
 https://doi.org/10.29399/npa.27371

237

OLGU SUNUMU
Arch Neuropsychiatry 2022;59:237−241

Alemtuzumaba Karşı Ciddi Ani Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Geliştiren  
Bir Multipl Skleroz Hastasında Başarılı Sonuçlanan Modifiye Protokol ile  
Hızlı İlaç Desensitizasyonu
Successful Rapid Drug Desensitization with A Modified Protocol To Alemtuzumab in  
A Multiple Sclerosis Patient with Severe Immediate-Type Hypersensitivity Reaction

Ceyda TUNAKAN DALGIÇ1 , Emine Nihal METE GÖKMEN1 , Melih ÖZIŞIK1 , Meltem ALKAYA BAKLAN2 ,  
Nur YÜCEYAR2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Cite this article as: Tunakan Dalgıç C, Mete Gökmen EN, Özışık M, Alkaya Baklan M, Yüceyar N. Alemtuzumaba Karşı Ciddi Ani Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Geliştiren 
Bir Multipl Skleroz Hastasında Başarılı Sonuçlanan Modifiye Protokol ile Hızlı İlaç Desensitizasyonu. Arch Neuropsychiatry 2022; 59:237−241.

237

Yazışma Adresi: Nur Yüceyar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye • E-posta: nur.yuceyar@gmail.com
Geliş Tarihi: 07.08.2020, Kabul Tarihi: 24.06.2021, Çevrimiçi Yayın Tarihi: 16.08.2022

©Telif Hakkı 2021 Türk Nöropsikiyatri Derneği - Makale metnine www.noropskiyatriarsivi.com web sayfasından ulaşılabilir 

Alemtuzumab, olgun B ve T lenfosit hücre yüzeyleri üzerinde CD-52’yi 
hedefleyen rekombinant insanlaştırılmış bir monoklonal antikordur 
(mAb) (1). CD52, T hücre aktivasyonu, hücre göçü ve düzenleyici T 
hücrelerinin indüksiyonunda yer alır (1). Tamamen humanize biyolojik 
ajanlar dahi (BA’lar), advers ilaç reaksiyonlarını tetikleyebilir (2, 3). 
Alemtuzumabın hem değişken hem de sabit bölgeleri insan kaynaklıdır, 
ancak bağlanma bölgesi murin kaynaklıdır (4). Alemtuzumab uygulaması, 
antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisite (ADCC) yoluyla CD52-pozitif 
T hücrelerinin tükenmesine neden olur. B hücreleri, komplemana bağlı 
sitotoksisitenin aktivasyonu yoluyla gerçekleşen hücre lizisi ile tükenir 

(1, 5, 6). Aralık 2013’ten bu yana alemtuzumab, aktif relapsing-remitting 
multiple skleroz tedavisini (RRMS) hedefleyen bir ilaç olarak onaylıdır (7).

BA’lara karşı gelişen hipersensivite reaksiyonları (HSR) dört grupta 
sınıflandırılır: tip 1 benzeri (IgE/IgE olmayan; ani) reaksiyonlar (%63), mikst 
reaksiyonlar (%21), sitokin salınım sendromları (%13) ve geç tip (tip -IV) 
reaksiyonlar (%3) (2). İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar/sitokin salıverilme 
sendromları (IRR’ler/CRS’ler) 1 saat içinde, ani reaksiyonlar 6 saat içinde, 
lokal enjeksiyon yeri reaksiyonları 24 saat içinde ve geç tip reaksiyonlar 
infüzyonlardan 1 saat ila 14 gün sonra meydana gelir (2, 3).

GİRİŞ

Alemtuzumab, lenfositlerin yüzeyinde CD52 antijenini hedefleyen 
hümanize bir monoklonal antikordur. Alemtuzumabın intravenöz 
uygulaması, antikora bağlı ve kompleman aracılı hücresel sitotoksisite 
ile lenfositlerin tükenmesini sağlarken hastaların %90’ından fazlasında 
‘ilk doz’ infüzyonla ilişkili reaksiyonlara neden olur; ki bunların %3’ünden 
daha azı şiddetlidir. Aktif bir multipl skleroz (RRMS) olgusunda, 
alemtuzumaba karşı ilk başarılı modifiye hızlı ilaç desensitizasyon (RDD) 
protokolünü sunmaktayız. 40-yaş kadın hastada, immünolojik-aracılı, 
ilaç deri testi ile doğrulanmış, miks tipte (hem IgE aracılı hem de sitokin 

salınım sendromu) bir hipersensitivite reaksiyonu (HSR) gözlenmiştir. 
Hastamızda şiddetli bir HSR görülmesi ve RRMS’yi tedavi etmek için başka 
bir seçenek olmaması nedeni ile bir yıl ara ile iki kür halinde, 12 aşamalı 
modifiye intravenöz RDD protokolü kullanılarak 12 mg alemtuzumab 
başarıyla uygulanmıştır. Deneyimlerimiz, RDD’nin erken tip ve şiddetli 
HSR’si olan MS hastalarında alemtuzumaba devam edebilmek için 
güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Alemtuzumab, multipl skleroz, hızlı ilaç 
desensitizasyonu, aşırı duyarlılık reaksiyonu, deri testi

ÖZ

Alemtuzumab is a humanized monoclonal antibody targeting the 
CD52 antigen on lymphocyte surfaces. The intravenous administration 
of alemtuzumab provokes the depletion of lymphocytes by antibody-
dependent and complement-mediated cellular cytotoxicity. Resulting 
cytotoxicity leads to ‘first-dose infusion-related reactions in more than 
90% of the patients, fewer than 3% being severe cases. We present the 
first successful modified rapid drug desensitization (RDD) protocol to 
alemtuzumab in an active relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) 
patient. The forty-year-old female patient had an immunologically-
mediated mixed-type (co-occurring IgE-mediated and cytokine release 

syndromes) hypersensitivity reaction (HSR) verified with a drug skin test. 
As the patient had severe HSR and there was no other option to treat 
RRMS at that time; two courses of 12 mg alemtuzumab with one-year 
intervals were administrated successfully using the modified 12-step 
intravenous RDD protocol. By experience, RDD is known as a safe and 
effective therapy option allowing alemtuzumab treatment targeted for 
the aforementioned type of MS.

Keywords: Alemtuzumab, multiple sclerosis, rapid drug desensitization, 
hypersensitivity reaction, skin test
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MAb’lerin ilk uygulamasında hem CRS’ler hem de IRR’ler olabilir (8). 
Dermatolojik (kızarma, kaşıntı ve eritem), kardiyovasküler (taşikardi, 
hipertansiyon ve senkop), solunum (dispne, göğüste sıkışma), 
gastrointestinal (kusma, bulantı) ve konstitüsyonel semptomlar (ateş, 
titreme vb.) ile ortaya çıkabilir (2, 3). IRR’ler, daha sonra ilaç infüzyonları 
ve premedikasyonların kullanımı tekrarlanarak sınırlandırılabilir. IRR’ler/
CRS’ler, makrofajlardan ve diğer aktive edilmiş hücrelerden, başlıca tümör 
nekroz faktör alfa (TNF-α), interlökin-1 (IL-1) ve interlökin-6 (IL-6) olmak 
üzere proinflamatuar sitokinlerin salınmasıyla oluşur (2, 3, 8).

IgE aracılı tip HSR’ler tipik olarak en az bir sorunsuz uygulamadan sonra 
ortaya çıkar (2, 3). BA’lara yönelik ani HSR’ler, kutanöz (kızarma, kaşıntı, 
ürtiker vb.), solunum (nefes darlığı, hırıltılı solunum vb.), kardiyovasküler 
(hipotansiyon, taşikardi, vb.), gastrointestinal semptomlar (kusma, mide 
bulantısı vb.) ve en önemlisi anafilaksi ile bulgu verir. Mast hücrelerinden 
ve/veya bazofillerden triptaz, histamin, lökotrienler ve prostaglandinler 
gibi erken mediyatörlerin salınımı ile ilişkilidirler (2). HSR’nin ilk 6 saatinde 
ölçülen yüksek serum triptaz seviyeleri ve pozitif cilt testleri (ST’ler), IgE 
aracılı alerjiyi kuvvetle düşündürür.

Tip III HSR’ler, çözünür antijenlerin dokularda IgG/IgM (bağışıklık 
kompleksleri) ile birleşip çökelmesi ile oluşur. Tip IV HSR’ler tipik olarak, 
sorumlu ilaçla tedavi kesildikten 12 saat ila birkaç hafta sonra bulgu 
verir (2, 3).

Alemtuzumabın intravenöz (IV) uygulaması genellikle grip 
benzeri semptomlar ile geçici “erken doz” IRR’lere neden olur (4). 
Alemtuzumabın neden olduğu IRR’ler arasında ateş, titreme, bulantı, 
kusma, hipotansiyon, yorgunluk, döküntü, ürtiker, dispne, baş ağrısı, 
kaşıntı ve diyare yer alır (9). Alemtuzumab ile tedavi edilen hastaların 
%90’ından fazlası IRR’ler yaşamasına rağmen, hastaların <%3’ünde ciddi 
HSR’ler meydana gelir (7, 10).

Alemtuzumabın ilk doza bağlı yan etkilerinin sitokin salınımından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Alemtuzumab, CD52 taşıyan hedef 
hücreleri kaplar ve doğal öldürücü hücreler üzerinde CD16’yı (FcIIIR) 
bağlayarak sitokinlerin salınımını uyarır (10). Alemtuzumab uygulaması, 
IL-6, TNF-α ve interferon-gama (IFN-γ) serum konsantrasyonlarında 
önemli bir artışa neden olur (10).

Burada birinci ve ikinci infüzyonlarda alemtuzumaba karşı mikst erken tip 
HSR geliştiren ve daha sonra 12-basamaklı 3- torba modifiye RDD ile iki 
tedavi döngüsünü tamamlamayı başaran ilk RRMS olgusunu sunmaktayız.

OLGU
40 yaşında kadın hasta, ilk teşhisinden sonra 5 yıl boyunca IFN-β-1b almış 
ve daha sonra aktif RRMS nedeniyle fingolimoda geçmiştir. Fingolimod 

tedavisinin ilk yılında bu ilaca bağlı olduğu düşünülen hipertansiyon 
teşhisi kondu. Bu nedenle antihipertansif tedavi gördü. Üç yıllık tedavi 
sırasında, omurilik ve beyin sapını içeren iki büyük atak nedeniyle 
fingolimod tedavisi artırıldı.

Alemtuzumab, o zaman için tek uygun hastalık modifiye edici tedaviydi. 
Standart bir protokol olarak, MS hastaları alemtuzumab tedavisini, 
başlangıçta günde 12 mg IV beş ardışık doz ve 12 ay sonra günde 12 mg 
IV ardışık üç doz alır (7). RRMS hastaları için 12 mg/1,2 ml alemtuzumabın 
standart infüzyonunun süresi 1 ila 4 saattir. Alemtuzumab tedavisinin 
nöroloji departmanı multipl skleroz polikliniklerinin özel tedavi 
ünitesinde yapılması gereklidir.

Alemtuzumab infüzyonu öncesi IV metilprednizolon ve antihistaminikler 
ile standart premedikasyona rağmen (7), hasta ilk tedavi siklusunda, ilk 
infüzyonun 3. saatinde ürtiker geliştirdi. İV 8 mg deksametazondan sonra 
semptomları kısmen düzelmiş, deri döküntüsü 24 saat içinde kaybolmuş, 
alemtuzumab (12 mg/gün) yapılmış olan plana göre 4 saat içinde 
tamamlanmıştı.

İkinci gün, ikinci infüzyonun başlamasından 2.5 saat sonra ürtiker, 
stridor, hırıltı, bulantı, baş dönmesi, yüz ve larenks ödemine eşlik eden 
ürtiker gelişmiş. İnfüzyon hemen kesilerek IV 2000 ml sıvı, 100 mg 
metilprednizolon, 45,5 mg/2 ml feniramin maleat ve 2 ml/dk oksijen 
ile tedavi edilmiş. Bir saat içinde semptomları düzelmiş. Hasta alerji 
bilim dalına konsülte edildi. Fizik muayenesinde jeneralize ronküsler, 
ekstremitelerinde, sırtında ve karın bölgesinde jeneralize ürtikeryal cilt 
lezyonları ve laringeal ödem izlendi.

Total immünoglobulin E (IgE) düzeyi (18,9 Ku/L; normal değerler <100 
Ku/L) ve bazal triptaz (4,64 ng/ml; normal değerler <11,4 ng/ml) normal 

Tablo 1. Alemtuzumab ile 12-basamaklı 3-torba modifiye desensitizasyon protokolü

Basamak Solusyon Infüzyon hızı (ml/dk) Süre (dk) Volüm (ml) Uygulanan doz (mg) Kümülatif doz (mg)
1 1 2 15 0,5 0,005 0,05
2 1 5 15 1,25 0,0125 0,0175
3 1 10 15 2,5 0,025 0,0425
4 1 20 15 5,75 0,0575 0,1
5 2 5 15 0,5 0,045 0,45
6 2 10 15 1,25 0,1125 0,5625
7 2 20 15 2,5 0,225 0,7875
8 2 40 15 5,75 0,5175 0,9
9 3 10 15 7,5 1,02 1,02
10 3 20 15 12,5 1,71 2,73
11 3 40 15 20 2,74 5,47
12 3 80 15 40 5,48 12

ml: Mililitre; mg: Miligram; dk: Dakika

Öne Çıkan Noktalar
• Multiple skleroz (MS) olgusunda alemtuzumaba karşı 

aşırı duyarlılık reaksiyonu sunulmuştur.

• Bu aşırı duyarlılık ilaç deri testi ile doğrulanmıştır.

• Alemtuzumaba yönelik 12 basamaklı protokol ile ilaç 
desensitizasyonu uygulanmıştır.

• Olgumuz, MS’de ilk başarılı alemtuzumaba yönelik hızlı 
ilaç desensitizasyonudur.

• Alternatif tedavi mevcut değil ise ilaç desensitizasyonu 
etkili ve güvenilirdir.
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sınırlar içindeydi. Yaygın aeroalerjene (Phadiotop) ve latekse (k82) özgü 
IgE negatifti (ImmunoCAP, Thermo Fisher Scientific, İsveç). Kan eozinofil 
sayıları ve karaciğer enzim seviyeleri normaldi. Daha önce uygulanan 
premedikasyonlar nedeniyle o sırada İlaç ST uygulanamadı.

Alemtuzumab tedavisini, hastanın alemtuzumaba yeniden maruz kalması 
halinde gelişebilecek riskler ve alternatiflerinin kısıtlılığı nedeniyle 
modifiye 12 basamaklı RDD yoluyla uygulanmasına karar verildi. 
Hastadan yazılı bilgilendirilmiş onam alındı.

Hastaya alemtuzumab uygulamasından 1 saat önce oral montelukast (10 
mg/gün) ve levosetirizin (10 mg/gün) ile premedikasyon uygulandı. Aynı 
zamanda, IV alemtuzumab tedavisinin standart premedikasyonu olarak 
IV deksklorfeniramin (5 mg/gün) ve metilprednizolon (3. infüzyondan 
önce 1000 mg ve 4. ve 5. infüzyonların her birinden önce 100 mg) ile 
standart premedikasyon uygulandı.

Toplam 12 mg alemtuzumab dozu üç torbada (1. torba: 0,01 mg/
ml, 10 ml; 2. torba: 0,09 mg/ml, 10 ml; 3. torba: 0,137 mg/ml, 80 ml) 
hazırlandı ve artan dozlarda, aralıklarda ve hacimlerde, 3 saat içinde IV 
olarak uygulandı (Tablo 1). IV modifiye RDD, herhangi bir olumsuz olay 
olmaksızın tolere edildi ve art arda 3 gün boyunca başarıyla tekrarlandı. 
Modifiye edilmiş RDD’nin tamamı nöroloji bölümünün yoğun bakım 
ünitesinde uygulandı. RDD protokolü sırasında alerjik reaksiyon riskinin 
yüksek olması nedeniyle sürekli monitörizasyon ve bire bir hemşire ve 
doktor gözlemi gerekiyordu.

On iki ay sonra hasta, alemtuzumab ile ikinci kür RDD için tekrar hastaneye 
yatırıldı. İnfüzyon öncesi deri prik testi ilacın tam konsantrasyonu ile 
(10 mg/ml) değerlendirildi ve 4/15 mm (endurasyon/eritem) pozitifliği 
gözlendi (Şekil 1). Pozitif kontrol olarak histamin kullanıldı (endurasyon/
eritem: 6/30 mm) (Şekil 2). Aynı modifiye RDD protokolü iyi tolere edildi, 
alemtuzumab ile ilgili herhangi bir yan etki gözlenmedi. Alemtuzumab 
infüzyon dozlarının tamamı modifiye RDD protokolü kullanılarak 
uygulandı. Hastamızda, ilaç deri testi pozitif olan ve hatta ilacın ilk 
infüzyonunda oluşan mikst tipte HSR’si olduğundan RDD, ilacı vermenin 
en güvenli yoluydu. 

Alemtuzumab ile uygulanan 2. RDD’den iki gün sonra oral antihistaminikler 
ile kontrol edilebilen bir akut ürtiker atağı gelişti. Daha sonra, ne olumsuz 
ne de alerjik herhangi bir reaksiyon gözlenmedi. EDSS skoru stabil seyretti 
ve son iki yılda hiçbir klinik ve radyolojik MRG aktivitesi gözlemlenmedi.

TARTIŞMA
Literatürde, alemtuzumaba yönelik HSR’lerin spektrumu farklı çalışmalarla 
analiz edilmiştir. Genel olarak, IRR’ler, Keating MJ ve ark., Rai ve ark., Robak 
ve ark. tarafından sağlanan verilere dayanarak ana belirtiler, titreme, ateş, 
yorgunluk olmak üzere genellikle hafif ila orta şiddette ve yönetilebilir 
vasıftaydı. Bu belirtilerin şiddeti en fazla Ulusal Kanser Enstitüsü derece 
1 ve 2 idi. Bu HSR’ler, sonraki infüzyonlarda tedavinin 1. ila 3. haftası 
arasında kayboldu (11-13).

Rose ve ark. in vitro olarak sistemik kortikosteroid kullanımının, kombine 
kullanım nedeniyle artan enfeksiyon insidansı gibi kompleman bağımlı 
veya ADCC üzerinde olumsuz etkilere neden olmadığını göstermiştir. 
Kortikosteroidlerin alemtuzumabın tolere edilebilirliğini arttırmada 
faydalı olduğu bulunmuştur (14).

Hastamız nöroloji polikliniğinde ilk reaksiyonda ürtiker tedavisi için 
sadece sistemik kortikosteroid (deksametazon) aldı. Rutin premedikasyon, 
IV alemtuzumab tedavisinin standart premedikasyonu olarak (1.-3. 
infüzyondan önce 1000 mg ve 4. ve 5. infüzyonların her birinden önce 100 
mg) IV antihistaminikler ve kortikosteroidlerin yüksek dozlarını ve içerir. Bu 
faktörler nedeniyle hastada gelişen ilk alerjik reaksiyonu iyileştirmek için Şekil 2. Histamin prik testi (6/30 mm pozitif).

Şekil 1. İlacın tam konsantrasyonunda (4/15 mm pozitif) Alemtuzumab prik testi.
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sadece kortikosteroid tedavisi uygulandığını düşünüyoruz. Olgumuzda 
ilk infüzyonda ürtiker gelişmesine ve deri döküntüsünün yaklaşık 24 saat 
sürmesine rağmen, alemtuzumabın ikinci infüzyonu hem protokollerde 
hem de premedikasyonlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan ve alerji 
kliniğine danışılmadan ikinci gün verilmişti. Bununla birlikte, akut ürtikerin 
optimal tedavisi, sistemik kortikosteroidler, özellikle metilprednizolon ile 
birlikte antihistaminikleri içermelidir. Bu durum bize alerjik reaksiyonların 
optimal acil tedavisinin sadece alerji klinikleri tarafından değil tüm sağlık 
personeli tarafından bilinmesi ve alerji klinikleri ile acil konsültasyonların 
ertelenmemesi gerektiğini düşündürmektedir. Ayrıca ilk infüzyonda 
alerjik reaksiyon görüldükten sonra ideal olarak infüzyon durdurulmalı 
ve sonraki tedaviler için hasta alerji kliniğine danışılmalıdır. Çünkü, 
hastamızda gözlendiği gibi, ilaç tedavi modifikasyonu/RDD protokolü 
olmadan verilirse IgE aracılı/mikst tip HSR kötüleşebilir.

Alemtuzumab, T hücresi ekspansiyonu, B hücresi aktivasyonu ve anti-
ilaç antikoru (ADA) üretimi yoluyla hümoral veya hücresel immün 
yanıtları ortaya çıkarabilir. ADA, IgE, IgG ve IgA formlarında olabilir. 
Premedikasyonun ADA aracılı HSR’leri engellemediği gösterilmiştir (15). 
IgE-ADA, pozitif ST’ler ve şiddetli HSR’ler ile yakından ilişkilidir (15).

Tip I benzeri HSR’leri olan hastalar, HSR’den en az 2-4 hafta sonra sorumlu 
ilaçları içeren ST’ler ile değerlendirilmelidir. ST’ler negatifse, triptaz normal 
aralıktaysa ve/veya HSR gerçek bir IgE aracılı tipe işaret etmiyorsa, RDD 
kararı ilk reaksiyonun ciddiyetine dayanmaktadır. İlk reaksiyon hafifse, 
ilaçla kademeli bir provokasyon yapılabilir. İlaç provokasyonu pozitifse 
RDD yapılmalıdır. Ancak provokasyon negatif sonuçlandı ise hasta düzenli 
infüzyonlar alabilir. Öte yandan, orta ila şiddetli dereceli başlangıç HSR 
varlığı halinde (ST sonucu pozitif olsun veya olmasın) RDD önerilir (16).

Alemtuzumaba yönelik ST pozitifliği, yüksek doz premedikasyona rağmen 
semptomlarının her infüzyonda kötüleşmesi ve anafilaksi özelliklerinin 
gözlenmesi bizim olgumuzda IgE aracılı HSR tanısı koymamızı sağlamıştır. 
Bu tür özellikler bir CRS’de gözlenmez. Olgumuzda serum triptaz artışını 
gösteremedik, ancak bu anafilaksi tanısını dışlamaz. Buna ek olarak, 
aşağıdaki nedenlerle ilk reaksiyon IRR/sitokin salınım sendromu olarak 
değerlendirilebilir: 1. İlacın ilk infüzyonunda alemtuzumaba yönelik HSR 
gözlendi. 2. İnfüzyon hızının yavaşlatılması ve premedikasyonların yüksek 
dozlarda kullanılması ile üstesinden gelinememiştir. 3: Baş dönmesi 
gözlemlendi. Isabwe ve arkadaşları tarafından BA’lara yönelik HSR’lerin 
sınıflandırılmasına bağlı olarak, HSR’yi aynı anda IgE aracılı HSR ve 
CRS’den oluşan mikst tip reaksiyon olarak değerlendirdik (2). Hepsini 
bir arada değerlendirirsek, hastamızda görülen altta yatan immün 
mekanizma, suçlu ilacın irritan olmayan konsantrasyonu ile pozitif ST 
sonucu esas alınarak IgE aracılı HSR olarak kabul edildi. Bu nedenle, tek 
seçenek HSR sonrası RDD idi.

MAb’ler için en iyi bilinen ve en çok uygulanan RDD, 12-basamaklı/3-
torba protokolüdür. RDD, alerjene erken ve geç mast hücre yanıtlarının 
inhibisyonu ve antijen/IgE/FceRI komplekslerinin internalizasyonu ile 
sonuçlanır (17). RDD, yüksek advers reaksiyon riskine sahiptir, bu yüzden 
sadece alternatif tedavilerin olmadığı durumlarda uygulanmalıdır (17). 
Literatürde başarılı RDD sonrası doku mast hücrelerinin sorumlu ilaca 
karşı reaktif olmadığı gösterilmiştir (18). Çalışmalar, antijenin artan 
dozlarda ve sabit zaman aralıklarında verilmesi durumunda tetikleyici 
antijene karşı spesifik ve uzun süreli desensitizasyona neden olabileceğini 
doğrulamıştır (19). Başka bir mekanizma, artan biçimde sub-terapötik 
dozların uygulanmasının, yeterli miktarda antijenin IgE ile birleşerek 
FceRI reseptörlerine bağlanmasıyla sonuçlandığını, ancak IgE’ye çapraz 
bağlanma ile sonuçlanmadığını ileri sürer. Başarılı desensitizasyondan 
sonra mast hücrelerinden ve/veya bazofillerden salınan IL-6 veya TNF-a 
azalır. Antijene özgü IgE’nin FceRI ile internalizasyonu RDD’den sonra 
azalır (19). In vitro modeller, hücre içi sinyal iletim moleküllerin (Syk ve 
Lyn) seviyelerinin RDD’yi takiben zamanla azaldığını göstermiştir (20, 21).

Alemtuzumabın toplam dozu, her gün için 12 mg/1,2 ml idi. Toplam 
ilaç miktarı çok az olduğundan ve alemtuzumaba karşı güvenli bir RDD 
yapmak istediğimiz için 12-basamaklı 3-torba RDD protokolü planladık 
ancak aynı zamanda alemtuzumab dilüsyonları için önerilmediğinden 
seyreltici olarak toplam 100 ml salini geçemedik. Her torba için bir 
ikiye katlama protokolü oluşturmaya çalıştık, ancak ilacın düşük miktarı 
nedeniyle, 5. ve 10. adımlarda görüldüğü gibi bazı adımlarda protokolü 
değiştirmek zorunda kaldık. Modifiye protokolümüz, hastamıza 
alemtuzumab uygulamak için güvenli ve başarılı bir yöntem sağladı.

Literatürde şimdiye kadar, şiddetli refrakter Crohn hastalığı olan bir 
hastada alemtuzumaba yönelik başarılı RDD protokolü sunulmuştur 
(22). Gutiérrez-Fernández D ve ark., ST pozitif bir hastada alemtuzumaba 
yönelik başarılı bir 12-basamaklı RDD bildirmişlerdir (23). Premedikasyona 
rağmen alemtuzumabın ilk siklusunda anafilaksi gelişen bir olgu yakın 
zamanda bildirilmiştir (24). Bu olguda ST’ler pozitifti ve serum triptazı 
yüksekti. Yazarlar RDD yapmak yerine fingolimod’a geçtiler.

Bildiğimiz kadarıyla, hastamız, 12 basamaklı RDD ile başarıyla tedavi 
edilebilen, mikst tip HSR ile prezente olan, pozitif ilaç ST ile kanıtlanmış, 
alemtuzumaba karşı immünolojik aracılı anafilaksisi olan ilk RRMS 
olgusudur. Sonuç olarak, deneyimlerimiz, RDD’nin, özellikle tedavi 
seçenekleri sınırlı olduğunda, bu ilaca HSR’si olan oldukça aktif MS 
hastaları için alemtuzumab tedavisinde devam edebilmek için güvenli 
ve etkili bir seçenek sağladığını göstermiştir. Ancak dikkatli bir risk/fayda 
analizi yapılmalıdır.

Teşekkür: Makalemiz EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) 
2019 Kongresinde, 1-5 Haziran 2019, Lizbon, Portekiz’de Tematik Poster Oturumunda 
sunulmuştur.
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bir multipl skleroz vakasında alemtuzumab ile başarılı desensitizasyon. Allergy 74 (Ek 106): 
742, Ağustos 2019. Şu adresten alınabilir: URL: http://doi.org/10.1111/all.13961.
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