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Supplementary Material on Blocking the Effects of Interleukin-6 in Rheumatoid Arthritis and 

Other Inflammatory Rheumatologic Diseases – Systematic Literature Review and Meta-

Analysis 

  

Methods 

TTaabbllee  SS11  eennlliissttss  tthhee  sseeaarrcchh  tteerrmmss  aanndd  ddeessccrriibbeess  oouurr  aapppprrooaacchh  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn,,  

iinntteerrvveennttiioonn,,  ccoonnttrrooll,,  aanndd  oouuttccoommeess  ((PPIICCOO))..  

Efficacy 

Rheumatoid Arthritis (RA) 

FFoorr  cclliinniiccaall,,  ffuunnccttiioonnaall,,  aanndd  rraaddiiooggrraapphhiicc  oouuttccoommeess,,  aass  wweellll  aass  ssaaffeettyy  sseeee  mmaaiinn  ddooccuummeenntt..  

TTaabbllee  SS22  pprroovviiddeess  tthhee  JJaaddaadd
11
  ssccoorreess  ooff  tthhee  iinncclluuddeedd  RRCCTTss..  

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) 

AA  nnuummbbeerr  ooff  ttrriiaallss  hhaavvee  rreevveeaalleedd  eeffffiiccaaccyy  iinn  ssyysstteemmiicc  JJIIAA  ((ssJJIIAA))..  CClliinniiccaall  rreessppoonnssee  rraatteess  aarree  

ssuummmmaarriizzeedd  iinn  TTaabbllee  SS33..  TThhee  TTEENNDDEERR  ttrriiaall
22
  wwaass  ccoonndduucctteedd  aass  aa  rraannddoommiizzeedd  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  

ssttuuddyy  ooff  TTCCZZ  88  mmgg//kkgg  ggiivveenn  bbiiwweeeekkllyy  iinn  ppaattiieennttss  ssuuffffeerriinngg  ssyysstteemmiicc  ssJJIIAA  wwhhoo  hhaadd  aann  iinnaaddeeqquuaattee  

rreessppoonnssee  ttoo  pprreevviioouuss  NNSSAAIIDDss  aanndd  gglluuccooccoorrttiiccooiiddss..  AA  sseeccoonndd  RRCCTT  iinncclluuddeedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaadd  

bbeeeenn  TTCCZZ  rreessppoonnddeerrss  iinn  aann  ooppeenn  lleeaadd--iinn  pphhaassee..
33
  CClliinniiccaall  rreessppoonnssee  rraatteess  ((AACCRR3300ppeeddii//5500//7700))  

wweerree  8855//8855//7711%%  aafftteerr  1122--wweeeekkss  ffoollllooww--uupp  ccoommppaarreedd  ttoo  2244//1111//88%%  iinn  tthhee  ppllaacceebboo  ggrroouupp
22
,,  aanndd  

ssuussttaaiinneedd  eeffffiiccaaccyy  wwaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  tthhee  ooppeenn  llaabbeell  eexxtteennssiioonn  pphhaasseess  wwiitthh  8888//8899//6655%%  AACCRR  

rreessppoonnssee  rraatteess  aafftteerr  oonnee  yyeeaarr
33
  aanndd  8888%%  aanndd  7711%%  AACCRR7700  aanndd  9900  rreessppoonnsseess  aafftteerr  ttwwoo  yyeeaarrss..

55
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RReemmiissssiioonn  rraatteess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWaallllaaccee  ccrriitteerriiaa  ((≥≥66  mmoonntthhss  wwiitthhoouutt  jjooiinntt  aaffffeeccttiioonn,,  ssyysstteemmiicc  

ffeeaattuurreess,,  oorr  aaccttiivvee  uuvveeiittiiss,,  nnoorrmmaall  EESSRR  aanndd  CCRRPP,,  aass  wweellll  aass  pphhyyssiicciiaann’’ss  gglloobbaall  aasssseessssmmeenntt  

iinnddiiccaattiinngg  iinnaaccttiivvee  ddiisseeaassee))
55
  wweerree  6677%%  dduurriinngg  aann  oobbsseerrvvaattiioonn  ppeerriioodd  ooff  33..55  yyeeaarrss,,

77
  aanndd  3388%%  ooff  

ppaattiieennttss  wweerree  iinn  ddrruugg  ffrreeee  rreemmiissssiioonn  aatt  66  yyeeaarrss
88
..  TThhee  bbeenneeffiitt  ooff  1122mmgg  TTCCZZ  bbiiwweeeekkllyy  ffoorr  ssJJIIAA  

ppaattiieennttss  <<3300kkgg  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  iinnvveessttiiggaatteedd::  iinntteerriimm  AACCRR3300ppeeddii  rreessppoonnssee  rraatteess  aatt  wweeeekk  1122  aarree  

8855..33%%  vveerrssuuss  2244..33%%  iinn  tthhee  ppllaacceebboo  ggrroouupp
88
..  HHoowweevveerr,,  ootthheerr  tthhaann  iinn  RRAA,,  rraaddiiooggrraapphhiicc  oouuttccoommeess  

hhaavvee  bbeeeenn  aapppprraaiisseedd  ccoonnttrraaddiiccttoorriillyy
1100--1133

  aanndd  tthheerree  sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  ddiissccrreeppaannccyy  bbeettwweeeenn  

iinnffllaammmmaattiioonn  ssuupppprreessssiioonn  aanndd  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  ooff  rraaddiiooggrraapphhiicc  ddaammaaggee  iinn  ssJJIIAA..
1144

  SSeevveerraall  ssttuuddiieess  

aaddddrreesssseedd  ppoollyy--  oorr  oolliiggoo--aarrttiiccuullaarr  oonnsseett  ooff  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  aanndd  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  cclliinniiccaall  

eeffffiiccaaccyy
1155--1199

  hhoowweevveerr,,  nnoo  rraannddoommiizzeedd  ccoommppaarriissoonn  ooff  IILL--66  ppaatthhwwaayy  iinnhhiibbiittiioonn  iinn  tthhiiss  ppaattiieenntt  

ppooppuullaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ddaattee..  

Other Indications 

PPuubblliisshheedd  ccaassee  rreeppoorrttss  ggeenneerraallllyy  ccllaaiimm  mmaarrkkeedd  rreessppoonnssee  aafftteerr  TTCCZZ  ttrreeaattmmeenntt  iinn  aadduulltt  oonnsseett  

SSttiillll’’ss  DDiisseeaassee  ((AAooSSDD))..
2200--3355

  IInn  aa  ssmmaallll  pprroossppeeccttiivvee  ccoohhoorrtt  ssttuuddyy,,  66  mmoonntthhss  rreemmiissssiioonn  rraattee  wwaass  

5577%%..
3366

  IInn  ppoollyymmyyaallggiiaa  rrhheeuummaattiiccaa  cclliinniiccaall  aanndd  sseerroollooggiiccaall  iimmpprroovveemmeenntt  aafftteerr  TTCCZZ  uussee  hhaass  bbeeeenn  

iinnddiiccaatteedd..
3377--4400

  SSoommee  aauutthhoorrss  aallssoo  rreeppoorrtt  bbeenneeffiitt  iinn  mmuullttii--rreeffrraaccttoorryy  vvaassccuulliittiiss  ppaattiieennttss,,
4411--4477

  bbuutt  

eevviiddeennccee  iiss  bbaasseedd  oonn  ccaassee  sseerriieess  oonnllyy..  AA  pphhaassee  II  ssttuuddyy  ooff  1166  SSyysstteemmiicc  LLuuppuuss  EErryytthheemmaattoossuuss  ((SSLLEE))  

ppaattiieennttss  tthhaatt  ccoommppaarreedd  TTCCZZ  iinn  ddoosseess  ooff  22,,  44,,  oorr  88  mmgg  bbiiwweeeekkllyy  ssuuggggeesstteedd  aa  ddeeccrreeaassee  ooff  ddiisseeaassee  

aaccttiivviittyy  aafftteerr  2200  wweeeekkss::  aa  cclliinniiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  mmSSEELLEENNAA--SSLLEEDDAAII--ssccoorree,,  

ddeeffiinneedd  aass  ddeeccrreeaassee  ooff  ≥≥44  ppooiinnttss,,  wwaass  aacchhiieevveedd  bbyy  88  ooff  1155  ppaattiieennttss,,  aanndd  mmeeaann  mmSSEELLEENNAA--SSLLEEDDAAII  

ssccoorreess  ffeellll  ffrroomm  99..55  ttoo  55..55  ((pp==00..000011))  dduurriinngg  ffoollllooww--uupp..
4488

  CCoonnttrraarriiwwiissee,,  ssiirruukkuummaabb  ffaaiilleedd  ttoo  

ddeemmoonnssttrraattee  cclliinniiccaall  rreessppoonnssee  iinn  SSLLEE..
4499,,5500

  IInniittiiaall  ccaassee  sseerriieess  ooff  SSyysstteemmiicc  SScclleerroossiiss  ((SSSScc))  ppaattiieennttss  
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ttrreeaatteedd  wwiitthh  88mmgg//kkgg  44--wweeeekkllyy  ffoorr  66  mmoonntthhss
3388,,5511

  ssuuggggeesstteedd  cclliinniiccaall  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sskkiinn  

ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  wwaass  ccoonnffiirrmmeedd  iinn  bbiiooppssiieess..  AAllssoo  oorrggaann  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  oonnee  ppaattiieenntt  wwiitthh  cchhrroonniicc  

rreennaall  ffaaiilluurree  iimmpprroovveedd,,  bbuutt  ppuullmmoonnaarryy  ffiibbrroossiiss  rreemmaaiinneedd  uunncchhaannggeedd..
3388,,5511

  MMoorree  rreecceenntt  aannaallyysseess  

ooff  tthhee  EEUUSSTTAARR  ddaattaabbaassee
5522,,5533

  iinncclluuddeedd  ffiivvee  SSSScc  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  ppoollyyaarrtthhrriittiiss  aanndd  DDMMAARRDD--IIRR..  

HHeerree,,  TTCCZZ  lleedd  ttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  ooff  DDAASS2288,,  SSJJCC,,  aanndd  TTJJCC,,  bbuutt  ffaaiilleedd  ttoo  iimmpprroovvee  RRooddnnaann''ss  

sskkiinn  ssccoorree,,  lluunngg  ffuunnccttiioonn,,  oorr  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee..  IInn  CCrroohhnn’’ss  ddiisseeaassee,,  88  mmgg  TTCCZZ  bbiiwweeeekkllyy  wwaass  ssuuppeerriioorr  

ttoo  ppllaacceebboo::  iinn  aa  ssmmaallll  ppiilloott  ssttuuddyy  ooff  3366  ppaattiieennttss,,  cclliinniiccaall  rreemmiissssiioonn  ((CCDDAAII<<115500))  wwaass  mmeett  iinn  2200%%  ooff  

ppaattiieennttss  aanndd  8800%%  hhaadd  aa  cclliinniiccaall  rreessppoonnssee  aafftteerr  1122  wweeeekkss..  HHoowweevveerr,,  eennddoossccooppiicc  oouuttccoommeess  ddiidd  

nnoott  iimmpprroovvee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..
5544

  SSeerroonneeggaattiivvee  SSppoonnddyyllooaarrtthhrriittiiss  ((SSppAA))::  PPrreevviioouuss  ssttuuddiieess  iinnddiiccaatteedd  

llaacckk  ooff  oorr  oonnllyy  lliimmiitteedd  bbeenneeffiitt  ooff  TTCCZZ  iinn  aaxxiiaall  SSppAA
5555--6611

  aanndd  rreeaaccttiivvee  aarrtthhrriittiiss,,
6622

  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  

rraannddoommiizzeedd  ccoommppaarriissoonn  ffaaiilleedd  ttoo  sshhooww  ssuuppeerriioorr  AASSAASS2200//4400  aanndd  BBAASSDDAAII  oouuttccoommeess  wwiitthh  88mmgg//kkgg  

TTCCZZ  eevveerryy  44  wweeeekkss  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  ppllaacceebboo  iinn  aa  ttrriiaall  ooff  TTNNFFii  nnaaïïvvee  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss  ((AASS))  

ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaadd  iinnccoommpplleettee  rreessppoonnssee  ttoo  nnoonn--sstteerrooiiddaall  aannttii--rrhheeuummaattiicc  ddrruuggss  ((NNSSAAIIDDSS))..
6633

  

SSiimmiillaarrllyy,,  ssaarriilluummaabb  hhaadd  nnoo  bbeenneeffiitt  iinn  AASS
6644

  aanndd  ttoocciilliizzuummaabb  wwaass  nnoott  eeffffeeccttiivvee  iinn  22  ppaattiieennttss  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ppssoorriiaattiicc  aarrtthhrriittiiss..
6655

  IInn  CCaassttlleemmaann’’ss  ddiisseeaassee,,  ooppeenn  llaabbeell  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddiieess
6666

  

rreeppoorrtteedd  cclliinniiccaall  aanndd  sseerroollooggiiccaall  iimmpprroovveemmeenntt  aafftteerr  88  mmgg  TTCCZZ  bbiiwweeeekkllyy..  ((TToocciilliizzuummaabb  iiss  lliicceennsseedd  

ffoorr  tthhiiss  iinnddiiccaattiioonn  iinn  JJaappaann))..
6677

  AAllssoo  ssiillttuuxxiimmaabb,,
6688

  rrhhPPMM--11
6699

  aanndd  BBEE--88
7700  

wweerree  bbeenneeffiicciiaall  iinn  ssmmaallll  

ssttuuddiieess..  PPrreelliimmiinnaarryy  rreessuullttss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssuucccceessssffuull  ttoocciilliizzuummaabb  uussee  iinn  rreemmiittttiinngg  

sseerroonneeggaattiivvee,,  ssyymmmmeettrriiccaall  ssyynnoovviittiiss  wwiitthh  ppiittttiinngg  eeddeemmaa  ((RRSS33PPEE)),,
7711

  aanndd  rreeffrraaccttoorryy  rreellaappssiinngg  

ppoollyycchhoonnddrriittiiss,,
7722--7744

  aanndd  ttoocciilliizzuummaabb  sseeeemmss  ttoo  aalllleevviiaattee  cchhrroonniicc  iinnffaannttiillee  nneeuurroollooggiicc,,  ccuuttaanneeoouuss,,  

aarrttiiccuullaarr  ssyynnddrroommee  ((CCIINNCCAA))..
7755

  AA  ccaassee  rreeppoorrtt  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  ttuummoorr  nneeccrroossiiss  ffaaccttoorr  rreecceeppttoorr--

aassssoocciiaatteedd  ppeerriiooddiicc  ssyynnddrroommee  ((TTRRAAPPSS))
7766

  sshhoowweedd  nnoo  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss..  TTaabbllee  SS44  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  
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ddiiffffeerreenntt  aaggeennttss  uusseedd  ffoorr  IILL--66  ssuupppprreessssiioonn,,  aanndd  tthhee  iinnddiiccaattiioonnss  ((bbeeyyoonndd  RRAA))  tthhaatt  wweerree,,  oorr  aarree  

ccuurrrreennttllyy  iinnvveessttiiggaatteedd..  

Safety 

Infections and Serious Infections (SI) 

IInn  aa  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  RRAA  ttrriiaallss
7777

  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ffoollllooww--uupp  ddaattaa,,
7788

  rreeppoorrtteedd  sseerriioouuss  iinnffeeccttiioonn  ((SSII))  

rraatteess  wweerree  bbeettwweeeenn  44..77
7777

  aanndd  55..77
7788

//110000  PPYY..  OOppppoorrttuunniissttiicc  iinnffeeccttiioonn  rraatteess  wweerree  00..2233//110000  PPYYss..
7777

  

IInn  ppoossttmmaarrkkeettiinngg  ssttuuddiieess,,
7788--8811

  aanndd  pprroossppeeccttiivvee  ooppeenn  llaabbeell  ttrriiaallss,,
8811

  iinnffeeccttiioonnss  wweerree  tthhee  mmoosstt  

ffrreeqquueenntt  AAEE
7788

  ((rraatteess  aarroouunndd  1100%%
8800,,8811

  aanndd  aallssoo  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueenntt  SSAAEEss
7799  

((rraatteess  aarroouunndd  44%%))..
8800,,8811

  

TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  SSII  wwaass  bbaacctteerriiaall  ppnneeuummoonniiaa..
7799

  TThhee  iinncciiddeennccee  ooff  iinnffeeccttiioonnss,,  SSII,,  aanndd  sseerriioouuss  

rreessppiirraattoorryy  iinnffeeccttiioonn  wweerree  lloowweerr  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  lleessss  tthhaann  22  yyeeaarrss  ddiisseeaassee  dduurraattiioonn..
8811

  IInn  tthhee  

TTAAMMAARRAA  ssttuuddyy,,
8822

  55..22%%  ooff  ppaattiieennttss  rreeppoorrtteedd  SSAAEEss,,  mmoossttllyy  iinnffeeccttiioonnss,,  aanndd  33  ppaattiieennttss  pprreemmaattuurreellyy  

ddiissccoonnttiinnuueedd  tthhee  ssttuuddyy  dduuee  ttoo  SSII..  AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  ppoooolleedd  ddaattaa  ffrroomm  TTCCZZ  ttrriiaallss  wwiitthh  mmaattcchheedd  

ppaattiieennttss  ffrroomm  aa  llaarrggee  oobbsseerrvvaattiioonnaall  JJaappaanneessee  ccoohhoorrtt  ((IIOORRRRAA))
8833

  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  rriisskk  ooff  sseerriioouuss  

rreessppiirraattoorryy  iinnffeeccttiioonn  wwhhiillee  rreecceeiivviinngg  TTCCZZ  wwaass  ccoommppaarraabbllee  ttoo  pprreevviioouussllyy  rreeppoorrtteedd  rriisskk  ooff  sseerriioouuss  

rreessppiirraattoorryy  iinnffeeccttiioonn  iinn  ppaattiieennttss  ggiivveenn  TTNNFF  iinnhhiibbiittoorrss..  LLaanngg  eett  aall..
8844

  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  rraattee  ooff  SSII  iinn  

cclliinniiccaall  pprraaccttiiccee  mmaayy  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  cclliinniiccaall  ttrriiaallss,,  aanndd  tthhaatt  iinnccrreeaasseedd  aawwaarreenneessss  sshhoouulldd  bbee  

ooppeerraattiivvee  iinn  ppaattiieennttss  aatt  aaddvvaanncceedd  aaggee  wwiitthh  lloonngg--ssttaannddiinngg  ddiisseeaassee,,  oorr  uussee  ooff  ccoonnccoommiittaanntt  

lleefflluunnoommiiddee  oorr  pprreeddnniissoonnee..  

Malignancy 

IInn  ppoooolleedd  aannaallyysseess  ooff  RRCCTT  ppooppuullaattiioonnss  nnoo  iinnccrreeaasseedd  mmaalliiggnnaannccyy  rriisskk  vvss..  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ppllaacceebboo  

ggrroouuppss  wwaass  ffoouunndd::
7777

  IInn  tthhee  ttoocciilliizzuummaabb--  eexxppoosseedd  ppaattiieennttss,,  tthhee  mmaalliiggnnaannccyy  rraattee  wwaass  11..11//110000  PPYY,,  
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aanndd  tthhiiss  rraattee  ddiidd  nnoott  cchhaannggee  dduurriinngg  lloonngg--tteerrmm  eexxppoossuurree..  TThhiiss  iinncciiddeennccee  rraattee  wwaass  ccoommppaarraabbllee  ttoo  

aa  llaarrggee  ccoohhoorrtt  ooff  RRAA  ppaattiieennttss  oonn  ootthheerr  bbiioollooggiiccaallss,,  aanndd  mmoorreeoovveerr,,  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreennccee  ttoo  tthhee  rriisskk  iinn  tthhee  ggeenneerraall  ppooppuullaattiioonn..  AAllssoo  iinn  ccoommpprreehheennssiivvee  ppoossttmmaarrkkeettiinngg  aannaallyysseess,,  

nnoo  ssppeecciiffiicc  ppaatttteerrnnss  ooff  mmaalliiggnnaanncciieess  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd..
8800,,8811

  

Gastrointestinal (GI) Side Effects 

TThhee  rraattee  ooff  GGII  ppeerrffoorraattiioonnss  wwaass  00..2288//110000  PPYY  aammoonngg  ppaattiieennttss  eexxppoosseedd  ttoo  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  RRCCTTss..  

TThhrreeee  ddeeaatthhss  wweerree  rreeppoorrtteedd..
7777

  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  GGII  ppeerrffoorraattiioonnss  ooccccuurrrreedd  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  hhiissttoorryy  

ooff  ddiivveerrttiiccuulliittiiss..  PPoossttmmaarrkkeettiinngg  aannaallyysseess  ffoouunndd  GGII  ddiissoorrddeerrss  rreeppoorrtteedd  iinn  44..77%%,,  iinncclluuddiinngg  00..1199%%  GGII  

ppeerrffoorraattiioonnss,,  bbuutt  ssttaannddaarrddiizzeedd  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  wwaass  ssiimmiillaarr  ttoo  aa  JJaappaanneessee  ccoohhoorrtt  ssttuuddyy  ooff  RRAA  

ppaattiieennttss..
8800

  

Transaminase elevations; TCZ and Hepatitis 

AAmmoonngg  ppaattiieennttss  rraannddoommiizzeedd  ttoo  TTCCZZ,,  ppoooolleedd  ddaattaa  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  99..55%%  hhaadd  iinnccrreeaasseess  ooff  aallaanniinnee  

ttrraannssaammiinnaassee  ((AALLTT))  tthhaatt  wwaass  mmoorree  tthhaann  33  ttiimmeess  tthhee  uuppppeerr  nnoorrmmaall  lleevveell  ((>>33××UULLNN)),,  aanndd  33..11%%  

ddeevveellooppeedd  iinnccrreeaasseedd  aassppaarrttaattee  ttrraannssaammiinnaassee  ((AASSTT))  >>33××  UULLNN..
7777

  WWhhiillee  ttoocciilliizzuummaabb  wwaass  mmoossttllyy  

ccoonnttiinnuueedd,,  ttoocciilliizzuummaabb  ddoossee  wwaass  rreedduucceedd  iinn  11..66%%,,  99..33%%  ooff  ppaattiieennttss  sshhoorrttllyy  iinntteerrrruupptteedd  tthheerraappyy,,  

aanndd  22..33%%  wwiitthhddrreeww  ffrroomm  ttrreeaattmmeenntt  bbeeccaauussee  ooff  eelleevvaatteedd  lliivveerr  ffuunnccttiioonn  tteessttss..  LLiivveerr  eennzzyymmee  

eelleevvaattiioonnss  ffoorr  mmoorree  tthhaann  55  ttiimmeess  tthhee  UULLNN  wweerree  sseeeenn  iinn  77..22%%  ((AALLTT)),,  aanndd  22..66%%  ((AASSTT)),,  bbuutt  oonnllyy  lleedd  

ttoo  ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn  iinn  22..33%%  ooff  tthhee  eexxppoosseedd  ppooppuullaattiioonn..  OOff  nnoottiiccee,,  ppaattiieennttss  oonn  TTCCZZ  mmoonnootthheerraappyy  

hhaadd  lleessss--pprroonnoouunncceedd  ttrraannssaammiinnaassee  eelleevvaattiioonnss  tthhaann  ddiidd  ppaattiieennttss  oonn  ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerraappyy..
7777

  TThhiiss  

wwaass  aallssoo  ccoonnffiirrmmeedd  iinn  ooppeenn  llaabbeell  ttrriiaallss,,  wwhheerree  lliivveerr  eennzzyymmeess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  oonnllyy  iinn  

ppaattiieennttss  wwiitthh  ccoonnccoommiittaanntt  MMTTXX..
8855

  IImmppoorrttaannttllyy,,  nnoo  hheeppaattiittiiss  oorr  ddrruugg--iinndduucceedd  lliivveerr  iinnjjuurryy  wwaass  
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aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttrraannssaammiinnaassee  eelleevvaattiioonnss..
7777  

HHoowweevveerr,,  hhiissttoollooggiicc  aasssseessssmmeenntt  rreevveeaalleedd  aa  ccaassee  ooff  

hheeppaattoocceelllluullaarr  nneeccrroossiiss  aafftteerr  ttoocciilliizzuummaabb  uussee  iinn  aann  RRAA  ppaattiieenntt,,  bbuutt  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  ccoouulldd  bbee  

ccoonnttiinnuueedd  nneevveerrtthheelleessss..
8866

  

Serum Lipids 

AA  CCoocchhrraannee  rreevviieeww  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  RRAA
8877

  ffoouunndd  RRAA  ppaattiieennttss  oonn  TTCCZZ  tthheerraappyy  aatt  hhiigghheerr  rriisskk  ffoorr  

ddyysslliippiiddeemmiiaa..  IInn  tthhiiss  ppoooolleedd  aannaallyyssiiss,,  ttoottaall  cchhoolleesstteerrooll,,  LLDDLL,,  HHDDLL,,  aanndd  ttrriiggllyycceerriiddeess  iinnccrreeaasseedd  

aafftteerr  ttoocciilliizzuummaabb  ssttaarrtt  ffrroomm  bbaasseelliinnee  ttoo  wweeeekk  66,,  bbuutt  tthheenn  ssttaabbiilliizzeedd..  PPaattiieennttss  wwhhoo  ssttaarrtteedd  lliippiidd--

lloowweerriinngg  tthheerraappyy  rreessppoonnddeedd  wweellll  ––  aann  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  wwaass  aallssoo  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  aa  mmeettaa--aannaallyyssiiss  

ooff  JJaappaanneessee  ssttuuddiieess
8888

  wwhhiicchh  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  2299%%  ooff  ppaattiieennttss  hhaadd  ttoo  ssttaarrtt  ssttaattiinn  tthheerraappyy  dduurriinngg  

TTCCZZ..  NNoottaabbllyy,,  iinn  tthhiiss  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  ssiixx  RRCCTTss  aanndd  tthheeiirr  lloonngg--tteerrmm  eexxtteennssiioonnss,,  tthhee  aatthheerrooggeenniicc  

iinnddeexx  ooff  eennrroolllleedd  ppaattiieennttss  ddiidd  nnoott  cchhaannggee..
8888

  PPoossttmmaarrkkeettiinngg  aannaallyysseess  aallssoo  rreeppoorrtteedd  ddyysslliippiiddeemmiiaa  

iinn  55..99%%  ooff  ppaattiieennttss
7799

  tthhaatt  wwaass  nnoott  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  sseerriioouuss  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  ddiisseeaasseess..  

Hemoglobin, Platelet count, neutrophil count 

WWhhiillee  nnoorrmmaalliizzaattiioonn  ooff  hheemmoogglloobbiinn  lleevveellss  iinn  aanneemmiicc  ppaattiieennttss  iiss  uussuuaallllyy  oobbsseerrvveedd,,  nneeuuttrroopphhiillss  

aanndd  tthhrroommbbooccyytteess  ddeeccrreeaassee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  dduurriinngg  TTCCZZ  tthheerraappyy::
7777

  IInn  ppoooolleedd  TTCCZZ  ppooppuullaattiioonnss  ooff  

RRCCTTss,,  1133  ppaattiieennttss  ddeevveellooppeedd  ggrraaddee  33  tthhrroommbbooccyyttooppeenniiaa  ((TTPP;;  ≥≥  2255  ttoo  <<  5500  ××  1100
99
//LL  ppllaatteelleettss)),,  aanndd  

1199  ppaattiieennttss  ggrraaddee  44  TTPP  ((  <<  2255  ××  1100
99
//LL  ppllaatteelleettss)),,  rreessuullttiinngg  iinn  oonnee  sseerriioouuss  bblleeeeddiinngg  eevveenntt  tthhaatt  

rreessoollvveedd  ddeessppiittee  TTCCZZ  ccoonnttiinnuuaattiioonn..
7777

  AAss  aallssoo  rreeppoorrtteedd  iinn  ooppeenn  llaabbeell  ssttuuddiieess,,
8855

  wwhhiittee  bblloooodd  cceellll  

ccoouunnttss  ddeeccrreeaasseedd  dduurriinngg  ttoocciilliizzuummaabb  tthheerraappyy  iinn  ppaattiieennttss  rraannddoommiizzeedd  ttoo  TTCCZZ::  GGrraaddee  33  

((nneeuuttrroopphhiill  ccoouunntt  00..55  ttoo  <<  11..00  ××  1100
99
//LL))  aanndd  ggrraaddee  44  ((nneeuuttrroopphhiill  ccoouunntt  <<  00..55  ××  1100

99
//LL))  nneeuuttrrooppeenniiaa  

iinn  tthhee  TTCCZZ  ggrroouuppss  ooff  RRCCTTss  wwaass  rreeppoorrtteedd  iinn  44..11%%  aanndd  00..66%%  ooff  ppaattiieennttss..  6677%%  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  
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ggrraaddee  44  nneeuuttrrooppeenniiaa  ddiissccoonnttiinnuueedd  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  wwhhiittee  bblloooodd  ccoouunnttss  rreettuurrnneedd  ttoo  nnoorrmmaall  iinn  aallll  

eexxcceepptt  oonnee  ppaattiieenntt,,  wwhhoo  hhaadd  nneeuuttrrooppeenniiaa  aallrreeaaddyy  aatt  bbaasseelliinnee..  AAllll  ppaattiieennttss  wwhhoo  ccoonnttiinnuueedd  

ttoocciilliizzuummaabb  eexxppeerriieenncceedd  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  nneeuuttrrooppeenniiaa..  IInn  oonnee  ppaattiieenntt,,  nneeuuttrrooppeenniiaa  ((ggrraaddee  33))  

wwaass  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  sseerriioouuss  iinnffeeccttiioonn..  

Others 

OOnnee  ccaassee  ooff  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss  rreellaappssee  wwhhiillee  oonn  ttoocciilliizzuummaabb  wwaass  rreeggaarrddeedd  aass  SSUUSSAARR  ((ssuussppeecctteedd  

uunneexxppeecctteedd  sseerriioouuss  aaddvveerrssee  rreeaaccttiioonn))..
8899

  LLaassttllyy,,  aa  ccaassee  rreeppoorrtt  ooff  lleeuukkooeenncceepphhaallooppaatthhyy  iinn  aann  RRAA  

ppaattiieenntt  tthhaatt  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  ccaauusseedd  bbyy  aa  mmeecchhaanniissmm  rreellaatteedd  ttoo  ttoocciilliizzuummaabb  hhaass  bbeeeenn  

ppuubblliisshheedd..
9900
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Tables 

TTaabbllee  SS11..  MMeeddlliinnee::  MMeeddiiccaall  SSuubbjjeecctt  HHeeaaddiinnggss  ((MMeeSSHH))  aanndd  sseeaarrcchh  tteerrmmss,,  aanndd  tthhee  PPIICCOO  aapppprrooaacchh  uusseedd  iinn  tthhee  ssyysstteemmaattiicc  

lliitteerraattuurree  sseeaarrcchh..  

MMeeddlliinnee::  MMeeddiiccaall  SSuubbjjeecctt  HHeeaaddiinnggss  ((MMeessHH))  aanndd  SSeeaarrcchh  TTeerrmmss  

((ttoocciilliizzuummaabb  oorr  aacctteemmrraa  oorr  rrooaacctteemmrraa  oorr  aattlliizzuummaabb  oorr  MMRRAA  oorr  IINNNN  oorr  ssiillttuuxxiimmaabb  oorr  ((CCNNTTOO$$  aanndd  ""332288""))  oorr  AAHH6644  oorr  AAHH6655  oorr  BBEE44  oorr  BBEE88  oorr  

NNII--11220022  oorr  ssiirruukkuummaabb  oorr  ((CCNNTTOO$$  aanndd  ""113366""))  oorr  AALLDD551188$$  oorr  RREEGGNN8888$$  oorr  NNII11220011  oorr  oollookkiizzuummaabb  oorr  CCDDPP66003388  oorr  ssaarriilluummaabb  oorr  rrhh--PPMM$$  oorr  

BBMMSS994455442299  oorr  $$994455442299  oorr  SSAARR115533119911  oorr  $$115533119911))..mm__ttiittll..  oorr  ((rreecceeppttoorr  oorr  mmoonnoocclloonnaall  oorr  aannttiibboodd$$  oorr  bblloocckk$$))..mm__ttiittll..  oorr  iill--66..mmpp..  oorr  

IInntteerrlleeuukkiinn--66//  

  

PPIICCOO  

PPooppuullaattiioonn  PPaattiieennttss  ddiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  cchhrroonniicc  iinnffllaammmmaattoorryy  rrhheeuummaattoollooggiicc  ddiisseeaassee  

IInntteerrvveennttiioonn  IILL--66  ppaatthhwwaayy  iinnhhiibbiittiioonn  

CCoonnttrrooll  NNoo  IILL--66  ppaatthhwwaayy  iinnhhiibbiittiioonn  

OOuuttccoommee  EEffffiiccaaccyy  aatt  ffoollllooww--uupp::  

••  DDiisseeaassee  aaccttiivviittyy  

••  FFuunnccttiioonn  

••  RRaaddiiooggrraapphhiicc  oouuttccoommee  

SSaaffeettyy  

  

TTaabbllee  SS22..  JJaaddaadd  ssccoorriinngg
11
  ooff  RRCCTTss  tthhaatt  iinnvveessttiiggaatteedd  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  

  

SSTTUUDDYY  //  AAuutthhoorr  YYeeaarr  ooff  

ppuubblliiccaattiioonn  

JJaaddaadd  

SSccoorree  

OOPPTTIIOONN  22000088  55  

TTOOWWAARRDD  22000088  44  

RRAADDIIAATTEE  22000088  33  

RROOSSEE  22001122  33  

LLIITTHHEE  22001111  33  

NNCCTT0000110066553355  OOnnggooiinngg  nnaa..  

TT
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oo
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ii   
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nn
oo

  

vv
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.   

CC
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ii   

NNCCTT0000889911002200  OOnnggooiinngg  nnaa..  

        

CChhooyy  22000011  44  

NNiisshhiimmoottoo  22000044  44  

AAMMBBIITTIIOONN  22001100  33  

SSAATTOORRII  22000099  44  TT
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ZZ
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oo
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oo
  

SSAAMMUURRAAII  22000077  44  
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TTaabbllee  SS33..  CClliinniiccaall  rreessppoonnssee  rraatteess  aafftteerr  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  RRCCTTss  eennrroolllliinngg  ppaattiieennttss  wwiitthh  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss..  qq22ww==  bbiiwweeeekkllyy  

Trial Treatment JIA patients Patient 

N 

Patient age 

[range yrs] 

Clinical response Follow-Up 

ACR30pedi/50/70: 

85/85/71% (TCZ) 

vs.24/11/8% (PL)  

12 weeks
2
 

ACR30pedi/50/70: 

88/89/65% 

1 year
4
 

TENDER-trial
2,4,5

 TCZ 8 mg/kg 

q2w vs. PL 

IR to NSAIDs and 

steroids 

112 2-17 

ACR70 and 90: 88% and 

71% (TCZ) 

2 years
5
 

Yokota et al. 2008
3
 TCZ 8 mg/kg 

q2w vs. PL 

TCZ responders 

(ACR30pedi and 

CRP) after a 6 

week open lable 

lead-in phase 

56 2-19 ACR30 pedi 80 vs. 17% 

(PL) 

12 weeks 

NCT00642460 

2012
9
 

TCZ 12mg 

q2w vs. PL 

patients <30kg 112 2-17 interim ACR30pedi: 

85.3% (TCZ)/ 24.3% (PL)  

12 weeks 

  

TTaabbllee  SS44..  AAggeennttss  uusseedd  ffoorr  IILL--66  ssuupppprreessssiioonn::  ttaarrggeett  ssttrruuccttuurreess;;  iinnddiiccaattiioonnss  aanndd  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  eevviiddeennccee..  MMaaBB==  mmoonnoocclloonnaall  

aannttiibbooddyy,,  IILL--66RR……IInntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr,,  RRAA==rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  JJIIAA==jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss,,  AAooSSDD==aadduulltt  oonnsseett  SSttiillll’’ss  

ddiisseeaassee,,  SSLLEE==ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  eerryytthheemmaattoossuuss,,  SSSScc==ssyysstteemmiicc  sscclleerroossiiss,,  PPMMRR==ppoollyymmyyaallggiiaa  rrhheeuummaattiiccaa,,  IIBBDD==iinnffllaammmmaattoorryy  bboowweell  

ddiisseeaassee,,  SSppAA==sseerroonneeggaattiivvee  ssppoonnddyyllooaarrtthhrrooppaatthhyy,,  TTRRAAPPSS==ttuummoorr  nneeccrroossiiss  ffaaccttoorr  rreecceeppttoorr--aassssoocciiaatteedd  ppeerriiooddiicc  ssyynnddrroommee,,  

CCIINNCCAA==cchhrroonniicc  iinnffaannttiillee  nneeuurroollooggiicc,,  ccuuttaanneeoouuss,,  aarrttiiccuullaarr  ssyynnddrroommee,,  RRSS33PPEE==rreemmiittttiinngg  sseerroonneeggaattiivvee,,  ssyymmmmeettrriiccaall  ssyynnoovviittiiss  wwiitthh  

ppiittttiinngg  eeddeemmaa,,  RRPP==rreeffrraaccttoorryy  rreellaappssiinngg  ppoollyycchhoonnddrriittiiss..  

Agent Mechanism Target 

structure 

Indication Evidence (best available) 

tocilizumab (MRA) 

administration: i.v. (if not 

stated otherwise), or s.c.(**) 

humanized 

Mab 

IL-6R RA 

RA** 

JIA 

AoSD 

SLE 

SSc 

PMR 

Vasculitis 

IBD  

SpA 

TRAPS 

CINCA 

RS3PE 

RP 

Castleman’s 

disease 

RCTs
92-105 

Phase I/II
102

 

RCTs
2,3

 

prosp. cohort
36 

Small observational
48

 

Registry
52,53 

case series
37-39 

case series
41-46 

pilot RCT
54 

RCT
63 

case report
76 

case report
75 

case report
71 

case series
72-74 

ooppeenn  llaabbeell  pprroossppeeccttiivvee
6666

 

sarilumab 

(REGN88/SAR153191) 

fully human 

IgG1 Mab 

IL-6R alpha RA 

AS 

phase I
107,108 

phase II RCT
64

 

reshaped human PM-1 

(rhPM-1) 

 IL-6R CD open label prospective
69 

BMS-945429 (ALD518) humanized 

Mab 

IL-6 RA phase II, dose rang.
 110,111

 

sirukumab (CNTO 136) human Mab 

IgG1 kappa 

IL-6 RA 

SLE 

RCT
113-115 

RCT
48,49

 

B-E8 

administration: 
#
i.v. 10 

mg/day for 10 consecutive 

days; 
##

40 mg i.v. daily for 2 

days, followed by daily doses 

murine Mab, 

IgG1 

IL-6 RA
#
 

CD
##

 

open label prospective
 

case report
70 
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of 10 mg for 82 days 

olokizumab (CDP6038) humanized 

AB  

IL-6 RA phase II, dose rang.
 116,117

 

siltuximab (INN) (CNTO 328) Mab 

(chimeric 

from human 

& murine 

proteins) 

IL-6 CD open label
68 
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1100..  IInnaabbaa  YY,,  OOzzaawwaa  RR,,  IImmaaggaawwaa  TT,,  eett  aall..  RRaaddiiooggrraapphhiicc  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ddaammaaggeedd  llaarrggee  jjooiinnttss  iinn  cchhiillddrreenn  

wwiitthh  ssyysstteemmiicc  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  ffoolllloowwiinngg  ttoocciilliizzuummaabb  ttrreeaattmmeenntt..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22001111;;7700((99))::11669933--55..  

1111..  AAookkii  CC,,  IInnaabbaa  YY,,  IImmaaggaawwaa  TT,,  eett  aall..  RRaaddiioollooggiiccaall  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ssyysstteemmiicc  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  

ttrreeaatteedd  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb,,  aann  aannttii--IILL--66  rreecceeppttoorr  mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001111,,  CChhiiggaaggoo,,  UUSSAA..  

1122..  IInnaabbaa  YY,,  AAookkii  CC,,  OOzzaawwaa  RR,,  eett  aall..  RRaaddiioollooggiicc  eevvaalluuaattiioonn  ooff  llaarrggee  jjooiinnttss  dduurriinngg  ttoocciilliizzuummaabb  ttrreeaattmmeenntt  iinn  

cchhiillddrreenn  wwiitthh  ssyysstteemmiicc  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000099;;6688((SSuuppppll  33))::772200..  

1133..  AAookkii  CC,,  IInnaabbaa  YY,,  OOzzaawwaa  RR,,  eett  aall..  EEffffeeccttss  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  oonn  rraaddiioollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss  iinn  ppoollyyaarrttiiccuullaarr  jjuuvveenniillee  

iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000099;;6688((SSuuppppll  33))::111188..  
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1144..  KKaanneekkoo  QQ,,  IImmaaggaawwaa  TT,,  KKiisshhii  TT,,  eett  aall..  DDiissccrreeppaannccyy  bbeettwweeeenn  pprrooggrreessssiioonn  ooff  jjooiinntt  ddaammaaggee  aanndd  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ssyysstteemmiicc  iinnffllaammmmaattiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssyysstteemmiicc--oonnsseett  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  

ttrreeaatteedd  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000099;;6688((SSuuppppll  33))::771199..  

1155..  IImmaaggaawwaa  TT,,  YYookkoottaa  SS,,  MMoorrii  MM,,  eett  aall..  SSaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb,,  aann  aannttii--IILL--66--rreecceeppttoorr  

mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy,,  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppoollyyaarrttiiccuullaarr--ccoouurrssee  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  

22001122  FFeebb;;2222((11))::110099--1155..  

1166..  GGuuiilllleenn  AAsstteett  CCAA,,  AAnnttoonn  PPaaggeess  FF,,  SSiiffuueetteess  GGiirraallddoo  WWAA,,  eett  aall..  JJuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  oonn  bbiioollooggiicc  

ttrreeaattmmeenntt::  nneeww  oonnsseett  aaddvveerrssee  eevveennttss..  AA  rreettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  

33))::770088..  

1177..  AAlleexxeeeevvaa  EE,,  DDeenniissoovvaa  RR,,  VVaalliieevvaa,,  eett  aall..  SSaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  ttoocciilliizzuummaabb  tthheerraappyy  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  

jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  33))::770088..  

1188..  HHoorrnneeffff  GG,,  FFooeellddvvaarrii  II,,  KKuueemmmmeerrllee--DDeesscchhnneerr  JJ,,  eett  aall..  SSwwiittcchhiinngg  ooff  bbiioollooggiiccss  iinn  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  

aarrtthhrriittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::440022..  

1199..  PPoonnttiikkaakkii  II,,  SShhaahhii  EE,,  RRoommaannoo  MM,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  1122  yyoouunngg  aadduullttss  aaffffeecctteedd  bbyy  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  

aarrtthhrriittiiss  ((JJIIAA))  nnoonn  rreessppoonnssiivvee  ttoo  ootthheerr  bbiioollooggiicc  aaggeennttss::  pprreelliimmiinnaarryy  ddaattaa  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22001111;;7700((SSuuppppll  33))::440033..  

2200..  YYoosshhiimmuurraa  MM,,  MMaakkiiyyaammaa  JJ,,  KKooggaa  TT,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  

rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  ((AAOOSSDD))..  CClliinn  EExxpp  RRhheeuummaattooll  22001100;;2288::114411--22..  

2211..  YYoosshhiiddaa  YY,,  SSaakkaammoottoo  MM,,  YYookkoottaa  KK,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iimmpprroovveedd  bbootthh  cclliinniiccaall  aanndd  llaabboorraattoorryy  

mmaanniiffeessttaattiioonnss  eexxcceepptt  ffoorr  iinntteerrlleeuukkiinn--1188  iinn  aa  ccaassee  ooff  mmuullttiippllee  ddrruugg--rreessiissiittaanntt  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  DDiisseeaassee..  

IInntteerrnnaall  MMeeddiicciinnee  22001111;;5500::11775577--6600..  

2222..  SSuummiiddaa  KK,,  YYoosshhiiffuummii  UU,,  HHoosshhiinnoo  JJ,,  eett  aall..  EEttaanneerrcceepptt--rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  wwiitthh  

tthhrroommbboottiicc  tthhrroommbbooccyyttooppeenniicc  ppuurrppuurraa  ssuucccceessssffuullllyy  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb..  CClliinn  RRhheeuummaattooll  

22001100;;2299::11119911--44..  

2233..  KKiisshhiiddaa  DD,,  OOkkuuddaa  YY,,  OOnniisshhii  MM,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttoocciilliizzuummaabb  ttrreeaattmmeenntt  iinn  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  aadduulltt--oonnsseett  

SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  cchhrroonniicc  aaccttiivvee  hheeppaattiittiiss  BB  aanndd  aammyyllooiidd  AA  aammyyllooiiddoossiiss..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  

22001111;;2211::221155--88..  

2244..  KKoobbaayyaasshhii  MM,,  TTaakkaahhaasshhii  YY,,  YYaammaasshhiittaa  HH,,  eett  aall..  BBeenneeffiitt  aanndd  aa  ppoossssiibbllee  rriisskk  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  tthheerraappyy  ffoorr  

aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  mmaaccrroopphhaaggee--aaccttiivvaattiioonn  ssyynnddrroommee..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  22001111;;2211,,  

pppp..  9922--9966..  

2255..  RReecchh  JJ,,  RRoonnnneebbeerrggeerr  MM,,  EEnnggllbbrreecchhtt  MM,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  

rreeffrraaccttoorryy  ttoo  TTNNFF  aanndd  IILL--11  bblloocckkaaddee  bbyy  IILL--66  rreecceeppttoorr  bblloocckkaaddee..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((22))::339900--22..  

2266..  SSaabbnniiss  GGRR,,  GGookkhhaallee  YYAA,,  KKuullkkaarrnnii  UUPP..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  wwiitthh  aasseeppttiicc  

mmeenniinnggiittiiss  --  eeffffiiccaaccyy  ooff  iinntteerrlleeuukkiinn--66  bblloocckkaaddee  aanndd  rreevviieeww  ooff  tthhee  lliitteerraattuurree..  SSeemmiinn  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  

22001100;;4400::336655--88..  

2277..  PPuueecchhaall  XX,,  ddee  BBaannddtt  MM,,  BBeerrtthheelloott  JJMM,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee..  AArrtthhrriittiiss  

CCaarree  &&  RReesseeaarrcchh  22001111;;6633((11))::115555--99..  



S 13 

 

2288..  PPeerrddaann--PPiirrkkmmaajjeerr  KK,,  PPrraapprroottnniikk  SS,,  TToommssiicc  MM..  AA  ccaassee  ooff  rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  

ssuucccceessssffuullllyy  ccoonnttrroolllleedd  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  aanndd  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  lliitteerraattuurree..  CClliinn  RRhheeuummaattooll  22001100;;2299::11446655--77..  

2299..  DDee  BBaannddtt  MM,,  SSaaiinntt--MMaarrccoouuxx  BB..  TToocciilliizzuummaabb  ffoorr  mmuullttiirreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee..  AAnnnn  RRhheeuumm  

DDiiss  22000099;;6688::115533--44..  

3300..  IIwwaammoottoo  MM,,  OOnniisshhii  SS,,  YYoosshhiioo  TT,,  eett  aall..  SSeerruumm  lleevveellss  ooff  IILL--1188  iinn  aadduulltt  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  dduurriinngg  tthhee  

ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000099;;6688((SSuuppppll  33))::332211..  

3311..  DDeecchhaanntt  CC,,  GGrruunnkkee  MM,,  WWiitttt  MMNN,,  eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  [[aabbssttrraacctt]]..  

AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  33))::771100..  

3322..  SSoouuaabbnnii  LL,,  BBeenn  AAbbddeellgghhaannii  KK,,  BBeellhhaajj  SS,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  uussee  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  mmuullttiirreeffrraaccttoorryy  

ssyysstteemmiicc  ffllaarree  ooff  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  aa  mmaaccrroopphhaaggee  aaccttiivvaattiioonn  ssyynnddrroommee  [[aabbssttrraacctt]]..  

AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::770055..  

3333..  SSeekkkkaacchh  YY,,  EEllggaattnnii  MM,,  EEll  KKhhaattttaabbii  AA,,  eett  aall..  LLeess  aannttaaggoonniisstteess  ddee  ll''iinntteerrlleeuukkiinnee--66  ((ttoocciilliizzuummaabb))  ddaannss  llaa  

mmaallaaddiiee  ddee  ssttiillll  rreeffrraaccttaaiirree  ddee  ll''aadduullttee..  PPrreessssee  MMeedd  22001111;;4400((77--88))::ee333333--77..  

3344..  YYoosshhiimmuurraa  MM,,  MMaakkiiyyaammaa  JJ,,  KKooggaa  TT,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  

rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt--oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  ((AAOOSSDD))..  CClliinniiccaall  &&  EExxppeerriimmeennttaall  RRhheeuummaattoollooggyy  22001100;;2288((11))::114411--22..  

3355..  MMuurraavviieevv  YY,,  PPooddrryyaaddnnoovvaa  MM,,  NNaassoonnoovv  EE,,  eett  aall..  EExxppeerriieennccee    ooff  ttoocciilliizzuummaabb  uussiinngg  ffoorr  rreessiissttaanntt  aadduulltt--

oonnsseett  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::667722..  

3366..  PPuueecchhaall  XX,,  ddee  BBaannddtt  MM,,  BBeerrtthheelloott  JJMM,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  rreeffrraaccttoorryy  aadduulltt  SSttiillll''ss  ddiisseeaassee..  AArrtthhrriittiiss  

ccaarree  &&  rreesseeaarrcchh..  22001111;;6633((11))::115555--99..  

3377..  HHaaggiihhaarraa  KK,,  KKaawwaassee  II,,  TTaannaakkaa  TT,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  aammeelliioorraatteess  cclliinniiccaall  ssyymmppttoommss  iinn  ppoollyymmyyaallggiiaa  

rrhheeuummaattiiccaa..  JJ  RRhheeuummaattoollooggyy  22001100;;3377((55))::11007755--66..  

3388..  OOggaattaa  AA,,  KKaawwaaii  MM,,  MMoorriisshhiimmaa  AA,,  eett  aall..  CClliinniiccaall  eeffffeeccttss  ooff  ttoocciilliizzuummaabb,,  aa  hhuummaanniizzeedd  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  

rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy  oonn  ppaattiieennttss  wwiitthh  aauuttooiimmmmuunnee  aanndd  iinnffllaammmmaattoorryy  ddiisseeaasseess  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22001100;;6699((SSuuppppll  33))::666644..  

3399..  ZZeeuunneerr  RRAA,,  SScchhrrooeeddeerr  JJOO..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  ttrreeaattmmeenntt  rreeffrraaccttoorryy  ppoollyymmyyaallggiiaa  rrhheeuummaattiiccaa  [[aabbssttrraacctt]]..  

AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::774444..  

4400..  BBooiiaarrddii  LL,,  MMaacccchhiioonnii  PP,,  CCaattaannoossoo  MM,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreecceenntt  oonnsseett  ppoollyymmyyaallggiiaa  

rrhheeuummaattiiccaa  ((PPMMRR))  aanndd  ccoonnttrraaiinnddiiccaattiioonnss  ttoo  sstteerrooiidd  uussee  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::668822..  

4411..  CChhrriissttiiddiiss  DD,,  HHaassssaann  NN,,  JJaaiinn  SS,,  eett  aall..  UUssee  ooff  iill--66  bblloocckkaaddee  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  llaarrggee  vveesssseell  ggiiaanntt  cceellll  

aarrtteerriittiiss  ooff  ppoollyymmyyaallggiicc  oonnsseett  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::774433..  

4422..  SSeeiittzz  MM,,  RReeiicchheennbbaacchh  SS,,  BBoonneell  HHMM,,  eett  aall..  RRaappiidd  iinndduuccttiioonn  ooff  rreemmiissssiioonn  iinn  llaarrggee  vveesssseell  vvaassccuulliittiiss  bbyy  IILL--66  

bblloocckkaaddee..  AA  ccaassee  sseerriieess..  SSwwiissss  MMeeddiiccaall  WWeeeekkllyy  22001111;;114411::ww1133115566..  

4433..  CCoohheenn  CC,,  MMeekkiinniiaann  AA,,  SSaaiiddeennbbeerrgg--KKeerrmmaannaacc''hh  NN,,  eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  rriittuuxxiimmaabb--rreeffrraaccttoorryy  

ccrryyoogglloobbuulliinneemmiiaa  vvaassccuulliittiiss..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss..  22001122;;7711((44))::662288--99..  
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4444..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  NNaakkaahhaarraa  HH,,  YYoosshhiioo--HHoosshhiinnoo  NN,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  TTaakkaayyaassuu  

aarrtteerriittiiss  uussiinngg  aa  hhuummaanniizzeedd  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy..  AArrtthhrriittiiss  &&  RRhheeuummaattiissmm  22000088;;5588::11119977--

220000..  

4455..  CCaattaannoossooss  MMGG,,  MMaaggnnaannii  LL,,  PPiippiittoonnee  NN,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb::  aa  nnoovveell  tthheerraappyy  ffoorr  ppaattiieennttss  wwiitthh  llaarrggee--

vveesssseell  vvaassccuulliittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001111,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA..  

4466..  UUnniizzoonnyy  SS,,  AArriiaass--UUrrddaanneettaa  LL,,  MMiilloossllaavvsskkyy  EE,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  llaarrggee  vveesssseell  

vvaassccuulliittiiss  ((ggiiaanntt  cceellll  aarrtteerriittiiss,,  TTaakkaayyaassuu  aarrtteerriittiiss))  aanndd  ppoollyymmyyaallggiiaa  rrhheeuummaattiiccaa::  aa  ccaassee  sseerriieess..  AArrtthhrriittiiss  CCaarree  

RReess  ((HHoobbookkeenn))..  22001122  JJuunn  55..  ddooii::  1100..11000022//aaccrr..2211775500..  [[EEppuubb  aahheeaadd  ooff  pprriinntt]]..  

4477..  CCaaññaass  CC,,  IIzzqquuiieerrddoo  JJHH,,  BBoonniillllaa  FF,,  eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  ooff  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy  ((ttoocciilliizzuummaabb))  iinn  

CCoolloommbbiiaann  ppaattiieennttss  wwiitthh  TTaakkaayyaassuu''ss  aarrtteerriittiiss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::668811..  

4488..  IIlllleeii  GGGG,,  SShhiirroottaa  YY,,  YYaarrbboorroo  CCHH,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  eerryytthheemmaattoossuuss::  ddaattaa  oonn  ssaaffeettyy,,  

pprreelliimmiinnaarryy  eeffffiiccaaccyy,,  aanndd  iimmppaacctt  oonn  cciirrccuullaattiinngg  ppllaassmmaa  cceellllss  ffrroomm  aann  ooppeenn--llaabbeell  pphhaassee  II  ddoossaaggee--eessccaallaattiioonn  

ssttuuddyy..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22001100;;6622::554422--5522..  

4499..  SSzzeeppiieettoowwsskkii  JJCC,,  NNiillggaannuuwwoonngg  SS,,  WWoozznniiaacckkaa  AA,,  eett  aall..  AA  pphhaassee  11,,  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--

ccoonnttrroolllleedd,,  mmuullttiippllee,,  iinnttaavveennoouuss,,  aasscceennddiinngg--ddoossee  ssttuuddyy  ooff  CCNNTTOO  113366  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ccuuttaanneeoouuss  oorr  

ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  eerryytthheemmaattoossuuss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::331144..  

5500..  SSzzeeppiieettoowwsskkii  JJCC,,  NNiillggaannuuwwoonngg  SS,,  WWoozznniiaacckkaa  AA,,  eett  aall..  11226688  --  AA  PPhhaassee  11,,  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  

ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  mmuullttiippllee,,  iinnttrraavveennoouuss,,  aasscceennddiinngg--ddoossee  ssttuuddyy  ooff  ssiirruukkuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  

ccuuttaanneeoouuss  oorr  ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  eerryytthheemmaattoossuuss  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001111,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA..  

5511..  SShhiimmaa  YY,,  KKuuwwaahhaarraa  YY,,  MMuurroottaa  HH  eett  aall..  TThhee  sskkiinn  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssyysstteemmiicc  sscclleerroossiiss  ssoofftteenneedd  dduurriinngg  tthhee  

ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  aannttii--IILL--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy  ttoocciilliizzuummaabb..  RRhheeuummaattoollooggyy  22001100;;4499((1122))::22440088--1122..  

5522..  MMeeuunniieerr  MM,,  MMaattuuccccii--CCeerriinniicc  MM,,  MMaauurreerr  BB,,  eett  aall..  OOuuttccoommeess  ooff  ssyysstteemmiicc  sscclleerroossiiss  aassssoocciiaatteedd  

ppoollyyaarrtthhrriittiiss  ppaattiieennttss  ttrreeaatteedd  bbyy  bbiiootthheerraappiieess  ttoocciilliizzuummaabb  oorr  aabbaattaacceepptt::  AA  EEUUSSTTAARR  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ssttuuddyy  

[[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::666600..  

5533..  MMeeuunniieerr  MM,,  eett  aall..  11446622  --  OOuuttccoommeess  ooff  SSyysstteemmiicc  SScclleerroossiiss  AAssssoocciiaatteedd  PPoollyyaarrtthhrriittiiss  PPaattiieennttss  TTrreeaatteedd  bbyy  

BBiiootthheerraappiieess  TToocciilliizzuummaabb  oorr  AAbbaattaacceepptt::  AA  EEUUSSTTAARR  OObbsseerrvvaattiioonnaall  SSttuuddyy  PPoosstteerr  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001111,,  

CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA..  

5544..  IIttoo  HH,,  TTaakkaazzooee  MM,,  FFuukkuuddaa  YY,,  eett  aall..  AA  ppiilloott  rraannddoommiizzeedd  ttrriiaall  ooff  aa  hhuummaann  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  

mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy  iinn  aaccttiivvee  CCrroohhnn''ss  ddiisseeaassee..  GGaassttrrooeenntteerroollooggyy  22000044;;112266((44))::998899--9966..  

5555..  DDeell  CCaassttiilllloo  PPiinnooll  NN,,  GGoosssseecc  LL,,  SSppaarrssaa  LL,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  rreeffrraaccttoorryy  

ssppoonnddyyllooaarrtthhrriittiiss::  rreeppoorrtt  ooff  55  ppaattiieennttss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::334433..  

5566..  CCoohheenn  JJDD,,  FFeerrrreeiirraa  RR,,  JJoorrggeennsseenn  CC..  AAnnkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss  rreeffrraaccttrroorryy  ttoo  ttuummoorr  nneeccrroossiiss  ffaaccttoorr  

bblloocckkaaddee  rreessppoonnddss  ttoo  ttoocciilliizzuummaabb..  JJ  RRhheeuummaattooll  22001111;;3388((77))::11557722..  

5577..  HHeenneess  JJCC,,  HHoorrggeerr  MM,,  GGuueennaayyddiinn  II,,  eett  aall..  MMiixxeedd  rreessppoonnssee  ttoo  ttoocciiiizzuummaabb  ffoorr  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss..  AAnnnn  

RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((1122))::22221177--88..  

5588..  BBrruullhhaarrtt  LL,,  NNiisssseenn  MMJJ,,  CChheevvaalllliieerr  PP,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss  aanndd  

CCrroohhnn''ss  ddiisseeaassee  rreeffrraaccttoorryy  ttoo  TTNNFF  aannttaaggoonniissttss..  JJooiinntt  BBoonnee  SSppiinnee  22001100;;7777::662255--66..  
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5599..  SShhiimmaa  YY,,  TToommiittaa  TT,,  IIsshhiiii  TT,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb,,  aa  hhuummaanniizzeedd  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy,,  

aammeelliioorraatteedd  cclliinniiccaall  ssyymmppttoommss  aanndd  MMRRII  ffiinnddiinnggss  ooff  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  

22001111;;2211::443366--99..  

6600..  WWeennddlliinngg  DD,,  RRaaccaaddoott  EE,,  WWiijjddeenneess  JJ..  CCoommbbiinnaattiioonn  tthheerraappyy  ooff  aannttii  CCDD44  aanndd  aannttii  IILL66  mmoonnoocclloonnaall  

aannttiibbooddiieess  iinn  ccaassee  ooff  sseevveerree  ssppoonnddyyllaarrtthhrrooppaatthhyy..  JJ  RRhheeuummaattooll  11999933;;2200((22))::225599--6622..  

  

6611..  DDuuddlleerr  JJ,,  AAuubbrryy--RRoozziieerr  BB..  TToocciilliizzuummaabb  iinn  aaxxiiaall  ssppoonnddyyllaarrtthhrrooppaatthhiieess::  aabboouutt  1188  ccaasseess  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  

RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::112288..  

6622..  TTaannaakkaa  TT,,  KKuuwwaahhaarraa,,  SShhiimmaa  YY,,  eett  aall..  SSuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  oorr  rreeaaccttiivvee  aarrtthhrriittiiss  wwiitthh  aa  hhuummaanniizzeedd  aannttii--

iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy,,  ttoocciilliizzuummaabb..  AArrtthhrriittiiss  aanndd  RRhheeuumm  22000099;;6611((1122))::11776622--44..  

6633..  SSiieeppeerr,,  JJ..  TToocciilliizzuummaabb  iiss  nnoott  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss  ((AASS))::  rreessuullttss  ooff  aa  

pphhaassee  22,,  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  mmuullttiicceennttrree,,  rraannddoommiisseedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  

RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll  33))::111100..  

6644..  SSiieeppeerr  JJ,,  IInnmmaann  RRDD,,  BBaaddaallaammeennttii  SS,,  eett  aall..  SSaarriilluummaabb  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aannkkyylloossiinngg  ssppoonnddyylliittiiss::  

rreessuullttss  ooff  aa  pphhaassee  22,,  rraannddoommiizzeedd..  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  

RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::111111..  

6655..  OOggaattaa  AA,,  UUmmeeggaakkii  NN,,  KKaattaayyaammaa  II,,  eett  aall..  PPssoorriiaattiicc  aarrtthhrriittiiss  iinn  ttwwoo  ppaattiieennttss  wwiitthh  aann  iinnaaddeeqquuaattee  

rreessppoonnssee  ttoo  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb..  JJooiinntt  BBoonnee  SSppiinnee  22001122;;7799((11))::8855--77..  

6666..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  KKaannaakkuurraa  YY,,AAoozzaassaa  KK,,  eett  aall..  HHuummaanniizzeedd  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy  ttrreeaattmmeenntt  

ooff  mmuullttiicceennttrriicc  CCaassttlleemmaann  ddiisseeaassee..  BBlloooodd  22000055;;110066((88))::22662277--3322..  

6677..  EEuurrooppeeaann  MMeeddiicciinneess  AAggeennccyy  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  MMeeddiicciinneess  ffoorr  HHuummaann  UUssee  ((EEMMEEAA))..  AAsssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt  ffoorr  

RRooAAcctteemmrraa..  22000099;;DDoocc..RReeff..::  EEMMEEAA//2266227766//22000099  

6688..  VVaann  RRhheeee  FF,,  FFaayyaadd  LL,,  VVoooorrhheeeess  PP,,  eett  aall..  SSiillttuuxxiimmaabb,,  aa  nnoovveell  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy,,  

ffoorr  CCaassttlleemmaann''ss  ddiisseeaassee..  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  OOnnccoollooggyy  22001100;;2288((2233))::33770011--88..  

6699..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  SSaassaaii  MM,,  SShhiimmaa  YY..  eett  aall..  IImmpprroovveemmeenntt  iinn  CCaassttlleemmaann''ss  ddiisseeaassee  bbyy  hhuummaanniizzeedd  aannttii--

iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy  tthheerraappyy..  BBlloooodd  22000000;;9955((11))::5566--6611..  

7700..  BBeecckk  JJTT,,  HHssuu  SSMM,,  WWiijjddeenneess  JJ,,  eett  aall..  BBrriieeff  rreeppoorrtt::  aalllleevviiaattiioonn  ooff  ssyysstteemmiicc  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  CCaassttlleemmaann''ss  

ddiisseeaassee  bbyy  mmoonnoocclloonnaall  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  aannttiibbooddyy..  NNEEJJMM  11999944;;333300((99))::660022--55..  

7711..  TTaannaakkaa  TT,,  HHaaggiihhaarraa  KK,,  SShhiimmaa  YY,,  eett  aall..  TTrreeaattmmeenntt  ooff  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  rreemmiittttiinngg  sseerroonneeggaattiivvee,,  

ssyymmmmeettrriiccaall  ssyynnoovviittiiss  wwiitthh  ppiittttiinngg  ooeeddeemmaa  wwiitthh  aa  hhuummaaiinnzzeedd  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy,,  

ttoocciilliizzuummaabb..  RRhheeuummaattoollooggyy  22001100;;4499::882244--66..  

7722..  KKeemmttaa  LLeekkppaa  FF,,  BByyeerrss  KKrraauuss  VV,,  CChheevvaalliieerr  XX,,  eett  aall..  11995577  --  BBiioollooggiiccss  iinn  rreellaappssiinngg  ppoollyycchhoonnddrriittiiss::  aa  

lliitteerraattuurree  rreevviieeww..  SSeemmiinn  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm..  22001122;;4411((55))::771122--99..  

7733..  YYuuddoohh  KK,,  OOkkaa  HH,,  YYaammaannoo  YY,,  eett  aall..  RReellaappssiinngg  ppoollyycchhoonnddrriittiiss  iinn  JJaappaann::  eeppiiddeemmiioollooggiicc  ssttuuddyy  ooff  223399  ccaasseess  

[[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  33))::330011..  

7744..  KKaawwaaii  MM,,  HHaaggiihhaarraa  KK,,  HHiirraannoo  TT,,  eett  aall..  SSuussttaaiinneedd  rreessppoonnssee  ttoo  ttoocciilliizzuummaabb,,  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  

aannttiibbooddyy,,  iinn  ttwwoo  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreeffrraaccttoorryy  rreellaappssiinngg  ppoollyycchhoonnddrriittiiss..  RRhheeuummaattoollooggyy  22000099;;4488::331188--99..  
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7755..  MMaattssuubbaarraa  TT,,  HHaasseeggaawwaa  MM,,  SShhiirraaiisshhii  MM,,  eett  aall..  AA  sseevveerree  ccaassee  ooff  cchhrroonniicc  iinnffaannttiillee  nneeuurroollooggiicc,,  

ccuuttaanneeoouuss,,  aarrttiiccuullaarr  ssyynnddrroommee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  bbiioollooggiicc  aaggeennttss..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22000066;;5544((77))::22331144--2200..  

7766..  VVaaiittllaa  PPMM,,  RRaaddffoorrdd  PPMM,,  TTiigghhee  PPJJ,,  eett  aall..  RRoollee  ooff  iinntteerrlleeuukkiinn--66  iinn  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  ttuummoorr  nneeccrroossiiss  ffaaccttoorr  

rreecceeppttoorr  --  aassssoocciiaatteedd  ppeerriiooddiicc  ssyynnddrroommee..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22001111;;6633((44))::11115511--55..  

7777..  SScchhiiffff  MMHH,,  KKrreemmeerr  JJMM,,  JJaahhrreeiiss  AA,,  eett  aall..  IInntteeggrraatteedd  ssaaffeettyy  iinn  ttoocciilliizzuummaabb  cclliinniiccaall  ttrriiaallss..  AArrtthhrriittiiss  

RReesseeaarrcchh  &&  TThheerraappyy  22001111;;1133::RR114411..  

7788..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  MMiiyyaassaakkaa  NN,,  YYaammaammoottoo  KK,,  eett  aall..  LLoonngg--tteerrmm  ssaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb,,  aann  aannttii--

IILL--66  rreecceeppttoorr  mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy,,  iinn  mmoonnootthheerraappyy,,  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ((tthhee  SSTTRREEAAMM  

ssttuuddyy))::  eevviiddeennccee  ooff  ssaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  iinn  aa  55--yyeeaarr  eexxtteennssiioonn  ssttuuddyy..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000099;;6688::11558800--44..  

7799..  KKooiikkee  TT,,  HHaarriiggaaii  MM,,  IInnookkuummaa  SS,,  eett  aall..  PPoossttmmaarrkkeettiinngg  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  rrhheeuummaattooiidd  

aarrtthhrriittiiss  iinn  JJaappaann::  iinntteerriimm  aannaallyyssiiss  ooff  33888811  ppaattiieennttss..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((1122))::22114488--5511..  

8800..  TTaakkeeuucchhii  TT,,  HHaarriiggaaii  MM,,  IInnookkuummaa  SS,,  eett  aall..  PPoossttmmaarrkkeettiinngg  ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  rrhheeuummaattooiidd  

aarrtthhrriittiiss  iinn  JJaappaann  iinntteerriimm  aannaallyyssiiss  ooff  66442244  ppaattiieennttss  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700((SSuuppppll  33))::661100..  

8811..  YYaammaannaakkaa  HH,,  HHaarriiggaaii  MM,,  IInnookkuummaa  SS,,  eett  aall..  TThhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  eeaarrllyy  iinntteerrvveennttiioonn  bbyy  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  

rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  --  ffuullll  aannaallyyssiiss  ooff  aallll--ccaassee  ppoossttmmaarrkkeettiinngg  ssuurrvveeiillllaannccee  iinn  77,,990011  ppaattiieennttss  iinn  JJaappaann  

[[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll  33))::118844..  

8822..  BBuurrmmeesstteerr  GGRR,,  FFeeiisstt  EE,,  KKeellllnneerr  HH,,  eett  aall..  EEffffeeccttiivveenneessss  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  iinntteerrlleeuukkiinn  66--rreecceeppttoorr  

aannttaaggoonniisstt  ttoocciilliizzuummaabb  aafftteerr  44  aanndd  2244  wweeeekkss  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  

IIIIIIbb  rreeaall--lliiffee  ssttuuddyy  ((TTAAMMAARRAA))..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001111;;7700::775555--99..  

8833..  HHoosshhii  DD,,  NNaakkaajjiimmaa  AA,,  IInnoouuee  EE,,  eett  aall..  IInncciiddeennccee  ooff  sseerriioouuss  rreessppiirraattoorryy  iinnffeeccttiioonnss  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  

rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  22001122;;2222((11))::112222--77..  

8844..  LLaanngg  VVRR,,  EEnnggllbbrreecchhtt  MM,,  RReecchh  JJ,,  eett  aall..  RRiisskk  ooff  iinnffeeccttiioonnss  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ppaattiieennttss  ttrreeaatteedd  wwiitthh  

ttoocciilliizzuummaabb  ––  aa  rreettrroossppeeccttiivvee  ddaattaa--aannaallyyssiiss..  RRhheeuummaattoollooggyy  ((OOxxffoorrdd))..  22001122  MMaayy;;5511((55))::885522--77..  

8855..  YYaammaannaakkaa  HH,,  TTaannaakkaa  YY,,  IInnoouuee  EE,,  eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  aanndd  ttoolleerraabbiilliittyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  

ppaattiieennttss  sseeeenn  iinn  ddaaiillyy  cclliinniiccaall  pprraaccttiiccee  iinn  JJaappaann::  rreessuullttss  ffoorrmm  aa  rreettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ((RREEAACCTTIIOONN  ssttuuddyy))..  

MMoodd  RRhheeuummaattooll  22001111;;2211::112222--3333..  

8866..  MMaahhaammiidd  MM,,  MMaaddeerr  RR,,  SSaaffaaddii  RR..  HHeeppaattoottooxxiicciittyy  ooff  TTCCZZ  aanndd  aannaakkiinnrraa  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  

mmaannaaggeemmeenntt  ddeecciissiioonnss..  CClliinn  PPhhaarrmmaaccooll  22001111;;  33::3399--4433..  

8877..  SSiinngghh  JJAA,,  BBeegg  SS,,  LLooppeezz--OOlliivvoo  MMAA..  TToocciilliizzuummaabb  ffoorr  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss..  AArrtt..  NNoo..::  

CCDD000088333311..DDOOII::1100..11000022//1144665511885588..CCDD000088333311..ppuubb22,,  22001100,,  CCoocchhrraannee  DDaattaabbaassee  ooff  SSyysstteemmaattiicc  RReevviieewwss,,  

VVooll..  77..  

8888..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  IIttoo  KK,,  TTaakkaaggii  NN,,  eett  aall..  SSaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  pprrooffiilleess  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  mmoonnootthheerraappyy  iinn  

JJaappaanneessee  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  ssiixx  iinniittiiaall  ttrriiaallss  aanndd  ffiivvee  lloonngg--tteerrmm  

eexxtteennssiioonnss..  MMoodd  RRhheeuummaattooll  22001100;;2200((33))::222222--3322..  

8899..  RRuubbbbeerrtt--RRootthh  AA,,  FFeeiisstt  EE,,  BBrraauunn  JJ,,  eett  aall..  EEffffeeccttiivveenneessss  aafftteerr  44  aanndd  2244  wweeeekkss  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  nnoovveell  

iinntteerrlleeuukkiinn--66  ((iill--66))  rreecceeppttoorr  iinnhhiibbiittoorr  ttoocciilliizzuummaabb  ((TTCCZZ))  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ((RRAA))  ––  

ffiinnaall  rreessuullttss  ooff  tthhee  TTAAMMAARRAA  ssttuuddyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  33))::554433..  
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9900..  KKoobbaayyaasshhii  KK,,  OOkkaammoottoo  YY,,  IInnoouuee  HH,,  eett  aall..  LLeeuukkooeenncceepphhaallooppaatthhyy  wwiitthh  ccooggnniittiivvee  iimmppaaiirrmmeenntt  ffoolllloowwiinngg  

ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ((RRAA))..  IInntteerrnn  MMeedd  22000099;;4488((1155))::11330077--99..  

9911..  JJoonneess  GG,,  SSeebbbbaa  AA,,  GGuu  JJ,,  eett  aall..  CCoommppaarriissoonn  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  mmoonnootthheerraappyy  vveerrssuuss  mmeetthhoottrreexxaattee  

mmoonnootthheerraappyy  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  tthhee  AAMMBBIITTIIOONN  ssttuuddyy..  AAnnnn  

RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((11))::  8888--9966..  

9922..  CChhooyy  EEHH,,  IIsseennbbeerrgg  DDAA,,  GGaarrrroooodd  TT,,  eett  aall..  TThheerraappeeuuttiicc  bbeenneeffiitt  ooff  bblloocckkiinngg  iinntteerrlleeuukkiinn--66  aaccttiivviittyy  wwiitthh  aann  

aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  aa  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  

ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  ddoossee--eessccaallaattiioonn  ttrriiaall..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22000022;;4466((1122))::33114433--5500..  

9933..  GGeennoovveessee  MMCC,,  MMccKKaayy  JJDD,,  NNaassoonnoovv  EELL,,  eett  aall..  IInntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  iinnhhiibbiittiioonn  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  

rreedduucceess  ddiisseeaassee  aaccttiivviittyy  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  wwiitthh  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  ddiisseeaassee--mmooddiiffyyiinngg  

aannttiirrhheeuummaattiicc  ddrruuggss..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22000088;;5588((1100))::22996688--8800..  

9944..  SSmmoolleenn  JJSS,,  BBeeaauulliieeuu  AA,,  RRuubbbbeerrtt--RRootthh  AA,,  eett  aall..  EEffffeecctt  ooff  iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  iinnhhiibbiittiioonn  wwiitthh  

ttoocciilliizzuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ((OOPPTTIIOONN  ssttuuddyy))::  aa  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  

rraannddoommiisseedd  ttrriiaall..  LLaanncceett  22000088;;337711((99661177))::998877--9977..  

9955..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  HHaasshhiimmoottoo  JJ,,  MMiiyyaassaakkaa  NN,,  eett  aall..  SSttuuddyy  ooff  aaccttiivvee  ccoonnttrroolllleedd  mmoonnootthheerraappyy  uusseedd  ffoorr  

rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  aann  IILL--66  iinnhhiibbiittoorr  ((SSAAMMUURRAAII))::  eevviiddeennccee  ooff  cclliinniiccaall  aanndd  rraaddiiooggrraapphhiicc  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aann  xx  

rraayy  rreeaaddeerr--bblliinnddeedd  rraannddoommiisseedd  ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall  ooff  ttoocciilliizzuummaabb..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22000077;;6666((99))::11116622--77..  

9966..  KKrreemmeerr  JJMM,,  BBllaannccoo  RR,,  BBrrzzoosskkoo  MM,,  eett  aall..  TToocciilliizzuummaabb  iinnhhiibbiittss  ssttrruuccttuurraall  jjooiinntt  ddaammaaggee  iinn  rrhheeuummaattooiidd  

aarrtthhrriittiiss  ppaattiieennttss  wwiitthh  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnsseess  ttoo  mmeetthhoottrreexxaattee..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22001111;;6633((33))::660099--2211..  

9977..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  MMiiyyaassaakkaa  NN,,  YYaammaammoottoo  KK,,  eett  aall..  SSttuuddyy  ooff  aaccttiivvee  ccoonnttrroolllleedd  ttoocciilliizzuummaabb  mmoonnootthheerraappyy  

ffoorr  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ppaattiieennttss  wwiitthh  aann  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  mmeetthhoottrreexxaattee  ((SSAATTOORRII))::  ssiiggnniiffiiccaanntt  

rreedduuccttiioonn  iinn  ddiisseeaassee  aaccttiivviittyy  aanndd  sseerruumm  vvaassccuullaarr  eennddootthheelliiaall  ggrroowwtthh  ffaaccttoorr  bbyy  IILL--66  rreecceeppttoorr  iinnhhiibbiittiioonn..  

MMoodd  RRhheeuummaattooll  22000099;;1199((11))::1122--99..  

9988..  MMaaiinnii  RRNN,,  TTaayylloorr  PPCC,,  SSzzeecchhiinnsskkii  JJ,,  eett  aall..  DDoouubbllee--bblliinndd  rraannddoommiizzeedd  ccoonnttrroolllleedd  cclliinniiccaall  ttrriiaall  ooff  tthhee  

iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttaaggoonniisstt,,  ttoocciilliizzuummaabb,,  iinn  EEuurrooppeeaann  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  wwhhoo  hhaadd  

aann  iinnccoommpplleettee  rreessppoonnssee  ttoo  mmeetthhoottrreexxaattee..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  22000066;;5544((99))::22881177--2299..  

9999..  NNiisshhiimmoottoo  NN,,  YYoosshhiizzaakkii  KK,,  MMiiyyaassaakkaa  NN,,  eett  aall..  TTrreeaattmmeenntt  ooff  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  wwiitthh  hhuummaanniizzeedd  aannttii--

iinntteerrlleeuukkiinn--66  rreecceeppttoorr  aannttiibbooddyy::  aa  mmuullttiicceenntteerr,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall..  AArrtthhrriittiiss  RRhheeuumm  

22000044;;5500((66))::11776611--99..  

110000..  DDoouuggaaddooss  MM,,  KKiisssseell  KK,,  SShheeeerraann  TT,,  eett  aall..  AAddddiinngg  ttoocciilliizzuummaabb  oorr  sswwiittcchhiinngg  ttoo  ttoocciilliizzuummaabb  

mmoonnootthheerraappyy  iinn  mmeetthhoottrreexxaattee  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnddeerrss::  2244--wweeeekk  ssyymmppttoommaattiicc  aanndd  ssttrruuccttuurraall  rreessuullttss  ooff  aa  

22--yyeeaarr  rraannddoommiisseedd  ccoonnttrroolllleedd  ssttrraatteeggyy  ttrriiaall  iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ((AACCTT--RRAAYY))..  22001122  MMaayy  55..  [[EEppuubb  aahheeaadd  

ooff  pprriinntt]],,  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss,,  pppp..  1100..11113366//aannnnrrhheeuummddiiss--22001111--220011228822..  

110011..  NNCCTT0000110066553355::  AA  ssttuuddyy  ttoo  aasssseessss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  aanndd  mmeetthhoottrreexxaattee  oonn  pprreevveennttiioonn  ooff  

ssttrruuccttuurraall  jjooiinntt  ddaammaaggee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  oott  sseevveerree  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss..  

wwwwww..cclliinniiccaallttrriiaallss..ggoovv  22001122..  

110022..  EEmmeerryy  PP,,  KKeeyyssttoonnee  EE,,  TToonnyy  HHPP,,  eett  aall..  IILL--66  rreecceeppttoorr  iinnhhiibbiittiioonn  wwiitthh  ttoocciilliizzuummaabb  iimmpprroovveess  ttrreeaattmmeenntt  

oouuttccoommeess  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  rreeffrraaccttoorryy  ttoo  aannttii--ttuummoouurr  nneeccrroossiiss  ffaaccttoorr  bbiioollooggiiccaallss::  
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rreessuullttss  ffrroomm  aa  2244--wweeeekk  mmuullttiicceennttrree  rraannddoommiisseedd  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22000088;;6677((1111))::11551166--11552233..  

110033..  YYaazziiccii  YY,,  CCuurrttiiss  JJRR,,  IInnccee  AA,,  eett  aall..  EEffffiiccaaccyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  aaccttiivvee  

rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  aanndd  aa  pprreevviioouuss  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  ddiisseeaassee--mmooddiiffyyiinngg  aannttiirrhheeuummaattiicc  ddrruuggss::  tthhee  

RROOSSEE  ssttuuddyy..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((22))::119988--220055..  

110044..  NNCCTT0000889911002200::  AA  ssttuuddyy  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  

aarrtthhrriittiiss  wwhhoo  hhaavvee  aann  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  oorr  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ttoolleerraattee  bbiioollooggiicc  aanndd  nnoonn--bbiioollooggiicc  ddiisseeaassee  

mmooddiiffyyiinngg  aannttiirrhheeuummaattiicc  ddrruuggss  ((DDMMAARRDDss))..  wwwwww..cclliinniiccaallttrriiaallss..ggoovv  22001122..  

110055..  LLiimm
  
MMJJ,,  PPaarrkk  SSHH,,  SShhiimm  SSCC,,  eett  aall..  AA  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  mmuullttiicceenntteerr  ttrriiaall  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  

iinn  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  aaccttiivvee  RRAA  ppaattiieennttss  wwiitthh  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  mmeetthhoottrreexxaattee  iinn  KKoorreeaann  

ppooppuullaattiioonn  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::667700  

110066..  OOhhttaa  SS,,  TTssuurruu  TT,,  TTeerraaoo  KK  eett  aall..  AA  pphhaassee  II//IIII  ssttuuddyy  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ssaaffeettyy,,  pphhaarrmmaaccookkiinneettiiccss  aanndd  cclliinniiccaall  

rreessppoonnssee  ooff  ttoocciilliizzuummaabb  ffoorr  ssuubbccuuttaanneeoouuss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  

[[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100,,6699((SSuuppppll  33))::554433..  

110077..  RRaaddiinn  AARR,,  MMeelllliiss  SSJJ,,  JJaassssoonn  MM,,  eett  aall..  [[11112211]]  --  RREEGGNN8888//SSAARR115533119911,,  aa  FFuullllyy--HHuummaann  IInntteerrlleeuukkiinn--66  

RReecceeppttoorr  MMoonnoocclloonnaall  AAnnttiibbooddyy,,  RReedduucceess  AAccuuttee  PPhhaassee  RReeaaccttaannttss  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  RRhheeuummaattooiidd  AArrtthhrriittiiss::  

PPrreelliimmiinnaarryy  OObbsseerrvvaattiioonnss  ffrroomm  PPhhaassee  11  SSttuuddiieess  [[aabbssttrraacctt]]..  22001100,,  AACCRR,,  AAttllaannttaa,,  UUSSAA..  

110088..  HHuuiizziinnggaa  TTWW,,  KKiivviittzz  AAJJ,,  RReellll--BBaakkaallaarrsskkaa  MM,,  eett  aall..  SSaarriilluummaabb  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  mmooddeerraattee--ttoo--sseevveerree  

rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss::  rreessuullttss  ooff  aa  pphhaassee  22,,  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ssttuuddyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((SSuuppppll33))::6600..  

110099..  SShhaakkiibb  SS,,  FFrraanncciiss  BB,,SSmmiitthh  JJ,,  eett  aall..  [[11112244]]  --  SSaaffeettyy,,  PPhhaarrmmaaccookkiinneettiiccss  aanndd  PPhhaarrmmaaccooddyynnaammiiccss  ooff  

AALLDD551188  ((BBMMSS--994455442299)),,  aa  HHiigghh--AAffffiinniittyy  MMoonnoocclloonnaall  AAnnttiibbooddyy  DDiirreecctteedd  AAggaaiinnsstt  IInntteerrlleeuukkiinn--66  ((IILL--66))  

AAddmmiinniisstteerreedd  bbyy  SSuubbccuuttaanneeoouuss  IInnjjeeccttiioonn::  AA  PPhhaassee  II  TTrriiaall  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001100,,  AAttllaannttaa,,  UUSSAA..  

111100..  MMeeaassee  PP,,  SSttrraanndd  VV,,  SShhaallaammbbeerriiddzzee  LL,,  eett  aall..  IInnhhiibbiittiioonn  ooff  IILL--66  wwiitthh  AALLDD551188  iimmpprroovveess  ddiisseeaassee  aaccttiivviittyy  

iinn  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ttrriiaallss  iinn  aa  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  ddoossee--rraannggiinngg  pphhaassee  22  

ttrriiaall  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001100;;6699((SSuuppppll  33))::9988..  

111111..  MMeeaassee  PP,,  SSttrraanndd  VV,,  SShhaallaammbbeerriiddzzee  LL,,  eett  aall..  AA  pphhaassee  IIII,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  rraannddoommiisseedd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd  

ssttuuddyy  ooff  BBMMSS994455442299  ((AALLDD551188))  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  wwiitthh  aann  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  ttoo  

mmeetthhoottrreexxaattee..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  22001122;;7711((77))::11118833--99..  

111122..  HHssuu,,  BB..  [[22663311]]  RReessuullttss  FFrroomm  aa  22--PPaarrtt,,  PPrrooooff--ooff--CCoonncceepptt,,  DDoossee--RRaannggiinngg,,  RRaannddoommiizzeedd,,  DDoouubbllee--BBlliinndd,,  

PPllaacceebboo--CCoonnttrroolllleedd,,  PPhhaassee  22  SSttuuddyy  ooff  SSiirruukkuummaabb,,  aa  HHuummaann  AAnnttii--IInntteerrlleeuukkiinn--66  MMoonnoocclloonnaall  AAnnttiibbooddyy,,  iinn  

AAccttiivvee  RRhheeuummaattooiidd  AArrtthhrriittiiss  PPaattiieennttss  DDeessppiittee  MMeetthhoottrreexxaattee  TThheerraappyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AACCRR  22001111,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA..  

111133..  HHssuu  BB,,  ZZhhoouu  BB,,  SSmmoolleenn  JJSS,,  eett  aall..  PPrrooooff--ooff--ccoonncceepptt  ffoorr  CCNNTTOO  113366,,  aa  hhuummaann  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn--66  

mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy,,  iinn  aa  mmuullttiicceenntteerr,,  rraannddoommiizzeedd,,  ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  pphhaassee  22  ssttuuddyy  iinn  

ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ddeessppiittee  mmeetthhoottrreexxaattee  tthheerraappyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22001111;;7700((SSuuppppll  33))::445599..  

111144..  WWeennddlliinngg  DD,,  RRaaccaaddoott  EE,,  WWiijjddeenneess  JJ..  TTrreeaattmmeenntt  ooff  sseevveerree  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  bbyy  aannttii--iinntteerrlleeuukkiinn  66  

mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy..  JJ  RRhheeuummaattooll  11999933;;2200((22))::225599--6622..  
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111155..  HHssuu  BB,,  SShheenngg  SS,,  SSmmoolleenn  JJSS,,  eett  aall..  RReessuullttss  ffrroomm  aa  22--ppaarrtt,,  pprrooooff--ooff--ccoonncceepptt,,  ddoossee--rraannggiinngg,,  rraannddoommiizzeedd,,  

ddoouubbllee--bblliinndd,,  ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd,,  pphhaassee  22  ssttuuddyy  ooff  ssiirruukkuummaabb,,  aa  hhuummaann  aannttii--iill--66  mmoonnoocclloonnaall  aannttiibbooddyy,,  iinn  

ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss  ddeessppiittee  mmeetthhoottrreexxaattee  tthheerraappyy  [[aabbssttrraacctt]]..  AAnnnn  RRhheeuumm  DDiiss  

22001122;;7711((SSuuppppll  33))::118888..  

111166..  NNCCTT0011446633005599..  EEffffiiccaaccyy  aanndd  SSaaffeettyy  ooff  OOllookkiizzuummaabb  WWiitthh  RRhheeuummaattooiidd  AArrtthhrriittiiss  WWiitthh  PPrreevviioouussllyy  FFaaiilleedd  

ttoo  AAnnttii--ttuummoorr  NNeeccrroossiiss  FFaaccttoorr  ((AAnnttii--TTNNFF))  TThheerraappyy..  wwwwww..cclliinnccaallttrriiaallss..ggoovv  22001122..  

111177..  NNCCTT0011553333771144..  TThhee  lloonngg--tteerrmm  ssaaffeettyy  aanndd  eeffffiiccaaccyy  ooff  oollookkiizzuummaabb  ((CCDDPP66003388))  wwiitthh  aaccttiivvee  rrhheeuummaattooiidd  

aarrtthhrriittiiss..  wwwwww..cclliinniiccaallttrriiaallss..ggoovv  22001122..  


