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ABS TRACT
Disease-modifying drugs (DMDs) are being used in multiple sclerosis (MS) for the
last 20 years. Until recently, only interferon beta and glatiramer acetate
preparations were available, which are administered by repetitive injections. In
the last quarter of 2010, the USA Food and Drug Administration (FDA) approved
the first oral DMD, fingolimod. Fingolimod is a modulator of sphingosine-1
phosphate (S1P) receptors which are present in many tissues such as neural
cells and lymphocytes. By inhibiting the S1P signalling which is necessary for
lymphocytes to leave the lymph nodes, it traps lymphocytes within the lymph
nodes causing lymphopenia. However, since it does not harm the lymphocytes,
this lymphophenia is quickly reversible after the drug withdrawal. Both preclinical
studies and Phase II and Phase III studies carried out in patients with relapsing
MS have yielded promising results. In the Phase III trials, fingolimod was
effective both against placebo and weekly interferon beta-1a injections in
preventing relapses and lesion load accumulation. Phase II and Phase III studies
showed that fingolimod has a favorable safety profile; long-term safety needs to
be shown in long-term follow up-studies. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48
Supplement 2: 64-6)
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ÖZET 
Multipl sklerozda hastalık seyrini etkileyen ilaçlar son 20 yıldır kullanılmaktadır.
Yakın zamana kadar bu ilaçlar sadece injeksiyonla verilebilen interferon beta ve
glatiramer asetat ile sınırlı idi. 2010 yılı sonlarında ilk oral MS ilacı olan Fingolimod
Amerikan İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Fingolimod pek çok dokuda
olduğu gibi sinir sistemi hücrelerinde ve lenfositlerde bulunan sfingozin-1 fosfat
(S1P) reseptör modülasyonu gerçekleştirerek etki gösterir. Lenfositlerin lenf
nodundan çıkışı için gerekli olan S1P sinyalizasyonunu önleyerek lenfositlerin lenf
nodunda hapsolmasını sağlar ve böylelikle bir lenfopeni hali yaratır. Ancak
lenfosit hasarına yol açmadığı için bu lenfopeni ilacın kesilmesinden sonra kısa
sürede geri dönüşümlüdür. Gerek preklinik gerekse yineleyici MS hastalarında
yürütülen Faz II ve Faz III çalışmalar oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermiştir. Faz
III çalışmalarda hem plaseboya karşı hem haftalık interferon beta-1a’ya karşı
atakların önlenmesinde ve MR lezyon yükünün artmasında anlamlı etkisi
gösterilmiştir. Faz II ve Faz III çalışmalarda Fingolimod’un olumlu bir güvenlik
profiline sahip olduğu görülmüştür; bunun uzun vadeli takip çalışmaları ile de
desteklenmesine gereksinim vardır. (Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48 Özel Say› 2: 64-6)
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Giriş

Multipl skleroz (MS) genç erişkinlerin yineleyici bir
inflamatuar merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığıdır ve bu yaş
grubunda travmadan sonra en önemli özürlülük nedenidir. Tam
olarak sebebi bilinmemekle birlikte MSS’de miyelin üretiminden
sorumlu olilgodendrositlere karşı gelişen otoimmun bir saldırının
başlıca sorumlu olduğu düşünülmektedir.

MS hem inflamasyona hem nörodejenerasyona yol açan,
demiyelinizasyon, akson kaybı, gliozis ve kısmen onarımla giden
bir hastalıktır (1). Bugün henüz MS’in kesin tedavisini sağlayan
bir yöntem yoktur; ancak atakların önlenmesi ve özürlülük
birikiminin azaltılması mümkündür. Yakın geçmişe kadar FDA ve

diğer sağlık otoritelerinin MS tedavisi için onaylamış olduğu
bütün ilaçlar injeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanmaktaydı.
Yineleyici MS (RRMS) için birinci basamak tedavi seçenekleri
arasında interferon beta (IFN-B) preparatları ve glatiramer asetat
(GA) sayılabilirken, ikinci basamak tedavi seçeneklerinde ise
mitoksantron ve natalizumab yer alırdı. Mitoksantron aynı
zamanda ikincil ilerleyici MS için de onaylanmıştır. Bugün için
primer progresif MS için onaylanmış bir tedavi yoktur. Mevcut
MS tedavileri başlıca inflamatuar komponenti hedeflemektedir.
Oysa, nörodejenerasyonu önlemeye veya onarımı arttırmaya
yönelik yeni tedavilere de gereksinim duyulmaktadır (2). Böyle
tedaviler yineleyici MS formlarında olduğu kadar ilerleyici MS
formlarında da etkili olabilecektir.



Gerek injeksiyon tedavisinin yaratabileceği güçlükler ve
sıkıntılar yüzünden gerekse sadece inflamasyonu hedefleyen
tedavilerin sub-optimal olması nedeniyle, daha kolay
uygulanabilen ve daha geniş etki spektrumuna sahip ilaç arayışları
halen sürmektedir. Son zamanlarda pek çok oral preparat Faz II ve
Faz III araştırmalarda MS hastalarında incelenmektedir.
Bunlardan fingolimod 2010 yılı sonlarında ABD’de yineleyici MS
için onay alan ilk ilaç oldu. Daha sonra Avrupa Birliği’nde ve 2011
yılı Nisan ayında da Türkiye’de ruhsat aldı.

Fingolimod Etki Mekanizması

Fingolimod doğal  sfingozinin bir yapısal analoğudur. Sfingozin
1-fosfat (S1P), inflamasyon ve onarımda önemli rol oynayan doğal
bir bioaktif sfingolipiddir. Bağışıklık sisteminde S1P sinyali
lenfositlerin lenf nodlarından dışarı çıkışını düzenler (3). S1P bazı
lenfositlerin yüzeyinde bulunan S1P1 reseptörlerine bağlanarak
onları aktive eder ve lenf nodlarından kan dolaşımına çıkışlarını
düzenleyerek inflamasyon bölgesine ulaşmalarını sağlar. Oral
fingolimod lenfositler ve nöral hücreler üzerindeki sfingozin1-
fosfat reseptör modülasyonunu gerçekleştirir. Fingolimod beş S1P
reseptöründen dördüne bağlanarak lökosit dolaşımında,
nörojenez ve nöral hücre işlevlerinde, endotel hücre işlevlerinde,
vazoregülasyonda ve kardiyovasküler gelişimde rol oynar (4).
Fingolimod lenfositler üzerindeki S1P1 reseptörlerini işlevsel
olarak baskılayarak, lenfositlerin lenf dokusu ve kan arasındaki
S1P gradyanı boyunca hareket etmelerini imkansız kılarak, lenf
nodlarından lenfositlerin çıkışını önler (internalizasyon). Bu da
otoreaktif T- ve B-lenfositlerin MSS gibi inflamasyon bölgelerine
ulaşmasını önler. Fingolimod sadece lenfoid organlarda dolaşan
lenfositleri tutabilir (CCR7+). Fingolimodun tutabildiği hücre tipleri
arasında naiv T-hücreleri, merkezi bellek T-hücreleri (Th17’ler
dahil), ve B-hücreleri sayılabilir. Öte yandan, daha çok dokularda
veya kanda bulunan efektör bellek T-hücreleri etkilenmez. Oral
fingolimod MS hastalarının dolaşımındaki IL-17-üreten TH17
bellek T-hücre sayısını belirgin olarak azaltır (5). Bu durumda pro-
inflamatuar TH17 hücrelerin MSS’ye geçişleri de belirgin olarak
azalacaktır. 

Oral fingolimod lenfositleri yok etmeden redistribüsyona yol
açar. Önemli sayıda lenfosit lenf nodu içinde hapsedileceğinden,
periferik kan lenfosit sayısında azalma görülmesi beklenen bir
farmakodinamik etkidir. Lenfosit sayısındaki düşüş ilk dozun
uygulanmasından sonraki birkaç saat içinde ortaya çıkar ve
yaklaşık 1. haftada en düşük düzeye ulaşır; daha sonra ufak
dalgalanmalarla bu düzeyde seyreder. Tedavinin kesilmesinden
sonra da lenfosit sayısı derhal yükselmeye başlayarak birkaç
hafta içinde bazal değerlere ulaşır (6). 

Fingolimodun immun sistem üzerindeki etkilerinin yanı sıra
nöral hücrelerdeki S1P reseptörlerinin modülasyonu ile de
doğrudan MSS üzerinde olumlu etkilere yol açıyor olması
muhtemeldir. Fingolimod lipofilik özelliğinden dolayı S1P
reseptörlerinin yaygın olarak bulunduğu MSS’ye kolayca
geçebilir. Fingolimod oligodendrosit ve astrositler üzerindeki S1P
reseptörleri ile de in vitro etkileşir (7). Hem S1P hem fingolimod-
fosfat bu kültürlerde kalsiyum sinyalizasyonunu başlatır.

Preklinik Veriler

Oral fingolimod sıçan eksperimental otoimmun ensefalomiyelit
(EAE) modeli üzerinde hem profilaktik hem terapötik etkiye sahiptir

(8). Fingolimodun EAE’deki etkinliğinde nöral hücrelerdeki S1P1
reseptörleri de rol oynar (9). Nöral hücrelerden S1P1 delesyonu
sonucunda EAE skorları azalır. Ayrıca, S1P1 “knock-out” farelerin
fingolimod ile tedavisi, lenfosit sayılarını düşürse de hastalık
aktivitesinde daha fazla azalmaya yol açmaz; bu da S1P1
reseptörlerinin MSS’deki rolünü düşündürmektedir (10).

Klinik Çalışmalar

Günde tek doz olarak uygulanan oral fingolimod ile RRMS
hastaları üzerinde yürütülmüş bir Faz II çalışmada yeni ve
persistan kontrast tutan lezyon sayısının plasebo grubuna göre
%80 oranında azaldığı gösterilmiştir (11); bu çalışmanın uzatma
fazı halen sürmektedir ve hastalar beş yılın üzerinde takiplidirler.
Bu çalışmada ayrıca kontrast tutulumu göstermeyen hasta sayısı
daha fazla idi. Klinik parametreler üzerindeki etkileri gösterecek
güçte tasarlanmamış olmasına karşın 6 aylık plasebo kontrollü
kısmında atak sıklığında %50’den fazla azalma vardı. Benzer
şekilde 24. aya kadar takipli olgularda tedavi gruplarındaki
hastaların %80-90’ı kontrast tutan lezyon göstermiyordu. Yıllık
atak oranlarındaki düşüş de sürmekteydi. Güvenlik profili de
olumlu bulunmuştur; ancak, aktif koldaki hastalarda daha fazla
adi infeksiyon görülmüş, karaciğer enzimlerinde yükselmeler
olmuştur. 

Yineleyici MS’te fingolimod ile yürütülen 3 Faz III çalışma
mevcuttur. TRANSFORMS çalışmasında fingolimod ile haftalık
intramüsküler İFN-B1a bir yıl süre ile karşılaştırılmıştır (12).
FREEDOMS I çalışmasında fingolimod 0.5 ve 1.25 mg dozları,
plasebo ile karşılaştırılmıştır; 2 yıllık ana çalışma tamamlanmış,
uzatma çalışması sürmektedir (13). FREEDOMS II çalışması ise
FREEDOMS I çalışmasının çok benzeridir, ancak ek güvenlik
değerlendirmeleri mevcutur (halen sürmekte). 

Fingolimod ile yürütülen Faz III RRMS çalışmalarında
fingolimod alan hastalarda yıllık atak sıklığında plaseboya göre %54
oranında, intramüsküler IFN-B1a’ya karşı ise %52 oranında
istatistiksel olarak anlamlı azalma gözlenmiştir (12,13). Benzer
şekilde, ataksız hasta oranında plaseboya göre %52’lik, IFN-B1a’ya
göre %48’lik artış görülmüştür ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Özürlülük progresyonunda da her iki çalışma
fingolimod grubunun lehine sonuçlanmıştır. MRG aktivitesinde de
benzer bulgular elde edilmiştir. Fingolimod alan hastalarda yeni
oluşmuş veya büyümüş T2 lezyon sıklığı IFN-B1a grubuna göre %35
az görülürken, plasebo ile karşılaştırıldığında %74 daha az
görülmüştür. Aynı şekilde, kontrast tutan lezyon sayısı fingolimod
grubunda IFN-B1a grubuna göre %55 daha az görülürken plasebo
grubuna göre %82 daha az görülmüştür. Total T2 ve T1 lezyon hacmi
de her iki çalışmada da fingolimod grubunda anlamlı olarak daha
düşük bulunmuştur. Bir diğer ilginç bulgu ise fingolimod alan
hastalarda beyin atrofisi gelişiminin İFN-B1a alanlara göre %31
daha az, plasebo alanlara göre ise %35 daha az olduğu
saptanmıştır. Bu çalışmalarda incelenen fingolimod dozları
arasında etkinlik açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır; gerek
0.5 mg gerekse 1.25 mg benzer etki oranları göstermiştir (12,13).

Faz III çalışmalarda Fingolimod’un güvenlik verileri de kabul
edilebilir düzeylerde bulunmuştur (12,13). Bütün çalışmalarda
gösterilen en sık görülen yan etkilerden biri ilk doz bradikardisidir.
Hastalar fingolimodu ilk kez aldıklarında birinci saatten itibaren
nabız dakika sayısı azalmakta ve 4.-5. saatlerde en az değere
ulaştıktan sonra tekrar yükselmekte ve bazal değerlere
yaklaşmaktadır. Bundan dolayı hastaların ilk dozu aldıklarında 6
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saat süre ile klinikte gözlenmeleri önerilmektedir (14). Ancak, bu
süre içinde çok nadiren semptomatik bradikardi görülmüştür.
Semptomatik bradikardi görülürse izlem süresinin uzatılması,
gerekirse parasempatomimetik ajanların verilmesi önerilmektedir.
Çalışma süresince sistolik ve diyastolik kan basınçlarında anlamlı
olmayan yükselme eğilimi de dikkati çekmiştir; riskli hastaların bu
yönden dikkatli takibi önerilmektedir. Üzerinde durulan bir diğer
olası yan etki maküla ödemidir. Maküla ödemi daha çok 1.25 mg’lık
dozu alanlarda görülmüştür; 0.5 mg dozunda 1176 hastadan
sadece 4 hastada görülmüştür (binde 3). Beraberinde diyabet
veya üveit bulunması maküla ödemi riskini arttırmaktadır. Bu
hastaların daha yakından izlenmesi önerilmektedir. 

Fingolimod kullanımı ile birlikte infeksiyon oranlarında da biraz
artış gözlenmiştir. Ancak, 0.5mg grubunda genel infeksiyon oranları
plasebo ile görülenden farklı değildi. Buna karşın, alt solunum yolu
enfeksiyonları Fingolimod grubunda daha sık gözlenmişti. İlginçtir ki,
total lenfosit sayıları ile infeksiyon sıklığı arasında ilişki
saptanmamıştı. Ayrıca, TRANSFORMS çalışmasında iki hasta
Herpes infeksiyonları nedeniyle kaybedilmişti (13). Bunlardan biri
daha önce varicella zoster infeksiyonu geçirmemiş bir hastaydı.
Bunun üzerine varicella zoster IgG pozitifliği bulunmayan hastalara
fingolimod verilmemesi önerildi. 

Türkiye’de Fingolimod 2011 yılı Nisan ayında Sağlık
Bakanlığı’ndan ruhsat aldı. İlaç başlama endikasyonu olarak
tedavi almamış yeni tanılı hastalarda son bir yılda en az iki veya
son iki yılda en az üç ciddi atak olması ve beyin MRG
incelemesinde kontrast tutan lezyon veya T2 lezyon yükünde artış
olması şartı aranırken, eskiden tanı almış hastaların yeterli süre
ve yeterli dozda uygulanan bir IFN-B veya GA preparatı
kullanmaktayken yanıt vermemeleri ve yüksek hastalık
aktivitesine sahip olmaları şartı aranmaktadır. Bunların dışında bir
de injeksiyon tedavisini tolere edemeyen ve yan etkiler nedeniyle
sürdüremeyen hastalara verilmesi onaylanmıştır.

Fingolimod başlanması planlanan hasta yönetimi Tablo 1’de
özetlenmiştir (14). Herhangi bir risk taşımayan hastalarda tedavi
öncesinde nörolojik muayenenin yanı sıra tam kan sayımı,
karaciğer enzim tayini, doğurgan çağdaki kadınlarda gebelik testi,
VZV antikor tayini ve son altı ayda çekilmiş bir EKG bulunması
yeterlidir. İlk doz uygulama sırasında hastanın 6 saat klinikte nabız
ve kan basıncı takibiyle gözlenmesi yeterlidir. Daha sonraki takipte
ise birinci ayda ve ardından 3-4 ayda bir kan sayımı ve karaciğer

enzimlerinin tekrarı ile tedavinin başlangıcından sonraki 3. veya 4.
ayda  bir kerelik oftalmoloji konsültasyonu yapılması yeterlidir. Buna
karşın bilinen kardiyak hastalığı olanlarda tedavi öncesinde
mutlaka kardiyoloji konsültasyonu yapılmalı, üveitli veya tip II
diyabeti olan hastalarda da tedavi öncesinde ve tedavi süresince 3-
6 ayda bir oftalmoloji konsültasyonu yapılması gereklidir.

Sonuç olarak, MS hastalarında ideal tedavinin bulunması için
arayışlar yoğun olarak sürmektedir. Ancak etkinlik verileri kadar
güvenlik verileri de önem taşımaktadır.
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Tab lo 1 . Fingolimod tedavi yönetimi (14)

Herhangi bir risk taşımayan hastalar Özel risk grupları

A. Tedavi öncesi A. Herhangi bir risk taşımayan hastalarda gerekli olan incelemelere ek olarak;

• Nörolojik değerlendirme B. Kardiyak hastalığı olanlar (AV blok, HSS, İKH, KKY)

• Tam kan sayımı • Tedavi öncesinde kardiyoloji konsültasyonu

• Karaciğer enzimleri C. Uveitli veya Tip II diyabetli hastalar

• Gebelik testi • Tedavi öncesinde oftalmoloji konsültasyonu

• VZV antikor tayini • Tedavi süresince 3-6 ayda bir oftalmoloji konsültasyonu 

• EKG

B. İlk doz uygulama

• 6 saat gözlem: Nabız ve TA takibi yeterli

C. Takip 

• 1. ayda kan sayımı, KC enzimleri

• 3-4 ayda bir laboratuar tekrarı

• 3. veya 4. ayda bir kerelik oftalmoloji konsültasyonu  
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