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ÖZ 

Giriş: Atopik Dermatit (AD), sık görülen, tekrarlayıcı, kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır ve hastalığın şiddeti 
serum immünoglobin E (IgE) seviyesi ile güçlü bir korelasyon gösterir. Mevcut tedaviler arasında sıklıkla 
immünsüpresif ajanlar yer alır ancak bu tedaviler kısa ve uzun dönem yan etkilere neden olabilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, AD'li hastalarda omalizumabın etkinliğini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Dirençli AD tanısı alan 25 hastada omalizumabın etkinliği ve yan etkileri retrospektif olarak 
incelendi. Omalizumab 2 haftada bir 300 mg subkutan olarak olarak uygulandı. Hastalarda, başlangıçta ve 
tedavinin 12. haftasında kaydedilen serum IgE düzeyleri ve Atopik Dermatitin Şiddet Skoru (SCORAD) değerleri 
değerlendirildi. Hastalar yan etkiler açısından yakından takibe alındı. 

Bulgular: AD için omalizumab alan 25 hastanın yaşları 12-54 arasındaydı ve hastaların 15’i kadındı. Tedavinin 
başlangıcında ortalama serum IgE seviyeleri 1428IU/Ml iken ve 12. haftada 262IU/Ml'ye düştü. Ortalama 
SCORAD puanı 12 haftada 58'den 29,8'e geriledi. On sekiz hasta omalizumab tedavisine mükemmel klinik yanıt 
verirken 7 hastada tatmin edici klinik yanıt saptandı. Omalizumab tedavisi sırasında hastalarda herhangi bir yan 
etki gözlenmedi. 

Sonuç: Omalizumab tedavisi dirençli AD hastaları için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olarak değerlendirildi. 

SUMMARY 

Introduction: Atopic Dermatitis (AD) is a frequent, relapsing, chronic inflammatory skin condition that shows a 
strong correlation between serum immunoglobin E (IgE) levels. Curren t therapies are often immunosuppressant 
and may be associated with both short and long-term side effects. The aim of the study is to investigate the 
efficacy of omalizumab in patients with AD. 

Material and Method: The efficacy and side effects of omalizumab were evaluated retrospectively in 25 patients 
who were diagnosed with resistant AD. Omalizumab was administered 300 mg subcutaneously per 2 weeks. 
Inpatients, the values of serum IgE levels and Severity Scoring of AtopicDermatitis (SCORAD) recorded at the 
beginning and at the 12th week of the treatment were evaluated. Patients were followed closely for side effects. 
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Results: Theages of 25 patients receiving omalizumab for AD were between 12-54, and 15 of the patients were 
female. The mean levels of serum IgE were 1428IU/Ml at the beginning of the therapy and reduced to 262IU/Ml at 
12 th week. The mean SCORAD points reduced from 58 to 29,8 in 12 week. Eighteen patients showed an 
excellent clinical respond to omalizumab therapy, and 7 patient showed satisfying clinical respond. No side effects 
were observed during treatment. 

Conclusion: Omalizumab can be considered as a safe and effective therapy for AD. 
 

 

GİRİŞ 

Atopik Dermatit (AD) kronik, kaşıntılı ve tekrar-
layıcı enflamatuvar deri hastalığıdır. Hastalık 
özellikle gelişmiş olan ülkelerde artış göstermekte 
olup, insidensi çocuklarda %20,erişkinlerde  %1-
3 civarındadır (1-3).Semptomlar genellikle infant 
döneminde başlar ve yaş ilerledikçe gerileme 
gösterir. Ancak %10-30’luk bir hasta grubunda 
bulgular ömür boyu devam eder. Daha küçük 
oranda bir hasta grubunda ise ilk bulgular erişkin 
dönemde başlar (4,5). AD hastalarında genellikle 
kişisel ya da ailesel bronşial astma, alerjik rinit, 
alerjik konjonktivit veya yiyecek alerjisi gibi 
immünoglobülin E (IgE) antikorlarının aşırı üreti-
mine bağlı gelişen Tip 1 alerjik reaksiyon öyküsü 
mevcuttur (6,7). AD, serumda artmış IgE seviye-
leriyle seyretmekteyse de tanısı klinik özelliklere 
ve anamnez bulgularına dayanarak konulmak-
tadır (1-4). İnfant ve çocuklarda, yüzü ve 
ekstremitelerin ekstansör yüzeylerini; erişkinlerde 
ise ekstremitelerin fleksör yüzeylerini tutan 
kronik, kaşıntılı, tekrarlayıcı dermatit bulgularıyla 
seyretmektedir(5). 

AD’in patofizyolojisinde; immünolojik, çevresel ve 
genetik faktörlerin iç içe geçmiş etkisiyle deri 
yapısında ve fonksiyonunda bozukluklar gözlen-
mektedir (6). Tedavide topikal ajanlar (topikal 
steroidler ve kalsinörin inhibitörleri), fototerapi ve 
sistemik ajanlar (sistemik kortikosteroidler, siklos-
porin, azatioprin, metotreksat, mikofenolatmofetil) 
kullanılmaktadır (7). Sistemik ajanlar toksisite 
(adrenal baskılanma, renal/hepatiktoksisite, miye-
losupresyon vb) riski taşıdığı için genellikle orta 
ve şiddetli AD hastalarında tercih edilmektedir. 
Maalesef henüz AD’in kabul görmüş, güvenilir ve 
efektif bir standart tedavisi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle tedavide asıl amaç akut atakların ve 
semptomların baskılanması ve hastalığın uzun 
süreli kontrol altına alınmasıdır(4). 

Omalizumab, IgE‘ye bağlanan rekombinant hu-
manize monoklonal antikor olup, IgE’nin efektör 
hücreye bağlanmasını engelleyerek aktivasyo-

nunu dolayısıyla da hücresel mediyatörlerin 
salınımını inhibe etmektedir(8). Orta ve şiddetli 
astmada 6 yaş üzeri ve kronik spontan ürtiker 
tedavisinde 12 yaş üzeri hastalarda FDA(U.S. 
Food and Drug Administration) onayı mevcuttur 
(9). Astma ile ortak patolojik mekanizmaya sahip 
olması nedeniyle (IgE reaktivasyonu) omalizu-
mabın AD tedavisinde kullanımı ve etkinliğine 
dair yayınlar giderek artmaktadır (10-14). 

Bu çalışmada orta ve şiddetli AD tanısı almış 25 
erişkin hastada omalizumabın etkisini ve olası 
yan etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Dirençli AD tanısıyla omalizumab başlanılan 25 
hastada omalizumabın etkinliği ve yan etkileri 
retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda AD 
tanısı Hanifin ve Rajka Kriterleri ve İngiliz Çalış-
ma Grubunun kriterlerini esas alarak koyuldu. 
Hastalarda ilacın kullanılabilirliğine dair Sağlık 
Bakanlığı onayı alındı. Omalizumab 2 haftada bir 
300mg subkutan (sc) olarak uygulandı. Hasta-
ların kaydedilmiş olan yaş, cinsiyet, atopi varlığı 
ve daha önce AD tedavisi amacıyla almış 
oldukları ilaçlar gözden geçirildi. Tedavi öncesi ve 
tedavinin 12. haftasında kaydedilmiş olan 
hastaların serbest serum IgE seviyeleri incelendi. 
Yine tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasında 
saptanmış olan Atopik Dermatitin Ağırlık Ölçeği 
[SCORAD (SCO Ring Atopic Dermatitis)] kulla-
nılarak ölçülen klinik şiddet skorları gözden 
geçirildi.  

BULGULAR 

Orta ve şiddetli AD nedeni ile omalizumab alan 
25 hastanın yaşları 12-54 (ort.33,2 ±11,3) 
arasında olup, hastaların 15’ü kadın,10’u erkek 
idi. Hastaların hepsinde omalizumab tedavisi 
öncesi topikalsteroid, topikal kalsinörin inhibitör-
leri, oral antihistaminik ve akut klinik alevlenmeler 
sırasında sistemik steroid kullanım öyküsü mev-
cuttu. 12 hastada lökotrien inhibitörü kullanımı 
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mevcutken 11 hasta 3-6 ay arası sistemik 
siklosporin kullanmıştı. On hastada AD’e alerjik 
rinit ve alerjik konjonktivit; 8 hastada besin 
alerjisi; 13 hastada bronşial astma eşlik etmekte 
idi. 

Hastaların tedavi öncesi serum IgE değerleri 430-
3100 IU/Ml (ort 1428IU/Ml) arasında değişmekte 
idi. Üçüncü ayın sonunda serbest IgE seviyeleri 
ortalama 262 IU/Ml olarak tespit edildi (Şekil 1). 
Tedavi öncesi hastaların SCORAD indeksi 42-85 
(ort 58) arasında iken 12. hafta sonunda değerler 
ort. 29.8’e geriledi (Şekil 2).SCORAD skorunda 
%50’lik azalma tedaviye ‘mükemmel klinik yanıt’ 

olarak değerlendirilirken, %25-50 arası azalma 
‘tatmin edici klinik yanıt’ ve %25’in altındaki azal-
ma ‘yanıtsızlık’ olarak değerlendirildi. Hastaların 
18’inde 12.haftada ‘mükemmel klinik yanıta’ 
ulaşılırken (SCORAD skorlarındaki azalma oranı 
ortalama %56,3), 7 hastada ‘tatmin edici klinik 
yanıt’ elde edildi (SCORAD skorlarındaki azalma 
oranı ortalama %33,5). On ikinci haftada mükem-
mel klinik yanıt veren 18 hastanın hepsinde 
başlangıç IgE seviyeleri 1500 IU/Ml’den düşüktü. 
Kısmi yanıt veren 7 hastada da ise başlangıç IgE 
seviyesi 1500 IU/Ml’nin üzerinde olup ortalama 
3100 IU/Ml olarak saptandı.  

 

 

Şekil 1. Omalizumab tedavisi ile hastaların serum IgE (IU/Ml) seviyelerindeki değişim 
 

 

Şekil 2. Omalizumab tedavisi ile SCORAD indeksindeki değişim 
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Omalizumab tedavisi sırasında hastalarda her-
hangi bir yan etki gözlenmedi. 

TARTIŞMA 

AD patogenezinde T-helper (Th) 2 hücreleri ve 
proenflamatuvar sitokinlerin sayısında artış rol 
oynamakta ve bu artış sonucu hastalarda 
eosinofili ve serum IgE seviyelerinde yükselme 
meydana gelmektedir (13). Yüksek afiniteli IgE 
reseptörlerin (FceRI) AD’de baskın olduğu gös-
terilmiştir (13,14). Bu reseptörler mast hücreleri, 
dermal ve epidermal dendritik hücreler, makro-
fajlar, Langerhans hücreleri gibi antijen sunan 
hücreler üzerinde bulunmaktadır. Omalizumab 
dolaşımdaki IgE’yi bağlayarak serbest IgE sevi-
yesinde azalmaya ve IgE reseptörlerinde down-
regülasyonuna yol açmaktadır(13,14). Dolayısıyla 
mast hücreleri, bazofiller ve dendritik hücrelerin 
aktivasyonu ve mediyatör salınımı engellenmiş 
olup, bu hücreler üzerinde non-spesifik bir desen-
sitizasyon meydana gelmektedir. Tüm bu meka-
nizmalar ile alerjik kaskadın kırılması sağlanır. 
Orta ve şiddetli astmada başarı ile kullanılan 
omalizumabın astma ile benzer patogeneze 
sahip AD’de kullanımına dair yayınlar giderek 
artmaktadır (10-12,14,15). 

Literatürde omalizumabın AD tedavisinde etkinliği 
tartışmalıdır(16). Yapılan 2 plasebo kontrollü 
randomize çalışmada (toplam hasta sayıları 17) 
omalizumab ile AD hastalarında SCORAD 
skorlarının %25-50’lik oranda düzelme gösterdiği 
ancak plasebo ile aralarında istatiksel anlamlı 
farlılık saptanmadığı belirtilmiştir(17,18).Her iki 
çalışmada da hastaların serumunda Th2-aracılı 
sitokinlerde, IgE-ilişkili immunolojik parametre-
lerde ve IgE seviyelerinde azalma saptandığı 
ancak klinik iyileşme açısından kontrol grup ile 
aralarında fark olmadığı belirtilmektedir. Pozo 
(19) tarafından 11 hasta ile yapılan prospektif bir 
çalışmada ise hastalarda SCORAD düzeyinin 
71.2’den 31.5’e gerilediği ve omalizumab ile hem 
klinik hem de yaşam kalitesindeki (DLOI) iyileş-
menin istatiksel olarak anlamlı olduğu vurgulan-
mıştır (19). Retrospektif olgu serilerinde toplam 
146 hasta değerlendirilmiş olup, 114 hastada 
(%78) omalizumab ile etkin klinik yanıt alındığı 
görülmüştür. On bir hastada lezyonlarda artış 
saptanırken, 21 hastada herhangi bir etki gözlen-
memiştir. Tek olgulu 5 vaka sunumu incelendi-
ğinde 2 vakada mükemmel (20,21), 2 vakada da 

tatmin edici (22,23) klinik yanıt oluştuğu görül-
müştür. Randomize kontrollü çalışmalarda AD 
hastalarında omalizumabın etkinliği plasebo ile 
farklılık göstermezken, gözleme dayalı yayınlarda 
omalizumab AD tedavisinde oldukça etkili 
bulunmuştur. Bu çalışmada18 hasta tedaviye 
mükemmel yanıt verirken, 7 hastada tatmin edici 
yanıt elde edildi. 

Omalizumab ile klinik yanıtlardaki farklılıkların; 
AD’deki klinik heterojeniteden ve hastalığın pato-
genezinde sadece IgE’nin değil, diğer kompleks 
immun bozuklukların da rol oynamasından kay-
naklandığı düşünülmektedir (24,25). Özellikle 
çocuklarda alerjen etki daha fazla patogenezde 
rol alırken, erişkin dönemde bu etki azalıp 
otoreaktivitenin rolü artmaktadır (25). Bu nedenle,  
omalizumab özellikle çocuk ve gençlerde daha 
etkili bulunmuştur (24,25). Özellikle 20 yaş altı 
hastalardaki klinik yanıtlar erişkinlere oranla daha 
iyidir. Ancak yine de bunun tedaviye mi bağlı 
yoksa çoğu hastada (%75) hastalığın adölesan 
dönemden önce spontan remisyona girmesiyle 
mi ilgili olduğu tartışmalıdır (26). 

Hotze ve ark. (27) filagrin (FLG) mutasyonu 
saptanan AD hastalarında omalizumabın teda-
vide etkisiz olduğunu, tedaviye yanıt veren hasta-
ların hiçbirinde FLG mutasyonu saptanmadığını 
belirtmiş ve primer deri bariyer bozukluğu olan-
larda omalizumabdan daha az yanıt elde 
edileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak Holm ve 
ark.’nın (25) 5 hasta üzerinde yaptıkları bir 
çalışmada FLG mutasyonu olmayan 2 hastanın 
tedaviye yanıt vermediği, buna karşılık bir FLG 
mutasyonuna sahip hastada omalizumabın etkili 
olduğu belirtilmiştir. 

Literatürde AD tedavisinde kullanılan omalizumab 
dozu iki şekilde yer almaktadır: aylık 600mg ve 
üzeri (2 haftada bir 300mg ya da her hafta 
150mg) ve aylık 600mg ve altı (2 haftada bir 
150mg ya da 4 haftada bir 300mg)(16). AD’de en 
etkili omalizumab dozunun 2 haftada bir uygu-
lanan 300mg subkutan olduğu vurgulanmaktadır 
(28). Ancak hastanın kilosu ve başlangıç serum 
IgE düzeyine bağlı olarak daha yüksek dozlar da 
kullanılabileceği belirtilmiştir (28). Alerjik astmada 
olduğu gibi AD hastalarında da omalizumabın IgE 
düzeyleri 30-1500 IU/Ml arasında olan hastalarda 
daha etkin olduğu  belirtilmektedir (16,28). Serum 
IgE seviyeleri 1500 IU/Ml’nin altında olanlarda 
mükemmel klinik yanıt oranı fazla iken, IgE 
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seviyesi yükseldikçe yanıtsızlık oranının arttığı 
saptanmıştır (16,28). IgE düzeyi 1500 IU/Ml’nin 
altında olanlarda klinik yanıtın daha iyi olmasının 
sebebi, sabit dozlarda IgE’nin daha iyi nötralize 
olması şeklinde açıklanabilir. AD tedavisinde 
omalizumab1500 IU/Ml’nin altındakilerde önerilse 
de daha yüksek IgE seviyesi olanlarda kontren-
dike değildir. IgE seviyesisin çok yüksek olduğu 
hastalarda 150-900mg/aylık dozun yeterli olma-
yabileceği vurgulanmıştır (16,25,18). Plasebo 
kontrollü randomize çalışmalarda, omalizumabın 
yanıtsız bulunduğu AD hastalarında IgE sevi-
yeleri 5440-24.000 arasında değişmekteydi 
(17,18). Literatürde AD tedavisinde omalizu-
mabın kullanımına dair yapılan meta-analizlerde 
bu çalışmalarda daha yüksek doz omalizumabın 
gerekli olabileceği ya da bu kadar yüksek IgE 
seviyelerine yol açan ve tedavinin etkinliğini kısıt-
layan ek bir hastalığın mevcut olabileceği belirtil-
mektedir (16,25). AD’de omalizumabın optimal 
dozu ile yeni çalışmalara gerek vardır. Bu çalış-
mada tüm hastalar başlangıç IgE seviyesi ve 
kilodan bağımsız olarak literatürde en sık öne-
rilen doz olan 2 haftada bir 300mg sc omali-
zumab tedavisi aldı. Literatürle uyumlu olarak 
başlangıç serum IgE seviyesi 1500 IU/Ml’den 
düşük olanlarda mükemmel klinik yanıta ulaşma 
oranının daha yüksek olduğunu gözlemledik.  

Leynadier ve ark (29), yaptıkları çift-kör rando-
mize plasebo kontrollü çalışmalarında latex 
alerjisi olan ve meslekleri gereği latekse maruz 
kalan hastalarda omalizumab ile olumlu klinik 
yanıt aldıklarını belirtmişlerdir. Yine fıstık alerjisi 
olan 84 hasta yapılan bir çalışmada anti-IgE 
tedavisi ile klinik iyileşme gözlendiği belirtilmiştir 
(30). Sheinkop ve ark.(28) AD’de omalizumabın 
etkinliğini araştırdıkları 21 hastalık bir pilot 
çalışmada, lateks ve gıda hipersensitiviteleri olan 
hastalarda omalizumab ile alerjene karşı tolerans 
geliştiğini bildirmişlerdir. Bizim hastalarımızda da 
besin alerjisi olan bir hastada o gıdaya karşı 
tolerans geliştiği gözlemlendi. 

AD şiddeti IgE seviyesi ile orantılıdır. Heil ve ark. 
(17)IgE seviyesindeki düşüşler ile klinik iyileşme 
arasında bir korelasyon olmadığını belirtmişlerdir. 
Ancak Zink ve ark.(31) IgE seviyesi azaldıkça 
klinik iyileşmenin gözlemlendiğini vurgulamışlar 
ve tedavinin kesilmesi ile birlikte IgE seviyele-
rinde artış olduğunu ve bunun sonucunda hasta-
ların SCORAD skorlarında da artış olduğunu 

belirtmişlerdir. Omalizumab uygulamasından 
sonra IgE seviyeleri hızlı bir şekilde düşüş 
göstermekle birlikte iyileşmenin kliniğe yansıması 
aylar almaktadır. Çalışmalarda uygulanan tedavi 
süreleri 3-30 ay (ortalama 8 ay) arası değişkenlik 
göstermektedir. Vigo ve ark. (32) 7 AD hastası ile 
yaptıkları bir çalışmada tedavide yanıtın 3 ayda 
oluştuğunu belirtmişlerdir. Sheinkop ve ark. (28) 
tedaviye yanıtın en az 1 ay sonra oluştuğunu ve 
9 ay boyunca tedaviye yanıtın giderek arttığını ve 
tedaviyi aksatan hastalarda klinik yanıtın daha 
geç oluştuğunu gözlemlemişlerdir.  Çalışmalarda 
tedavinin uzun dönem uygulamalarında etkinliğin 
daha çok olduğu görülmektedir. Amrol ve ark. 
(24) 3 aylık tedavi sonrası DLQI, SCORAD ve 
VAS skorlarında düşme olduğunu belirtmişlerdir. 
Velling ve ark. (33) ise 12 aylık takipte hastalarda 
ilk 2 ayda yanıt alınamadığını, 3. aydan sonra 
klinik düzelmenin başladığını belirtmişlerdir. Te-
davinin etkinliğini görmek için en az 6 ay beklen-
melidir. Omalizumab tedavisi ile ilaca ve yüksek 
afiniteli IgE reseptörlerine karşı antikor gelişme-
mekte ve dolayısıyla uzun dönem kullanımda 
ilacın etkinliği azalmamaktadır. Omalizumabın 
yan etki profili düşük olup, yan etkiler dozdan 
bağımsızdır. Yapılan çalışmalar omalizumabın 
yan etkisinin plasebo ile eş değer olduğunu ve en 
sık baş ağrısı, enjeksiyon yeri reaksiyonu, viral 
enfeksiyonlar gözlendiğini belirtmektedir (16,25, 
28). Omalizumab diğer tedavi seçenekleri ile 
kombine kullanılabilmekle birlikte Barrios ve ark. 
(34) hastaların omalizumab tedavisi sırasında 
sistemik ajan kullanmak zorunda kalmadıkları gibi 
topikal steroid ve topikal kalsinörin inhibitörü 
kullanma ihtiyaçları azaldığını vurgulamışlardır. 
Bizim tüm hastalarımız 1.ayın sonunda semptom-
larının azaldığını ifade etmekte idi. Omalizumab 
tedavisi ile hastaların topikal kortikosteroid ve 
topikal kalsinörin inhibitörü kullanma ihtiyaçlarının 
azaldığını gözlemledik. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, rutin tedavilerle kontrol altına 
alınamayan orta ve şiddetli AD hastalarında 
omalizumabın tedavi seçeneği olarak değerlen-
dirilebileceğini ve uzun dönem tedavide terapötik 
konseptin parçası olabileceğini düşünmekteyiz. 
Ancak bu konuda daha çok klinik çalışmaya 
gerek duyulmaktadır. 
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