisin yalnızca

deri ve eklemlerin bir hastalığı değil; sistemik bir in-
flamasyon durumu olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Psoriasis hastalarında hipertansiyon, diyabet, disli-
pidemi, obezite ve metabolik sendrom gibi kardiyo-
vasküler risk faktörlerinde artış görülür (4). Bu
hastalarda beklenen yaşam süresi sağlıklı bireylere
göre daha kısadır (5). Bu nedenlerle, hastalığın etkin
şekilde tedavi edilerek sistemik inflamasyon duru-
munun baskılanması büyük önem taşımaktadır.  

Psoriasis, temel olarak T hücre aracılı immün dü-
zenlemenin bozulduğu inflamatuvar bir hastalıktır.
Çevresel faktörler ve genetik özellikler, lezyonların
oluşumuna yatkınlık oluşturabilmektedir; ancak has-
talığın ortaya çıkış mekanizması tam olarak anlaşı-
lamamıştır. Günümüzde, psoriasis patogenezinde
rol aldığı bilinen bazı otoantijenler tanımlanmıştır.
Bu otoantijenlere karşı immün tolerans kaybına yol
açan asıl neden ise bilinmemektedir (6). Daha ön-
celeri, lezyonlarda bulunan CD4+ T hücrelerden
artmış interferon-gama (IFN-g) salınımı nedeniyle
Th1 aracılı bir hastalık olarak bilinen psoriasisin pa-
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togenezinde, IL-17 ve IL-22 üreten Th17 hücrelerin
önemli rol oynadığı son yıllarda anlaşılmıştır (6).
Yakın zamanda yapılan araştırmalar, IL-17 ve IL-
23’ün psoriasiste önemli ve birbirini tamamlayıcı rol
oynadıklarını göstermektedir. Dermal dendritik
hücrelerden salınan IL-23, deride bulunan T hücre-
lerden IL-17 salınımına neden olur. Psoriasis oto-
antijenlerinin sunulması ya da travma ve enfeksiyon
gibi çevresel uyaranlar, psoriasise yatkın deride IL-
17, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), IL-26, IL-
29 gibi sitokinlerin yüksek miktarda üretilmesine yol
açar (7). Bu sitokinler, keratinositlerde bazı sinyal
yolaklarını aktive ederek yangının başlamasına
neden olur. Bu yangı yanıtı, hiperplazinin tetiklen-
mesi, epidermal hücre proliferasyonu ve deriye lö-
kositlerin çağrılması yoluyla psoriatik plakların
oluşmasına yol açar (6). IL-17 ve TNF-α ayrıca,
TNF, IL-1B, IL-6, IL-8 gibi pro-inflamatuvar gen-
lerin ifadelenmesini artırarak myeloid dendritik hü
creleri aktive eder ve Th17 hücrelerinin farklılaşma-
sını uyarır (7-10).

Psoriasis patogenezinin daha iyi anlaşılması, bu has-
talıkta rol alan sitokinlerin ve sinyal yolaklarının
özgül olarak baskılanmasıyla psoriasisin tedavi edi-
lebilmesini gündeme getirmiştir. Biyolojik ajanlar ve
küçük moleküller, psoriasis patogenezine özgül me-
kanizmalar üzerinden etki ederek konvansiyonel
ajanlara göre etkinlik ve güvenlik açısından daha yüz
güldürücü sonuçlar vermektedir (11). Bu doğrul-
tuda, TNF-α inhibitörleri, IL-12/23 yolağı inhibi-
törü ve anti-IL17 ajanlar gibi pek çok ajan,
orta-şiddetli psoriasis tedavisinde klinik pratikte kul-
lanılmaktadır. Bunların yanında, pek çok yeni ajan
için klinik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Psoriasis
ve psoriatik artrit tedavisi için geçmişte ve günü-
müzde klinikte kullanılan ve klinik çalışmaları yapıl-
makta olan biyolojik ajanlar ve küçük moleküller
(Tablo 1)’de özetlenmiştir.

Psoriasis Tedavisinde Geliştirilmekte Olan
Biyolojik Ajanlar

Tnf-A İnhibitörleri
Sertolizumab

Sertolizumab pegol, TNF-a’yı nötralize eden,
plazma yarı ömrünü uzatmak ve immünojenisiteyi

azaltmak amacıyla polietilen glikolle konjuge edilmiş
kimerik bir monoklonal Fab fragmentidir. Diğer
anti-TNF-α monoklonal antikorlardan farklı olarak
bu molekülde Fc fragmenti bulunmamaktadır (12).
400 mg başlangıç dozunun ardından iki haftada bir
200 mg ya da 4 haftada bir 400 mg dozda subkutan
olarak uygulanır (11). Ülkemizde romatoid artrit,
dünyada ise psoriatik artrit, romatoid artrit, Crohn
hastalığı, ankilozan spondilit endikasyonlarında kul-
lanılabilen sertolizumab, plak psoriasiste faz II ça-
lışmada plasebodan üstün bulunmuştur (13). PASI
75 sonuçları ve yan etki profili, adalimumab ve inf-
liksimabla benzerdir. En sık yan etkiler baş ağrısı,
nazofarenjit ve pruritustur. Psoriasis tedavisinde
sertolizumab için faz III çalışmalar devam etmek-
tedir. 

Golimumab

Golimumab, TNF-a’nın çözünebilir ve transmem-
bran formlarına bağlanabilen insan IgG1 monoklo-
nal antikordur (14). Ülkemizde ve dünyada psoriatik
artrit, ankilozan spondilit ve ülseratif  kolit endikas-
yonlarında kullanılmaktadır. Plak psoriasis ve tırnak
psoriasisinde de etkili olmakla birlikte, deri lezyon-
ları üzerinde diğer anti-TNF ajanlar kadar etkili ol-
madığından artrit olmayan psoriasis hastalarında
kullanıma girmemiştir (15). 

Il-12/Il-23 P40 Alt Ünitesi İnhibitörleri
Briakinumab

IL-12 ve IL-23 ortak alt ünitesi olan p40 alt ünite-
sine bağlanan insan monoklonal antikorudur. Faz
III çalışmada adalimumab ve infliksimaba benzer
etkinlik elde edilmiş olmakla birlikte (16), ilaç ruhsat
başvuruları üretici firma tarafından geri çekilmiştir.

Il-17 İnhibitörleri
Sekukinumab

Sekukinumab, IL-17A’yı nötralize eden insan IgG1
monoklonal antikordur (17). 0, 1, 2, 3 ve 4. hafta-
larda 300 mg/hafta başlangıç protokolünden sonra
dört haftada bir 300 mg dozda subkutan yolla uy-
gulanır. 150 miligramlık dozlar hâlinde uygulanabil-
mekle birlikte 300 mg doz daha etkindir. Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) psoriasis, psoriatik
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Tablo 1. Psoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Kullanılan ve Geliştirilmekte Olan Biyolojik Ajanlar ve Küçük Moleküller

İlaç Adı Hedef İlaç Yapısı Durum

Alefasept CD2 Füzyon proteini Üretimi durduruldu

Efalizumab CD11b Rekombinant insanlaştırılmış
monoklonal antikor

Infliksimab TNF-a Kimerik monoklonal antikor Kullanımda

Adalimumab İnsan monoklonal antikor

Etanersept Füzyon proteini

Sertolizumab Polietilen glikol ile konjuge
edilmiş insan Fab fragmenti

Psoriatik artrit için kullanımda, psoriasis
için faz III klinik çalışmalar devam ediyor

Golimumab İnsan monoklonal antikor Psoriatik artrit için kullanımda

Ustekinumab IL-12/23 p40 alt ünitesi İnsan monoklonal antikor Psoriasis ve psoriatik artrit için kullanımda

Briakinumab İnsan monoklonal antikor Faz III çalışma sonrası ilaç geri çekildi

Sekukinumab IL-17 İnsan monoklonal antikor Psoriasis ve psoriatik artrit için onay aldı
(yurtdışı)

İksekizumab Psoriasis için onay aldı (yurtdışı)

Brodalumab IL-17 reseptörü (IL-17RA) Faz III çalışmalar sonlandırıldı, ABD’de
psoriasis için onay aldı

Tildrakizumab IL-23 p19 alt ünitesi İnsan monoklonal antikor Faz III

Guselkumab Faz III çalışmalar devam ediyor, ABD’de
psoriasis için onay aldı

Risankizumab Faz III

COVA322 IL-17A ve TNFa Finomer antikor Faz I/II çalışma durduruldu

ABT-122 Çift değişken bölge içeren
immünglobulin

Psoriatik artrit için faz II çalışma devam
ediyor

Bimekizumab IL-17A ve IL-17F İnsanlaştırılmış monoklonal
antikor

Faz II

Tofasitinib JAK1 ve 3 Küçük molekül Faz III

PF-04965842 JAK1 Faz II

Ruksolitinib JAK 1 ve 2 Faz II (topikal)

Barisitinib JAK 1 ve 2 Faz II

Apremilast PDE4 Psoriasis ve psoriatik artrit için ABD’de
onay aldı

CF101 A3AR agonisti Faz II/III

VTP-43742 RORγT Faz I/II

Ponesimod Sfingozin 1-fosfat reseptör
modülatörü

Faz II



artrit ve ankilozan spondilit endikasyonlarında kul-
lanılmaktadır. 

Faz III çalışmalarda, sekukinumab 300 mg dozda
verildiğinde 16 haftada etanersept, infliksimab, ada-
limumab ve ustekinumabdan daha iyi PAŞİ yanıtı
sağlamıştır. Kısa-orta vadede psoriasis için en etkin
ilk basamak biyolojik tedavi olduğu bildirilmiştir
(18). Anti-sekukinumab antikorlar hastaların %0,3
’ünde görülmüş; bu antikorlar yan etki veya etkinlik
kaybıyla ilişkilendirilmemiştir (19). 

Uzun dönem güvenlik analizinde, yan etki insidan-
sının etanerseptle benzer olduğu ve plasebodan
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En sık yan etkiler
nazofarenjit, baş ağrısı ve üst solunum yolu enfek-
siyonudur. Analize dahil edilen 10 çalışmada latent
tüberküloz reaktivasyonu gözlenmemiştir (20).

İksekizumab

İksekizumab, insanlaştırılmış IgG4k anti-IL-17A
antikorudur ve yurtdışında psoriasis tedavisi için
onay almıştır (21). 160 mg başlangıç dozunu takiben
2, 4, 6, 8, 10 ve 12 haftalarda 80 mg, daha sonra dört
haftada bir 80 mg şeklinde subkutan yolla uygulanır
(11). 

Faz III çalışmalarda, iksekizumabın 12 haftada
PAŞİ75 yanıtına ulaşmada plasebo ve etanersepte
üstün olduğu gösterilmiştir. Tedavinin ilk 12 hafta-
sında, iki haftada bir 80 mg iksekizumab uygulama-
sının, dört haftada bir uygulamaya göre daha iyi
sonuç verdiği bildirilmiştir (22). Enfeksiyonlar ve te-
daviye bağlı yan etkiler, iksekizumab ile tedavi edilen
hastalarda, etanersept ve plasebo alan gruplara göre
daha sık gözlenmiştir. En sık yan etkiler nazofaren-
jit, üst solunum yolu enfeksiyonu, enjeksiyon böl-
gesi reaksiyonları ve baş ağrısıdır. Geçici, hafif
nötropeni görülebilir. İksekizumabın etkinliği şim-
diye kadar psoriasis için onaylanmış tüm ilaçlardan
daha yüksektir (23).

Brodalumab

Brodalumab, diğer IL-17 inhibitörlerinden farklı
olarak, IL-17A reseptörünü hedef  alan insan IgG2k
monoklonal antikorudur. IL-17A ve IL-17F dâhil
olmak IL-17 ailesinin farklı üyelerinin reseptöre

bağlanmasını engeller (24). 140 veya 210 mg olarak
0 ve 1. haftalarda, daha sonra iki haftada bir olmak
üzere subkutan yolla uygulanır. Brodalumab, Av-
rupa Birliği ve ABD’de psoriasis tedavisi için onay
almıştır. 

Faz III çalışmalarda, 12. haftada PAŞİ 75 yanıtının
ustekinumab ve plaseboya göre daha yüksek, PAŞİ
100 cevabının ise ustekinumaba göre daha yüksek
olduğu bildirilmiştir (25). 

En sık saptanan yan etkiler, diğer biyolojik ajanlara
benzer şekilde nazofarenjit, üst solunum yolu en-
feksiyonları, baş ağrısı ve artraljidir. Üst solunum
yolu enfeksiyonu dışındaki yan etkiler brodalumabla
ustekinumab ve plaseboya göre daha sık görülmüş-
tür. Başlangıç aşamasında kandida enfeksiyonları
brodalumab grubunda diğer gruplara göre daha sık
gözlenmiştir (25). Faz III çalışmalarda ciddi yan et-
kiler açısından çalışma grupları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamakla birlikte, broda-
lumab kullanan grupta intihar vakaları görülmüş
(25), ancak faz II ve faz III çalışmalar bir arada ana-
liz edildiğinde intihar düşüncesi ve davranışı ile b
rodalumab tedavisi arasında nedensel ilişki saptan-
mamıştır (26).

IL-23 İnhibitörler
Guselkumab

Guselkumab, IL-23’ün p19 alt ünitesine bağlanan
insan IgG1λ monoklonal antikorudur. 100 mg
dozda, 0 ve 4. haftalarda uygulandıktan sonra 8 haf-
tada bir subkutan yolla verilir. ABD’de psoriasis te-
davisi için onay almıştır

Faz III çalışmalar, 16 haftada PAŞİ90 yanıtının ada-
limumabdan üstün olduğunu göstermiştir. 16 haf-
tada hastaların üçte birinden fazlasında PAŞİ100
yanıtı saptanmış ve etkinlik 48 haftaya kadar devam
etmiştir (27, 28). Bir başka faz III çalışmada ise gu-
selkumabın ustekinumaba göre etkinlik açısından
üstün olduğu saptanmıştır (29). 

En sık yan etkiler üst solunum yolu enfeksiyonları,
nazofarenjit, baş ağrısı, artralji ve enjeksiyon yeri re-
aksiyonlarıdır, bu yan etkilerin sıklığı plasebo ve ada-
limumab gruplarıyla benzerlik göstermektedir.
Nadir olarak deri ve yumuşak doku abseleriyle me-
lanom dışı deri kanserleri saptanmıştır. Hastaların
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%5’inde anti-guselkumab antikor gelişmiş, ancak
ilaç etkinliği ve yan etki gelişimiyle ilişki saptanma-
mıştır (27, 28)

Tildrakizumab

IL-23 yolağının bir başka inhibitörü olan tildrakizu-
mab, insanlaştırılmış IgG1k monoklonal antikordur.
100 ya da 200 mg dozda, 0 ve 4. haftalarda uygu-
landıktan sonra subkutan yolla 12 haftada bir verilir. 

Tildrakizumabın etkinlik ve güvenliğinin plasebo ile
karşılaştırıldığı 52 hafta süreli faz IIb çalışmada
PAŞİ75 yanıtının tüm dozlarda (5, 25, 100, 200 mg)
plaseboya üstün olduğu ve hastaların çoğunda 52
haftaya kadar devam ettiği bildirilmiştir. İlaç kesil-
dikten sonra etkinlik 20 hafta boyunca devam et-
miştir (30).

Tildrakizumab etkinliğinin değerlendirildiği iki
büyük faz III çalışma tamamlanmıştır. ReSUR-
FACE 1 çalışmasına 772 hasta alınmış, 12 haftada
200 mg tildrakizumab alan hastaların %62’si, 100
mg alanların %64’ü PAŞİ75 yanıtına ulaşmış, bu
değer plasebo için %6 olarak bildirilmiştir. Plasebo-
dan tildrakizumaba geçen hastalarda belirgin klinik
yanıt alınmıştır. ReSURFACE 2 çalışmasında ise 12
haftada 200 mg tildrakizumab alan hastaların
%66’sı, 100 mg tildrakizumab alan hastaların %61’i,
plasebo alan hastaların %6’sı ve etanersept alan has-
taların %48’i PAŞİ75 yanıtına ulaşmıştır. En sık yan
etkiler nazofarenjit ve üst solunum yolu enfeksiyon-
larıdır. Nadiren kandidiyazis bildirilmiştir. Her iki
çalışmada ciddi yan etkiler tüm gruplarda benzer ve
nadirdir. ReSURFACE2’de 100 mg tildrakizumab
grubunda bir hasta bilinmeyen nedenlerle ölmüştür
(31).

Risankizumab

Risankizumab, IL-23p19 alt ünitesine yüksek affi-
niteyle bağlanan insanlaştırılmış IgG1 monoklonal
antikordur (32). 

Risankizumab etkinlik ve güvenliği, faz II çalışmada
ustekinumabla karşılaştırılmıştır. Risankizumab üç
ayrı dozda üç farklı gruba verilmiştir (18 mg tek doz,
90 ya da 180 mg 0, 4 ve 16. haftalarda). 12 haftada
90 mg ve 180 mg risankizumab alan gruplarda

PAŞİ90 yanıtı %73 ve %81 iken bu oran ustekinu-
mabda %40 olarak bildirilmiştir. 18 mg risankizu-
mab alan grupta 12 haftada %63 PAŞİ75 yanıtı elde
edilmiş, 90 mg ve 180 mg alan gruplarda bu oran
%98 ve %88, ustekinumab grubunda %72 olmuş-
tur. İlaç bırakıldıktan sonra etkinlik 20 haftaya kadar
devam etmiştir. En sık yan etki nazofarenjittir. Ça-
lışmalarda ciddi yan etki olarak iki bazal hücreli kar-
sinom, bir miyokard enfarktüsü, bir serebrovasküler
olay bildirilmiştir (33). Risankizumabla ilgili faz III
çalışmalar devam etmektedir.

Bispesifik Biyolojik Ajanlar

Psoriasis patogenezinde görevli iki farklı sitokin yo-
lağını aynı anda inhibe edebilen ajanlardır. Kritik in-
flamatuvar basamakların daha etkin baskılanmasını
ve hastalığın ilaca direnç geliştirmesine yol açan al-
ternatif  yolakların oluşmasını engelleyebileceklerin-
den gelecekte psoriasis tedavisinde önemli yer
tutacakları düşünülmektedir (34). 

COVA322

Adalimumabın C-ucu hafif  zincirine bağlanmış, IL-
17A’ya yüksek afiniteyle bağlanan Finomer antikord
ur. Finomerler, insan Fyn kinazın SH3 bölgesinden
türetilmiş, hedef  proteine antikora benzer bir afini-
teyle bağlanabilen küçük globüler proteinlerdir (35).
Faz I/II çalışma, ilaç güvenlik profili nedeniyle
sponsor firma tarafından durdurulmuştur.

ABT-122

TNF-a ve IL-17’ye özgül çift değişken bölge içeren
immünglobulindir (34). Psoriatik artrit ve romatoid
artritte faz II çalışmalar sürdürülmektedir. Henüz
psoriasis vulgaris için çalışma bulunmamaktadır.

Bimekizumab

Hem IL-17A, hem de IL-17F’yi inhibe edebilen in-
sanlaştırılmış monoklonal antikordur. Psoriasiste ya-
pılan faz I çalışmada iki hafta gibi kısa sürede klinik
olarak anlamlı etkinlik sağlamıştır (36). Faz II çalış-
malar devam etmektedir. 

Sayfa 5/8

http://www.dermatoz.org.tr/2018/3/dermatoz18093d1.pdf Beksaç B. ve ark. Psoriasis Tedavisi



Psoriasis Tedavisinde Geliştirilmekte Olan
Küçük Moleküller
Janus Kinaz(Jak) İntibitörleri

Psoriasiste görevli proinflamatuvar sitokinlerin iş-
levlerini JAK/STAT yolağı üzerinden inhibe eden
moleküllerdir. Biyolojik ajanlara kıyasla daha ucuz
olan bu moleküller, oral ya da topikal olarak verile-
bilirler (37).

Tofasitinib

JAK1 ve JAK3’ün potent bir inhibitörüdür. JAK2
ve Tyk2 üzerinde de bir miktar inhibisyon yapar
(38). Adenozin trifosfat (ATP) molekülüne benzer
molekül yapısı sayesinde JAK proteinlerinin ATP
bağlanma bölgesine kompetitif  olarak bağlanır (39).
Günde iki kez 5 mg ya da 10 mg şeklinde verilir. To-
pikal formu için faz IIa çalışma tamamlanmış, va-
sata kıyasla etkinlik ve güvenilirliğinin iyi olduğu
bildirilmiştir (40).

Tofasitinib 5 mg ve 10 mg’ın etanersept ve plasebo
ile karşılaştırıldığı faz III çalışmada, 12 haftada
PAŞİ75 cevabının tofasitinib 5 mg, tofasitinib 10
mg, etanersept ve plasebo gruplarında sırasıyla
%39,5, %63,6, %58,8 ve %5,6 olduğu, tofasitinib
10 mg dozda verildiğinde klinik etkinlik açısından
etanerseptten kötü olmadığı bildirilmiştir (41).

Klinik çalışmalarda, oral tofasitinibin kısa ve uzun
dönem tedavide iyi tolere edildiği bildirilmiştir. En
sık yan etkiler nazofarenjit, üst solunum yolu enfek-
siyonları, baş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu ve ishal-
dir (37). Laboratuvar değerlerinde, hemoglobin ve
nötrofil sayısında doza bağımlı hafif  düşüş, total ko-
lesterol, HDL ve LDL düzeylerinde yükselme gözle
nmiştir. Bu değişiklikler tedavi kesildiğinde düzel-
miştir (42). Kullanan kişilerde herpes zoster gö-
rülme sıklığı, plasebo ve etanersepte göre artmıştır.
Ciddi advers olay yüzdesi düşüktür ve tüm tedavi ve
plasebo gruplarında benzerdir (41).

Barisitinib

Oral JAK1/JAK2 inhibitörüdür. 2, 4, 8, 10 mg doz-
larda günde bir kez 12 hafta boyunca barisitinib alan
hastalarda, tüm doz gruplarında PAŞİ skorlarında
plaseboya göre anlamlı iyileşme gözlenmiştir. 8 ve

10 mg gruplarında 12 haftada plaseboya kıyasla
PAŞİ75 yanıtına ulaşan anlamlı olarak daha yüksek-
tir. 

Diğer Küçük Moleküller
Apremilast

Oral fosfodiesteraz-4 (PDE4) inhibitörüdür. Pso-
riatik artrit ve psoriasis için ABD’de onay almıştır.
Gastrointestinal semptomları azaltmak amacıyla
doz yavaşça artırılarak 2x30 mg/gün dozuna çıka-
rılır (43).

Psoriasiste apremilast kullanımıyla ilgili gerçekleşti-
rilmiş iki büyük faz III çalışmada, istatistiksel olarak
anlamlı şekilde apremilast alan grupta 16 haftada
daha fazla hasta PAŞİ75 yanıtına ulaşmıştır (44). 

En sık yan etkiler bulantı, ishal ve baş ağrısıdır. Üst
solunum yolu enfeksiyonları ve kusma görülebilir.
İshal, bulantı ve baş ağrısı, tedaviyi bırakmaya en sık
neden olan yan etkilerdir (44).

CF101

CF101, oral yolla verilen adenozin A3 reseptör ago-
nistidir. İnflamatuvar ve otoimmün hastalıklarda rol
oynadığı düşünülen adenozin A3 reseptör ekspres-
yonunu azaltır. Faz II/III çalışmada, 32 haftada
günde 2 kez 2 mg dozda verildiğinde PAŞİ ortala-
masında %57 iyileşme sağlamıştır. İyi tolere edilen
bu ajanla tedavi sırasında en sık görülen advers olay-
lar, enfeksiyonlar ve gastrointestinal yan etkilerdir
(45). 

Ponesimod

Ponesimod, sfingozin 1-fosfat reseptörü 1’in oral
yolla alınan tersinir modülatörüdür. Günde bir kez
20 mg ve 40 mg ponesimodla plasebonun karşılaş-
tırıldığı faz II çalışmada 16 haftada PAŞİ75 ceva-
bında her iki dozda plaseboya kıyasla anlamlı fark
gözlenmiştir. Etkinlik idame tedaviyle artmıştır. Yan
etkiler olarak dispne, karaciğer enzimlerinde yük-
selme ve baş dönmesi bildirilmiştir (46).

Sonuç

Sık görülen bir hastalık olan psoriasiste, tedavi et-
kinliğinin yanı sıra tedavi güvenliği ve hasta uyumu
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büyük önem taşımaktadır. Psoriasis etyopatogene-
zinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, yeni geliştirilen
hedefe yönelik tedavi yöntemleri, daha az yan etkiyle
daha etkin ve konforlu tedavi olanağı sunabilecektir. 
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