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Özet

Dermatolojide Rituksimab Kullanımı

Reff  ve ark, 1994 yılında şimerik fare/insan anti-CD20 monok-
lonal antikorunun hızlı bir şekilde CD20+ B lenfositleri in vivo
olarak azalttığını göstermiştir. Rituksimab (Rituxan®, MabT-
hera®, veya Zytux®), 1997 yılında Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından tekrarlamış veya
tedaviye dirençli düşük dereceli veya folliküler non-Hodgkin len-
fomada kullanılmasını onaylamıştır. Başlangıçta B hücre malig-
niteleri için geliştirilmiş olan rituksimab immun-bağımlı ve
otoimmun kökenli romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus
ve idyopatik trombositopenik purpura gibi hastalıklarda da kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bu derlemede rituksimabın dermatolojide
potansiyel kullanım alanları gözden geçirilecektir.
Anahtar kelimeler: Rituksimab, deri hastalıkları 

Abstract

Rituximab in Dermatology

In 1994, Reff  and colleagues developed a chimeric murine/
human anti-CD20 monoclonal antibody which induced the rapid
depletion of  CD20+ B lymphocytes in vivo.1 By 1997, rituximab
(Rituxan®, MabThera®, or Zytux®) was approved by the
United States Food and Drug Agency for the treatment of  re-
lapsed or refractory low-grade or follicular non-Hodgkin’s lym-
phoma. Originally developed for the treatment of  B cell
malignancies, rituximab has been used since to treat a variety of
immune-mediated and autoimmune diseases including rheuma-
toid arthritis, systemic lupus erythematosus, idiopathic throm-
bocytopenic purpura, pemphigus. Herein, we review the
potential applications and limitations of  rituximab use in der-
matology.
Keywords: Rituximab, skin disease

Sayfa 1/17

Dermatolojide Rituksimab Kullanımı

http://www.dermatoz.org/2014/4/dermatoz14054d2.pdf doi: 10.15624.dermatoz14054d2

BÖLÜM 1
Giriş

Etki Mekanizması/Farmakoloji

Rituksimab IgG1 kappa monoklonal antikoru ola-
rak fare değişken bölgesi (Fab kısmı) ve insan daimi
bölgesi (Fc kısmı) içermektedir. Fab kısmı spesifik
olarak, pre-B ve matür B lenfositleri üzerindeki
CD20 antijenine bağlanmaktadır. Bağlandığında ri-
tuksimabın Fc kısmı kompleman bağımlı sitotoksi-
site, antikor-bağımlı hücresel sitotoksisite ve
apoptosis yoluyla CD20+ B lenfositlerin lizisine yol
açarak sayısını azaltır. Tam mekanizması aydınlatı-
lamamasına karşın, farklı mekanizmaları farklı has-
talıklarda etki gösterebilmektedir. Rituksimab
kullanımı ile hem normal hem de malign B lenfo-
sitleri periferal kanda, daha az oranda ise lenf  nod-
larında azalmaktadır. CD20 antijeni hematopoietik
kök hücrelerde veya pro-B hücrelerde eksprese edil-
mediğinden dolayı, prekürsör hücrelerin B lenfosit
oluşturan kısmı intakt kalır. Çoğu plazma hücresi
CD20 antijeni eksprese ettiğinden dolayı, plazma

hücreleri genellikle seyrekleşir ve serum immunglo-
bulin seviyeleri dramatik olarak düşer. Bu durum ri-
tuksimabın seçici bir avantajıdır (1,6).

Farmakokinetik 

İnravenöz rituksimab alan hastalarda, serum sevi-
yeleri doz oranlı bir şekilde ardışık olarak her infüz-
yonda artmaktadır. Rituksimabın yarı ömrü hastalar
arasında değişebilmesine karşın oransal olarak her
infüzyon sonrası artar. Eliminasyon yarı ömrü
tümör hasarının farklılığı ve tekrarlayan uygulama-
larda CD20+ B hücre populasyonu değişikliğine
göre farklı olabilir. Rituksimabın metabolizma ve
atılım mekanizmaları tam olarak anlaşılamamasına
karşın, karaciğer ve böbrek yoluyla spesifik olarak
atılma yolu gösterilememiştir (1).

Doz

Erişkinlerde rituksimabın doz şeması, intravenöz
olarak 375 mg/m2 olmak üzere her hafta, ardışık 4



hafta boyunca uygulanması şeklindedir. Premedi-
kasyon olarak antipiretik olarak asetaminofen, anti-
histaminik olarak difenhidramin, infüzyon öncesi,
infüzyon reaksiyon sıklığını düşürmek üzere verile-
bilmektedir. Tümör lizis sendromunu minimize
etmek için, büyük kitlesel tümörlerde haftalar bo-
yunca tekrarlayan yüksek rituksimab dozlarına gerek
duyulmaktadır.  Normal immun sistem için, kısıtlı
sayıda CD20+ B hücre kalması için romatoid artritli
hastalarda alternatif  doz şeması geliştirilmiş olup, 2
kez 1000 mg intravenöz infüzyon 2 haftada bir uy-
gulanabilmektedir. Son zamanlarda primer kutanöz
B hücreleri lenfomalarda intralezyonel injeksiyonla
başarılı rituksimab uygulamaları yapılmaktadır. Bu
şekilde 10 mg/ml solüsyon, 1-3 ml dozlarda değişen
miktarda rituksimab intralezyonel uygulanır. Şu
anda rituksimab 10 mg/ml olmak üzere 100 mg (10
ml) veya 500 mg (50 ml) flakonlar şeklinde tedarik
edilebilmektedir (4).

Yan Etkiler ve İlaç Etkileşimleri

Sistemik yan etkiler

Rituksimab genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır, hafif
veya orta şiddette infüzyon ilişkili reaksiyona ilk uygu-
lamada neden olabilmektedir. En sık belirtileri arasında
ateş (%48), ürperme (%32), halsizlik (%18), bulantı
(%17), baş ağrısı (%13), kaşıntı (%12) ve döküntü
(%11) gözlenir. Belirtiler genellikle geçici olup, infüz-
yon bittikten veya semptomatik tedaviden sonra geri-
ler. İnfüzyon ilişkili yan etkiler sonraki infüzyonlarda
azalır veya kaybolur. Şiddetli ve potansiyel öldürücü
yan etkiler, rituksimab tedavisinde nadir olmasına kar-
şın gözlenebilir. Şiddetli infüzyonla ilişkili reaksiyonlar
arasında Stevens-Johnsons sendromu, anafilâksi, ciddi
pulmoner hastalık, kardiyak aritmi, böbrek yetmezliği,
hematolojik bozukluk, barsak obstrüksiyon veya per-
forasyonu, bakteriyel sepsis, hepatit B reaktivasyonu,
fulminan hepatit, progresif  multifokal lökoensefalo-
pati gibi önemli infeksiyonlar da gözlenebilmektedir.
Progresif  multifokal lökoensefalopati açısından Ame-
rika Gıda ve İlaç Dairesi sistemik lupus eritematosuslu
2 hastada santral sinir sistemlerinde öldürücü viral in-
feksiyon gelişiminin rituksimab tedavisi sırasında
mümkün olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur.
Hastaların rituksimab tedavisi sırasında görme bozuk-
luğu, dengesizlik ve hafıza değişikliği gibi belirtiler açı-

sından düzenli nörolojik muayenelerinin yapılması
önerilmektedir. Rituksimabın çocuklarda ve böbrek
veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ko-
nusunda yapılmış geniş çaplı bir çalışması bulunma-
maktadır. Önemli yan etkileri arasında fatal infüzyon
reaksiyonu, tümör lizis sendromu ve şiddetli mukoku-
tanöz reaksiyonların yanı sıra, değişik kardiyak, pulmo-
ner, renal ve hematolojik yan etkiler de oluşabilir.
Özellikle rituksimabın kara kutu şeklinde ciddi ölümcül
yan etkileri arasında fatal infüzyon reaksiyonu, tümör
lizis sendromu, şiddetli mukokutanöz reaksiyonlar, he-
patit B reaktivasyonu, hipersensitivite reaksiyonu, ciddi
hayati tehdit eden aritmiler, hipotansiyon, şiddetli böb-
rek toksisitesi gelmektedir. Rituksimab tedavisi sıra-
sında düzenli aralıklarla tam kan sayımı ve trombosit
düzeylerinin takibi yapılıp, sitopeni gelişimi takip edil-
melidir. Özellikle böbrek toksisitesi sisplatin kullanan
hastalarda gözlenmektedir. İnfeksiyon riskini de arttırıp
% 31 oranında hastalarda gözlenebilir. Hastaların %
19’ u bakteriyel, % 10’ u viral, % 1’ i mantar, % 6 kadarı
ise bilinmeyen infeksiyon geçirebilir. Ciddi infeksiyon-
lar arasında yer alan sepsis hastaların % 2'sinde görü-
lebilir. İmmun/otoimmun yan etkiler arasında üveit,
optik nörit, sistemik vaskülit, plörit ve lupus-benzeri
sendrom vardır. Hematolojik yan etkileri değişik
oranda olup, bir seride % 40 lenfopeni, % 6 nötropeni,
% 4 lökopeni, % 3 anemi ve % 2 oranında trombosi-
topeni yaptığı gösterilmiştir. Ortalama olarak lenfopeni
14 ve nötropeni ise 13 günde gelişebilmektedir. Bir ol-
guda geçici aplastik anemi ve 2 olguda hemolitik anemi
gelişimi bildirilmiştir. En sık solunum yolu bulguları
arasında öksürük, rinit, bronkospazm, dispne ve sinü-
zit yer almaktadır. Bronşiyolitis obliterans ve intersiti-
siyel pnömoni gibi fatal reaksiyonlar da gelişebilir (1,4).

Kutanöz yan etkiler

Kutanöz yan etkileri sık gözlenmekle birlikte çoğun-
lukla ciddi değildir. Bir kür rituksimab kullanan 356
hastayı içeren bir çalışmada deri ve deri eklerinde %
44 oranında yan etkiye neden olduğu bulunmuştur.
Spesifik olarak % 15 hasta gece terlemesi, % 15 dö-
küntü, % 14 kaşıntı ve % 8 ürtiker gelişimi gözlenmiş-
tir. Rituksimab tedavisini 8 siklus kullanan B hücreli
lenfoma hastalarında ise 2 bakteriyel infeksiyon, 2 in-
füzyon sırasında ürperme hissi, 1 hastada aylarca süren
terleme ve 1 hastada devamlı kaşıntı tespit edilmiştir.
Bu seride 2 hastada ciddi kutanöz ilaç erupsiyonu tespit
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edilmiş olup, bunlar paranoeplastik pemfigus, Stevens
Johnson sendromu, likenoid dermatit, vezikülobüllöz
dermatit ve toksik epidermal nekroliz şeklinde not
edilmiştir.  Reaksiyonların başlangıcı rituksimab teda-
visinden 1-13 hafta sonra gelişebilir. Bazı bildirilerde
serum hastalığı, rituksimab-ilişkili vaskülit, Stevens-
Johnson sendromu, mukozit, makülopapüler döküntü,
orogenital ülserasyon gelişimi de tanımlanmıştır (1-4).
Buda-Okreglak ve ark ise yeni, gecikmiş proinflama-
tuvar sendrom olarak, romatoid artriti taklit eden el ve
dizi etkileyen rituksimab yan etkisi tanımlamıştır (7.)
Brunet ve ark rituksimabla ilişkili ödematöz lokal bir
reaksiyon gelişimi bildirmişler, ancak bu durumun te-
daviyi kesmeyi gerektirmediğini düşünmüşlerdir (8).
Kim ve ark ise rituksimab tedavisiyle ilişkili olarak bir
olguda kutanöz vaskülit gelişimi bildirmişlerdir (9). Pa-
palas ve ark ise kronik lenfositik lösemili 2 hastada ri-
tuksimab tedavisi altındayken kısmi B hücre blastik
immunfenotipli Merkel hücreli kanser gelişimi tespit
etmişlerdir. Bu kanser gelişiminin Merkel hücre poli-
yomavirus varlığı ile ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir
(10). Wirges ve ark ise rituksimab tedavisi sonrası bir
hastada Merkel hücreli kanserde hızlı büyüme tespit
etmiştir (11). Robak ve ark da kladribin ve rituksimab
kullanan B hücreli kronik lenfositik lösemili bir olguda
Merkel hücreli kanser gelişimi saptamışlardır (12). Clif-
ford ve Demierre ise rituksimab tedavisi sırasında kla-
sik Kaposi sarkomalı bir olguda progresyon
gözlemişlerdir (13). Peuvrel ve ark ise 2 yıldır rituksi-
mab tedavisi kullanan non-Hodgkin lenfomalı bir ol-
guda nodüler melanom gelişimi gözlemişler ve
melanom risk faktörü olan hastalara rituksimab teda-
visinin başlanmaması gerektiğini öne sürerek mutlaka
fayda/risk oranına göre karar verilmesi gerektiğini be-
lirtmişlerdir (14). Mendes-Bastos ve ark ise otoimmun
hemolitik anemisi olan bir çocukta rituksimab tedavisi
sırasında tedaviyle ilişkili eritema annulare sentrifigum
gelişimi gözlemişlerdir (15). İngen ve ark rituksimabla
ilişkili ürtikeryal reaksiyon gelişimi tanımlamıştır (16).
Dereure ve ark rituksimabla ilişkili vaskülit gelişimi
gösteren bir olgu tanımlamışlardır (17). Walsh ve ark
rituksimab tedavisi alan lenfomalı bir hastada yüzeyel
granülomatöz piyoderma gelişimi tanımlamıştır (18).
Wollina ise romatoid artrit nedeniyle rituksimab alan
bir hastada çok sayıda eruptif  periungual piyojenik gra-
nulom gelişimi tespit etmiştir (19). Lis-Swiety ve ark
ise rituksimab tedavisi alan romatoid artritli bir olguda

gelişen subakut lupus eritematosusun rituksimabla iliş-
kili olabileceğini ileri sürmüştür (20). Rituksimabın her-
pes zoster geliştirme riski üzerine yapılan bir çalışmada
1/168 sıklıkta neden olabileceği Failla ve ark tarafından
tespit edilmiştir (21). Rituksimabın gebelik kategorisi
C olup, potansiyel yararı çok güçlü olmadıkça fetüse
yan etkileri açısından gebelikte kullanımından kaçın-
mak gerekmektedir. Bazı olgu bildirilerinde ise rituk-
simabın gebelerde güvenle kullanılabileceği
bildirilmiştir. Emzirme döneminde süte insan IgG’si
geçebildiğinden dolayı, rituksimab kullanan annelerin
kan seviyeleri tamamen kaybolmasına kadar emzirme-
mesi önerilmektedir. Yaygın ilaç etkileşim çalışmaları
yapılmamasına karşın, böbrek yetmezlik riski nedeniyle
rituksimabın sisplatin ile birlikte uygulanmaması ge-
rekmektedir (1,4).

Klinik Kullanımı

Düşük dereceli veya folliküler dirençli veya nüks
non-Hodgkin lenfoma dışında onaylı endikasyonu
bulunmamasına karşın, endikasyon dışı rituksimab
kullanımı dermatolojik literatürde gittikçe artmak-
tadır. Rituksimab ayrıca kronik lenfositik lösemi,
Waldenstrom makroglobulinemisi ve immun veya
idyopatik trombositopenik purpura tedavisinde de
kullanılmaktadır. Patojenik antikor üretim kapasitesi
olan B hücrelerin etken olduğu tüm hastalıklarda
ümit verici ajan olarak kullanımı mümkündür. Ri-
tuksimab kutanöz B hücreli lenfomalar dışında,
mikst kriyopglobulinemi, sistemik lupus eritemato-
sus, dermatomiyozit, pemfigus, vaskülit ve değişik
hematolojik hastalıklarda da kullanılabilmektedir
(1,4). Aşağıda bu dermatozlara sırayla değinilecektir
(Tablo 1).

A-Primer Kutanöz B Hücreli Lenfoma ve
Diğer Lenfomalar

Rituksimab tekrarlamış veya diğer tedavilere yanıt
vermeyen primer kutanöz B hücreli lenfomalarda
etkili olabilir. Son bir derlemede rituksimabın 40
kadar B hücreli lenfoma olgusunda başarılı şekilde
kullanıldığı bildirilmiştir. İki geniş olgu serisinde ise
rituksimaba yanıt oranı sırasıyla %70 (%20 tam,
%50 kısmi) ve %90 (%70 tam, %20 kısmi) olarak
bulunmuştur. İntralezyonel olarak ise 19 primer ku-
tanöz B hücreli lenfoma olgusunda kullanılmış olup,
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rituksimaba tam yanıt %84, kısmi yanıt ise %16 ora-
nında gözlenmiştir. Relaps oranı ise standart siste-
mik tedaviye oranla intralezyonel tedavide daha
yüksek bulunmuştur (22-52). Grange ve ark ise pri-
mer kutanöz diffüz geniş B-hücreli lenfomalı has-
talarda rituksimab tedavisiyle hayatta kalım
oranlarını değerlendirdikleri 115 hastalı bir çalışma
planlamışlardır. Rituksimab ve polikemoterapiyi bir-
likte alan hastalarda 3 ve 5 yıllık hayatta kalım oran-
larını %80 ve %74 oranında saptarken, daha az
yoğun tedavi alanlarda %48-%38 oranında hayatta
kalım tespit edilmiştir (24). Valencak ve ark 16 ku-
tanöz B hücreli lenfoma hastasında rituksimabı mo-
noterapi olarak kullandığında 14 hastada tam
remisyon gözlemiştir (48). Yıldırım ve ark ise roma-
toid artritli bir hastada gelişen primer marjinal zon
lenfomada rituksimab tedavisiyle başarılı şekilde re-
misyon elde etmişlerdir (50). Patsasti ve ark ise pri-
mer kutanöz diffüz geniş B hücreli lenfoma, bacak
tipli bir olguda rituksimab-polikemoterapi kombi-

nasyonu uygulayıp başarılı bir şekilde tedavi etme-
lerine karşın, 5 ay sonra nüks gözleyip radyoterapi
vermek zorunda kalmışlardır (33). Bonnekoh ve ark
ise rituksimabla bacak tipi B hücreli lenfoma olgu-
sunda başarılı şekilde remisyon elde etmişlerdir (39).
Wobser ve ark bacak tipi diffüz geniş B hücreli pri-
mer kutanöz lenfomalı 4 olguyu rituksimab ve
CHOP polikemoterapisi ile başarılı şekilde tedavi
edebilmişlerdir (34). Finch-Puches ve ark ise 9 ku-
tanöz B hücreli lenfoma olgusundan 8 tanesini ri-
tuksimabla sistemik veya intralezyonel olarak
başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (53). Wobser ve
ark selektif  Ig A eksikliği olan primer kutanöz mar-
jinal zon lenfoma ve ardışık nodal marjinal zon len-
foma gelişmiş bir olguyu rituksimab tedavisiyle
başarılı şekilde tedavi edebilmişlerdir (54). Branden-
burg ve ark 18 B hücreli lenfomalı hastayı rituksi-
mabla başarılı şekilde tedavi edip, %89 oranında
iyileşme gözlerken, ortalama nüks süresini de 25 ay
olarak tespit etmişlerdir. Yanıt vermeyen hastalar
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Rituksimabın dermatolojik uygulama alanları

1. Primer kutanöz B hücreli lenfoma ve diğer kutanöz lenfomalar

2. İmmunobüllöz hastalıklar (Pemfigus vulgaris, pemfigus folyaseus, paraneoplastik pemfigus, büllöz pemfigoid, mukoz membran
pemfigoidi, epidermolizis bülloz akkiza)

3. Kronik ve akut greft versus host hastalığı

4. Vaskülitler (Küçük damar vasküliti, ANCA-ilişkili hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit)

5. Kriyoglobulinemi

6. Schnitzler sendromu

7. Waldenstrom makroglobulinemisi

8. Anjiyoödem

9. Melanoma

10. Lenfoid kutanöz hiperplazi

11. Tiroid dermopatisi

12. Psoriasis

13. Kollajen doku hastalıkları (Sistemik lupus eritematosus, dermatomiyozit, skleroderma, Sjögren sendromu)

14. Kimura hastalığı

15. Liken planus

16. Vitiligo (1,4,8)

Tablo 1. Rituksimabın Dermatolojik Uygulama Alanları



özellikle bacak tipi B hücreli lenfomalar olup, nüks
süreleri özellikle tedaviye geç başlanan jeneralize ol-
gularda kısa olarak tespit edilmiştir. Özellikle bacak
tipi B hücreli lenfomalara rituksimabın yanı sıra po-
likemoterapinin de başlanması önerilmiştir (23).
Carlesimo ve ark ise kronik venöz ülserasyon şek-
linde başlayan bacağın geniş B hücreli lenfomalı bir
bayan olguyu rituksimabla tedavi edebilmiştir (25).
Heinzerling ve ark ise primer kutanöz B hücreli len-
foma olgusunda intralezyonel rituksimabı başarılı
şekilde kullanmışlardır. Yine Heinzerling ve ark ri-
tuksimabla tedavi ettikleri 10 primer kutanöz B hü-
celi lenfoma olgusundan 6 tanesinde tedavi
başarısızlığı gözlemişlerdir (26,37). Paul ve ark ise
intralezyonel rituksimabın kutanöz B hücreli lenfo-
malarda lezyon başına 10-30 mg dozda toplam 350
mg 3-5 hafta boyunca haftada 2-3 kez uygulandı-
ğında güvenli ve etkili olarak uygulanabileceğini ileri
sürmüştür. İntravenöz yolla karşılaştırıldığında, in-
tralezyonel rituksimab daha düşük dozlarda uygu-
lanabilmektedir (42). Kerl ve ark kutanöz B hücreli
lenfoma 8 olguya rituksimab tedavisini intralezyonel
olarak uyguladıklarında tüm olgularda tam gerileme
saptamışlardır (55). Penate ve ark ise 17 marjinal
zon, 18 follikül merkezli B hücreli kutanöz lenfo-
malı olguda intralezyonel rituksimabı başarılı şekilde
uygulayabilmiştir (31). Fierro ve ark tekrarlamış 7
primer kutanöz B hücreli lenfoma olgusunda siklo-
fosfamid ve rituksimab kombinasyonunun 5 olguda
tam remisyona yol açtığını bildirmiştir (44). Gellrich
ve ark ise 8 siklus rituksimab tedavisiyle 10 primer
B hücreli kutanöz lenfomalı olgunun 9 tanesini te-
davi edebilmiştir (56). Schmook ve ark ise folliküler
lenfomalı bir olguyu rituksimab ve polikemoterapi
kombinasyonuyla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir
(45). Yun ve ark ise primer kutanöz iğsi B hücreli
lenfomalı ve çoklu figüre eritem-benzeri lezyonlarla
karakterize bir olguyu çoklu kemoterapi ve rituksi-
mab kombinasyonuyla başarılı şekilde tedavi edebil-
miştir (46). Massengale ve ark ise kutanöz B hücreli
lenfomalı bir olguyu rituksimabla başarılı şekilde te-
davi ettikten sonra ise CD20 (-) relaps gözlemişler-
dir (40). Garbae ve ark kronik venöz ülser kliniğinde
kutanöz geniş B hücreli lenfomalı bir olguyu rituk-
simabla tedavi etmelerine karşın, iyi yanıt alamadık-
larından dolayı lokal radyoterapi ve elektron beam
tedavi uygulamak zorunda kalmışlardır (41). İmai ve

ark ise primer kutanöz follikül merkez hücreli saçlı
deri lenfoması olan bir olguyu rituksimab ve poli-
kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edip, 12 aydan
fazla remisyon elde edebilmişlerdir (29). Sabroe ve
ark ının rituksimabla tedavi ettikleri 2 B hücreli len-
foma olgusunda relaps gözlemişlerdir (36). Wobser
ve ark ise rituksimab tedavisine kutanöz B hücreli
lenfomalarda gözlenen direncin Bcl-2 ekspresyon-
larında artışla ilişkili olabileceği sonucuna varmış-
lardır (54). Kamata ve ark ise CD20 (+) periferal T
hücreli lenfoma olgusunu rituksimab ve polikemo-
terapi kombinasyonu ile başarılı şekilde tedavi ede-
bilmiştir (35). Weichert ve ark ise telenjiektazi
şeklinde kliniği olan intravasküler lenfomalı bir ol-
guyu rituksimab ve polikemoterapi kombinasyo-
nuyla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (28). Han
ve ark ı da kutanöz intravasküler lenfomalı bir ol-
guda rituksimabla regresyon gözlemişlerdir. Senil
anjiyom benzeri deri belirtileri ve nörolojik bulgu-
larla başvuran intravasküler B hücreli lenfomalı bir
olguda rituksimab ve polikemoterapi kombinasyo-
nunu başarılı şekilde uygulanmıştır (38). Mleczko ve
ark ise intravasküler geniş B-hücre lenfomalı bir ol-
guyu bendamustin ve rituksimab kombinasyonu ile
başarılı şekilde tedavi etmişlerdir (49). Horvath ve
ark ı da intravasküler geniş B hücreli lenfomada ri-
tuksimab ve polikemoterapiyi birlikte başarılı şekilde
uygulayabilmiştir (51). Feldmann ve ark intravaskü-
ler geniş B hücre lenfomalı bir olguyu rituksimab
ve polikemoterapi kombinasyonu ile tedavi edebil-
miştir (52).

B-Otoimmun Büllöz Hastalıklar
1-Pemfigus Vulgaris

Çok sayıda olgu bildirileri rituksimabın pemfigus
vulgariste tedavi seçeneği olarak kullanılabileceğini
göstermektedir. Pemfigus antikor üretimiyle karak-
terize olduğundan rituksimab B hücre fonksiyo-
nuyla birlikte antikor üretimini baskılar. Tedaviye
dirençli, hayatı tehdit eden, juvenil pemfigus vulga-
ris, pemfigus foliaseus, paraneoplastik pemfigus ol-
gularında da uygulanabilir. Dirençli 18 hastalık
pemfigus vulgaris serisinde, 3 hastada tam remis-
yon, 4 hastada klinik remisyon ve 11 hastada ise
kısmi remisyon sağlanmıştır.  Bu 18 hastanın 4 ta-
nesinde ciddi infeksiyonlar gelişirken, 1 tane hasta
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kaybedilmiş ve bu durum ek verilen immunsupresif
tedaviyle ilişkilendirilmiştir. Rekalsitran yaygın pem-
figus vulgarisli hastalarda rituksimab ve İVİG kom-
binasyonu kullanılmıştır. Rituksimab 375 mg/m2
olarak haftada 1, 3 hafta boyunca verilip, 4. haftada
ise İVİG 2 gr/kg uygulanmıştır. Bu siklus 1 kez
daha tekrarlanmış ve indüksiyon tedavisinin tamam-
lanmasından sonra aylık rituksimab ve İVİG infüz-
yonları takip eden 4 ay daha verilmiştir. Bu 11
hastanın 9 tanesinde klinik remisyon 22-27 ay bo-
yunca sağlanırken, ciddi bir yan etki hiçbirinde göz-
lenmemiştir. Bu veriler rituksimabın şiddetli ve
dirençli pemfiguslu hastalarda etkili olabileceğini
göstermektedir (57-113).

Gregeriou ve ark ise şiddetli pemfiguslu hastalarda
profilaktik olarak rituksimab kullanımının faydalı ol-
madığını tespit etmiştir. Bu çalışmada 19 hasta 4
haftada bir 375 mg/m2 rituksimab alırken, 9 hastaya
ek olarak 6 ay daha uygulanmıştır. Bu 9 hastanın 5
tanesinde nüks gözlenmiştir (57). Arin ve ark ise ri-
tuksimabı 5 pemfiguslu olguda başarılı şekilde kul-
lanmıştır (96).

Horvath ve ark ise 15 pemfiguslu hastada düşük
doz (500 mg) 2 haftada bir rituksimab uyguladıkla-
rında tüm hastalarda remisyon elde etmişlerdir.
Düşük doz rituksimabın da etkili ve güvenli olabi-
leceğini düşünmüşlerdir. Bu tedavi yönteminde re-
lapsların özellikle tedavi sonrası 2. yıl sonunda
gözlendiğini belirtmişlerdir (88). Matsukura ve ark
ise tek doz şeklinde 1 ve 15. günlerde rituksimab te-
davisinin diğer tedavilerle kombine edilmesinin
pemfiguslu 9 hastada etkili olduğunu göstermişler-
dir (87).

Kanwar ve ark ise optimum doz tayini için pemfi-
guslu hastalara 2x1000 mg (yüksek doz) veya 2x500
mg (düşük doz)  rituksimab uygulayıp 48 hafta takip
etmişlerdir. Bu amaçla alınan 22 pemfiguslu hasta
arasında erken veya geç klinik bulgular ve toplam
steroid kullanım dozu açısından anlamlı bir fark
saptanmamıştır. Şiddet skorunda azalma yüksek doz
alan grupta fazla iken, düşük doz alan grup daha
fazla dozda azatiyopurin kullanmak zorunda kalmış-
tır. Desmoglein 1 ve 3 ise istatistiksel olarak yüksek
grup alan hastalarda anlamlı şekilde düşmüştür. B
hücre populasyonu ise düşük doz alan grupta daha

erken oluşmuştur. Sonuç olarak yazarlar yüksek doz
rituksimab tedavisinin bazı klinik ve laboratuvar pa-
rametrelerde daha etkin düzelme sağlayabileceği so-
nucuna varmışlardır (58). Heelan ve ark ise sabit
rituksimab doz protokolüyle pemfigusta remisyon
sürelerini saptamak amacıyla bir çalışma yapmışlar-
dır. Bu çalışmada rituksimab romatoid artrit proto-
kolü olarak 1 gr 1 ve 15. günlerde, daha sonra 6 ay
boyunca 500 mg/ay şeklinde 92 pemfiguslu hastada
uygulanmıştır. Bu hastaların ortalama relaps süresi
15 ay olarak tespit edilirken, tedavi sonrası tam re-
misyon hastaların % 89'unda sağlanmıştır. Ciddi yan
etki tespit edilmezken, fiks romatoid artrit protoko-
lünün pemfiguslu hastalarda etkili olduğu sonucuna
varmışlardır (59). Tichy ve ark azatiyopurinle kemik
iliği supresyonu gelişmiş sepsisli pemfigus vulgarisli
bir olguyu İVİG ve rituksimab kombinasyonuyla
başarılı şekilde tedavi etmişlerdir (61). Shimanovich
ve ark ise 5 şiddetli pemfiguslu olguyu protein A
immunoadsorbsiyon, rituksimab ve İVİG kombi-
nasyonuyla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (98).
Behzad ve ark ise dirençli 10 pemfiguslu hastada
immunoadsorbsiyonla rituksimab kombinasyonu-
nun hızlı ve uzamış bir remisyona yol açtığını gös-
termişlerdir (94). Corral ve ark şiddetli çoklu tedavi
direnci olan bir pemfiguslu olguda tek rituksimab
siklusuyla uzun süreli remisyon sağlamışlardır (63).
Antonucci ve ark ı da 5 pemfiguslu olguda rituksi-
mabı etkili bulmuştur (101). Cho ve ark ise korti-
kosteroid ve rituksimab kombinasyonunun ilk
seçenek olarak pemfiguslu hastalarda etkili ve gü-
venli bir şekilde uygulanabileceğini ileri sürmüşler-
dir. Yine başka bir çalışmada Cho ve ark, değişik
şiddetteki 23 pemfigus hastasında farklı dozlarda ri-
tuksimab uyguladığında, farklı hastalık şiddetlerinde
de rituksimabın etkili olduğunu ve düşük doz rituk-
simabın da hafif  veya orta şiddette pemfigusta etkili
olabileceğini göstermişlerdir (62,73). Balighi ve ark
ise 40 pemfiguslu hasta serisinde rituksimabın ste-
roidle birlikte etkili bir klinik düzelmeye neden ola-
bileceğini, ancak akciğer absesi, sepsis, pnömoni,
kavernöz sinüs trombozu, deri absesi, derin ven
trombozu, atralji ve Stevens Johnson sendromu gibi
gözlemledikleri yan etkileri açısından güvenilirliğinin
sorgulanabileceğini ileri sürmüştür (68). Kim ve ark
ise tek siklus rituksimab tedavisiyle desmokoline
karşı IgG antikorları olan pemfigus ve dil skuamöz
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hücreli kanserli olguyu başarılı şekilde iyileştirebil-
mişlerdir. Kim ve ark 27 pemfiguslu hastada rituk-
simabı 2 veya daha fazla infüzyon şeklinde
uyguladıklarında 3 ve üzeri infüzyon şeklinde uygu-
lamanın daha etkili olduklarını gözlemişlerdir
(89,114). Kasperkiewicz ve ark ise şiddetli pemfi-
guslu 23 hastada immunoadsorbsiyon, rituksimab,
pulse deksametazon ve azatiyopurin/mikofenolat
mofetil kombinasyonunu başarılı şekilde uyguladık-
ları bir tedavi protokolü geliştirmişlerdir. Başlangıçta
bu protokol uyarınca 3-4 haftalık aralıklarla immu-
noadsorbsiyon uygulayıp, 1000 rituksimab ise 1 ve
3. haftalarda, intravenöz deksametazon ise 3 haftada
bir verilip, uygulama aralıkları açılmıştır. Hastalar
günlük azatiyopurin veya mikofenolat tedavilerini
ise düzenli almışlardır. Bu protokolün uzun süreli
remisyon elde ettiğini ve steroid yan etkilerini azalt-
tığını ileri sürmüşlerdir (91). Leshem ve ark rituksi-
mabla tedavi edilen pemfiguslu hastaların 3 ay sonra
T hücre sayı ve fonksiyonlarını değerlendirdiğinde
herhangi bir değişiklik göstermediğini gözlemişler-
dir. Burada 10 pemfiguslu hasta 2 hafta aralıkla 1000
mg rituksimab infüzyonu almış ve hastaların % 90’
ında 6 ay sonunda tam remisyon gözlenmiştir. Or-
talama 22 ay sonra ise % 67 oranında relaps saptan-
mıştır (70). Baum ve ark ise 18 pemfiguslu olguya
375 mg/m2 haftalık 4 kez rituksimab tedavisi uy-
guladıktan sonra 3 ay sonra % 44 oranında tam re-
misyon ve % 44 oranında ise kısmi remisyon
saptamıştır (71). Colliou ve ark ise rituksimabla te-
davi ettikleri 22 şiddetli pemfiguslu hastanın orta-
lama 79 ay sonraki takiplerinde remisyonun
desmoglein B hücre yanıtının eksikliğine bağlı oluş-
tuğunu gözlemişlerdir (72). Leshem ve ark ise 47
pemfiguslu hastayı 2 haftada 1, 1 gram rituksimab
infüzyonu ile başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (70).
Morrison tedaviye dirençli 3 pemfiguslu hastasını
rituksimabla tedavi etmiştir (78). Salopek ve ark ri-
tuksimabla tedaviye dirençli pemfiguslu bir olguyu
tedavi edebilmiştir (79). Kanwar ve Kong ise çocuk-
luk çağında gözlenen pemfiguslu bir olguyu rituk-
simabla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (81,111).
Mamelak ve ark ı da şiddetli juvenil pemfiguslu bir
çocuğu rituksimabla tedavi edebilmiştir (103). Lu-
nardon ve ark ise 31 hastalık pemfigus serisini ri-
tuksimabla tedavi ettiklerinde, hastalardan 13
tanesinde tam remisyon gözlemişlerdir. Bu hastalar-

dan 2 tanesinde osteomiyelit ve flegmon gibi ciddi
yan etki gözlemişlerdir (76). Almanya’dan Kasper-
kiewicz ve ark ının yaptığı 36 şiddetli pemfigusluyu
içeren çalışmada ise % 58 oranında tam remisyon
elde edilmiştir (77). Marzano ve ark ise 6 pemfiguslu
hastayı rituksimabla tedavi edebilirken, mukozal ve
kıvrım yeri lezyonlarının tedaviye geç yanıt verdiğini
saptamışlardır (80). Cianchini ve ark 12 pemfiguslu
hastayı rituksimabla başarılı şekilde tedavi edebil-
miştir (100). Açık bir çalışmada Goh ve ark 5 pem-
figuslu hastada rituksimab tedavisi uygulamışlar ve
1 hasta tam remisyonla başarılı şekilde iyileştirebil-
mişlerdir. 2 hastada klinik remisyon diğer ajanlarla
kombine uygulandığında sağlanmış. 2 hastada ise
önemli infeksiyöz komplikasyonlar ortaya çıktığın-
dan tedavi uygulanamamıştır (97). Kanwar ve ark
ise 10 pemfiguslu hastanın 9 tanesinin rituksimab
tedavisine yanıt verdiğini tespit etmiştir (93).
Schmidt ve ark şiddetli pemfiguslu 11 rituksimab
tedavisi uygulanan hastanın 2 tanesinde rituksimaba
karşı antikor gelişimi tespit etmişlerdir. Bu durumun
hastalarda tedavi yanıtsızlığının altında yattığını ileri
sürmüşlerdir (99). Müller ve ark ise pemfiguslu has-
talarda rituksimabın IgG antikorlarını sadece geçici
bir şekilde baskıladığını, bu yüzden tedavi kesilme-
sinden hemen sonra relaps gözlendiğini yaptıkları
çalışma ile doğrulamıştır (92).

2-Diğer Otoimmun Büllöz Hastalıklar

Rituksimabın pemfigus foliaseus, paraneoplastik
pemfigus, büllöz pemfigoid, mukoz membran pem-
figoidi ve epidermolizis bülloza akkiza gibi diğer im-
munobüllöz hastalıklarda başarılı şekilde kullanıldığı
bildirilmiştir. Çoğu olguda standart tedavi rejiminde
tam remisyon sağlanmıştır. Bazı paraneoplastik
pemfiguslu olgularda ise rituksimab tedavisine di-
renç gözlenmiştir (83,86,104,107).

Pemfigus foliaeus: Baum ve ark 2 pemfigus vulgaris ve
2 pemfigus foliaseuslu olguda rituksimabı 375
mg/m2 haftada bir 4 hafta boyunca başarılı şekilde
kullanmışlardır (71). Connelly ve ark ise jeneralize
eritrodermik pemfigus foliaseuslu çocuk bir olguyu
rituksimabla tedavi edebilmiştir (85). Grekin ve ark
ise psoriasiform pemfigus foliaseuslu 2 olguda ri-
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tuksimab ve steroid kombinasyonunu başarılı şe-
kilde uygulamıştır (95).

Büllöz pemfigoid: Ronaghy ve ark ise rituksimab teda-
visinin tedaviye dirençli büllöz pemfigoidli hasta-
larda tüm Ig G sınıfı anti-BP180 otoantikorlarını
azalttığını göstermişlerdir (112). Wang ve Tsai ise
düşük doz metotreksat alan psoriasisli bir olguda
gelişen büllöz pemfigoid tablosunu rituksimabla ba-
şarılı bir şekilde tedavi edebilmiştir (110). Fuertes
ve ark tedaviye dirençli çocukluk çağı büllöz pem-
figoidi tedavisinde rituksimabın başarılı olabileceğini
ileri sürmüştür (109). Kasperkiewicz ve ark 17 oto-
immun büllöz hastalığı olan olguda rituksimab te-
davisi uygulamışlar ve bunlardan 2 tanesi büllöz
pemfigoid iken hastalarda tam remisyon elde etmiş-
lerdir (90). McGinness ve ark ise immun disregülas-
yon, poliendokrinopati, enteropati ve X-geçişli
sendrom ile karakterize IPEX sendromlu bir olguda
gelişen pemfigoid nodülaris lezyonlarını rituksi-
mabla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir (86). 

Sikatrisyel pemfigoid: Wollina ve ark oral ve hipofarin-
geal tutulumlu sikatrisyel pemfigoidli bir olguyu ri-
tuksimabla başarılı şekilde tedavi etmiştir. Yine aynı
yazarlar tedaviye dirençli mukoz membran pemfi-
goidli bir olguda rituksimab tedavisini başarılı bul-
muşlardır (108). Taverna ve ark dirençli mukoz
membran pemfigoidli olguda rituksimabı kombi-
nasyon tedavisi içinde başarılı bir şekilde uygulamış-
tır (102). Kolesnik ve ark ise 15 immunbüllöz
dermatozu olan hastayı başlangıçta yüksek doz veya
pulse steroid tedavisinden sonra düşük doz konvan-
siyonel immunsupresyon tedavilerine 3-6 kez rituk-
simab ve protein A immunoadsorbsiyon tedavisi ile
kombine etmişler ve tüm hastalarda ilk ay sonunda
hızlı klinik düzelme gözlemişlerdir. Sonraki 22 ayda
ise relaps oranını % 13 şeklinde saptamışlardır. Ri-
tuksimab ve immunoadsorbsiyon kombine tedavi-
sinin otoimmun büllöz hastalıklarda daha uzun
remisyon süresi sağladığını yazarlar çalışma sonunda
ileri sürmüşlerdir (69).

Epidermolisis bülloza akkiza: Bu otoimmun büllöz
hastalık subepidermal bül gelişimiyle giden kronik
otoimmun büllöz bir dermatozdur. Dermoepider-

mal bileşkedeki ankoring fibrillerin majör içeriği
olan tip 7 kollajene karşı otoantikorlar bulunmakta-
dır. Tedavisi sıklıkla güç olup kortikosteroidler, kol-
şisin, dapson ve İVİG tedavisinin yanı sıra
rituksimab tedavisi de faydalı olabilmektedir. Wal-
let-Faber ve ark büllöz pemfigoidi takiben epider-
molizis bülloza gelişmiş bir olguda rituksimab
tedavisini başarılı şekilde uygulamışlardır (106). Göz
kapağı dermatitini taklit eden akkiz epidermolizis
büllozalı bir olgu Kubisch ve ark tarafından rituksi-
mab ve protein A immunafereziyle başarılı şekilde
tedavi edilmiştir (104). LeRoux ve ark 25 dirençli
mukoz membran pemfigoidli olguda rituksimabla
% 68 tam remisyon elde edebilmiştir. Ayrıca 5 akkiz
epidermolizis büllozalı olguda ise % 88 oranında re-
misyon elde edebilmişlerdir (105).

Paraneoplastik pemfigus: Borradori ve ark paraneoplas-
tik pemfigusla ilişkili CD-20 (+) folliküler lenfomalı
bir olguyu rituksimabla başarılı şekilde tedavi etmiş-
lerdir (43). Daha önce rituksimabla tedavi edilmiş 2
paraneoplastik pemfiguslu ve B hücreli lenfoma
olgu birliktelikleri olmasına karşın, Schadlow ve ark
ise B hücreli lenfomalı paraneoplastik pemfigus ge-
lişmiş bir olguda rituksimab tedavisini etkisiz bul-
muşlardır (82). Rossum ve ark, paraneoplastik
pemfigus ve non-Hodgkin lenfoma birlikteliği olan
bir olguda oral lezyonlar rituksimab tedavisine yanıt
vermemesine karşın, plazmaferez ve İVİG kombi-
nasyonuna yanıt verebildiğini gözlemişlerdir (27).
Barnadas ve ark ise rituksimabla paraneoplastik
pemfiguslu bir olguyu başarılı bir şekilde tedavi et-
mişlerdir. Bu olgunun aynı zamanda CD20+ non-
Hodgkin folliküler lenfoması bulunmaktaydı (84).
Hoque ve ark ise paraneoplastik pemfiguslu CD-20
+ folliküler non-Hodgkin lenfomalı bir olguda ri-
tuksimab tedavisine direnç gözlemişlerdir (83).

C-Kronik Graft Versus Host Hastalığı

Dirençli kronik graft versus host hastalığında
(KGVHH) rituksimab tedavisine farklı yanıtlar elde
edilmiştir. Sekiz hasta içeren KGVHH’ lı yaygın bir
olgu serisinde standart rituksimab tedavisi uygulan-
mıştır. Bu hastaların 4 tanesi (% 50) rituksimab te-
davisine yanıt verirken, 4 tanesi ise yanıt
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vermemiştir. Steroid-dirençli 21 hastalık seride ise
% 70 oranında yanıt alınırken, 2 hastada ise tam re-
misyon sağlanmıştır. Rituksimab alan hastalarda or-
talama steroid dozu kullanımı ise 40 mg/gün’ den
10 mg/güne düşürülüp anlamlı şekilde azaltılmıştır.
KGVHH olanlarda rituksimab steroid azaltıcı bir
ajan olarak uygulanabilmektedir. Benzer başka seri-
lerde de aynı sonuçlar elde edilmiştir. KGVHH et-
yopatogenezinde T ve NK hücreleri merkezi rol
oynarken, B hücreleri de ortama katılmaktadır ve
özellikle Y kromozomuna karşı otoantikor oluşu-
muna yol açmaktadır. Rituksimab tedavisi bu anti-
korları baskılayabilmektedir. Kamble ve ark akut
GVHH olan 3 olguda rituksimabla tam remisyon
elde edebilmişlerdir (2,4).

D-Dermatomiyozit 

Dermatomyozit tipik deri belirtileriyle karakterize
spesifik bir inflamatuvar miyopatidir. Literatürde 3
çalışma dermatomiyozitte rituksimab uygulamasını
değerlendirmiştir. Levine ve ark ının yaptığı açık bir
çalışmada tedaviye uzun süreli dirençli 6 dermato-
miyozit hastasında 100 mg/m2 (3 hasta) veya 375
mg/m2 (3 hasta) dozda intravenöz rituksimab in-
füzyonu uygulanmıştır. Tüm hastalarda hem deri
hem de kas hastalığında belirgin klinik gerileme göz-
lenmiştir. Rituksimab tedavisi iyi tolere edilip,
önemli bir yan etki gözlenmemiştir. Chung ve ark
ise dirençli 8 dermatomiyozitte her infüzyon 1 gr
olmak üzere 2 infüzyon rituksimabı 2 haftada bir
uyguladığında sadece 3 hastada kısmi kas gücünde
düzelme ve sadece 1 hastada deri lezyonlarında ge-
rileme saptamışlardır. Dinh ve ark ının yaptığı diğer
bir çalışmada ise tedaviye dirençli 3 dermatomiyozit
hastasında deri hastalığında belirgin klinik düzelme
tespit edilmiştir. Bu küçük kohort çalışmada heliot-
rop döküntü ve viyole poikiloderma bulguları teda-
viye en iyi yanıt veren bulgular olmuştur. Clottu ve
ark ise melanom farklılaşma antijeni-5 ilişkili der-
matomiyozitli bir olguyu rituksimab tedavisi ile ba-
şarılı şekilde tedavi edebilmiştir. Dinh ve ark 3
dermatomiyozitli olguda rituksimab tedavisi uygu-
ladıklarında kas belirtileri gerilemesine karşın, kuta-
nöz belirtilerin devam ettiğini gözlemişlerdir.
Sistemik lupus eritematozusta olduğu gibi rituksi-
mabın dermatomiyozitte otoantikor yanıtını baskı-
layarak etki gösterdiği düşünülmektedir. Kan damarı

epitelinde antikor birikimi ile giden dermatomiyo-
zitte rituksimab uygulanabilir. Kompleman kaskadı
aktivasyonundan sonra, bu antikorlar inflamatuvar
medyatör salınımına yol açarak nekroz, kas iskemisi
ve deri hasarına yol açar. Rituksimab ise bu antikor-
ların oluşumunu baskılar (116-118).

E-Sistemik Lupus Eritematozus ve Skleroderma

Rituksimab SLE tedavisinde ümit verici şekilde kul-
lanılmaktadır. Rituksimab SLE’da B ve T hücreler
arasındaki etkileşimini önleyerek otoreaktif  B hücre
antikor üretimini önler. Rituksimabın etkinliği B
hücre seviyesiyle koreledir. Rituksimab aktif  hasta-
lığı olan, sitopeni ve böbrek veya santral sinir sistemi
gibi ciddi organ tutulumu gelişmiş SLE hastalarında
kullanılmaktadır. Ancak geniş hasta serilerinde
henüz uygulanmamıştır. Uzun dönemdir sistemik
lupus eritematozus deri lezyonları için, dirençli ol-
gularda başarılı şekilde uygulanmaktadır. Aktif  sis-
temik lupus eritematozusta rituksimab tedavisini
takiben yüksek titrede anti-human şimerik antikor
oluşumu riski bulunmaktadır. Rituksimab tedaviye
dirençli çocukluk çağı sistemik lupus eritematozus
olgularında da başarılı şekilde kullanılabilmektedir.
Kompleks SLE olguları da rituksimab tedavisine
yanıt verebilmektedir. Katastrofik SLE ve Rosai-
Dorfman sinüs histiyositozu olan bir olgu rituksi-
mabla başarılı şekilde tedavi edilmiştir. Lupus
eritematozus panniküliti veya lupus profundus,
lupus eritematozus klinik varyantı olup, derin der-
mis ve subkutan yağ doku tutulumu sonucu hassas
subkutan nodül veya plaklarla karakterizedir. Bazen
ülser, atrofi ve sikatris gelişimi de gözlenir. Sistemik
steroid veya antimalaryal gibi geleneksel ajanlara di-
renç gözlendiğinde, 375 mg/m2/hafta dozunda ri-
tuksimab tedavisi faydalı olabilmektedir. Urosevic
ve ark 43 yaşında dissemine ülsere lupus panniküliti
olan hastayı rituksimab tedavisiyle başarılı bir şe-
kilde tedavi etmişlerdir. Bu hasta aynı zamanda kıllı
hücre lösemi tanısıyla interferon tedavisi kullan-
makta olup, lupus pannikülitinin bu tanı nedeniyle
geliştiği düşünülmüştür. Morena ve Pulpillo lupus
eritematozus pannikülitili bir olguda başarılı şekilde
rituksimab tedavisini uygulamıştır. Böckle ve ark he-
patit C infeksiyonu olan subakut kutanöz lupus eri-
tematozuslu olguda rituksimab tedavisini etkili ve
güvenli şekilde uygulayabilmiştir. Saigal ve ark ise
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sistemik lupus eritematozuslu bir hastada gelişen hi-
pokomplementemik ürtikeryal vaskülit ve anjiyoö-
dem tablosunu rituksimabla başarılı şekilde tedavi
edebilmişlerdir. Uthman ve ark ise sistemik lupus
eritematozuslu bir olguda tedaviye dirençli deri lez-
yonlarını rituksimabla başarılı şekilde tedavi edebil-
miştir. Hasegawa sistemik sklerozda rituksimabın
deri hiperplazisini ve otoantikor yanıtını baskıladı-
ğını ileri sürmüştür (119-123).

F-Kriyoglobulinemi

Kriyoglobulinemi 37 °C’ nin altında serumda pre-
sipite olan immunglobulin varlığıyla karakterizedir.
Monoklonal kriyoglobulinemi tip 1 kriyoglobuli-
nemi olup, tek tip immunglobulinden oluşurken,
mikst kriyoglobulinemi poliklonal Ig G ve monok-
lonal Ig M (Tip 2) veya poliklonal Ig G ve poliklonal
Ig M (Tip 3) varlığından oluşur. Hem monoklonal
hem de poliklonal Ig M romatoid faktör aktivitesine
sahiptir. Kriyoglobulinemide 3 temel tedavi stratejisi
bulunup, bunlar immunsupresyon, antiviral tedavi
ve biyolojik tedavidir. Bazı yazarlar rituksimabla te-
davi edilen tip 1 kriyoglobulinemi hastalarında iyi
yanıt tespit ederken, diğer bir kısım yazarlar kriyog-
lobulin titrelerinde artışla birlikte kötüleşme veya
hastalıkta yanıtsızlık saptamışlardır.  Tip 1 kriyoglo-
bulinemi ve kronik lenfositik lösemili bir hastada ri-
tuksimab ve fludarabin kombinasyonuna yanıt
alınabilmiştir. Tip 2 ve tip 3 kriyoglobulinemi ise
çoğu olguda HCV infeksiyonu ile ilişkilidir. Bu has-
talıklarda deri dışında böbrekler gibi hayati organlar
da etkilenebilmektedir. İnterferon ve ribavirin gibi
tedaviler çoğu olguda etkisizdir ve immunsupresif
tedaviler de risk taşıyabilmektedir. Kortikosteroid
ve rituksimab tüm kriyoglobulinemi tiplerinde ba-
şarılı şekilde kullanılmaktadır. Ancak Yang ve ark ise
tip 1 kriyoglobulinemili bir hastada 3 haftalık rituk-
simab tedavisini başarısız bulup, yerine başladıkları
talidomid ve deksametazon kombinasyonu ile başarı
sağlayabilmişlerdir. Terrier ve ark ise kriyoglobuli-
nemik vaskülitlerde kortikosteroidle rituksimab veya
siklofosfamid kombinasyonunun erken relapslarla
etkili olabileceğini göstermişlerdir. Rituksimab
mikst kriyoglobulinemide kriyoglobulin değerlerini
azaltıp, kompleman değerlerinde yükselme sağlaya-
bilmektedir. Ülser, purpura, ürtiker gibi deri belirti-
leri olan 15 kriyoglobulinemi hastasında rituksimab

tedavisi etkili bulunmuştur.  Periferal nöropati, nef-
rit, artralji, ateş, düşük dereceli B hücreli lenfoma
gibi klinik bulguları gerileyen hastaların, romatoid
faktör ve kriyoglobulin seviyelerinde azalma, C4 se-
viyelerinde ise artış gösterilmiştir. Mikst kriyoglo-
bulinemi 20 hastayı içeren bir çalışmada ise 16
hastada rituksimabla kriyoglobulin seviyelerinde
azalma ile birlikte klinik yanıt elde edilmiştir. Bu-
nunla birlikte hastaların anti-HCV anikor titrele-
rinde azalma ve viral mRNA seviyelerinde ise artış
saptanmıştır. Tip 2 kriyoglobulinemisi olan 4 hasta-
nın rituksimabla 1 tanesinde tam, 3 tanesinde ise
kısmi remisyon elde edilmiştir. Kriyoglobulinler ise
2 hastada tamamen kaybolmuştur. Diğer bir len-
foma ile ilişkili tip 3 kriyoglobulinemi hastasında ise
purpurik lezyonları ve eklem ağrıları ancak rituksi-
maba yanıt vermiştir. Benzer tip 2 kriyoglobuline-
mili hasta da rituksimaba yanıt verebilirken, başka
bir hasta ise rituksimab ve infliksimab kombinasyo-
nuna yanıt vermiştir. Bu olgu bildirilerindeki iyi
yanıt varlığına karşın, esansiyel mikst kriyoglobuli-
nemilerde genellikle rituksimaba yanıt alınamamak-
tadır (124-126).

G-Hematolojik Hastalıklar 

Birçok hematolojik hastalıkta patolojik B hücreler
ve antikor üretimi bulunmaktadır. Rituksimab bu
gibi B hücreleri bloke ederek, hematolojik hastalığı
düzeltebilmektedir. Hayatı tehdit eden lupus anti-
koagülanı ile ilişkili hiperkoagülabilite durumunun
rituksimab tedavisiyle ile düzeltilebildiği gösterilmiş-
tir. Rituksimab tedaviye dirençli erişkin idyopatik
trombositopenik purpura tedavisinde de kullanışlı
olabilmektedir. Lian ve ark 43 yaşında karaciğer
nakli sonrası faktör-5 inhibisyonu, primer biliyer
siroz, Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritema-
tozus birlikteliği olan bir olguda rituksimab tedavisi
başarılı bulunmuş ve hastanın alt ekstremitedeki eki-
mozları gerilemiştir. B hücre azalması anti-platelet,
anti-eritrosit, ve anti-fosfolipid antikorları SLE has-
talarında azaltabilmektedir. Rituksimab dirençli oto-
immun trombositopenisi olan SLE hastası bir kız
çocuğunda etkili bulunmuştur (4,8).
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H-Vaskülitler

Otoimmun kökenli vaskülitlerde rituksimab tedavisi
uygulanabilmektedir. Özellikle ANCA-ilişkili vaskü-
litli birçok olgu serisi ve çalışmada uygulanmıştır.
Dev hücreli arterit tedavisinde etkili bulunurken,
Eriksson ve ark ise 9 anti-nötrofil sitoplazmik anti-
kor hastasını rituksimabla başarılı şekilde tedavi et-
miştir. Tedaviye dirençli Wegener granülomatozü
hastalarında etkili bulunmuştur. Keogh dirençli anti-
nötrofil sitoplazmik antikor ilişkili vaskülitlerde B
hücre baskılaması sonucu 11 hastada rituksimabla
remisyon sağlamıştır. Vaskülitler tip-3 hipersensiti-
vite reaksiyonu olup, immun kompleks antikorları
oluşumuyla karakterize olduğundan dolayı, rituksi-
mabla bu antikor oluşumu azaltılabilmektedir. Ka-
wakami ve ark ise kortikosteroid ve siklofosfamid
tedavisine dirençli mikroskopik polianjiitli bir ol-
guda gelişne derin ayak başparmağı ülserlerinin ri-
tuksimab tedavisiyle başarılı bir şekilde düzeldiğini
gözlemişlerdir. Dosal ve ark 19 yaşında hemorajik
akneiform lezyonlarla başlayan granülomatoz poli-
anjiitli bir olguyu intravenöz steroid ve rituksimab
tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir.
Aries ve Omdal ise baskın olarak granülomatöz vas-
külitlerde rituksimabı etkili bulmamışlardır. Smith
ve ark ise Wegener granülomatozlu 5 olgunun 4 ta-
nesinde rituksimabla remisyon elde etmişlerdir. Kri-
yoglobulinemik vaskülit, Churg-Strauss sendromu,
ve lenfomayla birlikteliği olan küçük damar vaskü-
litlerinde de etkili bulan yazarlar da bulunmaktadır
(4,128,129).

I-İmmunglobulin G4 İlişkili Hastalıklar

Son yıllarda Ig G4 ilişkili hastalıklar tanımlanmış
olup, bu hastalar serum Ig-G4 düzeyinde artışla bir-
likte, değişik organ sistemlerinde doku Ig G4 +
plazma hücre infiltrasyonu, deride de tipik olarak
eritematöz papül ve/veya nodüller gözlenirken, lez-
yonlar oldukça kaşıntılıdır. Jalilian ve ark Ig G4-iliş-
kili persistan pruritik papüller ve unilateral parotis
bezi şişmesi olan bir olguyu oral prednizolon teda-
visiyle iyileştirememelerine karşın rituksimab teda-
visiyle tamamen iyileştirebilmişlerdir. Bu olguda
serum Ig G4 seviyeleri artmış iken, deri biyopsi-
sinde Ig G4 + non-klonal plazma hücresi içeren
lenfoplazmositik infiltrasyon göstermişlerdir (130).

J-Waldenström Makroglobulinemisi

Waldenström makroglobulinemisi kronik lenfopro-
liferatif  bir hastalık olup, monoklonal Ig M parap-
roteinemisi varlığıyla karakterizedir. Matür plazma
hücreleri ve B lenfositlerin kanseri olarak fazla mik-
tarda monoklonal makroglobulin olan Ig M anti-
korları üretilmektedir. Lenfoplasmositik hastalık
olarak da tanımlanır. Yoğun Ig M üretimi sonucu
kan viskozitesi artarak yoğunlaşır. Hiperviskoz kan
küçük damarlarda tıkanıklığa ve hastalığın klinik be-
lirtilerine yol açar. Spesifik deri belirtileri arasında
neoplastik hücre infiltrasyonu sonucu Ig M içeren
papül ve Ig M büllöz dermatozu yer alır. Chatto-
padhyay ve ark Waldenström makroglobulinemi-
siyle ilişkili subepidermal büllöz hastalığı olan bir
olguyu rituksimab, siklofosfamid ve prednizolon
kombinasyonuyla başarılı şekilde tedavi edebilmiştir.
Tek rituksimab tedavi kürünün % 35-50 oranında
hastada etkili olduğu saptanmıştır. Uzatılmış rituk-
simab tedavisi ise Waldenström makroglobulinemisi
olan hastalarda daha iyi sonuç verebilir (131). 

K-Diğer Dermatolojik Hastalıklar

Rituksimabın, Schnitzler sendromu, vitiligo, mela-
nom ve liken planus gibi hastalık tablolarında kul-
lanımı bildirilmiştir. Maurer ve ark bazı melanom
hücre subtiplerinin tümör başlatma ve/veya tümörü
devam ettirme özelliklerinin standart tedavilerden
sonra kemoterapi direnci ve tümör nüksüne neden
olabilmesinin CD20 gibi B hücre belirteci eksprese
etmesi sonucu olabileceğini ileri sürmüştür. Bazı
evre 4 melanom hastalarında adjuvan tedavi olarak
rituksimab kullanarak faydalanmışlardır. Lenfopro-
liferatif  durumlarla ilişkili olabilen ve C1 inhibitörü
(C1INH) otoantikorlarıyla karakterize akkiz anji-
yoödemli hastaların tedavisinde son yıllarda rituksi-
mab kullanımı artmaktadır. Bygum ve Vestergaard
ise C1INH otoantikoru olan 2 akkiz anjiyoödemli
olguyu rituksimab tedavisiyle başarılı şekilde tedavi
etmiştir.  Schnitzler sendromu kronik ürtiker, osteo-
litik kemik lezyonları ve monoklonal Ig M gamopa-
tisiyle karakterize nadir gözlenen bir tablodur.
Murota ve ark B hücreli lenfomayla birlikteliği olan
Schnitzler sendromlu bir hastada rituksimab ve rad-
yoterapi kombinasyonuyla remisyon gözlemişlerdir.
Sartori ve ark ise tedaviye dirençli otik liken planuslu
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bir olguyu rituksimab tedavisiyle başarılı şekilde te-
davi edebilmişlerdir. Singh ve Weinberg ise non-
Hodgkin lenfomalı bir olguda kullandıkları
rituksimab tedavisi sonrası psoriasis lezyonlarında
kısmi remisyon tespit etmişlerdir. Losartan tedavi-
siyle ilişkili psoriasis ve büllöz pemfigoidli bir ol-
guyu rituksimab ve etanercept tedavisiyle
iyileştirmişlerdir. Eiling ve ark ise Schnitzler sen-
dromlu bir olguyu rituksimabla tedavi edememele-
rine karşın, anakinra ile başarılı şekilde tedavi
etmişlerdir. Simon ve ark atopik dermatitli 6 hastada
rituksimab tedavisi uyguladıklarında tüm hastların
klinik belirtilerinde gerileme gözlemişlerdir. B hüc-
relerinin atopik dermatit etyopatogenezinde majör
rolü olduğu sonucuna varmışlardır. Misri ve ark ise
Castleman hastalığı ve POEMS sendromu birlikte-
liği olan bir olguda rituksimab tedavisi uygulamış-
lardır. Ghosn ve ark Kimura hastalığı ve mikozis
fungoides birlikteliği olan bir olguda rituksimab te-
davisini başarılı bulmuşlardır.  Martin ve Duvic ise
kutanöz lenfoid hiperplazili bir olguda intralezyonel
rituksimabı başarılı şekilde uygulayabilmişlerdir.
Pinc ve ark ise yaptıkları evre 4 melanomlu 9 has-
tada rituksimab tedavisini uyguladıklarında, 6 tane-
sinin 2 yıllık takip sonucunda hayatta olduğunu ve
bunların da 5 tanesinde melanom nüksü gözlenme-
diğini tespit etmişlerdir. Melanom hücrelerinin CD-
20 eksprese ettiğini ve bu hücreleri kök hücre veya
tümör başlatma özelliği taşıyabileceğini, melanom
tedavisinde bu yüzden rituksimabın etkili olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Heyes ve ark ise tedaviye dirençli
elefantiyazik tiroid dermopatisi olan bir olgunun ri-
tuksimab ve plazmaferez tedavisine yanıt verdiğini
göstermişlerdir. Ruiz ve ark ise 5 vitiligolu hastada
6 ay boyunca rituksimab tedavisi uyguladıklarında 3
olguda düzelme, 1 olguda kısmi düzelme ve 1 ol-
guda hiç düzelmeme saptamışlardır (132-146).

Sonuç

Rituksimab tedavisi düşük-derece veya folliküler
NHL’da kullanımı uygulanmasına karşın, dirençli
immun-bağımlı ve otoimmun deri hastalıklarında
değişik derecede etkili olabileceği gözlenmiştir.
Bazı tedavi etkisizlikleri, uzun süreli yaşam kapasi-
tesi olan CD20- plazma hücrelerinin patolojik var-
lığına bağlı gibi görülmektedir. B hücreli
malignitelerde rituksimab tedavi direnci CD20

transkript varyantı olan D393-CD20 varlığına bağlı
iken, otoimmun dermatozlardaki tedavi direnci
konusunda henüz bir keşif  yapılamamıştır. Bu yüz-
den rituksimab tedavi direnci için yeni belirteçlerin
tespiti de gerekmektedir. Çoğu hastada ise rituksi-
mab güvenli ve tolere edilebilir olup infüzyon re-
aksiyonları yapabilmesine karşın, nadiren de
infeksiyöz komplikasyonlara neden olabilmektedir.
Uzun dönemli dermatolojik hastalıklardaki klinik
çalışmalarla rituksimabın etkinliği, tolerabilitesi ve
uygulama dozu tespit edilebilecektir.
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