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Multipl Skleroz (MS) genç eriflkinleri etkileyen, merkezi sinir
sistemini tutan olas›l›kla otoimmün, nöro-dejeneratif ve nöro-inf-
lamatuar özellikler tafl›yan bir hastal›kt›r. MS genellikle ataklarla
seyretmesi ve süregen olabilmesi nedeniyle hastalarda yaflam
kalitesini ciddi derecede k›s›tlamakta ve özürlülü¤e yol açabil-
mektedir. Hastalar›n %80’inde hastal›¤›n ikinci veya üçüncü de-
kat›nda önemli nörolojik disfonksiyona neden olan progresif bir
seyir gözlenir (1). MS hastalar›nda doku hasar›n›n temel patofiz-
yolojik mekanizmas›nda inflamasyonla demyelinizasyon ve akso-
nal dejenerasyon iliflkisi rol almaktad›r. Son y›llarda bu yönde
kullan›ma giren tedavi seçenekleri hastal›¤›n seyrine ve özürlülü-

¤üne olumlu yönde etki gösterebilmektedir. Uzun dönemli tedavi
seçenekleri ele al›nd›¤›nda “hangi hasta tedavi edilmelidir?” so-
rusu önemlidir. Çok uzun aral›klarla atak geçiren ve MR aktivite-
sinin yo¤un olmad›¤› relapsing-remitting (RRMS) hastalar göre-
celi benign MS kabul edilerek aksi yönde bir farkl›laflma olmad›k-
ça tedaviye bafllanmas› gerek görülmeyebilir. Buna karfl›l›k s›k
atak geçiren hastalarda immunmodulatuar tedavilerin erken
bafllanmas› uygundur. Ancak ardarda ataklar geçiren klinik sey-
ri h›zl›, MR yo¤unlu¤u fazla ve giderek art›fl gösteren hastalarda
inflamatuar faz›n erken dönemde bask›lanmas›n›n uzun vadeli
daha olumlu sonuçlar yarata¤› öne sürülmekte ve baz› yazarlar-

AABBSSTTRRAACCTT
Multiple sclerosis is a chronic neuro-inflammatory and neuro-degenerative disea-
se of the CNS which may present and progress heterogeneously. It is rather a
spectrum and currently there is some evidence that long term treatments may be
effective for its relapsing forms.  Such treatments have been shown to reduce the
number of attacks and MRI-related disease burden with the probability to slow
progression. These long term treatments are considered to have mostly an anti-
inflammatory activity. Interferon beta group drugs and glatiramer acetate are li-
kely to exert their therapeutic effects through a number of different mechanisms
but probably the main one is anti-inflammatory being through such mechanisms,
but their efficacy is limited. Immunosuppressive drugs such as Mitoxantrone and
Cyclophosphamide are accepted to have a more potent anti-inflammatory effect
with better efficacy, but with more serious adverse effects. Natalizumab is one of
the new players in the field with a supposedly better efficacy than the interferon
betas or glatiramer acetate, but yet carries an increased risk of being associated
with progressive mulifocal leukoencepalopathy as a serious side effect. As not all
patients with MS progress and end up with disability, long-term treatments may
not be necessary for every individual, who receives the diagnosis of MS. It is the
MS neurologist who should consider first whether the patient should be put on
long term treatment and once such a decision is given, then which one. The
agents to be selected should be determined according to the benefit-risk ratio for
each patient individually. In this review these issues are discussed. (Archives of
Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 26-36)
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ÖÖZZEETT  
Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sistemini tutan nöro-dejeneratif ve nöro-inf-
lamatuar özellikler tafl›yan klinik ve patolojik davran›fl› heterojen olan bir hasta-
l›klar grubudur. Bu  yer alan atakl› tipinde uzun dönem koruyucu tedavilerin kul-
lan›m› uygundur. Nitekim uzun dönem koruyucu tedavilerin atak s›kl›¤›n› ve MR
aktivitesini azaltt›¤›, hastal›¤›n seyrini yavafllatabildi¤i bilinmektedir.  Uzun dö-
nem tedaviler ço¤unlukla anti-inflamatuar etki göstermekte olup interferon be-
ta grubu ilaçlar ve glatiramer asetat’›n önde gelen etki mekanizmalar›n›n da or-
ta derecede anti-inflamatuar etki oldu¤u kabul edilmekle birlikte etkinlikleri s›-
n›rl›d›r. Mitoxantron ve Siklofosfamid gibi immünsupresif ilaçlar hastal›¤a karfl›
daha etkili bir anti-inflamatuar etki gösterirler, fakat yan etkileri de daha ciddi-
dir. ‹nterferonlar ve glatiramer asetattan olas›l›kla daha etkili olan Natalizumab
yak›n zamanda kullan›ma girmifltir, fakat düflük oranda dahi olsa PML’ye yol aç-
ma riski tafl›maktad›r. Tüm MS hastalar›nda hastal›k ilerleme göstermedi¤inden
ve sakatl›kla sonuçlanmad›¤›ndan her hastada uzun dönem koruyucu tedavi ge-
rekli olmayabilir. Hangi hastaya tedavi bafllanaca¤› ve hangi tedavinin seçilece-
¤ine MS konusunda uzman nörolo¤un karar vermesi uygun olacakt›r. Tedavi se-
çene¤ine risk-yarar oran›na göre bireysel/hasta-odakl› olarak karar verilmesi
uygundur. Bu bölümde MS hastalar›nda uzun dönem koruyucu tedavi yaklafl›m-
lar› tart›fl›lacakt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 26-36)
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ca Mitoxantrone veya Cyclophosphamide ile 6 ay-1 y›l boyunca
indüksiyon tedavisine bafllan›lmas› ve bu tedavilere ek olarak ve-
ya bu tedavilerin bitiminde uzun dönemli immunmodulatuar teda-
vilerin eklenmesi önerilmektedir. ‹mmünsupresif tedavilerin özel-
likle Mitoksantrone ve k›smen de Cyclophosphamidein ciddi yan
etkilerinin olmas› kullan›mlar› aç›s›ndan sorun yaratmakta ve bu
tedavilerin erken dönemde rutin uygulamaya girmesini güçlefltir-
mektedir. Yak›n zamanda kullan›ma sunulan Natalizumab
(Tysabri) etkin olmas›na karfl›n kullananlarda düflük oranda dahi
olsa PML’ye yol açma riski tafl›d›¤›ndan, günümüzde genel ola-
rak MS tedavisinde birinci seçenek olarak kullan›lmamaktad›r.
Nitekim, günümüzde Natalizumab kullan›m› en az bir y›ldan beri
uzun dönemli immunmodulatuar tedavilerden birini alan, buna
ra¤men bu süre içinde hala atak geçiren ve MRG’de hastal›k ak-
tivitesinin devam etti¤inin görüldü¤ü durumlarda gündeme gel-
mektedir. Yak›n gelecekte yeni bir tedavi olarak kullan›ma sunul-
mas› beklenen Alemtuzumab’›n da MS’in erken döneminde kulla-
n›lacak bir di¤er seçenek olmas› beklenmektedir. Önümüzdeki
y›llarda da özellikle oral formdaki uzun dönemli MS tedavilerinin
kullan›ma girmesi beklenmektedir. 

Bu bölümde MS hastalar›nda uzun dönem koruyucu tedavi
yaklafl›mlar› gözden geçirilecektir. 

MS’in ilerlemesi/seyri üzerinde etkili olan uzun dönem teda-
viler iki ana bafll›k alt›nda toplanmaktad›r.

1- ‹mmunmodulatuar tedaviler

‹nterferonlar (‹nterferon β-1a, ‹nterferon β-1b)
Glatiramer acetate 
Natalizumab

2- ‹mmunsupressif tedaviler

Mitoxantrone
Cyclophosphamide
Azathiopurine
Methotrexate

‹mmunmodulatuar tedaviler

Günümüzde kullan›lan immunmodulatuar tedaviler piyasaya
ç›kma dönemlerine göre anlat›lacakt›r.

‹nterferon Beta-1b

‹nterferon beta-1b’nin (IFN-β-1b) kullan›mda bulunan pre-
parat› günafl›r› subkutan yap›lan Betaferon isimli ilaçt›r. RRMS
hastalar›nda kuzey Amerika’da ilk onaylanan ilaçt›r. Sistemik
olarak uygulanan IFN-β’n›n etkinli¤ini gösteren ilk çal›flma çift
kör plasebo kontrollü Kuzey Amerika IFN-β-1b çal›flmas›d›r (2).
Çal›flmaya RRMS, EDSS skoru <5 ve son 2 y›l içinde 2’den fazla
atak geçirmifl olan hastalar al›nm›flt›r. Plasebo, subkutan güna-
fl›r› 1,6 mIU IFN veya 8 mIU IFN alan gruplara ayr›lan 372 hasta-
n›n verileri toplanm›flt›r. 2 y›l›n sonunda çal›flman›n sonuçlar›na
göre 8 mIU IFN alan hastalar›n y›ll›k atak say›s› plaseboya göre
üçte bir oran›nda azalm›flt›r. Atak say›s›nda azalma fliddetli atak

geçirenlerde %50'dir. Ataks›z takip edilen hasta yüzdesinde de
IFN yönünde anlaml› bir farkl›l›k mevcuttur. ‹lk ata¤a kadar ge-
çen ortalama süre anlaml› derecede uzam›fl olup, plasebo ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda 8 mIU grubunda yaklafl›k iki kat daha uzun-
dur. Bu çal›flmadaki hastalar bafllang›çta ve y›ll›k olarak MRG
taramalar› ile de¤erlendirilmifltir. Alt› haftal›k aralarla 52 hasta-
dan oluflan alt grupta yeni geliflen ya da büyüyen lezyonlar öl-
çülerek MRG aktivitesi belirlenmifltir. IFN 8 mIU ile tedavi edilen
grupta MRG aktivitesi plaseboya göre %80 azalm›flt›r. T2 a¤›rl›k-
l› görüntülerle ölçülen MRG lezyon yükü tedavi grubunun 2. y›-
l›nda anlaml› derecede daha azd›r. Çal›flma sürecinde yer alan
tüm hastalar›n MRG verileri IFN tedavisinden dramatik bir yan›t
al›nmaya devam edildi¤ini göstermifltir.

IFN-β-1b sekonder progresif MS (SPMS) hastalar›nda da
denenmifltir. Avrupa'da 1998'de yap›lan çok merkezli, çift kör
randomize bir klinik çal›flmada (3). EDSS 3-6,5 aras›nda olan ve
son 2 y›l içinde en az 2 atak geçirmifl 718 SPMS hastas›na 8 mI-
U IFN-β-1b veya plasebo verilmifltir. Sonuçta IFN ile tedavi edi-
len grupta progresyonda %22 azalma gözlenmifl bu da benzer
özürlülük düzeyine ulafl›lmada 12 ayl›k bir gecikme sa¤lam›flt›r.
Tekerlekli sandalyeye ba¤›ml› hale gelme (EDSS 7 ve üzeri) de
9 ay gecikmifltir. IFN ile tedavi edilen hastalar›n nüks s›kl›¤› ve
gadolinyum tutan lezyonlarla ölçülen MRG aktivitesi de anlaml›
derecede azalm›flt›r. Ayr›ca lezyon yükünde anlaml› derecede
bir azalma varken MR spektroskopisi ile ölçülen N-asetil aspar-
tat sinyal kayb›nda (nöronal/aksonal kayb›n bir ölçütü) az da ol-
sa bir düflüfl gözlenmifltir. Ancak, serebral atrofi geliflimi üzeri-
ne etkinli¤i net de¤ildir. SPMS’de IFN-β-1b kullan›m› ile ilgili
ikinci çal›flma Kuzey Amerika’da 939 hasta üzerinde yap›lm›flt›r.
Bu çift-kör kontrollü çal›flmada hastalar ya plasebo ya da güna-
fl›r› subkutan enjeksiyonlarla 8 mIU IFN-β-1b ya da ortalama
9.6mIU IFN-β-1b alm›fllard›r. Avrupa IFN-‚-1b çal›flmas›n›n aksi-
ne bu çal›flma ile özürlülük derecelerinde plasebo ve tedavi
gruplar› aras›nda bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. Ancak nüks say›-
s›, MRG aktivitesi ve T2 lezyon yükü aç›s›ndan tedavi grubunda
olumlu olmak üzere anlaml› farkl›l›k gözlenmifltir.

16 y›ll›k IFN-β-1b sonuçlar›na göre; uzun dönem tedavi se-
çeneklerinin yeterli süre kullan›lmayan hastalara göre uzun sü-
re devam edildi¤i hastalarda progresyonun daha yavafl oldu¤u
ve erken dönemde sürekli uzun süreli tedavinin daha avantajl›
oldu¤u vurgulanmaktad›r. Nüks oran›n›n %40 azald›¤› belirtil-
mifltir (4). Ancak uzun izlenen hasta say›s›n›n çok s›n›rl› olmas›
ve tedaviye ba¤l› kalan hastalar›n (daha iyi seyir gösterme e¤i-
limi?) özellikleri MS’te kullan›lan uzun dönemli tüm tedavi ilaç-
lar›yla ilgili bu tür sonuçlar›n biraz daha temkinli de¤erlendirimi-
ni gerektirmektedir. 

‹nterferon Beta-1a

IFN-β-1a 'n›n kullan›mda bulunan iki ayr› preparat› bulunmak-
tad›r. Bunlardan ilki haftada bir kez intramusküler olarak yap›lan
Avonex, di¤eri de haftada 3 kez subkutan yap›lan Rebif isimli ilaç-
lard›r.

Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 26-36
Archives of Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 26-36
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IFN-β-1a'n›n etkinli¤ini araflt›ran ana çal›flma RRMS'i olan,
son 3 y›l içinde en az 2 atak geçirmifl ve EDSS skoru 1-3,5 aras›n-
daki 301 hastay› içermektedir. Hastalara haftada bir kez intra-
musküler 6 mIU IFN (30 mcg) veya plasebo uygulanm›flt›r (5). 6 ay
içinde EDSS ile kan›tlanm›fl en az bir puanl›k kötüleflme araflt›r›l-
m›flt›r. IFN alan hastalar›n % 22'sinde, plasebo alan hastalar›n %
35'inde EDSS skorlar›nda kötüleflme gözlenmifltir. Özellikle 2 y›l
boyunca sürekli tedavi alm›fl hastalarda ise y›ll›k nüks s›kl›¤›nda
anlaml› bir azalma gözlenmifltir. MRG 'ye göre hastal›k aktivitesi-
nin bir göstergesi olan y›ll›k gadolinyum tutan lezyonlarda anlam-
l› derecede azalma yönünde bir tedavi etkisi söz konusudur, an-
cak lezyon yükü üzerine etki 2 y›l›n sonunda anlaml› bulunmam›fl-
t›r. IFN-β-1a 'n›n Avonex formuyla yap›lan bir baflka çal›flmada,
klinik olarak izole sendromlu hastalar haftada tek doz IM IFN ile
tedavi edildiklerinde ikinci ve kesin MS düflündürecek bir atak
daha geçirip geçirmeyecekleri araflt›r›lm›flt›r (5). Bu randomize
çift kör çal›flmaya bir kez optik nörit, beyin sap›/serebellar veya
akut miyelit ata¤› geçiren ve beyin MRG'de demiyelinizasyonla
uyumlu iki veya daha fazla lezyonu olan 383 hasta dahil edilmifl-
tir. Tüm hastalar bafllang›çta atak döneminde 1 g/gün IVMP ile 3
gün boyunca tedavi edilmifller, ard›ndan da oral prednizona ge-
çilip doz azalt›lm›flt›r. Çal›flma yaklafl›k 3 y›l devam etmifl ve so-
nuçta plasebo ile tedavi edilen hastalar›n yaklafl›k % 50'si ikinci
bir atak geçirirken IFN-β-1a ile tedavi edilenlerin %35'i ikinci bir
atak geçirmifltir. Çok merkezli, plasebo kontrollü baflka bir IFN-β-
1a çal›flmas› da RRMS olan ve Kurtzke özürlülük skorlar› 0-5 ara-
s›ndaki 560 hastay› plasebo, 6 mIU (22 mcg) IFN-β-1a veya 12 mI-
U (44 mcg) IFN-β-1a uygulanan (2 y›l boyunca haftada 3 kez sub-
kutan) gruplara randomize etmifltir (6). Bu çal›flmada, nüks s›kl›-
¤›n›n azalt›lmas› (22 mcg ve 44 mcg gruplar› için, s›ras›yla, % 27
ve % 33), ataks›z hastalar›n yüzdesi, ilk nükse kadar geçen süre,
orta ve a¤›r derecedeki ataklar›n say›s›, steroid kullan›m› ve has-
taneye yat›fl aç›s›ndan her iki tedavi grubundaki hastalar da pla-
sebo grubundan daha iyi sonuçlar vermifllerdir. Gruplarda yap›-
lan MR analizleri IFN-β-1a ile tedavi edilen hastalar›n hastal›k ak-
tivitesi ve lezyon yükünün azald›¤›n› göstermifltir. Her ne kadar
yüksek doz grubunun de¤erleri daha iyi olsa da her iki doz grubu
aras›nda anlaml› derecede bir farkl›l›k söz konusu de¤ildir. Bu
çal›flman›n 2 y›l süren ve tamamen kör olarak yap›lan k›sm›n›n ar-
d›ndan plasebo grubu da 22 veya 44 mcg gruplar›na randomize
edilerek 2 y›l daha izlenmifltir. 4 y›l›n sonunda IFN etkinli¤inin de-
vam etti¤i kan›tlanm›fl ve yüksek dozlar›n daha iyi sonuç verdi¤i-
ni düflündüren kan›tlara ulafl›lm›flt›r. En önemlisi de IFN'a bafltan
beri bafllam›fl (4 y›l) gruplar›n 2 y›l plasebo ard›ndan 2 y›l IFN alan
gruba göre çok daha iyi sonuçlara ulaflm›fl olduklar›n›n belirlen-
mesi tan› sonras›nda en erken sürede tedaviye bafllanmas›n›n
daha etkili olabilece¤ini öne süren görüflleri destekler yönde de-
¤erlendirilmektedir (6). 

IFN-β-1a (Rebif) ile SPMS hastalar› üzerinde yap›lan bir ça-
l›flma da 2001'de tamamlanarak yay›nlanm›flt›r (7). Avrupa ve Ka-
nada'dan EDSS 3-6,5 aras›nda, en az 6 ay boyunca progresif kö-
tüleflme öyküsü olan, son 2 y›lda EDSS skoru bir veya daha fazla
puan ilerlemifl ve piramidal fonksiyonel skoru 2 ya da daha fazla

olan 618 SPMS hastas› çal›flmaya dahil edilmifltir. Hastalar pla-
sebo, 22 mcg veya 44 mcg subkutan haftada 3 kez IFN-β-1a ile 3
y›l boyunca tedavi edilmifllerdir. Sonuçta daha fazla nüksü olan
hastalar›n daha fazla yarar gördü¤ü belirlenmifl ve ataklarla gi-
den SPMS tiplerinin ataks›z seyreden SPMS tiplerinden daha
fazla yarar gördü¤ü düflünülmüfltür. IFN-β-1a'n›n Rebif tipiyle ya-
p›lan baflka bir çal›flmada klinik olarak muhtemel veya laboratu-
var destekli kesin MS olan hastalardaki tedavi etkinli¤i araflt›r›l-
m›flt›r (8). Hastalar belirtilerin bafllamas›ndan itibaren 3 ay içerin-
de görülmüfl ve demiyelinizan hastal›kla ilgili MR bulgular› olma-
dan çal›flmaya al›nmam›fllard›r. 308 hasta plasebo veya 
IFN-β-1a'n›n Rebif formuyla 22 mcg subkutan haftada bir kez te-
davi gruplar›na randomize edilmifltir. ETOMS çal›flmas›n›n sonu-
cu IFN-β-1a ile tedavi edilenlerin % 24’ü daha az ikinci atak ge-
çirmesidir. MR ölçümleri de IFN-β-1a kullan›m›ndan iyi yönde et-
kilenmifltir.

Hem ETOMS hem de CHAMPS çal›flmas› demiyelinizan has-
tal›klar›n MS kesin tan›s›n› almadan önce erken tedavi edilmesi-
nin etkileriyle ilgili veriler sunmaktad›r. Ancak, bu etkiler s›n›rl›
düzeydedir; CHAMPS 'da IFN-β-1a ile tedavi edilenlerin % 35'i üç
y›l içinde ikinci bir atak geçirmifltir, daha da önemlisi ayn› süre
içerisinde plasebo ile tedavi edilen hastalar›n % 50'sinin ikinci bir
atak geçirmemesidir. Dahas› bu çal›flmalarda tedavinin daha
uzun süreli faydalar› ve özürlülük üzerindeki etkileri de¤erlendi-
rilmemifltir. Tek bir ataktan sonra uzun sureli immunmodulatuar
tedavilerden fayda görecek hastalar› tan›mlamak ve onlar› akut
dissemine ensefalomiyelit gibi monofazik hastal›¤› olanlardan
ay›rmak için daha uzun süreli izleme ve verilere ihtiyaç vard›r.
2002 y›l›nda yap›lan bir çal›flmada 436 SPMS olgusunda IFN-β-1a
2 y›l boyunca kullan›lm›flt›r (9). MR ölçümleri ve nüks s›kl›¤› üze-
rindeki etki di¤er çal›flmalara benzer flekilde olumlu bulunmufltur. 

Yukar›da belirtilen immunmodulatuar tedaviler RRMS için,
IFN-β-1b ayn› zamanda SPMS için onay alm›flt›r (10). PPMS'de
bu ilaçlar›n herhangi biri ile baflar›l› olmufl bir çal›flma yoktur. 

‹nterferon-ββ1 Tedavilerinde Karfl›lafl›lan Yan Etkiler

IFN-β-1 tedavilerinin en s›k karfl›lafl›lan yan etkisi atefl, titre-
me, bafla¤r›s› ve miyaljilerle giden grip benzeri tablodur. Hastala-
r›n yar›s›nda ortaya ç›kabilir. Enjeksiyondan k›sa bir süre sonra
meydana gelir, fakat s›kl›kla 24 saatten az sürer. ‹laca düflük doz-
da (ana dozun % 25 i) bafllamak ve kademeli olarak ilac› artt›ra-
rak bir ay içinde tam doza ulaflmak bu yan etki olas›l›¤›n› azalt-
maktad›r. Öte yandan bu durumun ortaya ç›kt›¤› hastalarda en-
jeksiyon öncesi ve sonras›nda al›nacak parasetamol (1000 - 2000
mg) veya ibuprofen (400 - 800 mg) gibi NSA‹ ilaçlar söz konusu
yak›nmalar› giderebilir. Bu yan etki k›sa bir süre içinde geçebilir,
ancak baz› hastalarda yerini enjeksiyonun yap›ld›¤›n› izleyen sa-
atlerde bir k›r›kl›k hissine b›rakabilir. Bu k›r›kl›k hissi baz› hasta-
larda haftalarca, baz›lar›nda aylarca hatta tedavi yap›ld›¤› süre
boyunca görülmeye devam edebilir. Ancak tedaviyi kestirtecek
boyuta ulaflmas› nadirdir. ‹kinci s›kl›kta karfl›lafl›lan yan etki kara-
ci¤er enzimlerinde genellikle geçici olan bir yükselmedir ve has-
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talar›n üçte birinde görülebilir (11). ‹laç kesilmesini gerektirecek
art›fl normal de¤erlerin 5 kat›n›n üstündeki art›fllar olup bu durum
genelde hastalar›n % 3’ünden az›nda görülmekte ve ilac›n b›ra-
k›lmas›yla da normale dönmektedir. Hastalar›n özellikle interfe-
ron ald›klar› ilk 6 ay içinde karaci¤er enzimleri yak›ndan izlenme-
lidir. IFN-β-1 alan hastalarda laburatuar olarak ayr›ca tam kan
say›m› ve y›ll›k olarak tiroid fonksiyonlar› ve otoimmünitesinin iz-
lenmesi de gerekmektedir. Enjeksiyon yerinde k›zar›kl›k oldukça
s›k görülmekte olup subkutan enjeksiyon alan›nda deri nekrozu
ise nadir bir durumdur. IFN-β-1 tedavilerinin depresyona yol aç-
mas› ya da olan depresyonu artt›rmalar› tart›flmal› olmakla birlik-
te bu aç›dan dikkatli olunmas›nda yarar vard›r.

Glatiramer Acetate (GA) 

Glatiramer acetate'›n kullan›mda bulunan preparat› hergün
subkutan yap›lan Copaxone isimli ilaçt›r. Glatiramer acetate 4
aminoasitten oluflan (L-glutamik asit, L-lisin, L- alanin, L-tirozin)
bir polipeptittir. Antijene spesifik süpresör T hücrelerinin indüksi-
yonu, antijen sunumunun inhibisyonu, CD4 Thücrelerinden
Th1’den Th2’ye geçiflin sa¤lanmas› gibi immünolojik etki göster-
mektedir (12-14). 

RRMS 'nin tedavisinde günlük subkutan glatiramer acetate
uygulamas› kabul edilmifltir (8,15). 

RRMS olan hastalar›n glatiramer acetate (GA) ile tedavi etki-
lerini araflt›rmak için iki ayr› plasebo kontrollü çal›flma yürütül-
müfltür. ‹lki, 1987 y›l›nda yap›lan son 2 y›l içinde en az iki atak ya-
flam›fl EDSS skoru 6'dan az olan 48 hastay› içeren bir çal›flmad›r.
Hastalar günlük 20 mg GA veya plasebo alm›fllard›r (16). Bu ça-
l›flmada GA grubunda nüks s›kl›¤›nda %75'lik bir azalma gözlen-
mifltir. ‹kinci çal›flmada son 2 y›lda en az iki ata¤› olan ve EDSS
skoru <5 olan 251 RRMS hastaya 2 y›l süreyle 20 mg GA ya da pla-
sebo verilmifltir (17). Nüks s›kl›¤›nda azalma 2. y›l›n sonunda ve
35. ayda GA ile tedavi edilmifl olan grupta daha iyi saptanm›flt›r.

RRMS hastalarda glatiramer acetate klinik veya radyolojik
olarak atak s›kl›¤›n› azalt›r. Glatiramer acetate ile tedavi radyolo-
jik olarak MR’da T2 lezyonlar›n azalmas›n›, ve olas›l›kla hastal›¤›n
ilerlemesini yavafllatabilir (10). 

En az bir gadolinyum tutan lezyonu olan 239 RRMS hastas›n-
da yap›lan 9 ayl›k MRG kontrollü bir Avrupa ve Kanada çok mer-
kezli çal›flmas›nda günde 20 mg GA subkutan uygulamas›n›n za-
manla MR aktivitesi ve lezyon yükünü azaltt›¤› görülmüfltür (18).
GA 'n›n kontrast tutan lezyonlar üzerindeki etkisinin görülmesi
için 4 ay geçmesi gerekirken bu süre IFN ile haftalar düzeyinde-
dir. 9 ayda yani çal›flman›n sonunda GA ile tedavi edilen hasta-
larda gözlenen nüks h›z› anlaml› derecede (%33) gerilemifltir. Bu
çal›flman›n ilginç bir noktas› da gadolinyum tutan yeni lezyonla-
r›n ilerleyifllerinin incelenmesidir. Bunlar›n çok az› GA ile tedavi
edilen grupta kronik ‘kara delik’e dönüflmüfl olup bu durum
GA'n›n altta yatan doku y›k›m›na olan koruyucu etkisi hakk›ndaki
düflüncelere katk›da bulunmaktad›r (15).

Yak›n zamanda yay›nlanm›fl bir çift-kör, randomize, çok-mer-
kezli çal›flmada (19), GA iki farkl› oral dozda (50 mg veya 5 mg gün-

de bir defa) RRMS 'si olan hastalarda plasebo ile karfl›laflt›r›lm›fl
ancak anlaml› iyi bir etki gözlenmemifl ve bu tedavinin oral uygu-
lan›m› önerilmemifltir. Farkl› bir çal›flmada, PPMS’da subkutan
olarak verilen GA’n›n özürlülük üzerine etkisi de¤erlendirilmifltir
(20). Bu çal›flmada PPMS 'si olan toplam 943 hasta 3 y›l boyunca
subkutan GA ya da plasebo alm›fllard›r. Çal›flma PPMS tedavisin-
de glatiramer acetat›n herhangi bir etkisi oldu¤unu göstereme-
mifltir. 2 y›l›n sonunda bu tedavinin etkisi olmad›¤› gösterilince ça-
l›flma sonland›r›lm›flt›r. Bu çal›flman›n sonuçlar› PPMS hastal›¤›-
n›n ilerlemesini durdurma noktas›nda ba¤›fl›kl›k sistemini düzen-
lemede etkisiz oldu¤unu gösteren gözlemlerle uyumludur. 

Sonuç olarak glatiramer acetate RRMS hastalar›nda bir se-
çenek olarak kabul edilmektedir. Progresif hastalarda yararl› et-
kileri görülebilmekle birlikte, bu hipotezi kan›tlayarak veriler ye-
terli de¤ildir (10). 

Glatiramer acetate genellikle iyi tolere edilir. GA'n›n yan etkile-
ri subkutan enjeksiyon yerlerinde a¤r› ve deri reaksiyonu olup ge-
çicidir. Uzun süre kullan›mdan sonra subkutan atrofi - lipodistrofi
görülmüflse de ayn› duruma subkutan IFN kullan›m›nda da rastlan-
m›flt›r. Hastalar›n yaklafl›k % 15'inde enjeksiyondan hemen sonra
kendi kendini s›n›rlayan ve “panik ata¤› and›ran” geçici sistemik
bir reaksiyon geliflebilmektedir. Bu reaksiyon fasiyal k›zar›kl›k, gö-
¤üste s›k›flma, çarp›nt›, anksiyete veya dispne fleklinde görülebil-
mekte olup birkaç saniye ila 30 dakika aras›nda sürebilmektedir. 

Klinik ‹zole Sendromlar ve Erken MS’de 
‹mmunmodulatuar Tedaviler

‹zole optik nöropati, medulla spinalis ya da beyin sap› sendro-
mu fleklinde ortaya ç›kan izole sendromlarda ya da MSS nin et-
kilenmesi ile aç›klanabilecek ve MRG’de MS düflündürten semp-
tomatik ve kimi zaman asemptomatik (sessiz) lezyonlar›nda seçil-
di¤i ilk kez gözlenen nörolojik olaylar klinik izole sendrom (KIS)
olarak adland›r›lmaktad›r. Bu flekilde ortaya ç›kan izole sendrom-
larda klinik olarak kesin MS geliflme riskini (ikinci klinik atak) be-
lirlemek immunmodulatuar tedavinin (IMT) bafllanmas› aç›s›ndan
önemlidir. Tedaviye klinik izole sendrom tan›s› kondu¤u anda -er-
kenden- bafllanmas›n› destekleyen görüfllerin yo¤unluk tafl›ma-
s›na ra¤men, immunmodulatuar tedavilere her KIS (hatta her MS
tan›l› hastada) bafllanmamas›n›, tedaviye bafllarken daha seçici
davran›lmas›n› önerenler de olup, günümüzde tedaviye tam olarak
ne zaman bafllanmas› gerekti¤i konusu hala tart›flmal›d›r (21-25).
Erken tedavi yaklafl›m›n› savunanlar, IMT’lerin hastal›k ilerleyifli
üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamakta (23) ve multipl sklero-
zun erken dönemlerinde bile ortaya ç›kabilen geri dönüflsüz enf-
lamatuvar aksonal hasara ve IMT lerin daha çok bu dönemde et-
kili olacaklar›na dikkat çekmektedirler (24,26,27). MS 'de erken
antienflamatuvar tedavi etkinli¤ine yönelik ilk çal›flma Optik Nö-
rit Tedavi Çal›flmas›d›r. Bu çal›flmada tek kür 3 gün boyunca 1 g
intravenöz metilprednizolon kullan›m›n›n 2 y›l içinde MS'ye dönü-
flüm riskini yaklafl›k % 50 azaltt›¤› vurgulanm›flt›r (28). Daha son-
ras›nda iki çift kör plasebo kontrollü klinik çal›flma ile (ETOMS,
CHAMPS) MS düflündüren ilk atakl› olgularda erken interferon
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tedavinin etkinli¤i savunulmufltur (5,8). KIS hastalar›nda interfe-
ron-β-1b'nin etkinli¤ini de¤erlendiren BENEFIT çal›flmas› da ben-
zer sonuçlanm›flt›r (29). 

Tedavi konusunda daha seçici davran›lmas›n› savunanlar ise
esasen "benign" multipl skleroz varl›¤›n›n çevresinde tart›flmala-
r›n› yürütmekte ve her hastada hastal›¤›n seyrini bilmenin müm-
kün olmad›¤›n›, uzun dönemde özürlülük üzerine gösterilebilmifl
yarar›n çok s›n›rl› olmas› ve baz› hastalar›n gereksiz flekilde bu
immunmodulatuarlar› alarak bu ilaçlar›n hem psikolojk hem de fi-
ziki yan etkilerine maruz kalacaklar›n›, belki de küçük de olsa bir
bölümünün beklenen iyi etkinin tersine zarar dahi görebilecekle-
rini öne sürmektedirler (21, 30). Ayr›ca CHAMPS ve ETOMS ça-
l›flmalar›nda plasebo grubundaki hastalar›n %50’sinden fazlas›n-
da 3 y›ll›k izlem sonunda ikinci bir atak gözlenmemifl ve hastala-
r›n tedavi alt›ndaki hastalar›nda % 50’sinde de klinik ve radyolo-
jik olarak hastal›k aktivitesinin sürdü¤ü de gözlenmiflti. 

Baz› ‘klinik izole sendromlu/erken MS’li ve de ‘RRMS’li hasta-
larda hastal›k çok iyi bir gidifl gösterebilir, bu nedenle hastalar›n
tedaviye bafllanmadan önce bir süre klinik ve MR ile izlenmesi
daha uygundur. Bu hastalarda erken tedaviye ancak hastal›¤›n
gerek klinik, gerekse MR olarak aktif gitti¤inin belirlenmesiden
sonra bafllanmas› kanaatimizce daha do¤rudur (25). 

Karfl›laflt›rmal› Çal›flmalar

IFN-β-1b’nin günafl›r› yüksek doz -500mcg- yap›lan prepara-
t›n›n, gün afl›r› 250 mcg standart dozunda yap›lan IFN-β-1b ve
hergün uygulanan 20mcg GA ile etkinli¤inin karfl›laflt›r›ld›¤› BE-
YOND çal›flmas›nda yüksek dozda uygulanan IFN-β-1b’nin etkin-
li¤inin ve nüks oran›na etkisinin standart doz IFN-β-1b ve GA te-
davisine göre üstünlük tafl›mad›¤› görülmüfltür (31).

Gün afl›r› 250 mcg IFN-β-1b’n›n hergün uygulanan 20 mcg GA
ile karfl›laflt›r›ld›¤› MRG etkinlik çal›flmas› BECOME da iki grup
aras›nda anlaml› fark gözlenmemifltir. Haftada 3 kez uygulanan
44 mcg INF-β- 1a’n›n hergün uygulanan 20 mcg GA ile karfl›laflt›-
r›ld›¤› REGARD çal›flmas›nda da iki IMT aras›nda anlaml› bir fark
gözlenmemifltir (31).

Yüksek doz/s›k uygulanan IFN-β-1a [Rebif44] ve düflük
doz/seyrek uygulanan IFN-β-1a [Avonex] in karfl›laflt›r›ld›¤› EVI-
DENCE çal›flmas›nda ilk 6 ayda yüksek doz IFN-β-1a düflük doza
gore daha etkili olarak belirlenmifl ancak 1. y›ldan sonra iki pre-
parat aras›ndaki fark sabit kalm›flt›r (32). 

250 mcg subkutan günafl›r› uygulanan IFN-β-1b ve haftada
bir IM uygulanan 30 mcg IFN-β-1a 'y› karfl›laflt›ran ancak aç›k bir
çal›flma olan Ba¤›ms›z ‹nterferon Karfl›laflt›rmas›nda da (INCO-
MIN) yüksek doz/s›k uygulanan grup için daha iyi sonuçlar gös-
terilmifltir (33). 2 y›l sonra yüksek doz/s›k uygulanan gruptaki va-
kalarda büyük oranda nüks görülmezken, MRG aktivitesi de daha
az bulunmufltur. Haftal›k standart doz IFN-β-1a 'y› (30 mcg IM)
gene haftada bir kez yap›lan çift doz (60 mcg IM) ile karfl›laflt›ran
randomize çift kör bir çal›flma da ise her iki doz aras›nda anlam-
l› bir farkl›l›k gözlenmemifltir (34). 

Bu çal›flmalar sonucunda IMT ile ilgili bir dizi veri elde edilirken
beraberlerinde yeni sorular da ortaya ç›km›flt›r. INF-β preparatla-
r›nda doz mu yoksa doz s›kl›¤› m› önemlidir? Hangi hastaya hangi

ilac› bafllamak daha iyi olabilir? Tedavi süresi önemli midir? Nötra-
lizan antikor geliflimi yüksek doz IFN 'lar›n etkisini azaltabilir mi ve
bu durumda preparatlar aras›ndaki fark uzun dönemde ne olur? 

Tedavi seçiminde göz önünde bulundurulmas› gereken di¤er
etkenler ise IMT lerin yan etki profilleri, doz s›kl›¤›, uygulama yo-
lu, MS tipi, hasta seçimi ve hasta uyumu, maliyet ile geri ödeme
gibi konulard›r.

‹laç Kesimi

Hastalarda ciddi yan etkilerin varl›¤›nda, tedavinin etkisiz ol-
du¤una karar verildi¤inde (tedavi alt›nda s›k atak ve beraberinde
artan MRG aktivitesi, klinik ilerleyici özürlülük) veya hastan›n psi-
kolojik olarak direnç gelifltirdi¤i durumlarda tedavi de¤iflimi veya
durdurulmas› gündeme gelmelidir. Gebelik planland›¤›nda da 1-3
ay öncesinde immunmodülatör tedaviler kesilmelidir.

Nötralizan Antikorlar

IFN-β tedavileri s›ras›nda önce IFN-β’y› ba¤lay›c› (6-12 aylar-
da) daha sonra da bu antikorlar›n geliflti¤i hastalar›n yaklafl›k %
60’›nda nötralizan antikorlar (NAK) (özellikle 12-24. aylarda) geli-
flebilmektedir. Nötralizan antikorlar›n (NAK) geliflebilme oran›
IFN-β-1b (Betaferon) tedavisinde %23-32; IFN-β-1a (Rebif
22mcg) ile % 18.8-23.8; IFN- β-1a (Rebif 44 mcg) ile % 12.1-12.5 ve,
IFN-β-1a (Avonex) ile bu oran yaklafl›k % 2-22 olarak bildirilmifltir
(35-37). NAK geliflen hastalar›n bir k›sm›nda zaman içinde bu an-
tikorlar kaybolabilir (38). GA hastalar›nda NAK'lar ile ilgili bilgiler
s›n›rl› olmakla birlikte bu antikorlar›n gelifliminin ilac›n etkinli¤i
üzerinde anlaml› bir etkisi yoktur (39). 

IFN-β tedavileri s›ras›nda NAK’›n geliflmesinin tedavinin et-
kinli¤i üzerindeki rolleri konusundaki tart›flmalar halen sürmekte-
dir. Nitekim bu konuda EFNS ve AAN taraf›ndan haz›rlanan k›la-
vuzlar ve öneriler tam örtüflmemektedir. EFNS paneli antikorlar›n
sebat etmesi durumunda immunmodulatuar tedavilerin etkisinin
kayboldu¤unu savunarak kesilmesini savunmaktad›r. Buna kar-
fl›l›k AAN k›lavuzunda antikorlar›n varl›¤›n›n tedavi etkinli¤ini
azaltabilece¤i kabul edilmekte, ancak bu durumun her hasta için
% 100 olmayaca¤›na de¤inilerek ilaçlar›n kesilmesi sadece bu
nedenle gerekli görülmemektedir. 

Özetle hastal›k seyrini de¤ifltiren bu tip tedavilerdeki NAK’›n ro-
lünün tam olarak anlafl›lmas› zor, bunun klinik prati¤e yans›t›lmas›
ise daha da zordur. Yüksek doz, s›k aral›kl› ve subkutan uygulama-
larda NAKlar daha s›k ortaya ç›karlar ve yüksek titreleri klinik atak
ve MR aktivitesi üzerindeki ilaç etkisini azalt›r. Özürlülük üzerindeki
etkisi net de¤ildir. Baz› hastalar NAK'a ra¤men IFN tedavisiyle iyi
gidiyor gibi görünmektedirler. Baz› hastalar ise NAK olmamas›na
ra¤men IFN tedavisinden fayda görmemektedirler. Her ne kadar
klinik baflar›s›zl›¤›n herkesçe kabul edilmifl bir tan›m› olmasa da te-
daviyi de¤ifltirmeye yönelik tüm kararlar öncelikli olarak klinik duru-
ma göre al›nmal›d›r. Tedavi yan›t› iyi gitmeyen bir hastada NAK tit-
relerinin yüksek tespit edilmesi IFN d›fl› bir tedavi alternatifiyle de-
vam edilmesinin daha iyi olaca¤›n› düflündürmelidir. 
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Natalizumab (Tysabri)

Bir monoklonal antikor olan natalizumab, ‘multipl sklerozun
aktif atakl› tiplerinin’ tedavisinde monoterapi olarak kabul edil-
mifltir. Bu antikor, lökosit yüzeyindeki ·4 integrini hedefler (40).
Natalizumab ana hedefi santral sinir sisteminde ensefalitojenik
lökosit birikimini engellemektir (41). T-hücre reaktivasyonunun
ve B-hücre proliferasyonunun bozulmas› gibi di¤er etkileri olabi-
lece¤i de öne sürülmüfltür (42,43). Bir faz II çal›flmas› ilac›n belir-
gin etkinli¤i oldu¤ununun gösterilmesi üzerine (44) MS ile ilgili iki
farkl› faz III natalizumab çal›flmas› bafllat›lm›fl ve yak›n zamanda
sonuçlar› bildirilmifltir (45, 46). RRMS’da Natalizumab›n güvenlik
ve etkinli¤i (AFFIRM) çal›flmas›nda (45), son 6 ay içinde herhangi
bir immünoterapi almam›fl 942 MS hastas›na monoterapi olarak
natalizumab (28 aya kadar her 28 günde bir 300 mg intravenöz na-
talizumab veya plasebo) uygulanm›flt›r. Tedavi alan hastalar›n %
96’s›nda gadolinyum tutan yeni lezyon gözlenmezken, plasebo
grubunda bu say› % 68'dir. 1 ve 2. y›ldan sonra nüks s›kl›¤› yakla-
fl›k 2/3 azalm›fl olup natalizumab hastal›k ilerlemesini anlaml› de-
recede geciktirmifltir. RRMS’da ‹nterferon-β-1a ile beraber Na-
talizumab Verilmesinin güvenlik ve etkinli¤i (SENTINEL) çal›flma-
s› (46) natalizumab-interferon-β-1a kombinasyonunu tek bafl›na
interferon-β-1a ile karfl›laflt›rm›flt›r. ‹nterferon-β-1a alan hastalar
28 günde bir 300 mg natalizumab (n=589) ya da plasebo (n=582)
alacak flekilde randomize edilmifllerdir. Kombinasyon tedavisi
alanlar›n nüks oran› interferon-β-1a alanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
% 54 azalm›fl, bu hastalardaki MRG lezyonlar›n›n say›s› da anlam-
l› derecede düflmüfltür. 

Her iki faz III çal›flmas›n›n sonuçlar›n›n olumlu olmas›na da-
yanarak ABD’de FDA Kas›m 2004 ‘te ‘RRMS’ olgular›nda natalizu-
mab tedavisini onaylam›flt›r. Ancak, natalizumabla beraber haf-
tada bir interferon-β-1a alan iki hastada progresif multifokal lö-
koensefalopati (PML) geliflmesi nedeniyle fiubat 2005’de bu ilaç
piyasadan geri çekilmifltir (47-49). Sonuç olarak, RRMS ve Crohn
hastal›¤›na yönelik çal›flmalarda natalizumab alan tüm hastalar
güvenlik ölçütleri çerçevesinde tekrar ayr›nt›l› flekilde de¤erlen-
dirilmifllerdir (klinik, laboratuvar ve MRG) (50). Ortalama 18 ay sü-
resince natalizumaba maruz kalan yaklafl›k 3000 hasta aras›nda
hiçbir yeni PML vakas› tespit edilmemifltir. Bu bulgulara dayana-
rak ABD’de FDA Haziran 2006 ‘da di¤er tedavileri tolere edeme-
yen ya da yeterli yan›t vermeyen RRMS vakalar›’ için monotera-
pi olarak natalizumab›n kullan›m›na onay vermifltir. Avrupa ‘da
ise EMEA interferon-β ile yeterli tedaviye ra¤men yüksek hasta-
l›k aktivitesi devam eden ya da daha bafllang›çta hastal›k aktivi-
tesi yüksek olan hastalarda monoterapi tedavi olarak natalizu-
mab›n kullan›m› onaylanm›flt›r.

Multipl skleroz tedavisinde natalizumab›n keflfi yeni bir immu-
nolojik bak›fl aç›s› getirmifltir. Ancak bu monklonal antikorun yük-
sek etkinli¤ine ra¤men uzun süreli uygulamalardaki güvenlik profili
belirsizdir. Natalizumab MS patogenezinde kritik bir basamakla et-
kileflir. Bu basamak ensefalitojenik T hücrelerinin SSS k›sm›na giri-
flidir. Bu madde etki mekanizmas› sebebiyle SSS’nin immün gözeti-
mini sekteye u¤ratabilir. JC virüs reaktivasyonunun genel immüno-

supresyon sebebiyle mi yoksa bu ilac›n belirli bir etki mekanizmas›-
n›n sonucunda m› gerçekleflti¤i bilinmemektedir (51,52). JC virüs
enfeksiyonlar› ve efllik eden immünolojik de¤ifliklikler hakk›nda çok
daha fazla fley ö¤renilmesi gerekti¤i çok aç›kt›r. Böylece kar-zarar
oran›n› de¤erlendirip (53) klinik stratejiler belirlenebilecektir (54).
Nadiren erken ya da geç anaflaktik reaksiyon gözlenebilmekte, ay-
r›ca yeni bilgiler enjeksiyon sonras› ilk günler içinde dahi ciddi he-
patotoksisitenin ortaya ç›kabilece¤ini belirtmektedir.

Yeni Tedavi Denemeleri 

Alemtuzumab
T ve B lenfositleri yan›s›ra monosit ve makrofajlar›n CD52 yü-

zey antijenine karfl› etki gösteren monoklonal bir antikordur.
MS’de inflamasyonda oldukça etkili yeni bir seçenektir. Bununla
birlikte olas›l›kla kullan›laca¤› hastalar s›n›rl›d›r. Hastal›kta nöro-
dejenerasyon ve progresyonu ayn› oranda etkileyememektedir.
‹nfeksiyon riski, immün trombositopenik purpura ve otoimmün hi-
pertiroidi geliflme riski de göz önünde bulunduruldu¤unda bu ila-
c›n hastal›¤› gürültülü ve h›zl› bafllayan hastalarda kullan›m› söz-
konusu olabilir. 

Rituximab
Anti-CD20 antikoru olan rituximab B lenfositleri etkili bir bi-

çimde yoketmekte olup periferik sinir sistemini de içeren immün
kaynakl› bozukluklar›n tedavisinde baflar›l› bir flekilde kullan›la-
gelmifltir. PPMS hastalar›nda yap›lan bir çal›flmada (55) rituxima-
b›n PPMS hastalar›n›n serebrospinal s›v›lar›ndaki B hücreler
üzerindeki etkisinin s›n›rl› oldu¤u belirlenmifltir. Stuve ve ark. (56)
rituximab ile monoterapinin anlaml› derecede klinik iyileflme sa¤-
lad›¤› tedaviye dirençli bir RRMS hastas› tan›mlam›fllard›r.
MRG’deki enflamatuvar belirteçler azalm›fl ve serebrospinal s›v›
ile periferik kan dolafl›m› da B hücrelerden temizlenmifltir. Bir faz
II çal›flmas›nda (57) sürekli klinik hastal›k aktivitesi olan
RRMS’nin tedavisinde rituximab ek tedavi olarak kullan›lm›flt›r.
Tedavi bafllang›c›ndan 24 hafta sonra serebrospinal s›v›n›n B
hücrelerinden temizlendi¤i belirlenmifltir. Nöromiyelitis optika
hastalar›yla yap›lan küçük bir çal›flma da umut verici sonuçlara
ulaflm›flt›r (58). 104 RRMS hastan›n de¤erlendirildi¤i çift kör bir
çal›flma sonucunda tek doz Rituximab tedavisinin 48 hafta infla-
matuar beyin lezyonlar›n› ve klinik relapslar› azaltabildi¤i vurgu-
lanmaktad›r (59). MS hastalar›nda halen devam etmekte olan da-
ha büyük çal›flmalar›n sonuçlar› beklenmektedir. Ancak FDA’n›n
sistemik lupus eritematozus için rituximab tedavisi alm›fl 2 (10.000
aras›nda) hastada PML bildirdi¤i unutulmamal›d›r (60). Rituximab
ve PML oluflumu aras›nda nedensel bir iliflki belirlenememifl olsa
da bir tedavi seçene¤i olarak rituximab düflünülürken bu durum
da göz önüne al›nmal›d›r. 

Daclizumab
Daclizumab, interlökin-2 reseptörünün α-zinciri olan CD25

antijenini hedef al›r. Daclizumab interferon-β tedavisine tam ya-
n›t al›namayan, yüksek hastal›k aktivitesi olan MS hastalar›nda
kullan›lm›flt›r. ‹ki çal›flmada gadolinyum tutan yeni lezyonlarda
belirgin azalma (% 76'ya kadar) bildirilmifltir (61,62). Daclizumab›n
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etkinli¤ini hangi yöntemle sa¤lad›¤› biraz karmafl›kt›r. ‹mmünolo-
jik analizler, ‘natural killer’ hücrelerin uyar›lmas›n›n ilac›n immu-
nomodülatör etkisindeki temel etken oldu¤unu göstermektedir
(63). Halen devam eden bir faz II çal›flma da RRMS’de daclizuma-
b›n terapötik etkinli¤ini de¤erlendirmektedir.

Yeni Ç›kan ‹mmunomodülatörler

Antikemokinler
Düflük molekül a¤›rl›kl› proinflamatuar kemotaktik sitokinler

olan kemokinler, integrinler baflta olmak üzere adhezyon mole-
küllerini module ederek inflamatuar hücrelerin merkezi sinir sis-
temine invazyonunda rol oynarlar (kitap 20). Birçok deneysel ve
klinik çal›flma MS patogenezinde kemokin-kemokin reseptör et-
kileflimlerinin önemine iflaret etmifllerdir (64). Kemokin ba¤lant›-
s›n›n farmakolojik olarak engellenmesi umut verici bir terapötik
strateji olarak görülmektedir (65).

Yeni oral KK kemokin reseptör 1 antagonisti BX 471
(ZK811752) MS’i de içeren otoimmün hastal›klarda bir ön çal›flma
olarak pozitif sonuçlar vermifltir (66). Bu nedenle, 90 RRMS has-
tas›na 16 hafta boyunca günde üç kez 600 mg ZK811752 ya da
plasebo verilen çok-merkezli, randomize, çift-kör bir faz II çal›fl-
mas› ile ZK811752‘nin güvenlik ve etkinli¤i de¤erlendirilmifltir (67).
Sonuçta iyi tolere edilmesine ra¤men hastal›k aktivitesini göste-
ren MRG parametrelerinde anlaml› derecede bir etkinlik gözle-
nememifltir. KK kemokin reseptörü 2 ve KK kemokin reseptörü 5
gibi di¤er kemokin reseptör antagonistleri ile ilgili çal›flmalar de-
vam etmektedir (68).

FTY720 (fingolimod)
FTY720 (fingolimod) mantar metaboliti miriyosinden elde edil-

mifltir. Gelifltirilmifl immunomodülatörlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu
maddenin kendine özgü immunoregülatör özellikleri vard›r (69-
71). ‹n-vivo fosforilasyonun ard›ndan FTY720 sifingozin 1-fosfat
reseptör 1‘in seçici olmayan bir agonisti gibi davranarak ikincil
lenfatik organlardan lenfosit ç›k›fl›n› ve enflamasyon alan›na gö-
çünü engeller (72). Dendritik hücreler gibi baflka etki mekanizma-
lar›n›n da olabilece¤i göz önünde bulundurulmufltur. FTY720 pe-
riferik lenfosit say›s›n› belirgin flekilde düflürür, ancak T ve B hüc-
relerinin aktivasyonu ile T hücre haf›za fonksiyonu bozulmadan
kald›¤› için genel bir immünsupresyon oluflturmaz.

FTY720 ‘nin terapötik etkinli¤i organ transplantasyonlar› (73)
ve baz› MS hayvan modellerinde (74, 75) gösterilmifltir. Yak›n bir
zamanda aktif RRMS ‘si olan hastalarda yap›lan çok-merkezli,
çift-kör, plasebo-kontrollü bir faz II çal›flmas›n›n sonuçlar› aç›k-
lanm›flt›r (76). Bu çal›flmada 281 hasta 1,25 mg/gün oral FTY720, 5
mg/gün oral FTY720 veya plasebo gruplar›na ayr›lm›flt›r, tedaviye
6 ay devam edilmifltir. 255 hasta ile tamamlanan çal›flman›n ar-
d›ndan gadolinyum tutan multipl skleroz lezyonlar›n›n toplam sa-
y›s› gibi hastal›k aktivitesini gösteren baz› MRG parametrelerinin
her iki doz grubunda plasebo grubuna göre anlaml› derecede iyi-
leflti¤i belirlenmifltir. Dahas›, FTY720 alan hastalar›n çok daha
yüksek bir oran› ataks›z kalm›fl, 1,25 ve 5 mg için toplam nüks s›k-
l›¤› ise her bir doz için s›ras›yla % 53 ve % 55 azalm›flt›r. 5 mg/gün

FTY720 düflük doza (1,25 mg/dl) daha üstün de¤ildir. Genel olarak
ilaç iyi tolere edilmifl ve ciddi bir yan etki gözlenmemifltir. En s›k
yan etkiler aras›nda sinüzit, bafl a¤r›lar› ve gastrointestinal bo-
zukluklard›r. Sifingozin 1-fosfat reseptör 1 ayn› zamanda kardiyo-
vasküler sistemde de eksprese edildi¤inden FTY720 tedavisi sü-
resince kan bas›nc› ve kalp ritmi (bradikardi) izlenmelidir. Halen
devam etmekte olan iki farkl› faz III çal›flmas› bu maddenin daha
yüksek say›da hastada da etkili ve güvenli olup olmad›¤›n› göste-
recektir. FTY720 halen araflt›r›lan yeni immunmodulatuar ajanlar
aras›nda hem ‘immün mekanizmasal’ hem de pratik aç›dan (bu
bir oral ilaçt›r) ilgi çekici bir ilaçt›r.

‹mmunsupressif Tedaviler

Multipl Skleroz hastalar›nda immunsupressif tedaviler 30 y›l›
aflk›n bir süredir kullan›lmakla birlikte yan etki profilleri nedeniy-
le günümüzde yerini immunomodülatör ilaçlara b›rakm›flt›r. An-
cak bu tedaviler immunomodülatör tedavilere yeterli yan›t al›na-
mayan hastalarda, s›k atak geçiren RRMS’de, atakl› ilerleyici ve-
ya agresif gidiflli MS’da, SPMS’da kullan›lmaktad›rlar. Daha aktif
seyreden yani klinik ve MR görüntülemelerle hastal›¤›n s›k atak
ve s›k lezyon ile seyretti¤i, sekeller b›rakt›¤› ve progresif forma
dönüflme e¤ilimi gösteren olgularda daha potent anti-inflamatu-
ar etkinin sa¤lanabilmesi amac›yla immunsupressif tedaviler dü-
flünülmelidir. 

‹mmunsupressif tedavi seçenekleri haftada 1 kez uygulanan
düflük doz methotrexate (7.5-15 mg), 1 - 3 ayda bir uygulanan mi-
toxantrone tedavisi (1 kerede 12 mg/m2 - total doz 120 mg/ m2 geç-
meyecek flekilde), azathioprine (150-200 mg/gün) veya periyodik
pulse fleklinde uygulanan Cyclophosphamide tedavileridir. Has-
talarda yan etkiler gözlendi¤inde, kullan›lan immunsupressif ila-
c›n etkisiz oldu¤una karar verildi¤inde veya tedavide maksimum
doza ulafl›ld›¤›nda tedavi kesilmelidir. 

Mitoxantrone
1980 y›l›ndan bu yana MS tedavisinde denenmektedir, ve ba-

z› ülkelerde sekonder progresif ve h›zl› seyirli MS olgular›nda kul-
lan›m onay› alm›flt›r. SPMS için ABD’de FDA onay› alm›fl tek im-
munsupressiftir. H›zl› kötüleflme gösteren RR, SP veya PRMS
hastalar›nda kullan›m› önerilmektedir. PPMS olgularda kullan›-
m›na yönelik bir öneri yoktur. Temel immunomodülatör etkisini T
ve B hücreleri üzerinden gerçeklefltirir ve MS’da TNFα, IL-2, IL-
2R-β1, IL-10 ve IFN-γ düzeylerini azaltarak selektif immun etki
gösterir (77). Mitoxantrone ile 42 PRMS ve SPMS hastada yap›-
lan çal›flmada ayda bir kez iv metilprednizolon alan hastalar iki
gruba ayr›larak birinci gruba Mitoxantrone verilirken, di¤er gru-
ba ilaç eklenmemiflti. Çal›flman›n sonucunda Mitoxantrone gru-
bunda EDSS skorunda tedavi öncesi de¤er ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
belirgin klinik yarar gözlenirken, Mitoxantrone almayan grupta
EDSS skorunda kötüleflme gözlenmiflti (78). 51 RRMS hastan›n
dahil edildi¤i plasebo kontrollü bir çal›flmada 1 y›l süre ile hasta-
lara her ay 8mg/m2 Mitoxantrone verilmifl ve Mitoxantrone veri-
len olgularda y›ll›k nüks oran›nda anlaml› azalma gözlenmifl ve
hastalar›n MRG lerinde yeni T2 lezyon say›s› anlaml› olarak az
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bulunmufltu (79). Bir baflka çal›flmada 194 SPMS hastas› üç gru-
ba ayr›larak plasebo, düflük doz (5mg/m2) ve yüksek doz
(12mg/m2) Mitoxantrone tedavisi karfl›laflt›r›lm›flt›. Yüksek doz te-
davi alan hastalarda belirgin yararl› klinik etki ve Gadolinum tu-
tan T1 a¤›rl›kl› lezyon say›s›nda azalma gözlenmiflti (80). 

Mitoxantrone 2 y›ldan k›sa bir süre toplam doz 120-140 mg/m2

aflmayacak flekilde 12 mg/m2 dozunda 6 ay süre ile ayda bir in-
düksiyon tedavisi fleklinde, 2 y›l süre ile 3 ayl›k aralarla veya ilk 6
ay 6 haftada bir sonras›nda 2 ayl›k aralarla toplam 4 kez fleklinde
uygulanabilmektedir. Mitoxantrone tedavi etkinli¤inin görülmesi
1-2 ay ile en geç 6-12 ay aras›nda de¤iflmektedir. 

Faz II ve III çal›flmalar›na göre RRMS hastalarda Mitoxantro-
ne atak ve MR’da yeni lezyon say›s›n› azaltmaktad›r. Bununla bir-
likte bu tedavi yaklafl›m› birtak›m ciddi riskleri de beraberinde ge-
tirmektedir. Mitoxantron tedavisi alt›ndaki hastalar kardiyak mi-
yopati, kardiyak ejeksiyon fraksiyonunda düflüfl ve konjestif kalp
yetmezli¤i gibi kardiyak toksisite yan›s›ra akut lösemi riski tafl›r-
lar. Tedavi s›ras›nda kan de¤erleri takip edilmeli, trombosit say›-
s› 150.000/mm3 üzerinde tutulmal›d›r. Kardiyak fonksiyonlar izlen-
meli, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi tetkikleri aral›klarla
tekrarlanmal›d›r. Di¤er olas› yan etkileri; bulant› alopesi, üriner
sistem infeksiyonlar›, menstrüel düzensizlikler ve karaci¤er en-
zimlerinde art›flt›r. Bu nedenle, Mitoxantrone RRMS olgular›nda
di¤er immunomodülatör tedavilere alternatif olmamal›d›r. Ancak
immunomodülatör tedavilere yeterli yan›t al›namad›¤›nda, s›k
atakl› veya RPMS olgular›nda, agresif gidiflli olgularda ve SPMS
olgular›nda tek bafl›na veya ek tedavi olarak kullan›labilir (81).

Cyclophosphamide
Cyclophosphamide oxazophorines grubundan nitrojen bazl› al-

kali bir immunsupresiftir. Temel etkisi metaboliti olan phosphora-
mide’e ba¤l›d›r ve hücre ölümüne neden olur. Baz› çal›flmalar kro-
nik progresif MS olgular›nda Cyclophosphamide’in yararl› oldu¤u-
nu vurgulasa da (82) plasebo kontrollü çal›flmalar bu ilac›n etkili ol-
mad›¤›n› ortaya koymufltur (83). Gouthier ve ark göre Cyclophosp-
hamide 40 yafl›n alt›nda, hastal›k süresi k›sa olan s›k atakl› ve has-
tal›¤›n h›zl› progrese oldu¤u RRMS ve SPMS olgularda ve MR’da
yeni T2 lezyonlar›n varl›¤›nda daha etkili görülmektedir (84, 85). 

Cyclophosphamide pulse tedavi fleklinde 800 mg/m2 dozla
bafllanarak lökopeni ortaya ç›kana kadar (2000 mm3) doz art›r›l›r
ve sonras›nda 4 haftada bir devam edilir. Bunun yan› s›ra tek ba-
fl›na veya IVMP tedavisi ile birlikte 12-24 ay boyunda ayda 1 kez
iv 1000 mg veya indüksiyon tedavisi fleklinde 1., 2., 4., 6. ve 8. gün-
lerde 600 mg/m2 dozunda verilebilir. Etkisinin ortaya ç›kmas› haf-
talar sürebilir. 

Yan etkileri; alopesia, hemorajik sistit, miyokardit, pulmoner
fibrozis, infertilite ve malignitedir. Ciddi yan etkileri ve tedavi et-
kinli¤inin halen tart›flmal› olmas› nedeniyle Cyclophosphamide
yaln›zca di¤er daha az toksik tedavi denemelerinin baflar›s›z ol-
du¤u olgularda akla gelmelidir (86). 

Azathioprine
Azathioprine purin analo¤u olan genifl spektrumlu bir immun-

supressiftir. RRMS ve SPMS hastalar›nda nüks s›kl›¤›n› azaltt›¤›
gösterilmifl olmakla birlikte, sakatl›k derecesi üzerine etkisi net

de¤ildir (87). 793 MS hastan›n dahil edildi¤i Azathioprine kullan›-
lan plasebo kontrollü bir çal›flmada hastalar 3 y›l boyunca takip
edilmifltir. 1. y›l›n sonunda EDSS skorlar›nda bir etki gözlenmez-
ken 2. y›l sonunda Azathioprine grubunda yararl› etki görülmüfl-
tür. 3. y›l sonunda yararl› etki bu grupta 2. y›l sonundakinden ba-
riz flekilde daha fazla olmufltur. Azathioprine grubunda atak say›-
s› da belirgin bir azalma göstermifltir (88). Azathioprine etkinli¤i
kullan›m süresi ile iliflkili görünmektedir. Tedavi dozu 2-3
mg/kg/gün (150-200 mg/gün) fleklindedir. Tedaviye 50 mg/gün
fleklinde bafllanarak haftada birkez 50 mg art›r›larak hedef doza
ç›k›l›r. Etkinin görülmesi 2- 12 ay aras›ndad›r. 

Hastalarda miyelotoksisite, hepatotoksisite, diyare, bulant›,
kar›n a¤r›s› gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Tedavi
bafllad›ktan sonra s›k aral›klarla tam kan say›m› ve karaci¤er
fonksiyon testleri bak›lmal›d›r. Hastalarda Azathioprine kullan›m›
10 y›ldan uzun süreyi aflmamal›d›r.10 y›ldan uzun süredir Azathi-
oprine kullananlarda kullan›m süresi ile kümülatif dozun 600 g
üzerinde olmas› malignite riskini art›rmaktad›r (89). 

Methotrexate
Methotrexate dihidrofolat redüktaz inhibitörü bir immunsup-

ressiftir. Bafllang›çta romatoid artrit hastal›¤› gibi di¤er otoim-
mün hastal›klarda kullan›lan Methotrexate 1996 y›l›nda MS olgu-
lar›nda 7.5 mg haftal›k oral doz fleklinde denenmifltir (90). Bu ça-
l›flma sonucunda hastalarda üst ekstremite fonksiyonlar›nda az
da olsa yarar sa¤lanm›fl olmakla birlikte ambulasyon üzerine et-
kisi gözlenmemifltir. Methotrexate tedavisinin plasebo ile karfl›-
laflt›r›ld›¤› iki çal›flman›n ilkinde PPMS’da belirgin yarar sa¤lad›¤›
vurgulanmakta iken di¤er çal›flmada etkisiz bulunmufltur (90,91).
Tedavi baflar› oranlar› SPMS olgular›nda en fazla iken PPMS’de
farks›z bulunmufltur. MRG karfl›laflt›rmal› yap›lan çal›flmalarda T2
lezyonlar›nda belirgin azalma gözlenmifltir (90,92). Methotrexa-
te’›n s›k atakl› veya h›zl› seyirli RRMS ve SPMS olgular›nda kulla-
n›m› uygun bulunmufltur. Progresif MS olgular›nda hastal›k seyri
üzerine olumlu etkileri mevcuttur. Haftal›k oral 7,5-15 mg veya
0.4-0.8 mg/kg ‹V dozlarda kullan›lmaktad›r. ‹lac›n uzun süre kulla-
n›m› sonucunda pulmoner fibrozis, hepatik fibrozis, siroz, kemik
ili¤i depresyonu riski ak›lda tutulmal›d›r. Bu nedenle, s›k aral›klar-
la Akci¤er grafisi, tam kan say›m›, karaci¤er fonksiyon testleri,
açl›k kan flekeri ve kreatinin bak›lmal›d›r. 

Cladribine
Lösemi olgular›nda kullan›lan bir antineoplastik ajand›r. Baz›

çal›flmalar RR ve progresif MS olgular›nda yararl› olabilece¤ini
önermifllerdir. Fakat çok merkezli genifl çal›flmalarda PP ve
SPMS hastalar›nda Cladribine’in 1 y›ll›k kullan›m› sonucunda kli-
nik etki gözlenmezken, radyolojik olarak gadolinum tutan MR lez-
yonlar›nda azalma gözlenmifltir (93). Miyelosupresyon, kültür ne-
gatif atefl s›kl›kla görülebilen yan etkilerdir. Tedavi sonras› ilk
haftalarda nadir de olsa ciddi infeksiyon riski olabilir (94).

Cyclosporine
Transplant olgular›nda kullan›lan immünsupresan olan

Cyclosporine MS hastalar›nda da denenmifltir. Etkinli¤i az da ol-
sa olmakla birlikte yan etki profili özellikle hipertansiyon ve renal
toksisitesinin yüksek olmas› nedeniyle kullan›m› s›n›rl›d›r (95). 
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‹ntravenöz ‹mmünglobulinler 

IVIg 'nin RRMS hastalar›nda atak s›kl›¤› ve özürlülük üzerinde
olumlu etkileri oldu¤u öne sürülmüfltür (96-98). Ancak, olgu say›-
lar› s›n›rl› kalan bu çal›flmalarda tedaviye al›nan yan›tlar kadar te-
davi protokolleri de çal›flmalar aras›nda farkl›l›klar göstermekte
ve IVIg'nin hastal›k üzerindeki etkinli¤i tart›flmal› olmaya devam
etmektedir. IVIg ile beklenen yararl› etkinin immunmodülatör
ilaçlarla al›nan yan›tlardan oldukça az olmas› (99), öte yandan
IVIg’in teminindeki güçlükler ve maliyeti günümüzde birçok teda-
vi yaklafl›m› yan›nda IVIg uygulamas›n›n RRMS tedavisinde yer
bulmas›n› güçlefltirmektedir. SPMS’de ise etkili bulunmam›flt›r.
Hamilelik boyunca ve postpartum döneminde profilaktik olarak
ayda bir IVIg yap›lmas› önerilmifl olmakla birlikte (100) bu uygula-
mada çok anlaml› gözükmemektedir.

Kombinasyon Tedavileri 

Her bir ilaç enflamatuvar süreçler üzerindeki farkl› etki meka-
nizmalar›ndan fayda görebilir ya da anti-enflamatuvar etkileri nö-
roprotektif etkilerle birlefltirebilir. Devam eden klinik çal›flmalar›n
ço¤u bu stratejiye dayan›r. Deneysel çal›flmalar (101,102) IFN'lar›n
GA ile aditif etkileri oldu¤unu düflündürmektedir. Bir faz I çal›flma-
s› bu kombine tedavinin güvenli oldu¤unu göstermifltir (102): faz III
çal›flmas› ise halen devam etmektedir. Bir ihtimal de IFN'ler veya
GA'y› bir immünsupresan tedavi ile birlefltirmektir. Azothiopirin,
cyclophosphamide ve mitoxantron’un IFN'ler ile kombine edilme-
sinin etkinlik ve güvenli¤ini araflt›ran ve halen devam eden birçok
faz II-III klinik çal›flma mevcuttur. Baz› çal›flmalarda immünsupre-
san ajan IFN'lere yan›t vermeyen ya da k›smen yan›t veren hasta-
lar için ek bir tedavi iken; di¤er çal›flmalarda immünsupresyon IFN
tedavisi sonras›nda indüksiyon safhas›nda kullan›lmaktad›r. Böy-
lesi bir yaklafl›m nötralize edici antikorlar›n s›kl›¤›n› azaltma ihtima-
li ile iyice cesaret kazanm›flt›r. Bir çal›flmada IFNβ-1b ve ayda bir
kez 1 g metilprednizolon alan hastalar›n % 12'si antikor gelifltirir-
ken sadece IFNβ-1b alanlarda bu oran % 27 'dir (103). 
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