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ABS TRACT
Natalizumab is the first monoclonal antibody approved for the treatment of
multiple sclerosis. It is an α4-integrin antagonist that inhibits transmigration of
peripheral lymphocytes through the blood-brain barrier. Natalizumab is
recommended only for patients who continue to worsen under interferon or
glatiramer acetate treatment or who do not tolerate those treatments. Since this
drug might occasionally lead to opportunistic infections such as PML, clinicians
should always consider the risk-benefit ratio when they decide to use this
treatment. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48 Supplement 2: 56-60)
Key words: Multiple sclerosis, monoclonal antibody treatment, alpha-4 integrin,
natalizumab

ÖZET 
Natalizumab multipl skleroz (MS) tedavisinde onay alan ilk monoklonal antikor
tedavisidir. Bir α4-integrin antagonisti olan natalizumab, etkisini temel olarak
lenfositlerin kan beyin bariyerinden transmigrasyonunu engelleyerek ortaya
çıkarmaktadır. Natalizumabın kullanımı interferon beta ve glatiramer asetat
tedavisi altında kontrol altına alınamayan veya bu tedavileri yan etkiler nedeni ile
kullanamayan hastalarda önerilmektedir. Nadiren progresif multifokal
ensefalopati (PML) gibi ciddi fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilen bu ilacın
kullanımı sırasında kar-zarar dengesinin akılda tutulması önemlidir.  (Nöropsikiyatri
Arşivi 2011; 48 Özel Say› 2: 56-60)
Anah tar ke li me ler: Multipl skleroz, monoklonal antikor tedavisi, alfa-4 integrin,
natalizumab
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Giriş

Ataklı yineleci multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminde
(SSS) tekrarlayıcı demiyelinizasyonla seyreden, patofizyolojisinde
lenfositer otoimmünitenin ön planda olduğu otoimmün bir
hastalıktır. Hastalık seyrinde demiyelizasyon ve bununla birlikte
aksonal kayba bağlı kalıcı hasar oluşmaktadır. MS'in ortaya
çıkmasında lenfositlerin kan beyin bariyerini (KBB) geçip SSS'ye
migrasyonunun inflamasyonu başlattığı düşünülmektedir.
Transmigrasyonda lenfosit üzerindeki α4β1 integrin ve  SSS
damar endotelinde eksprese olan vasküler hücre adezyon
molekülü-1 (VCAM-1) arasındaki ilişki önemli rol oynamaktadır.
α4 integrinler lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil membranında
bulunmaktadır. α4-integrin, β1 ve β7 isiminde iki benzer molekülle
heterodimer oluşturmaktadır. α4β1 ve α4β7'nin ligandı vasküler
endotel üzerindeki VCAM-1'dir. Ayrıca α4β1 fibronektin-3 ve
osteopontin-7 ile bağlanarak SSS parenkimine geçmiş olan
lökositlerin aktivasyonunu da sağlamaktadır. 

MS'de hastalığın evresine göre farklı T-hücre alttiplerinde
klonal artış izlenmektedir. İnflamasyonun ortaya çıkardığı
sitokinler P-selektin, E-selektin, VCAM-1 ve ICAM-1 gibi hücre

adezyon molekülerinin endotel üzerinde ekspresyonunu
arttırmaktadır (1,2). Artmış adezyon molekülleri lökositlerin
endotel üzerine tutunmasını kolaylaştırarak KBB'de hücresel
geçişi kolaylaştırmaktadır (3). 

Natalizumab lenfositler üzerindeki α4β1 ve α4β7 integrinlerin
α4 alt-ünitesine bağlanıp, bu integrinlerin VCAM1'e
bağlanmalarını zorlaştırarak, SSS parankimine transmigrasyonu
engellemektedir (Şekil 1). Natalizumab'ın α4 pozitif lökositlerin
fibronektin ve osteopontine bağlanmasını engelleyerek bu
hücrelerin aktivasyonunu engellediği de gösterilmiştir. Bu yolla
inflamasyonun azaltılması üzerinden de etkin olduğu
düşünülmektedir. Natalizumabın fare versiyonu olan AN100226m,
deneysel otoimmun ensefalomiyelitte gine domuzlarında(4) ve
farelerde (5) lökositlerin SSS'ne infiltrasyonunu engellediği ortaya
konmuştur. Tüm bunların dışında natalizumab T-hücre apoptozunu
da arttırmaktadır (Tablo 1).

Natalizumab'ın yarılanma ömrünün 6-9 gün civarında
olmasına karşın 300 mg'lık dozu birinci ayın sonunda bile
reseptörlerin %80'inin doyurmaktadır. Bu nedenle ilacın 4 haftada
bir uygulanması yeterli olmaktadır (6). Natalizumab 4 haftada bir
100 cc izotonik içinde IV olarak uygulanmaktadır.



MS Tedavisinde Natalizumabın Etkinliğine 
Yönelik Klinik Çalışmalar

Uluslararası Natalizumab Multipl Skleroz Deneme 
Grubu Çalışması

Bu çalışmada 213 hasta 6 ay boyunca 28 günde bir 3 mg/kg, 6
mg/kg natalizumab veya plasebo alacak şekilde 3 gruba
randomize edilmiştir (7). Çalışmanın sonunda ilaç alan grupta
plaseboya göre yeni oluşan T2 lezyon sayısında (plasebo: %9.6, 3
mg/kg: %0.7, 6 mg/kg: %1.1) ve yıllık relaps sayısında azalma
(plasebo: %38, 3 mg/kg: %19, 6 mg/kg: %18) olduğu görülmüştür.
Ayrıca görsel analog skala ile değerlendirildiğinde aktif ilaç alan
hastalarda plasebo alan gruba göre genel iyilik durumunda
düzelme de izlenmiştir. 

AFFIRM Çalışması
Bu iki yıllık Faz III çalışmada 942 hasta 2:1 oranında 4 haftada

bir natalizumab 300 mg veya plasebo alacak şekilde çift kör
randomize edilmiştir. Çalışma 2006 yılında yayınlanmış ve
natalizumabın birincil ve ikincil sonlanım noktaları açısından
plaseboya göre belirgin şekilde üstün olduğu gösterilmiştir.
Natalizumab alan grupta kalıcı disabilite progresyonun %42
oranında düştüğü görülmüştür. İkinci yıl sonunda ataksız hasta
oranının plasebo grubunda %41 iken tedavi alan grupta %67
olduğu izlenmiştir. İkinci yılın sonunda natalizumab alan grubun
yıllık relaps hızında %59'luk bir düşüş olduğu ortaya konmuştur.
Klinik bulgularla paralel olarak radyolojik parametrelerde de
tedavinin olumlu yönde etkisi vardır. İlk iki yılda büyüyen veya yeni
T2 lezyon sayısında %83'lük bir azalma ve kontrast tutan lezyon
sayısında %92'lik azalma olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda
tedavisi kesilmek zorunda kalınan 51 hastanın yıllık relaps hızının
rebound olmaksızın bazale döndüğü görülmüştür (8). Çalışmanın
post-hoc analizlerinde ilaç alan grupta hastalığın radyolojik veya
klinik remisyona girme oranı plaseboya göre 1.6 kat daha fazladır
(%64'e karşı %39) (9).

SENTINEL Çalışması
SENTINEL çalışmasına, haftada bir interferon β-1a

(Avonex®) tedavisi altında son bir yılda en az bir atak geçiren
1171 hasta alınmıştır (10). Çalışma iki gruptan oluşmaktadır.
Hastalar 1:1 oranında tek başına interferon ve plasebo veya
interferon β-1a ve natalizumab olacak şekilde randomize
edilmiştir. İkinci yılın sonunda kombine tedavinin birincil ve ikincil
sonlanım açısından birçok parametrede yalnız interferon
tedavisine göre üstün olduğu ortaya konmuştur. Buna göre
kombine tedavi alan hastalarda yıllık relaps hızlarında belirgin bir
düşüş vardır (0.34'e karşı 0.75) ve özürlülük progresyonu da daha
düşüktür (%23'e karşı %29). Kombine tedavi alan hastalarda yeni
veya büyüyen T2 lezyon yükünde %83 düzeyinde, kontrast tutan
lezyon sayısında ise %89'luk bir azalma vardır. Her iki grupta
istenmeyen olay sıklığı açısından istatistiksel anlamlı bir fark
saptanmamıştır. Kombine tedavi alan hastaların 11'inde çoğu
ürtiker şeklinde olan hafif düzeyde hipersensitivite reaksiyonu
gelişirken bu sayı monoterapi grubunda sadece 2'dir. SENTINEL
çalışması beklenmedik şekilde ortaya çıkan 2 progresif multifokal
ensefalopati (PML) vakası nedeni ile erken sonlandırılmıştır.

AFFIRM ve SENTINEL çalışmalarında ortaya çıkan ikincil
sonuçlardan biri de natalizumabın vizyon üzerindeki etkisidir.
Buna göre ilaç kullanan hastalarda kontrast duyarlılığı plasebo
kullanan hastalara göre AFFIRM'de %35, SENTINEL'de %28
oranında düzelmektedir. İlaç grubunda görme netliğindeki
değişim de plaseboya göre daha iyidir (11).

GLANCE Çalışması
GLANCE çalışmasında glatiramer asetat (GA) monoterapisi,

glatiramer asetat ve natalizumab kombine tedavisi ile
karşılaştırılmıştır (12). Bu çalışmada GA altında son bir yılda en az
bir atak geçiren 110 hasta natalizumab kombine tedavisi alacak
şekilde randomize edilmiştir. Çalışma 24 haftalık olacak şekilde
planlanmıştır ve birincil sonlanım noktası radyolojik
parametrelerdir. Kombine tedavi alan hastalarda yalnız GA alan
hastalara göre yeni kontrast tutan lezyonlarında %73 oranında,
kontrast tutan kümülatif lezyon sayısında %65, yeni veya büyüyen
T2 lezyon yükünde de %62'lik bir düşüş izlenmiştir. Çalışmanın
gücünün yeterli olmaması nedeni ile yıllık atak hızında istatistiksel
bir fark saptanmamış olmasına rağmen eğilim kombine tedavinin
lehinedir. Yan etki ve ciddi istenmeyen olaylar açısından gruplar
arasında belirgin bir fark bulunmamıştır.

Doğru Hasta Seçimi

Natalizumab, interferon ve GA tedavisi altında kötüleşen veya
atak geçirmeye devam eden hastalarda ikinci basamak tedavisi
olarak endikasyon almıştır. Tedavi altında kötüleşme tanımı
konvansiyonel tedavi altında son 1 yılda en az 2 atak geçirme veya
MR'da değişikliğin izlendiği ağır atak geçirme (en az bir yeni T1/T2
lezyon veya büyüyen T2 lezyon veya kontrast tutan T1 lezyon)
olarak tanımlanmaktadır. 

İlacın birinci basamak tedavi olarak başlanması için
Türkiye'de onayı bulunmamaktadır (Tablo 2). Avrupa birliğinde ise
birinci basamak tedavisinde bir yıl içinde 2 veya daha fazla ağır
atağı olan ve MR'ında en az 1 aktif lezyonu olan hastalar için
ilacın başlanabilmesine onay verilmiştir. Kısaca ilk basamak
tedavisinde natalizumabın yeri sadece MR'da kötü prognoz
gözlenen (kara delikleri olan ve birçok kontrast tutan lezyon) ve
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Tab lo 1. Natalizumabın etki mekanizmaları
1. α4β1/β7'in VCAM1 ve MadCAM ile bağlanmasını bozarak 

transmigrasyonu engellemek (4, 5)

2. Fibronektine bağlanarak inflamasyonu azaltmak (37, 38)

3. Ostepontine bağlanarak lökosit adesyonunu azaltmak (39)

3. T-hücre apoptozunu hızlandırmak (40)

4. Gen ekspresyonununu değiştirerek lenfosit, nötrofil ve eritrosit 
farklılaşmasını düzenlemek (41)

Tab lo 2. Natalizumab'ın Türkiye'de onaylı olan endikasyonu
1. İnterferon veya glatiramer asetat tedavisi altında iken son 1 yılda

pulse steroid gerektiren en az 2 atak 

ve

2. en az 9 T2 lezyon ve en az 1 kontrast tutan lezyon

ve

3. EDSS'de en az 1 puan artış



ağır atakları olan hastalardır. Ülkemizde Ekim 2011 itibarı ile Sağlık
Bakanlığı’ndan özel izin ile temin edilebilmektedir. Sağlık
Bakanlığı sadece birinci basamak tedavisi almaktayken bir yıl
içinde 2 veya daha fazla ağır atağı olan ve MR'ında en az 1 aktif
lezyonu veya T2 lezyon yükü artışı olan ve EDSS puanında artış
olan hastalar için ilacın başlanabilmesine onay vermektedir.

Natalizumab tedavisine başlama kontrendikasyonları ise
immün kompromize, aktif kanseri olan, radyoterapi alan,
melanoma öyküsü olan, aktif viral hepatit ve sarılık öyküsü olan
hastalar olarak özetlenebilir. Özgeçmişinde fırsatçı bir enfeksiyon
olan ve MR takipleri yapılamayacak hastalara da tedavi
önerilmemektedir (13). Daha önceden kemoterapi veya
immunsupresif ajanlar kullanmış olan hastalarda da verilmemesi
daha uygun görünmektedir.

Tedavi değişimi durumunda interferon veya GA alan
hastalarda önerilen kesin bir süre bulunmamakla birlikte sıklıkla
uygulanan 2-3 aylık bir bekleme süresi göz önünde tutulabilir. Oral
immünsüpresan tedavi kullananlarda en az 3 ay, intravenöz
immünsüpresan alanlarda ise en az 6 aylık bir bekleme süresi
önerilmektedir.

Natalizumaba Karşı Antikor Gelişimi ve 
Nötralizan Antikorların Tedavi Üzerine Etkisi
AFFIRM çalışmasında natalizumab alan hastaların 2 yılda

%9'unda tedavinin herhangi bir döneminde anti-natalizumab
antikorunun geliştiği görülmüştür. Tedavi alan hastaların sadece
%6'sınde antikorlar süreklilik göstermektedir. Bu hastalarda
tedavinin etkisi ortadan kalkmakta ve yan etkiler daha sık olarak
izlenmektedir. Antikorları geçici bir dönem pozitif olan hastalarda
ise pozitiflik döneminde etki suboptimal düzeye düşmekte, ancak
antikorun ortadan kalkmasından sonra ilaç normal etkinliğini
tekrar kazanmaktadır (14).

Natalizumabın Yan Etkileri 

AFFIRM çalışmasında natalizumab alan hastaların %19'unda
ciddi bir yan etki ortaya çıkmıştır. Ancak, bunların çoğu MS
atağıdır. Çalışma süresince ilaç alan grupta iki ölüm
gerçekleşmiştir. Natalizumab alan gruptaki bir hastada malign
melanom, diğerinde de alkol intoksikasyonu nedeniyle toplam iki
ölüm olayı gerçekleşmiştir. Hastaların %79'unda sıklıkla hafif
düzeyde enfeksiyonlar izlenmiştir. Ciddi enfeksiyon ise ilaç alan
grupta sadece %3.2 sıklığında, plasebo alan grupta ise %2.6
düzeyinde olmuştur. Çalışma süresince 6 hastada kanser geliştiği
görülmüştür. Hastaların %1.3'ünde ciddi düzeyde, %0.8'inde ise
anaflaksi tarzında olmak üzere toplam %4'ünde hipersensitivite
reaksiyonu olmuştur. Yan etki nedeni ile tedaviyi kesme ilaç alan
grupta %6 oranında gerçekleşirken, bu oran plasebo grubuna
göre farklı değildir (15).

İlacın nadir görülen yan etkilerinden biri de karaciğer
toksisitesidir. Bu durum sıklıkla karaciğer enzimlerinde
yükselme ve hiperbilirübinemi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu
yan etkinin en erken 6. günde başladığı bildirilmiştir.
Hepatotoksisite izlenen hastaların çoğunda altta yatan başka bir
hastalığın karaciğer toksisitesini ortaya çıkardığına yönelik
bulgular olsa da en az 2 vakada natalizumabın tek başına bu yan
etkiye neden olduğu söylenebilir. Karaciğer toksisitesi çoğu
zaman geri dönüşür bir etkidir ve ilacın tekrar başlanması ile
yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda ilacın
sürekli olarak kesilmesi önerilmektedir.

Natalizumabın piyasaya çıkmasından sonra yan etkiler
açısından takibi birçok farklı program çerçevesinde devam
etmektedir. Bunlardan biri olan ve hekimlerin, hastaların ve ilaç
uygulayan merkezlerin katılmak zorunda olduğu TOUCH
programında ilacın doğru şekilde uygulanması, yan etkiler ve PML
gibi ciddi fırsatçı enfeksiyonların takibi hedeflenmektedir. Buna
göre natalizumaba bağlı ciddi allerjik reaksiyon sıklığı %1.3 olarak
bildirilmiştir. Bu reaksiyonların çoğu da ikinci infüzyon sırasında
veya sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Natalizumabın gerçek hayatta kullanımı ile ilgili bilgiler de
yayınlanmaya başlanmıştır. Bunlardan biri olan İsveç ulusal
kayıtlarında 2006-2010 yılları arasında natalizumab tedavisi almış
olan 1152 hastanın kaydı geriye dönük olarak incelenmiştir.
Hastaların %4.5'unda anti-natalizumab antikorunun olduğu,
%1.6'sında ise antikorların süreklilik gösterdiği görülmüştür. Tedavi
alan hastalardan 7'sinin tedaviden bağımsız şekilde hayatlarını
kaybetmelerine karşın sadece 3'ünde PML'nin ortaya çıktığı
izlenmiştir. Hastaların sadece %34'ü 24 aydan daha uzun süre tedavi
almıştır. Hastaların önemli bir kısmı tedaviden faydalanmış ve PML
dışında ciddi bir yan etkinin ortaya çıkmadığı görülmüştür (16).

Natalizumab altında gebe kalınması önerilmemektedir. Ancak
buna rağmen gebe kalmış olan 35 hastalık bir serideki 5 hastanın
düşükle, bir gebeliğin ise elektif abortus ile sonlandırılmasından
sonra olan 29 doğumun sadece birinde heksadaktili izlenmiştir. Bu
nedenle tedavi altında oluşan istenmeyen gebeliklerde zorunlu
medikal abortus önerilmemektedir (17).

Progresif Multifokal Ensefalopati (PML)  

Natalizumab Ekim 2004'te FDA tarafından ataklı yineliyici MS
(RRMS)'in tedavisinde onay almıştır. Onayından 5 ay sonra iki MS
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Şekil 1. Lenfositler üzerindeki α4 β1 integrin ve endotel üzerindeki VCAM-1
ilişkisi görülmektedir. Natalizumab α4'e bağlanarak bağlanmayı engellemektedir

Şekil 2. HIV pozitif bir PML hastasının MR'ları. Sağ pariyeto-oksipital ve sol
pariyetaldeki lezyonların silik sınırlı olduğu ve subkortikal yerleşimi net bir şekilde
izlenmektedir. Lezyon ayrıca hafif düzeyde kontrast tutmaktadır. A: T2 aksiyel
kesit, B flair koronal kesit, C kontrastlı T1 koronal kesit

A B C



ve bir Crohn hastasında (18) PML'nin izlenmesinden sonra ilaç
piyasadan çekilmiştir. 2006 yazında ilaç A.B.D.'de interferon veya
GA tedavisi altında kötüleşen hastalar için sınırlandırılmış kullanım
onayını tekrar almıştır. MS hastalarından birinde izlenen PML fatal
sonuçlanmıştır. Bu hastanın otopsisinde beyninde MS lezyonunun
saptanmaması nedeni ile hastanın aslında başından beri atipik bir
PML vakası olabileceği bile düşünülmüştür (19). Takip eden süre
içinde yeni PML olgularının izlenmesi nedeniyle natalizumab ve
PML arasındaki ilişki daha da belirginleşmiştir. Ekim 2011 itibarı ile
tüm dünyada izlenen PML sayısı 170'e ulaşmıştır.

PML, JC virüsun oligodendrositlerde nekroza neden olduğu
fırsatçı bir enfeksiyondur. Virüs sıklıkla çocukluk çağında
edinilen, çift sarmallı DNA insan polyoma virüsüdür ve böbrek,
lenforetiküler doku ve beyine yerleşmektedir. JC virüs kontrol
edici proteinler ve VP16 ismindeki kılıf proteininde mutasyonun
sonunda PML'yi oluşturmaktadır. Toplumdaki JC virüs taşıyıcılık
oranı %50-70 civarındadır. 

Son yıllarda PML sıklığındaki artışın en önemli nedeni HIV
enfeksiyonlarındaki artıştır. HIV dışında immünsupresyonun izlendiği
bir çok başka hastalıkta da PML izlenmektedir. Bunların başında
kronik lenfositik lösemi, non-Hodgkin lenfoma, organ
transplantasyonu, romatoid artrit, sarkoidoz, sistemik lupus
eritematosus ve dermatomiyozit gibi hastalıklar sayılabilir. Son yıllarda
giderek artan sayıda, immunsüpresan ilaçlara bağlı PML olguları da
bildirilmeye başlanmıştır. Bunların arasında natalizumab dışında
mikofenolat mofetil, efelizumab, alemtuzumab ve rituximab sayılabilir.
Bu ilaçları kullanan hastalarda PML'nin ortaya çıkması için en az 6
aylık bir immünsupresyonun gerekli olduğu düşüncesi hakimdir.

PML'de sıklıkla serebral hemisferler tutulmaktadır. Beyin sapı
tutulumu ise oldukça nadirdir. İlginç bir şekilde HIV pozitif
hastalarda beyin sapı tutulumu daha sık olarak izlenmektedir.
Hastalığın isminin multifokal olmasına karşın fokal bir lezyon ve
fokal bir klinikle başlangıç da izlenebilmektedir (Şekil 2).

PML lezyonlarının kortekse oldukça yakın yerleşim göstermeye
eğiliminin olması nedeni ile afazi, hemianopsi gibi kortikal bulgular
da sık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tutulum tipi hastalığın,
periventriküler yerleşim eğilimi olan MS lezyonlarından ayırımda
önemlidir. Bunun dışında oluşan lezyonları MS lezyonlarından
ayıran başka önemli bir özellik de optik sinir ve spinal tutulumun
PML seyrinde izlenmemesidir (Tablo 3).

Vermersch ve arkadaşları natalizumab tedavisi altında PML olan
35 hastanın prognozu ile ilgili ayrıntılı bir seri yayınlamışlardır (20).
Buna göre hastaların sadece %29'unda seyir fatal sonlanmıştır.
Hayatta kalan ve ölen hastalar karşılaştırıldığında hayatta kalanların
çoğunun genç (ortanca 40'a karşı 55), erken PML tanısı almış
(ortalama 44'e karşı 63 gün) ve PML öncesi EDSS'lerinin düşük
(3.5'a karşı 5.5) olduğu görülmüştür. Ölen hastaların %70'inde PML
multifokal iken, ölmeyen hastaların çoğunda hastalık unilober veya
multiloberdir. Cinsiyet, MS'in süresi, natalizumab alma süresi,
öncesinde immünsüpresan kullanımı ve BOS JC virüs yükünün
sağkalım üzerinde etkisi bulunamamıştır. PML nedeni ile
natalizumab tedavisi kesilen hastaların çoğunda immün
rekonstitüsyon inflamatuar sendromu (IRIS) izlenmiş olmasına
karşın hayatta kalan hastaların sadece %52'sinde kalıcı nörolojik
özür hafif veya orta düzeydedir. Bu bulgular diğer hastalıkların
seyrinde izlenen PML'ye göre belirgin farklılıklar göstermektedir.
Örneğin sağ kalım oranları transplant hastalarında %29 (21) ve

HAART tedavisi ('highly active antiretroviral therapy') öncesinde
HIV pozitif hastalarda ise %10 (22) düzeyindedir. Natalizumab
seyrinde izlenen PML'deki sağ kalımın daha yüksek olmasının
nedeni hastalığın daha önce tanınması kadar hastaların bazal
bağışıklık sistemlerinin normal olmasına da bağlanmaktadır.

PML tanısında kullanılan en duyarlı test MR'dan sonra beyin
omurilik sıvısında (BOS) JC virüs DNA'sının PCR kullanılarak
saptanmasıdır. Bu testin duyarlılığı %75 civarındadır. PML'de tipik
olarak BOS bulguları normal iken, seyrek olarak 20/mm3 lökosite
kadar pleositoz izlenebilir. Bunun üzerindeki pleositozun varlığında
alternatif tanıların tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir. PML'de
ayrıca BOS'da hafif düzeyde protein artışı da izlenebilir. Ancak bu
değer neredeyse hiçbir zaman 100 mg/dl'nin üzerine çıkmamaktadır.

PML'nin Tedavisi
PML'nin tedavisinde genel kabul gören ilk tedavi plazmaferez

ile natalizumabın plazmadan uzaklaştırılmasıdır. Bir hafta içinde
uygulanan 3 plazmaferez sonunda natalizumabın %92'sinin
uzaklaştırılabildiği gösterilmiştir (23). Plazmaferez sonrası
bağışıklık sisteminin tekrar oluşturulması sonrasında hastaların
çoğunda IRIS adı verilen immün sistemin normalin üzerinde
inflamasyona neden olduğu bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle 3-5 gün yüksek doz metilprednizolon tedavisinin de
tedaviye eklenmesi sıklıkla uygulanan bir yaklaşımdır. PML
sayısının az olması ve yüksek düzeyde fatal seyretmesi nedeni ile
plasebo kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Buna rağmen
mirtazapin (24), camptotesin (25), interlökin 2 (26), alfa interferon
(27), sidofovir (28) ve ARA-C (29) 'nin yararlı olabileceğine dair
anektodal yayınlar bulunmaktadır.

PML Oluşma Riskinin Önceden Tahmini
Uzun zamandır hastalarda PML oluşma riskini önceden

belirleyebilecek bir biyobelirteç için çalışılmaktadır(30-32). Bu
sayıdaki başka bir yazı bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağından
burada bundan söz edilmeyecektir. Yapılan çalışmalar, JC virüs
antikoru negatif hastalarda PML gelişiminin çok düşük olduğunu
ortaya koymaktadır (32). Natalizumab alan hastalarda risk
değerlendirmesi yoğun olarak araştırılmaktadır (33).

Natalizumab Tedavisinin Kesilmesi ve İmmün 
Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu (IRIS)

Natalizumab tedavisinin kesilmesi durumunda hastalığın tedavi
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Tab lo 3. MS lezyonları ile PML lezyonları arasındaki farklar

PML lezyonları MS lezyonları

Yerleşim subkortikal periventriküler

Klinik kortikal bulgular sık kortikal bulgular nadir

Patoloji astrosit nekrozu perivenüler inflamasyon 
ve miyelin kaybı

Kontrast tutulumu hafif düzeyde aktif plaklarda belirgin 
düzeyde

Kitle etkisi hafif-yok yok

Beyin sapı tutulumu nadir daha sık

Spinal tutulum ve olmaz olur

optik sinir lezyonu



öncesinden de kötü duruma geleceğine dair kaygıları yansıtan
yayınlar vardır (34,35). AFFIRM, SENTINEL ve GLANCE çalışmasına
katılan ve tedavisi Şubat 2005'te kesilmek zorunda kalan 1866
hastanın 8 aylık takiplerinin yapıldığı bir çalışmada ise bu durumun
ortaya çıkmadığı gösterilmiştir (36). Gerçekten de tedavinin
kesilmesinden 4-7 ay sonra hastalarda izlenen kontrast tutan
lezyon sayısında ve yıllık relaps hızında bir artış saptanmaktadır
ancak bu artış aynı çalışmalardaki plasebo grubuna göre bir farklılık
göstermemektedir. Natalizumab tedavisinin kesilmesinin etkilerini
daha iyi anlamak için RESTORE çalışması planlanmıştır. Bu
çalışmada en az 12 ay natalizumab almış olan hastalar tedavinin
devamı veya kesilmesi yönünde randomize edilip klinik açıdan takip
edilmektedir. Çalışma halen sürmektedir. 

Sonuç

MS, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen kronik bir
hastalıktır. Natalizumab tedavisinin ağır ve hızlı ilerleyen, sık ataklı
MS hastalarında etkili olduğu birçok çalışma ile ortaya konmuştur.
Bu tedavide kar-zarar oranı hasta seçiminde önemli rol oynamakla
birlikte interferon veya GA tedavisi altında kötüleşen hastalarda
sitotoksik ilaçlardan önce tercih edilebilecek güçlü bir tedavidir.
Natalizumaba bağlı yan etkiler nadir olmakla birlikte fatal
seyredebilen PML açısından uyanık olmak gereklidir.
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