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ABS TRACT
Several disease-modifying drugs are actually approved for the treatment of
relapsing-remitting and secondary progressive multiple sclerosis. These common
therapies have three major disadvantages: (1) they only have a limited effect, (2)
they are administered by subcutaneous or intramuscular injection, and (3) they
have considerable side effects. As a result, patient satisfaction and treatment
adherence are only suboptimal. A lot of scientific research is focused on
developing new therapies, and especially oral treatment options are being looked
forward to. In this article, candidates for future oral therapies are reviewed
including cladribine, BG-12, lakinimode and teriflunomide. All these agents have
different mechanisms of action and their efficacy and safety characteristics are
different, as well as their potential role in clinical practice. However, it seems
likely that injection therapies which were the mainstay of disease-modifying
treatment in MS in the last 15 years may soon be replaced by oral agents.
(Archives of Neuropsychiatry 2011; 48 Supplement 2: 67-72)
Key words: Multiple sclerosis, oral therapies, clinical trials, cladribine, BG-12,
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ÖZET 
Günümüzde hem yineleyici hem ikincil ilerleyici multipl skleroz (MS) için
onaylanmış hastalık modifiye edici tedaviler (disease modifying drugs, DMD)
mevcuttur. Kullanımı yerleşmiş olan bu ilaçların üç önemli dezavanatajı vardır: (1)
sadece kısmen etkilidirler, (2) ilaçlar subkutan veya intramusküler yol ile verilir, (3)
kayda değer yan etkiler gözlenebilir. Tüm bunlar hasta memnuniyeti açısından
olumsuz faktörlerdir. Bu nedenle yeni tedavi arayışları ışığında bir dizi ilaç
araştırması sürmektedir, ve özellikle oral ilaç formları umutla beklenmektedir. Bu
derlemede güncel oral tedavi adayları arasından kladribin, BG-12, lakinimod ve
teriflunomid adlı ajanlar gözden geçirilmektedir. Her biri çok farklı etki
mekanizmalarına sahip olan bu ajanların etkinliği, güvenilirliği ve gelecek
uygulamalardaki olası yerleri de birbirinden farklılıklar göstermektedir. Multipl
sklerozda son onbeş yıla damgasını vuran injeksiyon tedavileri yakın bir gelecekte
oral ajanlarla yer değiştirecek gibi görünmektedir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2011; 48 Özel
Say› 2: 67-72)
Anah tar ke li me ler: Multipl skleroz, oral tedaviler, klinik araştırmalar, kladribin,
BG-12, lakuinimod, teriflunomid
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Giriş

Multipl skleroz (MS) otoimmun kökenli, demiyelinizan natürde,
inflamatuar, kronik bir hastalıktır. Multipl sklerozun ataklı
yineleyici, yineleyici progresif, birincil ilerleyici ve ikincil ilerleyici
olmak üzere dört farklı seyir tipi bulunur (1). Günümüzde, özellikle
ataklı yineleyici ve ikincil ilerleyici seyir tipine yönelik, otoreaktif
T hücreleri üzerinden etki eden, resmen onaylanmış
immunmodulatör tedavi seçenekleri vardır. Bunlar başlıca
interferonlar ve glatiramer asetattır ve subkutan veya
intramuskuler yoldan uygulanır. Daha yakın tarihte ise intravenöz
yol ile verilen natalizumab bu grupta yerini almıştır. Yukarıda
sayılan ajanların kısmi etkileri kanıtlamış olsa da, enjeksiyon yolu
ile verilmeleri hastalar için yük oluşturur ve özellikle enjeksiyon
yeri ile ilgili yan etkiler oldukça rahatsız edici olabilir (2). Bu
nedenle gerek hasta uyumu ve memnuniyeti, gerekse enjeksiyona

bağlı yan etkilerin ortadan kalkması açısından oral tedavi
seçeneklerinin gelişmesi umutla beklenmektedir. 

Ataklı yineleyici MS’in tedavisi ile ilgili beş farklı oral ajanın
(fingolimod, kladribin, BG12, teriflunamid ve lakinimod) faz II ve III
çalışmaları yeni tamamlanmış veya halen sürmektedir. Fingolimod
bu sayıda yer alan başka bir makalede ele alınacağından, bu
yazıda fingolimod dışındaki ilaçların özellikleri, etkinlikleri ve ilgili
güncel araştırma sonuçları gözden geçirilecektir. 

Kladribin 

Kladribin aslen tüylü hücreli lösemi ile lenfoma tedavisinde
kullanılan oldukça potent immunsupresan bir ajandır. Birçok
başka otoimmun kökenli hastalıkta da kullanılan bu ilacın
lenfotoksik etkisinden multipl skleroz tedavisinde faydalanılabileceği
düşünülmüştür.



Etki Mekanizması
Kladribin (2-klorodeoksiadenozin) sentetik bir adenozin

türevidir. Doğal adenozinin yapısında bulunan belli pozisyondaki
bir hidrojen molekülünün bir klorin molekülü ile yer değiştirmesi
sonucunda bu bileşen sentetik bir pürin türevi haline gelir ve
adenozin deaminaz (ADA) adlı enzime direnç kazanır. ADA
adenozin yıkımından sorumludur.  Kladribinin yıkımından sorumlu
bir başka enzim ise deoksinükleotidazdır. Germ hücreleri gibi
diğer hücrelerde bu enzim düzeyi yüksektir, bu nedenle kladribin
yine de yıkılabilir. Lenfositler yüksek miktarda ADA barındırır,
ancak deoksinüklotidaz seviyeleri düşüktür. Kladribin ADA’ya
direnci nedeniyle seçici bir şekilde lenfositlerde birikir, hücre
içinde fosforilizasyona uğrayarak deoksinükleik asid (DNA)
yapısına entegre olur, metabolizmasını bozar ve apoptotik hücre
ölümüne yol açar. Bu şekilde lenfosit sayısında global bir
azalmaya neden olur. Kladribin özellikle CD4+ ve CD8+  T
lenfositlerinde etkilidir (3,4). Ek olarak kladribin ile tedavi edilen
MS hastalarında proinflamatuar sitokin seviyelerinde ve ICAM
(inter-cellular adhesion molecule)-1 gibi adezyon molekülleri
seviyelerinde azalma olduğu da gösterilmiştir (5). Kladribinin etki
mekanizması Şekil 1’de gösterilmektedir.

Klinik Araştırmalar ve Etkinlik
Progresif seyirli MS hastalarında subkutan kladribinin etkisini

araştıran randomize, çift kör, plasebo kontrollü uluslararası bir
çalışmada klinik tablo üzerinde herhangi anlamlı bir etki
bulunmamış, sadece manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
incelemesinde kontrast tutan lezyon yükü üzerine olumlu bir etki
gösterilmiş olsa da (6), daha yeni çalışmalarda klinik seyir ile ilgili
umut vaadedici sonuçlar elde edilmiştir. Kladribinin oral formunun
incelendiği yakın tarihli, geniş kapsamlı, randomize, çift kör,
plasebo kontrollü CLARITY çalışmasında iki farklı doz (0.875
mg/kg/siklüs; düşük doz grubunda ilk 48 haftada 1 siklüs
uygulanırken, yüksek dozlu grupta ilk 48 haftada 2 siklüs
uygulanmıştır, bir siklüs 5 ardışık günden oluşmaktadır)  yineleyici
MS’li hastalarda plaseboya karşı denenmiş, ve her iki ilaç
dozunun yıllık atak sayısını ve hastalık progresyonunu anlamlı
ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Buna ek olarak MRG’de kontrast
tutan lezyon yükünde ve T2 sekansında gözlenen lezyon sayısında
azalma de kaydedilmiştir (7). Bu sonuçlar yüz güldürücü olsa da
kladribinin yerleşik immunmodulatör tedavilere göre bir üstünlüğü
olup olmadığını kanıtlamak açısından yeterli değildir. Oral
kladribinin interferon β1a (β IFN-1a) ile kombinasyonuna karşı,
plasebo ile β IFN-1a ile kombinasyonu ONWARD adlı faz II
çalışmada kıyaslanmaktadır (8).

Bir diğer süren faz III çalışması ise oral kladribinin erken
dönemde kullanımının yararını araştırmaktadır. ORACLE adlı bu
çalışmada demiyelinizan kökenli olduğu düşünülen klinik izole
sendromlu (clinically isolated syndromes, CIS) hastalarda iki
farklı dozun etkinliği incelenmektedir (9).

Yan/Advers Etkiler
Kladribinin lenfotoksik etkisi uzun dönemlidir. İlacın CD4+

hücrelerini 16 aya kadar baskıladığı gösterilmiştir. CD 8+ T
hücreleri ve B hücreleri ise bu sürede tedaviden önceki sayılara
dönmüş olur (10). İlacın uzun dönemli immunsupresif etkisi,
özellikle enfeksiyonlara eğilim veya ikincil neoplaziler açısından
dikkatli olunmasını gerektirir. 

Bugüne dek oral kladribin ile ilgili en geniş kapsamlı advers
etki profili CLARITY çalışmasından elde edilen verilere dayanır.
Hem lenfopeni hem nötropeni kladribin alan hastalarda daha sık
gözlenmiştir. Herpes zoster enfeksiyonları ve uterus fibromları da
ilaç alan grupta daha sık bildirilmiştir. Kladribin alan 4 hastada
neoplastik hastalıklar saptanırken, plasebo alan hiçbir hastada
neoplazi gelişmemiştir (7). Onkoloji pratiğinde daha yüksek
dozlarda ve intravenöz olarak verilen kladribinin kemik iliği
supresyonuna yol açabileceği, teratojenik etkisi ve kanserojen
olma olasılığı da akılda tutulmalıdır (11).

Klinik Uygulamadaki Yeri
CLARITY çalışmasından elde edilen sonuçlar kladribin’in

yineleyici MS’de etkili olduğunu göstermiştir. İlaç Avusturalya ve
Rusya’da sağlık bakanlığı tarafından 2 yıl süre için resmen
onaylanmıştır. Ancak aynı çalışmada göz ardı edilemeyecek
advers etkiler gözlenmiş ve en önemlisi ilaç alan hastalarda
neoplastik hastalıklarda artış bildirilmiştir. FDA tarafından talep
edilen ek güvenlik çalışmalarının uygulanabilir (“feasible”)
bulunmaması nedeniyle üretici firma oral kladribinin MS
araştırmalarının sonlandırılmasına karar vermiştir (12). 

BG-12 (Dimetil Fumarat)
BG-12’nin diğer ismi dimetil fumarattır ve fumarik esterler

(FAE) grubuna dahil bir bileşiktir. FAE’leri aslen psoriasis
tedavisinde kullanılmaktadır ve hücre içinde antioksidatif yolları
aktive ettikleri bilinir. MS patogenezinde oksidatif stresin rolü
yakın tarihlerde incelenmiştir (13). Bu nedenle geliştirilmiş bir
fumarat olan BG-12’nin MS tedavisindeki etkinliği araştırılmakatdır. 
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Şekil 1. Kladribinin etki mekanizması 
Şekil 2. BG-12’nin etki mekanizması
FA: Fumarik Asit (BG-12), TNF: Tümör Nekroz Faktör, IFN: İnterferon, IL: İnterlökin, Th: T helper 
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Etki Mekanizması
In vivo çalışmalarda nükleer faktör E2 türevi faktör 2 (nuclear

factor E2-related factor 2, Nrf2)‘nin proinflamatuar uyaranları
baskıladığı gösterilmiştir. Oksidatif stres altında Nrf2 hücre
çekirdeğine girerek transkripsyon yolu ile, hem sitoprotektif olan
hem  detoksifikasyon mekanizmasında rol oynayan bir dizi geni
aktive eder (14). Oral BG-12’nin doğrudan Nrf2’yi hedeflediği ve
kompleks bir biokimyasal mekanizma ile hücre çekirdeği
membranından geçişini kolaylaştırdığı, böylece Nrf2’nin çekirdek
içinde diğer transkripsiyon faktörleri ile etkileşerek antioksidan
cevabı arttırdığı saptanmıştır (15). Bundan başka kan beyin
bariyeri (KBB) üzerinde etkili olduğu, proinflamatuar sitokin
düzeyini azaltırken antinflamatuar sitokin düzeyini arttırdığı ve
nöroprotektif etkileri olduğu da bildirilmiştir (16). BG- 12’nin etki
mekanizması Şekil 2’de özetlenmiştir.

Klinik Araştırmalar ve Etkinlik
Eksperimental otoimmun ensefalomiyelitli (experimental

autoimmune encephalomyelitis, EAE) farelerde BG-12’nin hastalık
aktivitesini azalttığı ve lezyonlarda makrofaj birikimini önlediği
kanıtlanmıştır (17). Yakın tarihli randomize, çift kör, plasebo
kontrollu bir faz II çalışmasında 3x240 mg/gün verilen oral BG-
12’nin kontrast tutan MRG lezyonlarını anlamlı derecede azalttığı
saptanmış, yıllık atak sayısında da %30 cıvarında bir düşüş
sağladığı gösterilmiştir. Ancak çalışmanın tasarımı nedeniyle klinik
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (18). Ardından

yayınlanan iki subgrup çalışmasında BG-12’nin kontrast tutan T1
lezyonların gelişimini yavaşlattığı belirlenmiştir (19,20). Bu
sonuçlara dayanarak tasarlanan Faz III DEFINE çalışmasında
plaseboya karşı BG-12 gerek günde iki kez uygulamayla, gerekse
günde üç kez uygulamayla atak riskini yaklaşık %50 oranında
azaltmıştır. Özürlülük progresyonu riskini ise her iki doz ile % 30’un
üzerine varan oranlarda azaltmıştır. Benzer şekilde her iki dozda
yeni T2 hiperintens lezyon gelişimi %74-85 oranında azalırken, aktif
lezyon sayısı da %73-90 oranında azalmıştır; yeni T1 hipointens
lezyon sayısı da %63-72 oranında azalmıştır (21). Halen devam eden
CONFIRM isimli çalışmada ise, oral BG -12 glatiramer asetat (GA)
ile karşılaştırılmış, dört farklı hasta grubu incelenmiştir (2x240
mg/gün BG 12, 3x240 mg/gün BG 12, 1x1 GA /gün ve plasebo grubu)
(22). Çok yeni olarak BG-12’nin β IFN 1a veya GA ile kombinasyon
tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğini araştıran EXPLORE adlı
çalışmaya da başlanmıştır (23). 

Yan/Advers Etkiler

Ağırlıklı olarak psoriasis nedeniyle oral fumaratlar ile tedavi
edilen hastalardan toplanan retrospektif verilere göre, görülen en
sık advers etkiler gastrointestinal sistem (GIS) ile ilgli yakınmalar,
yaygın cilt kızarıklıkları (flushing), ve lenfopenidir (24). MS
hastalarında yan etki bilgileri yukarıda anılmış olan faz II
çalışmasına dayanır. İlaç alan grupta cilt kızarıklığı, GIS’e ait
yakınmalar ve baş ağrısı plasebo alanlara göre daha sık
gözlenmiştir (18). Genel olarak FAE’lerinin iyi tolere edildiği ve
uzun dönemli güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

Klinik Ugulamadaki Yeri
BG-12 ‘nin özellile kladribin ve fingolimod ile kıyaslandığında

daha az yan etkilerinin olması, ve faz II çalışmasında gözlenen
ciddi advers etkilerinin neredyse plasebo ile eşdeğer olması yüz
güldürücüdür. Ancak kladribin ve fingolimod ile ilgli çalışmaların
faz III çalışmaları, BG -12 ile ilgili bilgilerin ise faz II çalışmasından
kaynaklandığını aklılda tutmak gerekir. BG-12 ile ilgili yürürlükte
olan faz III çalışmaları yayınlandıktan sonra bu ilacın kullanımı ile
daha keskin sınırlar çizilebilir.

Lakinimod 

Lakinimod, linomid (rokuinimeks) adlı immunmodulatör ajanın
bir türevidir. Linomid yineleyici MS’in tedavisinde araştırılmış,
ancak faz II çalışması çok ciddi kardiopulmoner advers etkiler
nedeniyle durdurulmuştur (25). Lakinimod linomidden daha
potenttir ve yineleyici MS tedavisinde kullanımı ile ilgili bir dizi
hayvan modeli ve faz II çalışması yapılmış, yan etki profilinin çok
daha kabul edilebilir olduğu gözlenmiştir.

Etki Mekanizması
Lakinimodun MS’deki etki mekanizması henüz tam olarak

anlaşılmış değildir, ancak temel olarak CD4+ T hücrelerinin
santral sinir sistemi (SSS)’ne geçişini önlediği, “transforming
growth factor” β (TGF β), interlökin (IL)-4 ve IL-10 seviyelerini
arttırırken, IL-12 ile tümör nekroz faktör α (TNF α) düzeylerini
baskıladığı gösterilmiştir (26). Bir diğer çalışmada lakinimodun
antijen sunumu ve buna bağlı inflamatuar cevap ile ilgili genleri
baskıladığı, ayrıca CD4+ ve CD14+ Th 2 hücrelerini aktive ederken
CD8+ hücrelerinin cevabını azalttığı gözlenmiştir (27).
Lakinimodun etki mekanizması Şekil 3’te özetlenmiştir.
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Şekil 3. Lakinimod’un etki mekanizması 
LAQ: Lakuinimod, TNF: Tümör Nekroz Faktör, TGF: “Tümör Growth Factor”, IL. İnterlökin, BDNF:
“Brain Derived Neurotrophic Factor”
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Şekil 4. Teriflunomid’in etki mekanizması 
TFN: Teriflunomid, DHODH: Dihidro-Orotat Dehidrogenaz, NFκB: Nükleer Faktör Kappa B, PTK:
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Klinik Çalışmalar ve Etkinlik
Model olarak EAE’nin kullnıldığı hayvan deneylerinde

lakinimodun lezyonlardaki T hücre saysını azalttığı, inflamasyonu,
demiyelinizasyonu ve akson hasarını önlediği saptanmış, bunun
yanısıra klinik seyir ve hastalık aktivitesi üzerine de etkili olduğu
anlaşılmıştır (28-30). Bu sonuçlara dayanarak yapılan randomize,
çift kör, plasebo kontrollü faz II çalışmalarında çelişkili sonuçlar
elde edilmiştr. 2005’de yayınlanan bir çalışmada 0.3 mg/gün
lakuinimodun  MRG’de kontrast tutan lezyon sayısını anlamlı
ölçüde azalttığı öne sürülmüş ancak ileri istatistiksel analizler
(“intent to treat analysis”) sonucunda bu anlamlılık kaybolmuştur
(31). Ardından başlanan bir diğer faz II çalışmasında 0.3 mg/gün
lakuinimod, 0.6 mg/gün lakuinimod ve plasebo alan gruplar
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada sadce yüksek doz lakuinimod
alan grupta kontrast tutan MRG lezyonlarında anlamlı bir azalma
saptanmış, düşük doz etkili bulunmamıştır. Yüksek doz ilaç alan
gruplarda lakuinimod’un kümülatf T2 lezyonları ve yeni gelişen T1
lezyonları gibi diğer MRG parametreleri üzerine de olumlu etkisi
olduğu anlaşılmış ve bu sonuçlar uzatma çalışmasında da
doğrulanmıştır (32-33).  Günümüzde lakinimod ile ilgili iki geniş
çaplı araştırma yürürlüktedir. ALLEGRO isimli çalışmada 0.6 mg/gün
oral lakuinimod ile plasebo alan gruplar karşılaştırılmaktadır (34).
BRAVO adlı çalışmada ise 0.6 mg/gün lakinimod, 1x1/hafta β IFN
1a ve plasebo alan gruplar kıyaslanmaktadır (35). 

Yan/Advers Etki

Lakinimodun advers etkileri ile ilgili bilgiler sonuçlanmış faz II
ve Faz IIb çalışmalarına dayanır. Düşük dozun (0.3 mg/gün)
kullanıldığı ilk faz II çalışmasında ciddi advers etki, bildirilmemiştir.
İki farklı dozun karşılaştırıldığı faz IIb çalışmasında ise yüksek doz
alan grupta bir trombotik olay ile hepatik enzimlerde yükselme
gözlenmiştir. Ayrıca hastalardan göğüs ağrısı, dispne ve artralji
de bildiren olmuştur (30).

Klinik Uygulamadaki Yeri
Lakinimod ile ilgili faz III çalışmalarının sonuçları henüz

yayımlanmamıştır. Ancak fumaratlarda olduğu gibi yan etki profili
diğer oral ajanlara göre daha az endişe vericidir. Bu nedenle
lakinimod, özellikle beklenen faz III çalışma sonuçlarında klinik
seyir üzerine de olumlu etkisinin olduğu anlaşılırsa, yineleyici MS
tedavisi için seçenek oluşturabilir. Yakın tarihte bildirilen bazı ara
sonuçlar iyimserdir. 2011 tarihli Amerikan Nöroloji Birliği
(American Neurology Association, AAN) kongresinde ALLEGRO
çalışmasının klinik açıdan umut verici sonuçları olduğu,
lakinimodun plaseboya göre yıllık atak sayısını anlamlı düzeyde
düşürdüğü bildirilmiştir (36). BRAVO çalışması ile ilgili ön bilgiler
ise lakinimodun plaseboya göre daha etkili olmadığı yönündedir.
Ancak çalışmadaki gruplar çıkış noktasındaki MRG bulgularına
göre yeniden değerlendirildiğinde lakinimod’un yıllık atak saysı
üzerine plaseboya göre daha etkili olduğu iddia edilmiştir (37). 

Teriflunomid 

Teriflunomid, leflunomid adlı bileşiğin aktif metabolitidir. Bir
immunsupresif olan bu ajan 1998 den beri romatoid artrit tedavisi
için resmi olarak onaylanmıştır. Bu ilacın ek olarak antiproliferatif
özellikleri de bulunur (38). 

Etki Mekanizması 
Teriflunomid, nükleik asitlerden biri olan, pirimidinin hücre

içindeki de novo sentezinde görev yapan dihidro-orotat
dehidrogenaz (DHODH) isimli enzimi inhibe eder. Gelişen lenfositler
pirimidine çok gereksinim duyarlar, bu nedenle teriflunomidin,
pirimidin oluşumunu engelleyerek, T ve B lenfositlerinin  oluşmasını
da önlediği saptanmıştır (39).  Bu doğrudan etkisinin yanında
terflunomidin, T hücreleri ile antijen sunan hücrelerin arasındaki
ilişikiyi bozduğu ve nükleer faktör kapppa B (NFκB) yolu ile etkilşerek
DNA sentezinde bozulmaya neden olduğu da öne sürülmüşütür.
DNA sentezini bozucu etkisinin ağırlıklı olarak protein tirosin kinaz
enzimini (PTK) inhibe etmesinin sonucunda olduğu düşünülmekte,
ancak bu bilgiler daha çok in vitro çalışmalara dayanmaktadır (40,41).
Teriflunomidin etki mekanizması Şekil 4’te özetlenmiştir.

Klinik Çalışmalar ve Etkinlik

Sıçanların kullanıldığı bir EAE modelinde teriflunomidin
hastalık aktivitesini, inflamasyonu, demiyelinizasyonu ve akson
kaybını önleyerek baskıladığı gösterilmiştir (42).

Yineleyici MS’in yanısıra sekonder progresif MS hastaların da
dahil edildiği, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir faz II
çalışmasında 7 mg/gün teriflunomid, 14 mg/gün teriflunomid ve
plasebo grupları karşılaştırılmıştır. Her iki ilaç grubunda plaseboya
göre kontrast tutan MRG lezyonlarında % 60 oranında azalma, ek
olarak T1 ve T2 sekanslarındaki lezyon yükünde gerileme
saptanmıştır. Yüksek doz alan grupta ayrıca progresyon indeksinde
gerileme ve yıllık atak sayısında, istatistiksel anlamlılığa
ulaşmayan, bir azalma eğilimi gözlenmiştir (43).

Yakın tarihte yürütülen TEMSO isimli randomize, çift kör,
plasebo kontrollü faz III çalışmasında 7 mg ve 14 mg/gün
teriflunomid ile plasebo grupları karşılaştırılmıştır (44).  Bu çalışma
ile ilgili ön bilgilere göre her iki ilaç dozu yıllık atak saysını
plaseboya göre anlamlı ölçüde azaltmıştır (45). Ardından bu yıl
içinde kesin sonuçları yayınlanan çalışmada teriflunomidin yıllık
atak sayısında azalma, yüksek doz ile progresyon indeksinde
gerileme sağladığı,  MRG bulguları üzerinde de olumlu etkileri
olduğu gösterilmiştir (46).  CIS’li hastaların dahil edildiği TOPIC
adlı bir diğer faz III çalışmasında teriflunomidin etkinliği ve
güvenilirliği ile hastalığın MS’e dönüşüm süresi araştırılmaktadır
(47). Halen süren TENERE isimli faz III çalışmasında ise
teriflunomid ile β IFN 1a’nın etkinliği karşılaştırılmaktadır (48).

Yan/Advers Etki

Teriflunomidin ciddi advers etkileri arasında yükselmiş
karaciğer enzimleri, karaciğer bozukluğu, nötropeni, rabdomiyoliz
ve trigeminal nevralji sayılabilir. Ancak bahsi geçen faz II ve faz III
çalışmasında, genel anlamda bildirilen advers etki sayısının
plasebo grubu ile yaklaşık eşdeğerde olduğu gözlenmiştir.  İlaç
alan grupta alopesi, diare, bulantı, sırt ve ekstremite ağrıları,
bulantı, faranjit ve nötropeni daha sık gözlenmiştir. Yüksek doz
teriflunomid alan grupta  en sık çalışmayı bırakma nedeninin
yükselmiş ALT değerleri olduğu saptanmıştır (49).  Hayvan
modellerinde yapılan araştırmaların sonucunda romatoid artrit
tedavisinde kullanılan leflunomidin teratojenik olduğu gösterilmiştir
(50). Bu nedenle, kesin kanıtlanmış bir etki olmasa da, teriflunomid
kullananan kadınların da gebe kalmamaları önerilir. 
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Klinik Uygulamadaki Yeri
Faz II ve Faz III çalışmalarından elde edilen sonuçlar

teriflunomid açısından umut vericidir. Ancak hepatotoksik etkisi
iyi bilinen leflunomid göz önünde bulundurulursa (50),
teriflunomidin de hepatotoksik olma olasılığı olduğunu dikkate
almak gerekir. Teratojenite olasılığı da ayrıca kısıtlayıcı olabilir. 

Sonuç

İlacı enjeksiyon olarak kullanmak istemeyen, enjeksiyon yan
etkilerinin fazla olduğu veya yerleşik immunmodulatör tedaviyi
tolere edemeyen hastalar için gelişmekte olan oral tedaviler
alternatif bir seçenek oluşturabilirler. Ancak, unutmamak gerekir
ki bugün için, bu araştırmaların yapıldığı oral ajanlar da tedavi
edici değildir; immun sistemi modifiye edici veya baskılayıcı
ilaçlardır. Dolayısı ile hastalara önerilirken, yerleşik tedaviler
kadar etkin oldukları ve güvenlik profillerinin tatmin edici olması
ön koşulu aranabilir. Günümüzde oral ajanların, oturmuş enjektabl
immunmodulatör tedavilere göre bir üstünlüğü olup olmadığı
henüz kanıtlanmamıştır. Birçok karşılaştırmalı çalışma halen
sürmektedir. Ayrıca, ilaçların advers etkilerini de küçümsememek
gerekir. Lakinimod, BG-12 ve teriflunomid immun sistemi modifiye
edici bir mekanizma ile etki ederken, kladribin potent bir
immunsupresandır. Lakinimod, BG-12 ve teriflunomid’in advers
etkileri oldukça kabul edilebilir düzeydedir, ancak kladribin alan
hastalarda fatal infeksiyonlar veya sekonder neoplaziler gibi
azımsanmayacak ölçüde ciddi advers etkiler gözlenebilir. 

Bütün bunlara rağmen, oral tedaviler ile ilgili araştırma
sonuçları umutla beklenmektedir. Çoğu ajanın MRG bulguları
üzerinde oldukça çarpıcı etkileri vardır, ancak klinik parametreler
ile ilgili yeterli bilgi henüz yoktur. İleride birinci basamak tedavisi
olup olamayacakları sorusu şu anda cevapsız kalsa da, yerleşik
tedavilerle yeterince iyi cevap alınamayan hastalarda GA veya
IFN ile kombine edilerek kullanılmaları olasılık dahilindedir.
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