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ABS TRACT
Patients with multiple sclerosis have a lifelong disease for which no cure is
currently available.  Treatments for MS should demonstrate sustained efficacy to
slow or stop the inflammation, demyelination or axonal damage in the central
nervous system. The development of interferon beta (IFNB) preparations and
glatiramer acetate (GA) as treatments for MS represents a critical milestone in
the care of patients with this potentially disabling disease. Interferons for MS
have been available in the Turkish market since 1995, and GA - since 1999. Since
those days, many clinical trials have been conducted in order to understand the
efficacy, safety, tolerability, as well as the adverse effects of IFNB and GA  in
different clinical courses of the disease and ethnic groups. These studies
revealed that  IFNBs and GA are efficient and safe therapies as  the first-line
treatment, particularly for  relapsing-remitting MS. Although there are other
recently developed drugs, it is expected that IFNBs and GA will continue to be
available in the market for  patients with MS. Most patients with clinically definite
MS and a history of relapses should be considered for treatment with these
agents while the search for better agents is ongoing.  (Archives of Neuropsychiatry
2011; 48 Supplement 2: 46-55)
Key words: Interferon beta, glatiramer acetate, clinical trials, relapsing-
remitting MS, secondary progressive MS, primary progressive MS 

ÖZET 
Multipl skleroz (MS)’lu hastalar yaşam boyu süren ve henüz kesin tedavisi
olmayan bir hastalığa sahiptir. Tedavilerin altta yatan inflamasyon,
demiyelinizasyon ve  akson kaybı üzerinde sürekli tedavi edici bir etkisi olması
gerekir. İnterferon beta (IFNB) ve glatiramer asetatın (GA)  geliştirimesi MS
tedavisinde önemli bir köşe taşıdır. İnterferonlar, 1995 yılından beri, glatiramer
asetat 1999 yılından beri multipl skleroz tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye
pazarında bulunmaktadır.  Geçen sürede,  bu ilaçların etkinlik, güvenilirlik ve
tahammül yönünde, uzun süreli, doz karşılaştırmalı, beyin MRG rehberliğinde,
nötralizan antikorların durumunu inceleyen çalışmalar farklı klinik seyir tiplerinde
ve farklı etnik gruplarda yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, bu ilaçların MS’in
özellikle relapsing-remitting (RRMS) formunda  oldukça etkili ve güvenli ilaçlar
olduğu, ilk sıra tedavisi olarak kullanılabilecekleri ortaya konmuştur.Yeni
geliştirilen tedaviler bulunmakla birlikte, bu ilaçları  klinik kesin MS’i ve atakları
olan hastaların çoğunluğu kullanmalıdır. Hasta gereksinimleri temel alınarak
yapılan değerlendirmelerle, bu ilaçların MS tedavisindeki konumlarını, korumaya
devam edecekleri beklenmektedir.  (Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48 Özel Say› 2: 46-55)
Anah tar ke li me ler: İnterferon beta, glatiramer asetat, klinik çalışmalar,
yineleyici MS, ikincil ilerleyici MS, birincil ilerleyici MS
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Giriş

Multipl skleroz  (MS) yaşam boyu süren ve bugünkü
olanaklarla tam iyilik sağlanamayan, genç erişkinleri yaşamlarının
en üretken döneminde etkileyerek, bu yaş grubunda travmadan
sonra en önemli özürlülük nedenidir.  Merkez sinir sisteminde
inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson kaybının  gelişmesiyle
seyreden hastalık sürecine yönelik tedavilerin antiinflamatuar,
antidemiyelinizan ve akson kaybını önleyecek özelliklerde olması
gerektiği aşikardır. Merkez sinir sistemi yapılarıyla bağışıklık
sistemi arasındaki, immuno-allerjik doğada olduğuna ilişkin
ipuçlarının bulunduğu,  bu gizemli etkileşimin sırları   günümüzde
tam olarak çözülememiştir.               

Interferon beta (IFNB) ve glatiramer asetat (GA )tedavilerinin
geliştirilmesi genç yaşta özür geliştirme riski olan bu hastalıkta
hastalığın yönetimi yönünden  kritik bir köşe taşıdır. 

1- Multipl Skleroz’da İnterferonlar

İnterferonların (IFN) antiviral bir ajan olarak Isaacs ve
Lindenmann tarafından 1957’de tanımlanmasından 35 yıl sonra,
Jacobs ve ark. tarafından bildirilen, (MS)’ de IFNB’nin yararlı etki
gösteren ilk klinik tedavi çalışmasından 12 yıl sonra, IFNB-1b
(Betaseron, Betaferon)  1993’te MS tedavisi için onay aldı (1-7).
Bu tarihten sonra diğer iki IFNB, (IFNB-1a, IM, 30 mcg, Avonex®)
ve IFNB-1a,SC,Rebif® yineleyici (relapsing-remitting) MS  tedavisi



için onaylandı. IFNB bazı ülkelerde ikincil ilerleyici (secondary
progressive) MS’i tedavi etmek üzere de onay aldı (8,9). Onbeş
yıldan uzun bir süredir IFNB’ler MS’li hastaların tedavisinde
anahtar bir rol oynamıştır. IFNB’lerin MS’teki etki biçimleri, klinik
ve laboratuar değerlendirmelerde etkinliği destekleyen
bulgular,yeni ortaya çıkan farklı kullanım alanları  bu konudaki
güncel konuları oluşturur.

Multipl Skleroz’da İnterferon Beta’ların Etki Biçimleri
Interferonların pro- ve anti-proliferatif, anti-apoptotik, antiviral

ve karmaşık, bağışıklık sistemini düzenleyici aktiviteleri olduğu
bildirilir. Multipl skleroz’da tedavi edici ajan olarak  interferonların ilk
kullanıldığı çalışmalar antiviral etkilerine dayanır (1,2). Daha yeni
çalışmalar, "immunmodülatör" ve “antiproliferatif” etkilerine
odaklanmıştır (9,10) Interferon gama ile yapılan, ataklarda ciddi
artmaya yol açan çalışmadan sonra diğer interferonların (alfa, beta
, epsilon) denenmesi planlanmıştır (4). Bu alandaki birçok deneme
çalışmasından sonra, IFNB’nın MS’teki yararlı etkisinin azalmış
MHC sınıf II ekspresyonundan, sitokin yapımında Th1 den Th2’ye
kaymasından  ve kan-beyin engelinin bütünlüğünün korunmasından
meydana gelen,  başlıca antiinflamatuar etkiyle ilişkili olduğuna
inanılır.  Bağışıklık ve merkez sinir sistemi hücreleri üzerindeki ilave
etkiler bilinmez (9,10).

İnterferonların Klinik Etkileri
RRMS’de IFNB ile faz I, faz II  ve “pivotal” faz III  çalışmaları

yapılmıştır, İzleyerek, ikincil ilerleyici MS’te (SPMS) IFNB’lerin
etkinliği araştırılmıştır (9-12). Ayrıca, RRMS’te “pivotal”
çalışmalara katılan hastaların uzun süreli gözlemleri ve  farklı
ürünler boylamsal (prospektif) kontrollü ya da gözlemsel
çalışmalarda direkt olarak karşılaştırılmıştır (13,14,15). Ek olarak,
MS’i gösteren klinik izole sendromlardan sonra üç plasebo
kontrollü çalışmada  IFNB-1a / İM/haftada bir ile IFNB-1b/günaşırı
kullanımın etkinliği değerlendirilmiştir (9,10,16-18). Kontrollü
çalışmalarda uzatılmış  gözlemler ve IFNB’nin yaygın kullanımıyla
yan etkiler, nötralizan antikorların (NAb) olası etkileri ve sıklığı
konusunda daha fazla bilgi birikmiştir (10).

A-RRMS’te IFNB’nın  “Pivotal“ Çalışmalarının Sağladığı Veriler
Faz III “pivotal“ çalışmalar IFNB-1b, IFNB-1a (IM), IFNB-1a

(SC) ortalama hastalık süresi 4-8 yıl olan , çalışmaya girerken
özürsüz ya da hafif özürlü, nispeten sık atak geçiren RRMS’li
hastaları çalışmaya almışlardır. IFNB-1b’nin atakların şiddetini
azalttığı da gösterilmiştir (9,10). Atak sıklığının  kas içi injeksiyon
şeklinde uygulanan IFNB-1b ile %18 azalırken, derialtı
(subcutenous) uygulanan IFNB-1b ile %32, IFNB-1b ile %34
azaldığı bildirilmiştir (9,10). IFNB’lerin klinik ataklar üzerindeki
etkileri nispeten hafif olmakla birlikte, MRG  parametreleri
üzerindeki etkiler daha etkileyici görünür. Çeşitli çalışmalarda,
IFNB’lerin  kontrast tutan lezyon sıklığını %35 ile %95 arasında
azalttığı, ayrıca yeni T2A lezyon yükünü etkiledikleri ortaya
konmuştur. Yineleyici MS’li hastalarla yapılan klinik çalışmalarda,
bütün bu ilaçların T2A lezyon yükündeki  birikimide azalttığı
bildirilir. İlk klinik çalışmalara alınan hastaların hastalık süreleri ve
hastalık aktiviteleri daha sonraki klinik çalışmalara katılanlara
göre daha fazladır. 

“Pivotal” IFNB-1b (Betaseron) Çalışması
IFNB Multipl Skleroz Çalışma Grubuna A.B.D ve Kanada’dan

araştırıcılar katılmıştır (1993). Çalışmaya katılan bireylerin,

çalışmaya girmeden önceki 2 yılda 2 atağı, ve çalışma öncesi
EDSS puanının< 5.5 (ortalama 3.0) olması öngörülerek, bu
çalışmaya 372 RRMS hastası dahil edilmiştir. Çalışma,  randomize,
çift-kör, plasebo kontrollüdür. Bireyler 8MIU, 1.5 MIU IFNB-1b ve
plasebo alacak şekilde randomize edilmiştir. Çalışmanın sonuçları
yıllık atak sıklığının, şiddetinin ve ataksız hasta sayısının
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığını ortaya koyduğu
bildirilmiştir (p=0.0001, ve p=0.007) (5,9,10). IFNB Multipl Skleroz
Çalışma Grubu  ve British Columbia MS/ MRI Analiz Grubu (1995)
median 4 yılın altında bir sürede çalışmada kalan ve 8MIU IFNB-
1b kullanan katılımcılarda  ilk yıldaki kadar olmasa da atak
sıklığındaki azalmanın sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, lezyon yükünün
“serial” incelendiği bir hasta grubunda yeni ve aktif lezyon
yükünde azalma ortaya konduğu bildirildi (6). 

IFNB-1b nin Etkisinin IFNB-1a ile Karşılaştırılması
IFNB-1b’nin etkisi 156 RRMS’li hastada IFNB-1a ile

karşılaştırılmıştır.Hastaların başlangıç EDSS puanı 4.0’ın altında
olup, 12-18 ay izlenmişlerdir; atak oranı birincil akıbet belirleyici
olarak kabul edilmiştir (8,9). Hastaların çalışmaya alınmadan önceki
EDSS puanları aynı olmasına karşın tedaviden 12 ay sonra atak
oranı IFNB-1b (0.61/yıl) grubunda IFNB-1a grubuna göre (0.85/yıl)
anlamlı olarak düşüktü Bunun yanı sıra IFNB-b grubunda tedaviden
12 ay sonra IFNB-1b’nin EDSS puanını anlamlı olarak azalttığı
bildirilmiştir. IFNB-1b’nin IFNB-1a’ya üstünlüğü  18 aylık izlemde
sürmüştür. (9). IFNB-1b’nin IFNB-1a’ya göre yüksek etkinliğinin çok
merkezli, randomize 188 RRMS’li hastanın incelendiği bir çalışmada
da gösterildiği bildirilmiştir (10). Hastalar  2 yıl süreyle IFNB-1a 30
mikrogram, İM, haftada bir ya da 250 mikrogram  IFNB-1b, SC,
günaşırı tedavi edilmiştir. İki yıl sonra IFNB-1b alan çalışma
hastalarının %51’i, IFNB-1a alan çalışma hastalarının %36’sı ataksız
kalmıştır (nispi atak riski 0.76 ).

IFNB-1b ile Glatiramer Asetat Karşılaştırma Çalışması 
RRMS’li hastalarda GA, IFNB-1b ile karşılaştırıldığında

benzer etkinlik gösterdiği bildirilmiştir. Geniş, randomize,
prospektif, çok merkezli  klinik çalışmada 2447 RRMS’li hasta  3
yıl süreyle 250 mikrogram IFNB-1b, sc, günaşırı kullanıldığında ,
günaşırı 500 mikrogram, IFNB-1b ya da 20 mikrogram GA ,SC ile
benzer etkinlik gösterdiği bildirilmiştir (11). Yetmişbeş hastadan
oluşan küçük bir klinik çalışmada  RRMS’li hastalarda IFNB-1b
ile GA alanlar birincil hedef olarak ilk yılda  her hastada her
görüntülemede kombine aktif lezyonların sayısı , kontrast madde
tutan ve tutmayan  yeni T2 / “fluid-attenuated inversion
recovery” lezyonlar  ve ikincil hedef  olarak son 2 yıldaki yeni
lezyonların sayısı ve klinik atak sayısı karşılaştırıldı. Çalışmanın
tamamlanmasından sonra, son 2 yıl içersinde klinik atakları
olanlar ya da yeni lezyon geliştiren gruplar arasında  farklılık
yoktu. 

IFNB-1b ile 16 yıllık ve 21 yıllık uzun süreli güvenlik ve
tahammül edilebilirlik verileri yayınlanmıştır; bu sürede  IFNB-1b
ile tedavi edilen hastalar arasında beklenmeyen bir yan etki
olmadığı görülmüştür. Bu analizler, IFNB-1b’nin uzun süredir iyi
bilinen, ilk seçenek olarak yeni başlayan, yineleyici ve ikincil
ilerleyici  ve ataklı ilerleyici tipte kullanılabileceğini ortaya koyar
(13,14,27). Dahası, 21 yıllık sağkalım analizleri sağkalım üzerinde
olumlu etkilerini göstermiştir.

Noropsikiyatri Arşivi 2011; 48 Özel Say› 2: 46-55 
Archives of Neuropsychiatry 2011;48 Supplement 2: 46-55

Mefkûre Eraksoy
Dünden Bugüne, Multipl Skleroz’da Hastalık Sürecini Kontrol Eden  Tedaviler

47



“Pivotal” IFNB-1a (IM) Çalışması
Bu çalışma randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak

tasarlanarak  301 RRMS hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Bireyler
IFNB-1a  30 mcg (IM), haftada bir (n=158) ve plasebo (n=143) alacak
şekilde randomize edilmiştir. Çalışma planlanandan bir yıl önce
interim etkinlik analizi nedeniyle durdurulmuştur. Bu kararın
çalışmayı  anlamlı şekilde zayıflattığını ileri süren yazarlar vardır
(16). “Pivotal” IFNB-1a (İM) çalışmasında  atak sıklığının
azalmasına yönelik bilginin, çalışmaya kaydedilen bütün hastalara
(%18) mı, yoksa sadece çalışmanın erken sonlandırıldığı  tarihe
kadar 2 yıl süreyle tedavi edilen hastalara mı (%32) dayandığı
yönünde bazı  tartışmalı yönler bulunmakla birlikte, atak sıklığı
üzerindeki etki  yaklaşık  %30  azalmayla  uyumludur.   

“Pivotal” IFNB-1a (SC) 
Çalışma randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak

tasarlanmıştır. Çalışmaya 560 RRMS’li ve son 2 yıl içersinde 2 atak
geçiren birey katılmıştır, EDSS puanları 0.0-5.0 arasında
değişmekteydi. Bireyler, 22 μg IFNB-1a, 44 μg IFNB-1a ve plasebo
gruplarına randomize edilmiştir.Birincil hedefi 2 yıllık çalışma
süresindeki atak sıklığını belirlemek olan bu çalışma sonucunda
yıllık atak sıklığının anlamlı şekilde azaldığı ortaya konmuştur.
Çalışma sırasında 2 kez  MRG yapılmış, ve bir alt grup daha sık
analiz edilmiştir. Tedavi gruplarında  aktif lezyonların median
sayısında azalma saptanmıştır. MRG’de yeni lezyon gelişimi
(burden of disease ) plasebo grubunda %11 artarken, 22 μg IFNB-
1a grubunda %1’dir. 44 μg IFNB-1a grubunda %4 azalmıştır
(p<0.0001). Analizde  atağa atfedilen EDSS  kötüleşmesine kalıcı
kötüleşme hakkındaki verinin katkı derecesi bildirilmemiştir
(16,17).

PRISMS Çalışması 
PRISMS çalışması (Prevention of Relapses and Disability by

Interferon Beta 1a Subcutenously in Multiple Sclerosis) IFNB-1a
(SC), 22 ile 44 mcg/haftada 3  kez SC ile plasebonun
karşılaştırılmasıdır. PRISMS 4 çalışması IFNB-1a (SC) ile erken
tedavinin geç tedaviye üstünlüğünü,yüksek dozun üstünlüğünü
ortaya koyarken  birincil hedef olan  4 yıldaki atak sıklığı ve 4 yıl
süresince özürlülükteki progresyon zamanı istatistiksel anlamlılığa
ulaşmadı. İkincil klinik ve MR farklılıklarına dayanarak  standart doz
IFNB-1a yerine yüksek doz IFNB-1a  tavsiye edildi. Standart doz
IFNB-1a’dan %30 daha pahalı olmasına karşın  bu doz tavsiyesi çoğu
düzenleme ve fonlama kurumları tarafından tasvip edildi (16,17).

Avrupa İntramusküler IFNB-1a Doz Karşılaştırma Çalışması
Avrupa intramusküler IFNB-1a doz karşılaştırma çalışması

IFNB-1a(IM) dozunun haftada bir 60μg arttırılmasının ataklı MS’li
hastalarda “sustained“ özürlülük artış hızını azaltmada 30 μg’a
göre iyileştirip iyileştiremeyeceğini belirlemek üzere tasarlanmıştır.
Ataklar, uygulanan steroid tedavi sayısı, vb klinik hedeflerde doz
etkisi saptanmamıştır (16).

EVIDENCE Çalışması 
IFNB-1a (SC) 44 μg /haftada 3 kez ile, IFNB-1a (IM) 30

μg/haftada biri  (EVIDENCE, Evidence for Interferon Dose-
Response European-North American Comparative Efficacy)
karşılaştırmak üzere  yüksek doz ve sık injeksiyonun üstünlüğünü
göstermek üzere  24 haftalık süreyle ve uzatma ile toplam 48 hafta
olarak tasarlanmıştır. 339 RRMS’li hasta IFNB-1a(SC), 338

RRMS’li hasta IFNB-1a’ya randomize edilmiştir. İlaçların farklı yol
ve sıklıkta verilmesinden dolayı  hasta ve tedavi eden hekim kör
olmamıştır. 24 hafta sonra, IFNB-1a (SC) lehine atak sıklığında
anlamlı bir azalma  olmuştur. İkinci 24 haftada atak sayısı her iki
tedavi grubunda aynı olmasına karşın bu fark 48 hafta sürmüştür.
Yüksek dozun aşikar avantajı MR ölçümlerinde,Gd-DTPA tutan
lezyonlarda, ve T2A lezyon sayısı ve hacminde görülmüştür. Bu
çalışmanın sonuçları IFNB-1a (SC)‘nin  “orphan drug“ durumunda
olan IFNB-1a (IM) karşında A.B.D’de onay almasını sağlamıştır
(15,16,20).

INCOMIN Çalışması
INCOMIN çalışması ( Independent Comparison of Interferon )

Italyan MS derneğinin desteğiyle  İtalyan araştırıcılar tarafından
yapılmıştır.  Bu çalışma IFNB-1b 8 MIU (SC)/ günaşırı ile IFNB-1a
(IM)30 μg /haftada bir 2 yıl süreyle karşılaştırılması tasarlandı.
RRMS’li hastalar iki tedavi kolundan birine randomize edildi ve
boylamsal olarak 3 ayda bir klinik değerlendirme ve 24 ayda bir
MRG değerlendirilmesi yapılmak üzere  randomize edildi. Hasta,
tedavi ve değerlendirmeyi yapan hekimler kör değildi, ancak
MRG’ler tedavi protokolünü bilmeyen bir koordinatör merkezde
değerlendirildi.Doksanaltı olgunun 94’ü IFNB-1b’ye 92 hastanın
88’i  IFNB-1a’ya  randomize edildi ve 2 yıllık tedavi sürelerini
tamamladılar. İlginç olarak, EVIDENCE’ın aksine IFNB-1b nin klinik
parametreler (atak sıklığı, özürlülükte artma) üzerindeki
avantajları  uzun süreli izlemde artarak sürdü. Zira, çalışma kör
değildi, ilk yıl analizinin sonuçları, çalışma devam ederken
sunuldu (9,13).

Danimarka Nüfusa Dayalı İnterferon Çalışması
Danimarka’da nüfusa dayalı  bir MS çalışması yapıldı. IFNB

tedavisine başvuran  RRMS’li  hastalar için Haziran 1996 ve Kasım
ve  1997 tarihlerinde, randomize  açık etiketli  gözlem çalışması
planlandı. Çalışmaya katılan hastalar  “random“ olarak  IFNB-1a
(SC)22 / haftada 1 kez (n=143) ve IFNB-1B 8MIU (SC)(n=160)
olarak gruplandı. Randomize edilmek istemeyen IFNB-1b kullanan
(n=125) hastalar da diğer bir grup oluşturdu. Bu tedavi
gruplarındaki hastaların  sırasıyla %76,%72, ve %63’ü 24 aylık
izleme dönemini tamamladılar. Her üç gruptada tedavi öncesi
döneme göre, yıllık atak sıklığında bir azalma görülürken, IFNB-1b
grubunda yan etkilere,IFNB-1a (SC) düşük doz haftalık uygulama
grubunda  etkinliğin yeterli olmamasına bağlı  çalışmadan
ayrılmalar (drop-out) görüldü. Başlangıç ve izleme dönemindeki
MRG incelemeleri IFNB-1a kolunda kısmen daha iyi sonuçlar
ortaya koydu. Bu çalışmanın açık etiketli olması, oldukça yüksek
“drop-out“ oranı bu çalışmanın yorumlanmasını güçleştirir(10).

İnterferonlarla İlgili Diğer Gözlem Çalışmaları 
Khan ve ark. açık etiketli, gözlemsel bir çalışmada IFNB-1b

8MIU (SC) ,günaşırı, IFNB-1a 30 μg (IM)/haftada bir ve glatiramer
asetat 20 mg (SC) /hergün alan ve tedavi almayan hasta gruplarını
atak sıklığı, etkinlik, özürlülük, yan etki bakımından karşılaştırmayı
hedeflemiştir. Kör bir çalışma olmayıp, tedavi gruplarına alınan
hastaların özellikleri için ölçütler açık olarak belirli değildir. Onsekiz
aylık izleme dönemine hastaların %80’ini katılmış olup, yıllık atak
sıklığında başlangıca göre değişik ilaçlarda farklı azalmalar
bildirilmiştir. İlaç almayan hasta grubunun atak sıklığında değişme
olmamıştır. Randomize edilmeden, açık etiketli olarak tasarlanan
çalışmaya nispeten az hasta hastanın katılması bu çalışmanın
sonuçlarının yorumlanmasını güçleştirir.
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Güney İtalya’dan Trojano ve ark çalışmasında IFNB-1b ya da
IFNB-1a (IM) onaylanmış dozda, kendi merkezlerinde 2 yıl süreyle
izlenmiştir. IFNB-1b grubundaki 234 olgunun 209’u ve  217 IFNB-1a
(IM) grubun 169’u 2 yıllık izlemin sonuna kadar gözlemde kalmıştır.
Her iki grupta da 1. ve 2. tedavi yılında, 2.yılda daha az olmak üzere
yıllık atak sıklığında azalma bildirilmiştir.

Üç IFNB ürünüyle başabaş (head to head) yapılan
karşılaştırma çalışmaları çift doz haftalık IFNB-1a(IM) nın ilacın
etkinliğini arttırmayacağını ortaya koymuştur.  Gözlem süresi 4 yıla
kadar uzayan yüksek doz, sık injeksiyon IFNB ürünlerinin erken
tedavi ve hastalık aktivitesini daha belirgin baskılamanın yararları
olduğunu belirlemiştir. Bu yarar çalışma boyunca sürmemiştir,
bunun için farkın büyüklüğü ve klinik önem hala tartışmalıdır.
Sonuçlar ayrıca doza yanıtta bir tavan etkisi olduğunu ortaya
koymuştur. Doza yanıt eğrisinin şeklinin RRMS’li bireyler arasında
ya da farklı seyir tiplerinde ve hastalık gelişim fazlarında farklı
olup olmadığı araştırılması gereken bir konudur (10). 

B-İkincil İlerleyici (“Secondary Progressive”) Multipl 
Skleroz’da IFNB Çalışmaları
IFNB’lar ile yapılan “pivotal“  çalışmaların RRMS’li ve daha

çok hafif bulguları (impairment)  ya da özürlülüğü olan  bireyleri
incelediğinden daha önce söz edilmişti. Dört büyük kontrollü
çalışma  IFNB’ların  özürlülüğü daha fazla olan bireylerde
özellikle SPMS’in özürlülüğün sürekli arttığı, atakların üzerine
eklendiği  ya da ataksız ilerleme gösteren tiplerde etkili olup
olmadığını araştırmıştır.

Eu IFNB-1b Çalışması  
Eu IFNB-1b çalışması  klinik olarak kesin ya da laboratuvar

destekli 718 SPMS’li bireyi 32 Avrupa merkezinden   çalışmaya
dahil etmiştir. Bireylerin yaşları 18-55 arasında değişirken EDSS
‚leri 3.0-6.5’tir. Son 2 yılda  2 ya da daha fazla atak ya da  EDSS’de
1.0 ya da daha fazla bir artış öngörülmüştür. Çalışma randomize,
çift kör ,çok merkezli ve plasebo kontrollü olarak tasarlanmıştır.
Bireyler  2 hafta süreyle 0.5 ml (4MIU) IFNB-1b SC ya da SC
plasebo günaşırı olarak kullanmışlardır. IFNB-1b dozu  2 haftadan
sonra 1.0 ml(8MIU) yükseltilmiştir. Yirmidört ay sonunda interim
analiz planlanmış, ve sonunda  ilacın etkili bulunmasıyla çalışma
erken sonlandırılmıştır. İlaca iyi tahammül edilmiştir.Aktif tedavi
oalan hasta grubunda  injeksiyon yeri reaksiyonu,halsizlik,
yorgunluk gibi bedensel rahatsızlıklar, kas sertliği, spastisitede
artma, hipertansiyon ve karaciğer enzimlerinde artma, kann
sayımı anormalikleri görülmüştür. IFNB-1b ile tedavi edilen
bireylerin %27.8’inde   anti-IFNB nötralizan antikorları bir noktada
pozitif bulunmuştur. Post hoc  analizi tedavi etkisinin çalışma
öncesi 2 yılda  ≥2 atağı olanlarda anlamlı derecede iyi olduğunu
ortaya koyarken, çalışmanın 2 yıl öncesi  EDSS’de  >1.0 fazla
değişenler, hastalık süresi uzun olanlarda  tedavi etkili
bulunmamıştır. Cinsiyet etkisi saptanmamıştır (12).

IFNB-1b Kuzey Amerika  Çalışması
Bu çalışma,  2 yıl ya da daha uzun bir süredir klinik ve

laboratuvar destekli  kesin MS’i olan ve öyküsünde bir atak
ardından   6 ay ve daha uzun süredir progresyon gösteren  ve
çalışmaya katılmadan önceki 2 yıl içersinde EDSS’de ≥1.0 artış
olan 939 hasta üzerinde yapılmıştır; hastaların yaşları 18-65,
EDSS’leri 3.0-6.5 arasında değişmekteydi.Çalışma blok-
randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak tasarlanmıştı.

Bireyler  IFNB-1b 8MIU ya da 5MIU/m2 ya da plasebo SC/günaşırı
olarak 3 yıl olarak planlanmıştır. Klinik değerlendirme 3 yıl
süresince 12 haftada bir yapılmıştır. MRG çalışmaya başlarken ve
yıllık olarak her hastaya yapılmıştır. Çalışmanın sonunda farklı
dozlarda  doza bağlı anlamlı bir klinik etki , “confirmed“ EDSS
progresyonunda  anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu sonuçlar
çalışma sırasında ve çalışmadan 2 yıl önce  atakların olması ya da
olmamasından etkilenmemiştir. İkincil klinik ve MRG “end-point“
leri tedaviden bir yarar ortaya koymuştur.  Yıllık atak sıklığında
IFNB-1b’da %43, IFNB-1b grubunda %29 azalma bildirilmiştir
(p=0.036). Her iki tedavi grubu  T2A MRG lezyonlarında değişiklik
ortaya koymuştur (p=0.0001), 8MIU grubunda  yeni kontrast tutan
lezyonların sayısında %64 oranında bir azalma bildirilmiştir
(p=0.03), ve 5MIU/m2 grubundaki azalma %76 olarak belirtilmiştir
(p=0.002) (9,12).

SPECTRIMS (IFNB-1a) Çalışması 
SPECTRIMS  klinik olarak kesin ve SPMS seyri gösteren 618

hastayı Avrupa, Kanada ve Avustralya’dan çalışmaya dahil
etmiştir. Başlangıçtaki RRMS seyrini izleyerek, SPMS’li bireylerin
en az  6 aydan beri  özürlülüklerinde, buna eklenen ataklarla
birlikte ya da ataksız olarak,  çalışmaya girmeden 2 yıl önceki
EDSS’lerine göre   en az 1.0 puanlık ilerleyici bir artma olması
esas alınmıştır.Çalışmaya katılan bireyler 18-55 yaşları
arasındaydı, ve EDSS’leri 3.0-6.5 arasında değişmekteydi ve
piramidal sistem puanı ≥2 idi. Bu çalışma randomize,çift-kör ve
plasebo kontrollüydü. Bireyler  ya da ya da plasebo ,SC, haftada 3
kez olarak,  3 yıl süreyle alacak şekilde tasarlanmıştı. Klinik
değerlendirmeler her 3 ayda bir ve MRG’lerin çalışmaya
başlarken ve her 6 ayda bir yapılması planlanmıştı.Demografik ve
çalışmaya giriş klinik özellikleri  çalışmanın 3 kolundada
uyumluydu. Tedavinin 3. yılını 506 birey tamamladı (%82). Çalışma
ilacının kesilme nedeni  gruplarda  benzerdi.  “Sustained“ EDSS
progresyonunda alan grup (p=0.146) ile 22 μg IFNB-1a alan grup
(p=0.305) arasında plasebo ile karşılaştırıldığında bir fark yoktu.
Her iki dozda da  atak sıklığı, ilk atak zamanı, ilk ve ikinci ataklar
arasındaki süre, orta ve ağır atakların sayısı, steroid kullanımı ve
hastanaye yatma sıklığı  dahil ataklar üzerinde  anlamlı bir etki
bildirildi. MRG’de plasebo grubunda  toplam lezyon hacmında %10
artma saptanırken, 22 μg IFNB-1a grubunda %0.5, 44 μg IFNB-1a
grubunda  %1.35 azalma (p<0.0001) ortaya kondu. Genel olarak,
her iki doza iyi tahammül edildiği 44 μg IFNB-1a dozunda daha
fazla halsizlik, yorgunluk, injeksiyon yeri reaksiyonu, karaciğer
enzimlerinde anormallik görüldüğü bildirildi. Beklenmeyen bir yan
etki görülmediği belirtildi. Nötralizan antikorlar ≥20 titresinde
%20.6 oranında 22 μg IFNB-1a alan bireylerde ve %14.7 oranında
44 μg IFNB-1a alanlarda gelişti (9,12).

IMPACT (IFNB-1a) Çalışması
IMPACT A.B.D, Kanada ve Avrupa’dan toplan 42 merkezden,

436 klinik olarak kesin SPMS’li  ve önceki yıl ataklı ya da ataksız
hastalık progresyonunun sürdüğü bireylerin dahil edildiği bir
çalişmaydı. Çalışmaya katılan bireyler 18-60 yaş aralığında ve
EDSS’leri 3.5-6.5 arasında değişmekteydi, ve beyin MRG’leri  MS
ile uyumlu lezyonlar göstermekteydi. Çalışma  randomize, çift- kör,
plasebo kontrollüydü. Bireylerin  60 μg IFNB-1a, (IM),/haftada bir
alması planlanmıştı, ilk dört doz yarım olarak uygulanmıştı.
Haftalık 60 μg, (IM) uygulamasına hastalar tarafından genelde iyi
tahammül edildi. Bununla birlikte çoğu IFNB-1a kullanan birey

Noropsikiyatri Arşivi 2011; 48 Özel Say› 2: 46-55 
Archives of Neuropsychiatry 2011;48 Supplement 2: 46-55

Mefkûre Eraksoy
Dünden Bugüne, Multipl Skleroz’da Hastalık Sürecini Kontrol Eden  Tedaviler 49



%8 vs %4 oranında görülen zıt etkiler nedeniyle  ya da ilaca
tahammül edememe (%6 vs 0) yüzünden tedaviyi bıraktı. Çoğu
plasebo hastası ise  hastalığın kötüleşmesinden dolayı tedaviyi
kesti (%11 vs%3, p<0.05). Beklenmeyen bir yan etki görülmediği
bildirilen çalışmada   yegane yan etki IFNB-1a kullanan bireylerde
≥ 5 üzerinde  görülen grip benzeri yan etkiler, ateş, titreme, kusma
ve injeksiyon yeri reaksiyonuydu. Çalışma sırasında herhangi bir
zamanda  bakılan NAb insidensi titresi ≥20 olması  IFNB-1a ile
tedavi edilen hastalarda %3.3 bulunmuştur (16,17).

İskandinav SPMS Çalışması
İskandinav SPMS çalışmasına 32 Avrupa merkezinden 371

birey katılmıştır.  İkincil ilerleme çalışmaya girmeden 4 yıl önceki
EDSS’ye göre  en az 1.0 ( EDSS 6.0-6.5 için ≥0.5 puan)artmayla en
az 6 aydan beri ilerleyici özürlülük olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya
katılan bireyler 18-65 yaş aralığındaydı ve EDSS<7.0 dı. Çalışma
randomize, plasebo kontrollü ve çift-kör olarak tasarlanmıştı.
Çalışmaya katılan bireyler  3 yıl süreyle haftada bir kez 22 μg IFNB-
1a ya da plasebo almak üzere randomize edildiler. Klinik
değerlendirmeler her 6 ayda bir yapılırken,MRG yapılmadı. Çalışma
3. Yıl içersinde SPECTRIMS’in sonuçlarının açıklanmasının
ardından erken olarak sonlandırıldı (16-19). Çalışma sonuçları
“sustained“ EDSS progresyonu zamanında  plasebo ve tedavi
gruplarında fark bulunmadı.

Sonuç olarak , SPMS’te IFNB faz III çalışmalarının beşinin dördü
atak sıklığında, MRG aktivitesinde azalma ortaya koydu; Bu
noktalarda tedavi etkisinin büyüklüğü RRMS‘te görülenlerle
benzerdi. EU IFNB-1b çalışması EDSS ilerlemesini olumlu yönde
etkilediği  ve hastalar tedaviye iyi tahammül edebildikleri için  IFNB-
1b  Avrupa’da SPMS tedavisi için onay aldı. İlacın bu endikasyon
için Türkiye’de onayı bulunmamaktadır (16,17,11,19,15,21).

C- Klinik İzole Sendromlarda IFNB Tedavisi 
CHAMPS ve PreCISe çalışmaları monofokal hastalarda,

ETOMS ve BENEFIT çalışmaları mono- ve multifokal klinik izole
sendromlu hastalarda erken tedavinin plaseboya göre MS
gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığını
ortaya koyar (17,22-25). Diğer önemli bir yön , son yıllarda ilaçların
etkinliğinin MS’in fazına göre değiştiğini ortaya koyar. Klinik izole
sendrom (KİS)  döneminde ilaç etkinliği yaklaşık %50, RRMS
döneminde %30 dur; ve hastalık seyri ilerledikçe azaldığı bildirilir. 

Hastalık sürecini kontrol eden ilaçların etkilerini hastalığın
erken döneminde inceleyen çalışmaların daha önemli bilgiler
ortaya koyduğu düşünülür. Dört klinik çalışma Hastalık sürecini
kontrol eden ilaçların KİS’li hastalar üzerindeki etkilerini
araştırmıştır. Bu çalışmaların amacı hastalık sürecini kontrol eden
ilaçların  kullanan, KİS’i olan ve MRG lezyonları MS’i gösteren
hastalarda klinik olarak kesin (KKMS)’e dönme oranının düşük
olup olmadığını belirlemek olmuştur. 

İlk çalışma “Controlled High risk subjects Avonex® MS
Prevention Study (CHAMPS)’dır (14). Bu çalışma 383 KİS’li  ve
MRG’de klinik olarak  sessiz 2 lezyonu olan hastaları incelemiştir.
Hastalar gelişigüzel olarak, plasebo ve intamusküler IFNB-1a
30µg/hafta olarak belirlenmiş, 3 yıl ya da KKMS’e dönünceye
kadar izlenmiştir. Kasiçi injeksiyon şeklinde IFNB-1a alan
hastalarda KKMS’e dönüşme riski %44 olarak plasebo alan
hastalardan düşük bulunmuştur (p=0.002). Çalışma süresince
KKMS’e dönüşme olasılığı tedavi edilen grupta %35, plasebo
grubunda %50 dir (p=0.002). KKMS’e dönüşme riski  optik nöropati

ile  başlayan ve IFNB-1a ile tedavi edilen hastalarda %42,
infratentoryal  bulgularla başlayan hastalarda %60, m.spinalis
sendromu ile başlayanlarda ise %70 olarak düşük bulunmuştur.
Ayrıca, tedavi öncesi ilk MRG’de 9 ya da daha fazla T2A lezyonu
ve en az 1 gadoliniyum tutan lezyonu olan hastalarda , kesin MS
geliştirme riskinin %66 azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmaya
kaydedilen hastaları uzun süreli izleme döneminde, erken
tedavinin yararlarının  10. yılda da gözlendiği bildirilmiştir (22) .

Multipl skleroz’un erken dönemde tedavisini araştıran  diğer bir
çalışma ETOMS ( Early Treatment of MS)’tur. Bu çalışma KİS’i olan
ve MRG’de MS’i gösteren ak madde lezyonları bulunan hastalarda
hastalık progresyonunu etkilemek üzere  derialtı injeksiyon şeklinde
IFNB-1a 22 µg haftada bir kez olarak uygulandığında erken
tedavinin etkilerini değerlendirmiştir (16,17). İki yılık çalışma
süresinde, KKMS’e dönüşme süresi  ilaç alan grupta %34 iken,
plasebo alan grupta %45 olarak bululunmuştur (p=0.047). Tedavi
grubuyla plasebo grubu arasında ilk atak ile 2. atak arasındaki süre
karşılaştırıldığında tedavi grubunda 2. atağın plasebo grubuna göre
317gün daha geç ortaya çıktığı  bildirilmiştir (p=0.023). İlginç olarak,
hastalığın polisemptomatik (çok odaklı) başladığı hastalarda
KKMS’e  dönüşme monosemptomatik (tek odaklı) başlayanlara
göre iki kat daha fazladır. Özürlülüğün ilerlemesi üzerinde bir etki
saptanmamıştır, ve uzun süreli izleme yapılmamıştır. Çalışmada
kullanılan IFNB-1a  dozunun  klinik pratikte kullanım için onaylanan
standard dozdan çok düşük olduğunu belirtmek yararlı olacaktır.
Buna karşın klinik etkiler belirgindir. Ayrıca, CHAMPS çalışmasında
olduğu gibi IFNB’ nın bu dozunun MRG parametreleri üzerindeki
etkileri tedavi edilmeyen RRMS’li olgularda beklenenden daha
belirgin bulunmuştur. T2A MRG’lerde  hastalık bulguları plasebo
grubunda 2 yıl içersinde %10 artmıştır.

İki yeni çalışma KİS’i olan ve MRG’leri MS’i gösteren
hastalarda IFNB-1b ve GA’nın etkilerini araştırmıştır. The
BEtaseron in Newly Emerging MS For Initial Treatment (BENEFIT)
çalışması  KİS ve MRG’de en az 2 MS’i gösteren lezyon bulunan
hastalarda IFNB-1b nin etkilerini incelemiştir. Gerek mono-,
gerekse polisemptomatik başlangıçlı hastalara  gelişigüzel olarak
plasebo ya da IFNB-1b, ikinci atak gelişip KKMS’e dönüşünceye
kadar 2 yıl süreyle verilmiştir. İkinci atak gelişen hastalar atak
sırasında aktif tedaviye alınmıştır, ve çalışmanın 2. yılının sonunda
bütün hastalar IFNB-1b aktif tedavisine alınmıştır. Bu çalışma
ayrıca, IFNB-1b’nin  özürlülük üzerindeki etkilerini de araştırmak
üzere güçlendirilmiş; 5 yıllık izleme yapılmıştır. Beklendiği gibi,
KKMS’e dönüşme riski aktif ilaç alan grupta anlamlı olarak
azalmıştır. KKMS’e  dönüşme için risk oranı  erken tedaviye alınan
grupta %50 azalmıştır. Plasebo grubunun %45’i KKMS’e
dönüşürken, aktif  ilaç grubunun %28’i 2 yıllık izleme döneminin
sonunda KKMS’e dönüşmüştür (p<0.0001). Bu çalışma ayrıca,
McDonald ölçütlerini karşılama hızını da ölçmüştür. İki yıl
içersinde, plasebo grubunun %85’i ya yeni atak, ya da MS’i
doğrulayan yeni MRG lezyonu geliştirmiştir. Bu sonuçlar, KİS’i ve
anormal MRG bulguları olan hastaların KKMS’e dönüşme
oranının çok yüksek gösteren erken sonuçlarla uyumludur. Erken
tedaviye alınanlarda KKMS’e dönüşme 363 gün gecikmiştir.
McDonald ölçütlerine göre MS pozitife dönüşme  %46 (p<0.00001)
azalmıştır. Özürlülükteki ilerleme riski %40 azalmıştır (p=0.0218).

Üç ve 5 yıllık izlemede erken tedavinin yararlarının korunduğu
ortaya konmuştur. Üçüncü yılda KKMS’e dönüşme riski hala %41,
5. yılda %37 di; ve  2. yıldan sonra bütün hastalar  aktif  tedavi
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almasına karşın, başlangıçtaki plasebo grubundan düşüktü.
McDonald ölçütlerine göre MS’e dönüşme 3 yılda %46 , izlemin 5.
yılında %45 azalmıştır. Beşinci yılda yeni lezyon oluşumu belirgin
olarak azalırken, özürlülükteki artma %24 azalmış fakat
istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır .

Bu çalışmanın sonuçları erken tedavinin yararları bakımından
ilave bir destek sağlamış, ve  bu kazanımların tedavinin
başlanmasından yıllar sonra da sürdüğünü göstermiştir.
Hastalığın doğal seyriyle ilgili bilgilerin ortaya koyduğu gibi
inflamatuar hastalık aktivitesinin oluşturduğu hasarın erken
dönemde baskılanmasının etkili olduğu bildirilir.

PRECISE çalışması diğer çalışmalara benzer,  ve KİS ile
başlayan , MRG’sinde MS’i düşündüren ve  en az 2 asemptomatik
lezyonu bulunan  hastalarda GA’ nın etkilerini incelemiştir.
Gelişigüzel olarak hastalara plasebo ya da GA’nın verildiği bu
çalışma 481 hastayı ve 3 yıl süreyle  incelemiş, izlemiştir . İkinci
klinik atağını yaşayan hastalar aktif tedaviye geçmişlerdir,
tedavinin 3. Yılının sonundada bütün hastalar aktif tedaviye
geçmişlerdir. Çalışmanın GA kolunda bulunan hastalarda KKMS’e
dönüşme riski %45 azalırken, KKMS’e dönüşme süresi 386 gün
olarak geciktirilmiştir (p=0.0005). Yeni T2A lezyonla %56 oranında
azalırken, Gd-DTPA tutan lezyonlar %62 azalmıştır. Yeni T1A
hipointens lezyonların ise %80 azaldığı bildirilmiştir. Sonuçlar
GA’nın KKMS’e dönüşme riskini azaltmada etkili olduğunu ortaya
koymuştur. MRG’deki etkilerde ilk çalışmalara göre belirgindir .

Sonuç olarak, MS’e eşlik eden ilk klinik tabloları gösteren
hastalardaki klinik çalışmalar  erken tedavinin yararlı olduğunu
ortaya koyar. Farklı hasta grupları ve farklı hastalık sürecini
kontrol eden ilaçların farklı dozlarda kullanımına karşın,
çalışmalar, olumlu sonuçlar ortaya  koyar. Herbir çalışma KKMS’e
dönüşme riskini azaltırken, her bir ajanın MRG parametreleri
üzerinde yararlı etkileri olduğu bildirilir. Bütün çalışmalar değil,
ama BENEFIT erken tedavi başlanmasının özürlülüğün artışında
azalmayı sağladığını ortaya koyar. CHAMPS çalışması uzun süreli
izlemede ve BENEFIT çalışması  erken tedavinin avantajlarının  
5-10 yıl sürdüğünü ortaya koyar. Bu alandaki tüm çalışmalar,
erken tedaviye başlanan RRMS’li hastaların başlanmayanlara
göre daha iyi bir seyir gösterdiğini bildirir . 

D-Multipl Skleroz’da İnterferonlarla Başa Baş 
(Head-to-Head) Çalışmalar
Avonex vs Gilenya: Transforms çalışması Gilenya’nın

(Fingolimod) üreticisi Novartis tarafından desteklenmiştir. Oniki ay
süre ile Avonex ve Gilenya karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yıllık atak
sıklığının Gilenya için 0.16 ve Avonex için 0.33  olarak ortaya
koymuştur ( %52 fark)  MRG sonuçları ise yeni ya da büyüyen T1A
lezyonlar bakımından Gilenya için 1.7, Avonex için 2.6 değerlerini
ortaya koymuştur. Özürlülük bakımından  ölçülebilir bir fark
bulunmamıştır. Hastaların yarısının daha önce başlıca
interferonlar olmak üzere başarılı olmamış tedavileri bırakarak
çalışmaya girmesi eleştirilmiştir. Bununla beraber, sonuçların
daha önce tedavi almamış hastalar ile aynı olduğu bildirilir (26). 

Avonex vs Betaseron/Extavia: Daha önce söz edildiği gibi
INCOMIN çalışması İtalyan hükümeti tarafından desteklenmiştir.
Çalışma  Avonex ve Betaferon’u 2 yıl süreyle karşılaştırmıştır.
Sonuçlar Betaferon alan hastalar %51 ataksız kalırken 
(0.5 atak/yıl), Avonex alan hastaların %36’sı ataksız kalmıştır 
(0.7 atak/yıl). Ortalama EDSS Betaferon için 2.1, Avonex için 2.5

bulunmuştur (17). MRG bulguları Betaferon alan hastalardaki
görüntülerin %55’i yeni MR bulgusu geliştirmezken, Avonex
grubunda bu değer %26 olarak bildirilmiştir. Bu çalışma  sadece 2
yıl sürdüğü için eleştirilmiştir (Az sayıda MS çalışması 2 yıldan
uzundur). Ayrıca, atakları ve özürlülüğü izleyen hekimlerin
hastaların kullandığı tedavi için ”kör”olmadığı eleştirilirken,
radyologların  “kör” olduğu bildirilmiştir 

Avonex vs Rebif: Evidence çalışması Rebif’in üreticisi Serono
tarafından desteklenmiştir. Çalışma 6 ay süreyle Rebif ve Avonex’i
karşılaştırmıştır. Rebif kullanan hastaların %74.9’unun (0.29
atak/yıl) ataksız kaldığı, Avonex grubunun %63.3’ünün (0.4 atak
/yıl) atak geçirmediği bildirilmiştir. Avonex ile tedavi edilen grubun
%10’u 5.5 ayda özürlülükte artma gösterirken bu değer Rebif
grubumda 8.1 ayda gerçekleşmiştir. MRG’de Rebif grubunda
0.8/aktif lezyon (/scan), Avonex grubunda 1.2 bulunmuştur. Bu
çalışmada da  hastaların atak geçirdiğine karar veren hekimlerin
“kör olamaması eleştirilmiştir. Ayrıca çalışmanın süresinin kısa
olması eleştirilmiştir (20).

Betaseron vs Copaxone: BECOME çalışması Betaseron’un
üreticisi  Berlex tarafından  desteklenmiştir. Betaseron ile
Copaxone’u 2 yıl süreyle karşılaştırmıştır. Birincil hedef MR
görüntülerdeki aktivite olup , MR incelemeleri her ay yapılmıştır.
MRG aktivitesi ve MS atakları 2 gruptada benzer bulunmuştur. Bu
çalışma küçük ölçekli (çalışmaya total 75 hasta katılmış, 64 hasta
çalışmayı tamamlamıştır) olması yönünden eleştri almıştır.
Bununla birlikte çalışma 2 tedavinin benzer olduğunu ortaya
koymuştur (11,12).

Copaxone vs Rebif: REGARD çalışması EMD Rebifin üreticisi
Serono tarafından desteklenmiştir. Çalışma 2 yıl süreyle Rebif ve
Copaxone’u karşılaştırmıştır. Birincil hedef 2. Atağın zamanını
belirlemek olup, her iki ilaçta da benzer bulunmuştur.  Rebifle
tedavi edilen hastalarda  MRG’de daha az kontrast tutan lezyon
saptanmıştır. Bununla birlikte, MRG bulguları  kontrast tutan
lezyonların hacmi, T2A lezyonların sayı ve hacmi bakımından
benzerdi Özürlülük durumu da her iki ilçta benzer bulundu.
Kontrast tutan lezyonların varlığı Copaxone’nun kan beyin
barierini etkilemeyip, etkisinin immun hücreleri  otoimmun
reaksiyonlarda uzak tutmak olduğunu düşündürmektedir (28).

E-IFNB Tedavilerinde Görülen Yan Etkiler
IFNB kullanan hastaların yaklaşık %70-80’i  ateş, kas ağrıları,

başağrısı, yorgunluk, üşüme, titreme, dahil grip benzeri yan etkiler
yaşarlar, bu belirtiler  injeksiyondan yaklaşık 2-4 saat sonra başlarlar
ve  ve tipik olarak 24 saat içersinde kendiliğinden düzelirler. Bu geçici
belirtilerin  interlökin-6, tümor nekroz faktörü alfa  ve interferon gama
gibi  inflamatuar sitokinlerin  artmasına atfedilir. Hastaların
%80’ininden fazlasında  bu grip-benzeri yan etkiler  tedavinin ilk 2-3
ayı içersinde ortdan kalakar. İlaç dozunun yavaş ve  adım adım
arttırılması, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve  düşük doz
kortikosteroidler bu etkileri düzeltir.  IFNB ile tedavi edilen  hastaların
%20’den daha küçük bir grubu  non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve
düşük doz kortikosteroidler ile daha uzun bir süre tedavi gerektirirler.
IFNB’nın SC verilmesi ile hastaların %50’sinden fazlasında deri
reaksiyonları oluşur. İnjeksiyon tekniklerinin titiz bir şekilde
uygulanması , injeksiyon yerinin sık değiştirilmesi  injeksiyon yerinin
önceden soğutulması, güneş ışınlarına aşırı maruz kalmaktan
kaçınma  yan etkileri azaltır ve  “pivotal” klinik çalışmada %5 olarak
bildirilen deri nekrozlarını önler (16,17).
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F-Nötralizan Antikorlar (NAb)
Nötralizan antikorlar (NAb) üç IFNB preparatıyla tedavi edilen

hastalarda  ortaya konmuştur. Çok sayıda çalışmada  NAb ların
akıbet, tedavi etkileri, MRG lezyonları üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Bununla birlikte,  ölçüm yötemlerindeki farklılıklar,
NAb pozitifliğinin tanımı, örnek oranı ve hasta gruplarının
farklılıklarından dolayı, mevcut bilgilere dayanarak NAb’ların
insidensi ve klinik önemi konusunda  kesin bir sonuca ulaşmanın
güç olduğu söylenebilir. IFNB NAb için en sık kullanılan
“bioassay yöntemi”  sitopatik etki yöntemidir.

Bu teknik çok zaman, çaba, özel yetenekler gerektiren ve
çeşitli laboratuarlar arasında standardizasyonu sağlamanın güç
olduğu yöntemdir. ELISA yöntemi “binding Ab, BAb”ın ölçümü için
bir tarama yöntemi olarak önerilmişse de,  yüksek yanlış pozitif
sonuç verme olasılığı kullanımını sınırlar. Biyolojik aktiviteyi
ölçmek için IFNB düzenleyen  proteinlerin direkt ölçümü, özellikle
“myxovirus protein A (MxA)”günümüzde yaygın olarak kullanılan
yöntemdir. 

Biriken bilgilerin bazılarında, yüksek titrede NAb aktivitesinin,
ataklar ve MRG ile ölçülen inflamatuar aktiviteyle nitelenen,
tedavi etkinliği  üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu öne
sürerken, diğer bazı çalışmalar NAb’ların IFNB tedavilerinin
birinci yılında ortaya çıkan ve izleyerek kaybolan, klinik  ve MRG
bulgularını etkilemeyen antikorlar olduğunu savunur. Avrupa
Nöroloji Dernekleri Federasyonu yayımladığı uzlaşma bildirisinde
doğrulanmış NAb pozitifliği olan hastalarda klinik
değerlendirmeden etkilenmeksizin IFNB tedavisinin durdurulması
tavsiye edilir (17). Öte yandan,  Amerikan Nöroloji Akademisinin
Tedavi ve Teknoloji Değerlendirme  alt komitesinin tavsiyelerinde
ve MS için Klinik Pratik Rehberde bu konudaki tavsiyeler  şöyledir:
Birçok sınıf I çalışmanın temelinde  IFNB ile MS’li hastaların
tedavisi nötralizan antikorların (NAb) oluşumu ile birliktedir (Tip A
tavsiye). Bununla birlikte, NAb oluşum oranı  IFNB-1a tedavisinde
IFNB-1b tedavisine göre daha azdır (Tip B tavsiyesi) (23).

NAb’ın varlığı IFNB tedavisinin klinik etkinliğinde bir
azalmayla birlikte olabilmesine karşın, NAb’ın biyolojik  etkisi
kesin değildir (Tip C tavsiyesi). Derialti ve kasiçi uygulama
yöntemlerinin immunojenisitede bir fark yaratıp yaratmadığı
bilinmez (Tip U tavsiyesi). IFNB tedavisi altındaki bir bireyde NAb
ölçümünün klinik kullanımı kesin değildir (Tip U tavsiyesi) (24,25).

2- Multipl Skleroz Tedavisinde Glatiramer Asetat

Multipl skleroz’un kesin etyolojisi bilinmemekle birlikte
polijenik belirleyicilerin ya da bilinmeyen bir çevresel
tetikleyicinin  rolü oabileceği düşünülür.  Potansiyel çevresel
tetikleyicilerin bir sınıfı  bakteriyel ya da viral kökenli bir antijen
olabilir. Mikrobiyal komponentlerin küçük peptid parçacıkları ,
miyelin  proteinlerinin antijenik segmentlerine benzer aminoasid
dizileriyle moleküler benzerlik sürecine göre çapraz reaksiyon ile
bir immun atak başlatabilir. Immun aracılı miyelin hasarının
mekanizmalarına yönelik görüşler hayvan modellerinden gelir.
Antijenik miyelin komponentleri ya da peptid parçacıklarına karşı
immunize edilen hayvanlar deneysel alerjik ensefalomiyeliti (DAA)
tetikleyebilirler.

Deneysel allerjik ensefalomiyelitin  indüksiyonunda  etkili
antijenler miyelin bazik protein, (MBP), proteolipid protein (PLP)

ve miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG)dir. Normal ve MS’li
bireylerin  periferik kanlarında bu miyelin antijenlerine spesifik
otoreaktif T hücreleri bulunur. Antijene spesifik immun sistemi
düzenleyen stratejiler konusundaki çalışmaların MS’in immun
patogenezindeki bazı evreleri açıklayabileceği düşünülür. Aksonal
hasar ve tam kesinin MS’te  erken dönemde oluşması ve kalıcı
nörolojik defisit ile  ilişkili olması  hastalık sürecini durdurmak ya
da yavaşlatmak üzere daha etkili tedavilerin bulunması
konusundaki motivasyonu arttırmıştır. Amerikan Besin ve İlaç
Dairesinin (FDA) 1997’de copolymer 1’i yineleyici MS (relapsing
remitting MS ) için onaylamasıyla generik adıyla glatiramer asetat
(GA) pazardaki yerini almıştır. Bu özgün ,sentetik kopolimer ilacın
MS tedavisinde kullanımıyla ilgili uzun ve ilginç bir öykü
mevcuttur.Multipl skleroz’un altında yatan immun mekanizmaları
araştırmak üzere  hayvan modelleri oluşturulmuştur. Deneysel
Allerjik Ensefalomiyelit T hücre aracılı bir hastalık olup, duyarlı
hayvanlarda tam Freund adjuvanında santral sinir sistem
homojenatının inokülasyonu ile oluşturulabilir. Miyelin bazik
protein gibi miyelinin bazı saf protein komponentleri
ensefalolitojenik olup, duyarlı hayvanlara injekte edildiklerinde
DAA oluşturma yeteneğine sahiptirler. Otuz beş yıl kadar önce
İsraildeki Weitzmann  enstitüsündeki bir grup araştırıcı bu protein
antijenlerinin DAA oluşumunun yapısal mekanizmalarıyla
ilgilendiler ve  olası ensefalolitogen olarak 11 farklı kopolimerin
(kopolimer 1’den 11’e kadar ) ailesini sentez ettiler. Kopolimerlerler
MBP’ye benzeyen aminoasit kombinasyonundaydılar. Hiçbir
kopolimer DAA oluşturamazken, çoğu MBP ile inoküle edilen
hayvanlarda (fare,sıçan,hamsterlar, tavşanlar ve primatlarda)
hastalık şiddetini ve DAA gelişmesini önleme özelliğine sahip
bulunmuştur. 

Önemli bir deney seti GA’nın  DAA’nın şiddetini ve gelişimini
azalttığını ortaya koymuştur. Multipl skleroz’da immun patoloji
miyelin antijenlerine spesifik T hücre yanıtlarından
kaynaklanabilir. Glatiramer asetata erken dönemdeki ilgi  MBP,
PLP ve MOG ile DAA oluşumunu  baskılayabilme yeteneği ile
ilgilidir. GA, MBP’ye hücre aracılı immun yanıtı durdurur, ve MBP
ile hem hücresel hem de humoral düzeylerde çapraz reaksiyon
verir. GA’nın MS’te  tedavi edici bir yarar sağlaması konusunda
birçok mekanizma öne sürülmüştür. Miyelin protein antijenlerine
kompetitif olarak  major doku uyuşabilirlik kompleksine bağlanma,
uygun Thücre reseptörleri MBP-MHC kompleksleri üzerinden
GA-MHC komplekslerine bağlanmayı tercih etmesi, MBP’ye özgül
T hücrelerinde toleransın indüklenmesi ve  Th2 gösteren GA-
özgül T hücrelerinin (T helper tip 2 hücreleri), anti-inflamatuar
sitokinlerin, belki “brain derived neurotrophic factor (BDNF) gibi
nörotrofik faktörlerin   indüksiyonu bu mekanizmalar içersinde
yer alır. 

Klinik Çalışmalar
Glatiramer asetat ilk kez 3, Akut Dissemine Ensefalomiyelopatili

hastada kullanılmıştır (29). Küçük bir hasta grubunda, açık bir
çalışma olarak, GA ile  ilk faz I çalışması Albert Einstein College of
Medicine’da Bornstein ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (30).
GA’ya iyi tahammül edildiği, toksisite ve zıt etkilerinin olmadığı
bildirilmiştir.

RRMS’te GA ile pilot çalışma (1987) İlk randomize, plasebo
kontrollü çalışmada: Bornstein ve arkadaşları tarafından
yapılmıştır (35).  İstatistiksel sonuçlar GA’nın plaseboya göre
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üstünlüğünü ortaya koyduğu bildirilmiştir. Çalışma süresince
laboratuar parametrelerinde farklılık bulunmamış, sadece iki
hastada injeksiyon sonrası reaksiyonu (immeadate post injection
reaction) gözlendiği bildirilmiştir. 

Kronik progresif  MS’te GA (1991) İlk çalışmalarda GA’nın
etkileri kronik progresif MS’te de araştırılmıştır: GA’nın  progresyon
üzerindeki etkisinin plaseboya göre  istatistiksel olarak anlamlı
düzeye ulaşmadığı  bildirilmiştir (17.6% karşı %25.5). Daha sonra
primer progresif MS’te yapılan daha geniş ölçekli bir çalışmanında
anlamlı sonuçlara ulaşmadığı bildirilmiştir.

Çift-kör, plasebo kontrollü faz III çalışması (1995): GA ile
yapılan pilot çalışmanın sonuçlarının olumlu olması güvenlik ve
etkinliği doğrulamak üzere  daha büyük bir faz III çalışması
yapılmıştır. 251 hasta GA ve plasebo olarak randomize edilmiştir.
Ortalama (mean) yıllık atak oranı GA ile tedavi edilen hastalarda
0.59, plasebo grubunda  0.84 olup, ataklardaki yıllık  azalma oranı
%29 (p=0.007), çalışmaya girerken EDSS puanı 0-2 arasındaki
hastalarda yıllık atak oranındaki azalma  %33 olarak bildirilmiştir.
Çalışmanın başlangıcına göre  ortalama (mean) EDSS değişikliği
tedavi grubunda plasebo grubuna göre  anlmalı derecede düşük
bulunmuştur (p=0.023). GA ile tedavide hematolojik,metabolik,
kardiyak ve üriner sistem ile ilgili  bozukluk saptanmamıştır.
İnjeksiyon yerlerinde hafif eritem, batma, sertleşme  ensık
karşılaşılan zıt etkilerdir. IPIR  ilk kez pilot çalışmada , GA ile tedavi
edilen hastaların %15’inde  görülmüştür.

İki yıllık “pivotal” çalışma günlük, cilt altı GA injeksiyonlarının
RRMS’li hastalarda atak sıklığını azaltmada etkili olduğunu
doğrulamıştır. İkincil “end-point” analizleri GA‘nın özürlülüğü
yavaşlatmakta etkili olduğu  bildirilmiştir.  Yirmidört aylık
verilerine göre FDA, GA (Copaxone)’yı RRMS’te kullanılmak üzere
Aralık 1997’de onayladı.

Faz III çalışmasının uzatılması (1998): Faz III çalışmasının
erken döneminde kaydedilen son hasta  24 aylık izleme dönemini
tamamlayıncaya kadar çalışmaya katılan bütün hastaların
aldıkları çalışma ilacı konusunda kör kalınmaya devam edilmesi
kararı alındı. 24 aylık çekirdek çalışma sonuçlarıyla uzatma
çalışmasının sonuçları GA’nın güvenlik ve etkinliğini bildiren
ikinci bir bildiride birleştirildi. Çekirdek ve uzatma çalışmasının
verileri GA ile tedavi edilen hastalarda yıllık ortalama atak
sayısının 0.67, plasebo grubunda ise 0.99, ve atak sıklığındaki yıllık
azalmanın %32 olduğunu bildirmiştir. 24 aylık çekirdek çalışma

verileri karşılaştırıldığında  özürlülüğün  GA tedavisinden  önemli
bir  yarar sağladığı belirtilmiştir.

Karşılaştırma çalışmaları (2001): Prospektif bir çalışmada
RRMS’de IFNB-1a (Avonex®®®), IFNB-1b (Betaseron) ve
GA(Copaxone)  karşılaştırılmıştır (32,33). Klinik pratiğe yönelik
tasarlanan çalışmada 12- ve 18 aylık periyodlardaki
değerlendirmelerle GA ve IFNB-1b’nin atak sayısını azaltmada
IFNB-1a ‘dan daha etkili olduğu bildirilmiştir.  Bu RRMS’te  GA i le
açık etiketli,uzun süreli izlem çalışması, GA ile faz III çalışmasının
uzatma döneminin sonunda,  35 aydan beri GA ya da plasebo
kullananlara  açık etiketli bir çalışmada GA tedavisi önerilmiştir.
Orijinal çalışmaya katılan 251 hastanın 208’i (%82.8) tedaviye devam
etmeyi kabul etmiştir. Bu hastaların 108’i ≥ 10 yıl tedavide kalmıştır.
Uzun süreli izlem sonucu modifiye “intention-to-treat (mITT)”
grubunda  atak sıklığında azalma  sürerken, 10 yıl süresinde EDSS
puanında hafif bir artma görülmüştür; uzun süre GA tedavisi alan
grupta (Long-term Follow-Up,LFTU)ise EDSS’nin sabit kaldığı ya da
düzeldiği belirtilmiştir (34). Ayrıca , önceki EDSS puanlarına göre
EDSS’leri artan hasta grubunun oranının MS’in doğal seyrini
inceleyen çalışma verileriyle karşılaştırıldığında küçük olduğu
bildirilir. Bu çalışmanın açık etiketli olmasının  ilaç etkinliğini
gösterme bakımından bazı sınırlılıkları olduğuna dikkat çekilir.
Plasebo kolunun olmaması önemlidir.

GA’da MRG çalışması: RRMS’te GA ile yapılan faz III
çalışmasında , etkinliğin ikinci göstergesi olarak, seri MRG
incelemelerini içermemektedir. Çalışmaya katılan merkezlerden
birinde  27 hastada  MRG incelemeleri yapılmıştır. Görüntülerin
analizi, GA ile tedavi edilen hasta grubunda ,plasebo ile tedavi
edilenlere göre kontrast madde tutan lezyon yükünde  ve atrofi
artışında azalma bildirilmiştir (35).

Uzatma çalışmasında MRG verileri, Amerikan açık-etiketli
izleme  çalışmasında, uzun süreli GA kullanımının MS aktivitesinin
MRG belirteçleri ve lezyon yükü üzerindeki sonuçları incelendi.
(36) .Orijinal çalışmaya katılan  251 olgunun%54’ünü oluşturan 135
olgu  incelendi.MRG izlemi sonucunda,  uzun süreli GA tedavisinin
yineleyici MS’li hastalarda beyin parenkim kaybını önleyebileceği
bildirildi.

GA ile İtalyan MRG  çalışması (1998)  yineleyici MS’li 10
hastadan oluşan bir  grupta aylık MRG değişiklikleri incelenmiştir.
Hastalar GA ile tedaviye başlamadan 9-27 ay lık bir periyodda
aylık Gd-DTPA’lı MRG ile izlenmiştir (37). GA ile tedavi edilen
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Tab lo 1. Multipl skleroz tedavisinde İnterferonlar ve Glatiramer Asetat

İlaç (Ticari isim, üretici firma) Doz İndikasyonları

İnterferon- beta- 1b 250 μg  SC  günaşırı ABD ve Avrupa: RRMS, KİS,ataklı SPMS

(Betaferon/Betaseron, Bayer Healthcare) (Extavia, Novartis) Türkiye: RRMS 

Avrupa ve ABD: RRMS

İnterferon- beta- 1 a 30 μg İM hafta ABD ve Avrupa: RRMS,KİS

(Avonex, Biogen IDEC) Türkiye: RRMS     

İnterferon- beta -1 a 22, 44 μg  3x1 SC/hafta ABD ve Avrupa: 

Türkiye: RRMS    

Glatiramer acetate 20 mg 1X1 SC/ gün ABD ve Avrupa: RRMS

(Copaxone, Teva Pharma.) Türkiye: RRMS 



hastalarda Gd-DTPA tutan lezyon yükü   tedavi öncesi (aylık 2.20)
görüntülerle karşılaştırıldığında  azalmış (aylık 0.92) olarak
bildirilmiştir.

Avrupa- Kanada MRG çalışması (2001): 1997’de geniş,
randomize, çift kör , plasebo kontrollü  MRG çalışması  Kanada ve
Avrupa’da 35 merkezde başlatılmıştır (38).  Hastalar 9 ay süreyle
GA ya da  plasebo’ya randomize edilmiştir; ve  ardından ek 9 ay
için açık etiketli fazda izlendiler. MRG ilk 9 ay ayda bir izleyerek 3
ayda bir yapıldı. Çalışma GA’nın MRG lezyon yükü ve yeni lezyon
oluşması üzerindeki etkilerini araştırdı. GA ile tedavi edilen
hastalarda  plasebo alanlara göre  sırasıyla (18.9 %,26.3%; p=0.04)
7. ve 8. aylarda (15.6%, 31.4%; p=0.002) daha az lezyonun kara-
deliğe dönüştüğü bildirildi. Avrupa- Kanada MRG çalışması
verilerinin ileri analiziyle  tedavinin  beyin hacım değişiklikleri
üzerinde etkileri değerlendirdi (38,39). Randomizasyondan sonra
GA tedavisine devam etmekte olan bireyler için açık etiketli
çalışma sırasında  beyin hamcındaki azalma oranı daha düşüktü 
(%0.4  karşı  %0.6 kayıp). Bir post hoc analiziyle “ Structural Image
Evaluation of Normalized  Atrophy (SIENA) yazılımı adı verilen
tüm beyni kapsayan, tam otomatik, normalleştirilmiş bir teknik
kullanarak veriler  yeniden değerlendirildi (40). Bütün çalışma
süresinde gruplar arası farklılık  sürekli GA ile tedavi edilenlerde
anlamlı bulundu. Atak  oranı ve yeni MRG lezyon aktivitesi
üzerindeki tedavi etkilerinin  bu zaman çerçevesinde anlamlı
olduğu bildirilmiştir (38).

Sonuç

Sonuç olarak,  MS’li bireyler bugün için  tam iyileşme
sağlayan  bir tedavi yaklaşımı olmayan, yaşam boyu süren bir
hastalığa sahiptir. Mevcut tedaviler atak sıklığını  ve özürlülüğün
ilerlemesini yavaşlatan sürekli etki gerektirir. Kronik bir hastalıkta
herhangi bir tedavi için tahammül edilebilir olma ve risk/yarar
oranı  önemlidir. Bugün  için hastalar ve hekimler aşikar olarak
hastalık seyrini değiştiren; ve ilerlemeyi geciktirmekte gerçekçi
umut veren  onaylanmış tedavi seçeneklerine sahiptirler. Klinik
kesin MS’i ve atak öyküsü  olan hastaların çoğunluğunun, daha iyi
tedavi seçenekleri ve tam iyileşme sağlayacak ilaçlarla ilgili
çalışmalar sonuçlanana kadar  bu ajanlardan biriyle  tedavi
edilmesi düşünülmelidir. 
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