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ABS TRACT
The presence of B cells, plasma cells and increased immunoglobulin (Ig) levels in
multiple sclerosis (MS) lesions and cerebrospinal fluid (CSF) samples has
suggested that the humoral immunity plays an important role in MS pathogenesis.
Moreover, the demonstration of correlation of CSF B lymphocyte and Ig levels
with the clinical course and prognosis of the disease has substantiated this
notion. However, until the advent of clinical trials performed with B cell-targeting
monoclonal antibodies, the role of B lymphocytes in MS pathogenesis has been
a matter of controversy. Clinical trials testing the chimeric anti-CD20 monoclonal
antibody rituximab and other monoclonal antibodies have shown that B-cell
depletion significantly decreases MS relapse rate, disability progression and
development of new contrast-enhancing MRI lesions. With the introduction of
novel antibodies and fusion proteins that are currently being produced and
tested, treatment methods with higher efficacy and lower side-effect profile are
expected to be developed in the forthcoming years. (Archives of Neuropsychiatry
2011; 48 Supplement 2: 73-8)
Key words: B cells, multiple sclerosis, monoclonal antibody, anti-CD20,
treatment, autoimmunity

ÖZET 
Multipl skleroz (MS) lezyonlarında ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde
saptanan B hücresi, plazma hücresi ve artmış immunglobulin (Ig) düzeyleri MS
patogenezinde hümoral immünitenin önemli rol oynadığını düşündürmektedir.
Ayrıca BOS B lenfosit ve Ig düzeyleri ile hastalığın klinik seyri ve prognozu
arasında korelasyon olduğunun gösterilmesi bu görüşü desteklemiştir. Ancak B
hücrelerini hedefleyen monoklonal antikorlarla yapılan klinik çalışmalara kadar B
lenfositlerinin MS patogenezindeki rolüne şüpheyle yaklaşılmıştır. Başta kimerik
anti-CD20 monoklonal antikoru rituksimab olmak üzere çeşitli monoklonal
antikorlarla yapılan klinik çalışmalar, B hücre tüketiminin, MS olgularının atak
sıklığını, özürlülük gelişimini ve kontrast tutan yeni MR lezyonu oluşumunu belirgin
derece azalttığını göstermiştir. Geliştirilmekte ve denenmekte olan yeni antikor ve
füzyon proteinleri ile önümüzdeki yıllarda daha etkin ve daha düşük yan etki
profilli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2011;
48 Özel Say› 2: 73-8)
Anah tar ke li me ler: B hücreleri, multipl skleroz, monoklonal antikor, anti-CD20,
tedavi, otoimmünite
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Giriş

Multipl skleroz (MS) olgularında intratekal immünglobülin (Ig)
üretiminin ve B hücresi klonlarının bulunduğunu düşündüren ilk
bulguların saptanması 1940’lı yıllara kadar dayanmaktadır (1).
Bununla beraber, yakın geçmişe kadar MS patogenezi ile ilgili
çalışmalarda ağırlık T lenfositlerinin patojenik özelliklerine
verilmiştir. Bunun başlıca sebepleri MS olgularının merkezi sinir
sistemi (MSS)’nde saptanan lezyonlarda etkinleşmiş T
lenfositlerinin gösterilmesi, MS hastalığında bilinen en kuvvetli
genetik risk faktörünün T hücrelerine antijen sunumunda önemli

rol oynayan MHC genlerinin olması ve deney hayvanlarına
sadece miyeline karşı reaktif T hücrelerinin transferi ile deneysel
otoimmun ensefalomiyelit bulgularının geliştirilebilmesidir (2).

Bununla beraber, MS patogenezinde B lenfositlerinin, plazma
hücrelerinin ve antikorların da önemli rol oynadığına ilişkin
kanıtlar gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda, MS hastalarının
MSS’nde ektopik B hücreleri içeren lenfoid dokularının oluşumu
ile ilgili çalışmalar özellikle ön plana çıkmıştır (3,4). Ayrıca, MS
olgularının beyin-omurilik sıvı (BOS)’larında çeşitli antijenlere
karşı gelişmiş antikorların yüksek düzeylerde bulunduğu ve bu
antikorların agresif ve hızla kötüleşen MS tipleri ile ilişkili olduğu



gösterilmiştir. B hücrelerinin, antikorların üretimi dışında pek çok
farklı mekanizma ile MS seyrine etki edebileceğini gösteren
bulgular da giderek artmaktadır. Bu mekanizmalar arasında
antijen alımı ve sunumu, T hücre uyarılması ve çeşitli sitokin,
kemokin ve nörotropik faktörlerin üretimi sayılabilir (5). Bütün bu
bulgular MS’un tedavisinde B hücrelerini hedef alan tedavi
yöntemlerinin denenmesinin gündeme gelmesine sebep olmuştur.

Bu derlemenin ilk bölümünde, B hücrelerinin, plazma
hücrelerinin ve antikorların MS hastalığının oluşumunda
oynadıkları roller üzerinde durulacaktır. Rituksimab ve B hücrelerini
hedefleyen diğer monoklonal antikorlarla yapılan klinik çalışmalar,
B hücrelerinin MS patogenezindeki rollerinin belirginleşmesini
sağlamış, bu hücrelerin sadece MS’da değil pek çok inflamatuar ve
otoimmün hastalıkta anahtar görev üstlendiğini göstermiştir.
Derlemenin ikinci bölümünde monoklonal antikorlarla ilişkili bu
klinik çalışmaların sonuçlarına değinilecektir. 

B Hücre Gelişimi ve Patojenik Antikor Üretimi

Erişkinlerde, normal B hücre gelişiminin ilk aşamasında,
hematopoetik kök hücre öncülerinden pro- ve pre-B hücreleri ve
onlardan IgM+IgD- immatür B hücreleri oluşur. İmmatür B
hücreleri başlıca dalak olmak üzere çeşitli ikincil lenfoid
dokulara göç ederek IgM+IgD+ matür B hücrelerine dönüşürler.
Bu arada oto-reaktif B lenfositlerinin büyük çoğunluğu kemik
iliğinde ve bazıları ise periferik lenfoid dokularda apoptozla
ortadan kaldırılır. Matür B lenfositleri antijenleriyle
karşılaştıklarında T hücrelerinin ve dendritik hücrelerin de
yardımıyla etkinleşerek çoğalmaya başlarlar. Antijenle
etkinleşen B hücrelerinin bir kısmı lenfoid dokuların dışında
gelişerek kısa yaşam süreli plazmablastlara dönüşürler. Büyük
bir bölümü ise dalak gibi lenfoid dokularda germinal merkezleri
oluştururlar. Germinal merkezlerde B hücreleri somatik
hipermutasyona giderek yüksek afiniteli IgG tipi antikor üretme
yeteneği kazanırlar. Antijenle etkinleşen B hücreleri bellek B
hücrelerine veya antikor üreten plazmablast ve plazma
hücrelerine dönüşebilirler. Bellek B lenfositleri diğer B
hücrelerinden daha düşük bir aktivasyon eşiğine sahip
olduklarından, lenfoid dokuların dışında da (örneğin MSS’de), T
hücreleri ve antijenlerin yardımıyla hatta bazen antijen uyaranı
olmadan bile plazmablast ve plazma hücrelerine dönüşebilirler.
Lenfoid dokularda olgunlaşmış plazmablastlar da dolaşıma
karışarak inflamasyonun olduğu dokulara (örneğin 
MS hastalarının beyin dokusu) veya kemik iliğine göç edebilirler
(Şekil 1) (5-12).

Bu durumda, B hücreleri üç farklı mekanizma ile etkinleşip
patojenik antikorlar üretebilirler. Birinci olarak, süregiden
inflamasyon ve bunun sonucunda açığa çıkan antijenler kronik
antijen aktivasyonu ile lenfoid dokularda antikor üreten
plazmablast ve plazma hücresi üretimini tetikler. İkinci olarak,
inflamasyonun sürdüğü dokuda yerleşmiş bellek B hücreleri
antijenle karşılaştıkça plazma hücrelerine dönüşerek antikor
üretmeye başlarlar. Üçüncü olarak, kemik iliğinde ve
inflamasyonun sürdüğü dokularda yerleşmiş uzun yaşam süreli
plazma hücreleri patojenik antikor üretimine katkıda bulunurlar
(6,8,10,13,14). 

Ms Patogenezinde B Hücrelerinin Önemini
Gösteren Bulgular

B hücrelerinin MS patogenezinde önemli bir rol oynadığını
düşündüren en önemli bulgu, hem kronik MS plaklarında hem de
akut MS lezyonlarında plazma hücrelerinin, miyeline spesifik
antikorların ve muhtemelen bu antikorlar tarafından etkinleştirilmiş
kompleman faktörlerinin yıkım ürünlerinin varlığıdır. Ayrıca, IgG ve
kompleman birikimlerinin özellikle aktif miyelin yıkımının olduğu
lezyon bölgelerinde saptanması antikorların lezyon oluşumunda
etkin rol oynadığı yönündeki varsayımları desteklemektedir (15,16).

B hücrelerinin MS patogenezinde aktif rol oynadığını gösteren
diğer bulgular (i) intratekal Ig üretimi ve sadece BOS’da bulunan
oligoklonal bantların varlığı, (ii) MS lezyonlarında ve BOS
örneklerinde saptanan B hücrelerinin somatik hipermutasyon
göstermesi, (iii) antikorları temizleyen plazmaferez ve B
lenfositlerini hedefleyen rituksimab gibi monoklonal antikor
tedavilerinin MS bulgularını iyileştirmesi ve (iv) MS BOS’larının B
hücre, plazmablast ve IgM düzeyleri ile klinik progresyon ve
kontrast tutan lezyon sayısı arasında korelasyon olmasıdır (17).

MSS’de Ig Birikimleri
MS olgularının MSS lezyonlarında, normal görünümlü ak

maddelerine kıyasla, çok daha fazla miktarda antikor birikimi
bulunduğu ve plaklarda ön planda kappa tipi olmak üzere bol
miktarda serbest hafif Ig zinciri olduğu uzun zamandan beri
bilinmektedir. Lezyonlarda saptanan antikorlar başlıca IgG
izotipinden olmakla beraber, IgM ve IgA izotipleri de saptanabilir
(16). MS plaklarında bulunan B hücreleri ağırlıklı olarak plazma
hücresi morfolojisi gösterir ve bu hücreler aktif veya kronik inaktif
plaklarda, normal görünümlü ak maddede ve leptomeningeal
bölgede gözlenir. MS lezyonlarında saptanan Ig birikimlerinin ve
MS olgularının BOS örneklerinde saptanan oligoklonal bantların
MSS’de bulunan bu plazma hücrelerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir (18). Ig birikimleri başlıca MS lezyonlarında
bulunan miyelinde ve miyelin fagosite etmiş makrofajlarda
saptanmakla beraber astrositlerde, aksonlarda ve nadir olarak
nöron ve oligodendrositlerde de gözlenebilir (7).

BOS Örneklerinde Ig
MS olgularının BOS örneklerinde ağırlıklı olarak IgG

düzeylerinin, daha geri planda IgM, IgD ve IgA düzeylerinin
yükseldiği bilinmektedir. Serum ve BOS IgG konsantrasyonlarının,
MSS’de üretilmeyen albümin proteininin serum ve BOS
konsantrasyonlarına orantılanmasıyla hesaplanan IgG indeksinin
MS olgularının büyük çoğunluğunda yüksek saptanması, kan-
beyin bariyerinin bozulması ve intratekal IgG üretiminin

Şekil 1. B hücrelerinin gelişimi, antijenle etkinleşmesi ve multipl skleroz
olgularının beyin dokularında saptanan B hücre tipleri
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artmasıyla ilişkilidir. Az sayıda otopsi çalışmasında, MS
olgularının eş zamanlı beyin ve BOS IgG düzeyleri arasında
korelasyon olduğu gösterilmiş ve bu sebeple BOS’da bulunan IgG
moleküllerinin büyük oranda MSS’de yerleşmiş plazma
hücrelerinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür (19). 

BOS Ig’lerinin moleküler ağırlık ve izoelektrik noktalarına göre
elektroforezle ayrıştırılması sonucunda, MS olgularının BOS
örneklerinde serum örneklerinde olmayan birden fazla Ig bandına
(oligoklonal bant) sahip oldukları gösterilmiştir. Fazla miktarda
oligoklonal bant ve yüksek konsantrasyonda BOS IgG, IgM ve
kappa hafif zinciri düzeyi gösteren olguların prognozlarının daha
kötü olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (20-22).
Gerek yüksek IgG indeksi, gerekse BOS oligoklonal bantları MS
olgularına özgü bulgular değildir ve MSS’nin pek çok inflamatuar
hastalığında saptanabilir (23). 

Oligoklonal bantların MS olgularının BOS örneklerinde
yıllarca varlıklarını sürdürebilmeleri bu bantları oluşturan Ig’lerin
MSS’de bulunan uzun yaşam süreli plazma hücreleri tarafından
üretildiğini ve MS MSS’de bu plazma hücrelerinin varlıklarını
sürdürebilecekleri uygun ortamın bulunduğunu göstermektedir
(24). Yıllarca yaşamlarını sürdürerek antikor üretebilen uzun
yaşamlı plazma hücrelerinin gelişmesini sağlayan faktörlerden
başlıcaları, her biri inflamasyonlu MSS dokusunda yüksek
miktarda bulunan, CXCL12, IL-6, TNF-α, α4β1 integrin ve BAFF
(“B-cell-activating factor of the TNF family”)’dır (13,14).
Oligoklonal bantların plazma hücreleri tarafından üretilme
varsayımını destekleyen diğer bir bulgu plazma hücrelerinin
radyasyona dirençli olmaları sebebiyle OKB’ların radyasyon
tedavisinden sonra kaybolmamalarıdır (25). 

BOS ve MSS’de Anti-Miyelin Antikorlar
MS olgularının BOS örneklerinde miyelin bazik proteini (MBP),

miyelin oligodendrosit glikoproteini (MOG) ve proteolipid protein
(PLP) gibi çeşitli miyelin bileşenlerine karşı antikorlar gösterilmiştir.
Bu antikorların MS’e özgüllüklerinin ve duyarlılıklarının düşük
olması, antikorların saptandığı çalışma gruplarının küçük ve
heterojen olması ve antikor tayininde kullanılan yöntemlerin
değişken olması sebebiyle anti-miyelin antikorların patojenik ve
tanısal değerlerini belirlemek zordur. Bununla beraber bu
antikorların progresif olmayan olgularda daha çok rastlandığını ve
hastaların atak sayısı, MS plağı sayısı ve özürlülük derecesiyle ılımlı
korelasyon gösterdiğini ileri süren çalışmalar bulunmaktadır (26,27).
Son yıllarda yapılan pek çok çalışmada spesifik anti-miyelin
antikorların hastaların BOS örneklerinden çok MSS dokularında
bulunduğu ve MS plaklarından elde edilen antikorların başlıca MBP
ve MOG proteinlerine bağlandığı gösterilmiştir (27,28).

BOS ve SSS’de B ve Plazma Hücreleri
Normal beyin dokusunda ve BOS’da çok az sayıda B

hücresine rastlamak mümkündür. Ancak MS olgularının MSS
dokularında çok yüksek oranda B ve plazma hücresine
rastlanmakta ve hastalık kronik faza doğru ilerledikçe B
hücrelerinin sayısı giderek artarak T hücrelerininkine
yaklaşmaktadır (geç MS lezyonlarında T/B hücre oranı 6/1) (29).
MS olgularının BOS örneklerinde saptanan B hücrelerinin büyük
kısmı olgunlaşma aşamasında olan (CD19+CD27+CD138-)
plazmablastlardır. Bununla beraber olgun plazma hücreleri
(CD19−CD38+CD138+) de gözlenebilir. MS BOS’larında saptanan
B hücrelerinin membran protein ekspresyonu profillerinin
periferik kanda saptanan B hücrelerininkinden çok lenfoid
dokularda saptanan B hücrelerininkine benzediği gösterilmiştir
(30). BOS B hücre sayıları yüksek olan olgularda daha hızlı klinik
progresyon ve daha fazla sayıda kontrast tutan aktif lezyon sayısı
bulunduğu bildirilmiştir (31).

MS olgularının BOS örneklerinde saptanan B hücrelerinin
somatik hipermutasyon ve baskın klonotip göstermesi, bu hücrelerin
dalak gibi ikincil lenfoid organların germinal merkezlerinde
otoantijenlerle karşılaşıp çoğaldıklarını düşündürmektedir. Bu
bulgulara klinik izole sendrom ve erken dönem MS olgularında da
rastlanmaktadır (29,32).  

MSS’de Lenfoid-Benzeri Dokular
MS olgularının MSS’de, parenkimal ve perivasküler alanlarda,

B hücresi içeren ektopik lenfoid-benzeri dokuların bulunduğu
yaklaşık otuz yıldan beri bilinmektedir. Son yıllarda bu yapıların
sekonder progresif MS (SPMS) olgularının %30-40 kadarının
meninkslerinde de bulunduğu gösterilmiştir. “Relapsing-
remitting” MS (RRMS) ve primer progresif MS (PPMS)
olgularında ise lenfoid-benzeri dokular saptanmamıştır. Bu
yapıların varlığı, MSS dokusunda otoantijenlerle karşılaşıp antikor
üreten hücrelere dönüşebilecek B hücrelerinin yaşayabileceği ve
sağ kalabileceği bir mikroortamın bulunduğunu göstermesi
açısından önemlidir. Ektopik folikülleri olan olgularda daha hızlı
seyirli ve agresif bir klinik progresyonun gözlendiği bildirilmiştir.
Bununla beraber bu tip lenfoid-benzeri dokular MS’e özgü değildir
ve miyastenia gravis ve romatoid artrit gibi başka otoimmün
hastalıklarda da inflamasyonun hedef aldığı kas veya eklem
dokusunda saptanabilirler (3,4,11,12).  

B Hücrelerinin Mss Üzerine Olan Etkileri

B hücrelerinin SSS üzerine olan başlıca zararlı etkileri antijen
sunma işlevleridir. B hücreleri aralarında çeşitli miyelin

Tab lo 1. Multipl skleroz olgularında denenmiş veya klinik çalışmaları devam etmekte olan B-hücre ilişkili monoklonal antikorlar (MA) ve füzyon proteinleri

İsim Hedef molekül Tür Denendiği MS dışı hastalıklar

Rituksimab CD20 Kimerik MA Romatoid artrit, lenfoma, SLE, Sjögren, pemfigus

Ocrelizumab CD20 Humanize MA Romatoid artrit, SLE

Ofatumumab CD20 İnsan MA Romatoid artrit

Alemtuzumab CD52 Humanize MA İnkuzyon cisim miyoziti, lenfoma, transplantasyon

Atacicept BAFF ve APRIL Füzyon proteini Romatoid artrit, SLE

Abatacept CTLA4 Füzyon proteini Romatoid artrit, SLE, psoriazis
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proteinlerinin ve lipidlerinin de olduğu farklı MSS antijenlerini
selektif bir şekilde internalize ettikten sonra T hücrelerine
sunarak otoimmün yanıtı tetikleyebilirler. Ayrıca IL-6, IL-12, IFN-γ
ve TNF-α gibi proinflamatuar sitokinler salgılayarak hem diğer
immün sistem hücrelerini aktive edebilir hem de doğrudan
nöronal ve glial hücrelerde işlev kaybı ve ölüme sebep olabilirler
(33,34). Gene B hücreleri tarafından üretilebilen TGF-β, kronik
MSS otoimmünitesinin başlıca etkenlerinden olan IL-17 üreten T
hücrelerinin oluşmasını destekler (35). Bunun yanında B
hücreleri, IL-10 gibi anti-inflamatuar sitokinler ve sinir büyüme
faktörü gibi nörotropik faktörler üreterek MSS üzerinde yararlı
etkiler de gösterebilirler (36). B hücreleri tarafından üretilen anti-
miyelin antikorları kompleman kaskadını aktive ederek, miyelini
yıkarak, oligodendrosit işlevlerini bozarak ve Fc reseptörleri
aracılığıyla makrofaj ve mikroglia hücrelerini aktive ederek zararlı
etkiler gösterebilir (37). Bununla beraber miyelin yapımını ve
akson iyileşmesini hızlandıran ve makrofaj ve mikroglia işlevlerini
baskılayan antikorların bulunduğu da bilinmektedir (38). 

B Hücre Karşıtı Monoklonal Antikor Tedavileri

İntravenöz immünglobulin (IVIg) ve plazmaferez gibi temel etki
mekanizması antikorların dolaşımdan temizlenmesi olan tedavi
yöntemlerinin sınırlı düzeyde de olsa MS bulgularında düzelmeye
yol açması, hümoral immünitenin MS patogenezinde rol
oynadığını gösteren önemli bulgulardandır (39). Son yıllarda B
hücrelerini hedefleyen tedavi yöntemleri ile MS hastalarında
başarılı sonuçlar elde edilmesi B lenfositlerinin MS gelişimindeki
önemini daha net bir şekilde kanıtlamıştır.

Rituksimab
B hücrelerini hedefleyen ilk monoklonal antikorlardan Rituksimab

IgG1 yapısında kimerik bir insan-fare antikorudur ve kan, BOS ve
beyin dokusundaki B lenfositlerinin önemli bir kısmının yüzeyinde
bulunan CD20 antijenini hedefler. B hücre gelişiminin ilk (pro B
hücreleri) ve son (plazmablast, plazma hücresi) aşamalarındaki
hücrelerin yüzeylerinde bulunmaz (Şekil 1) (40). Rituksimab Fab
kısmıyla CD20 antijenine bağlanırken Fc kısmıyla çeşitli immünolojik
mekanizmaları harekete geçirerek B hücre yıkımına sebep olur. Bu
mekanizmaların başlıcaları kompleman aktivasyonu, antikor bağımlı
hücre aracılı sitotoksisite ve apoptozdur (41). 

Rituksimab tedavisini izleyen ilk 2 hafta içinde dolaşımdaki B
hücrelerinin %95’den fazlasının ortadan kalktığı gösterilmiştir.
Kemik iliğinde bulunan pro B hücrelerinden yeni B lenfositlerinin
üretilmesi ile 4-12 ay arasında tekrar normal B lenfositi
düzeylerine erişilmektedir (42). Rituksimabın dolaşımda bulunan B
hücreleri dışında MSS’nin parenkimal, meningeal ve perivasküler
alanlarındaki B hücrelerini de ortadan kaldırdığı gösterilmiştir. Bu
etkinin MSS’de bulunan B hücrelerine doğrudan etkiyle mi yoksa
kandan MSS’ne geçen B hücrelerinin azalmasıyla mı ortaya
çıktığı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Rituksimabın
hastaların BOS örneklerinde saptanması MSS kompartmanında
da etkili olduğu görüşünü desteklemektedir (41). Rituksimabın
ayrıca T lenfosit ve anti-miyelin antikor düzeylerinde de ılımlı bir
azalmaya yol açtığı (43) ve CD4+ ve CD8+ T hücrelerindeki
proinflamatuar Th1 ve Th17 yanıtlarını azalttığı bilinmektedir (44).

Rituksimabın tedaviye dirençli, düşük evreli ve foliküler CD20+
B hücreli non-Hodgkin lenfoma olguları ile anti-TNF-α tedavisine

dirençli romatoid artrit olgularında kullanılması FDA tarafından
onaylanmıştır (45). İçinde MS’un da olduğu pek çok farklı
hastalıkta kullanımının onaylanması için klinik araştırmalar devam
etmektedir (Tablo 1). 

Interferon beta veya glatiramer asetat tedavisine ek olarak 4
hafta boyunca, haftada 1 375 mg/m2 rituksimab tedavisi alan
RRMS hastalarının kontrast tutan MR lezyon sayılarının %88
azaldığı gösterilmiştir (46). Bir Faz I çalışmada, 26 RRMS
hastasına 0, 2, 24 ve 26. haftalarda 1000’er mg rituksimab
infüzyonu uygulanmış ve yaklaşık 1 yıllık izlem süresi içinde
hastaların atak ortalamalarında azalma olduğu ve kontrast tutan
lezyon ve T2 ağırlıklı lezyon ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir
(42). Çok merkezli bir Faz II çalışmasında ise 24 haftalık izleme
süresi içinde rituksimab ile tedavi edilen 69 RRMS olgusunun,
plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla belirgin derecede daha az
sayıda kontrast tutan MS lezyonu gösterdiği bildirilmiştir.
Rituksimab ile tedavi edilen grupta atak geçiren hasta oranının da
plasebo ile tedavi edilenlere göre düşük olduğu gözlenmiştir (47).  

Rituksimabın primer ve sekonder progresif MS formları
üzerine olan etkisi çok daha sınırlıdır. PPMS hastalarının 2 yıl
boyunca 24 haftada 1 (2 hafta arayla 1000’er mg) rituksimab veya
plasebo ile tedavi edildiği bir çalışmada, özürlülük düzeyinin
artışında ve beyin hacminin azalmasında rituksimab ve plasebo
grupları arasında fark bulunmamıştır. Bununla beraber yürüme
mesafesindeki kötüleşmenin ve T2 lezyon hacmindeki artışın
rituksimab grubunda daha az olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada
kontrast tutan lezyonu olan ve 51 yaşın altındaki PPMS olgularının
rituksimab tedavisine daha iyi yanıt verdiği belirtilmiştir (48).

Rituksimabın en sık gözlenen yan etkileri ateş, üşüme ve
hipotansiyon gibi infüzyon reaksiyonu bulguları ve grip benzeri
bulgulardır. Bu bulguların şiddetli olduğu durumlar nadirdir ve
genellikle ilk infüzyondan sonra ortaya çıkmazlar. Rituksimab
tedavisi infeksiyon sıklığında artışa yol açmamakla beraber, bazı
lenfoma, romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus
olgularında progresif multifokal lökoensefalopati (PML)
gelişebildiği bilinmektedir. Rituksimab kullanan MS olgularında
günümüze kadar PML gelişen bir olgu bildirilmemiştir (49).
Rituksimab tedavisi sonucunda bazı hastalarda rituksimaba
bağlanan antikorlar gelişebilmektedir. Bu antikorların farklı
çalışmalarda %7 ile %24 arasında değişen oranlarda saptandığı
ve yan etki şiddeti veya tedavi etkinliği üzerine herhangi bir
etkileri olmadığı bildirilmiştir (46,48).

Diğer Monoklonal Antikorlar ve Füzyon Proteinleri
CD20’yi hedef alan diğer monoklonal antikorların MS ve diğer

hastalıkların tedavisindeki yararlılıklarını sınayan klinik çalışmalar
devam etmektedir (Tablo 1). Humanize anti-CD20 monoklonal
antikoru ocrelizumab ve insan anti-CD20 monoklonal antikoru
ofatumumabın rituksimaba olan üstünlükleri antikor gelişimine ve
infüzyon reaksiyonu yan etkilerine daha az sebep olmalarıdır.
Ocrelizumabın Faz II çalışmasının 24 haftalık ara sonuçları, bu
antikorun, RRMS olgularında atak sıklığını ve MR lezyon yükünü
belirgin derecede azalttığını göstermektedir (50).

CD52 antijenini hedef alarak B hücreleri, T hücreleri ve
monositlerde azalmaya yol açan humanize monoklonal antikor
alemtuzumabın, MS olgularının atak sıklığı, özürlülük gelişimi, MR
lezyon yükü ve beyin hacmi parametrelerine olumlu etkilerde
bulunduğu gösterilmiştir (51). Interferon beta-1a ile alemtuzumab
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tedavilerinin karşılaştırıldığı başka bir çalışmada alemtuzumab
uygulanan MS olgularının daha az atak ve özürlülük gelişimi
gösterdikleri saptanmıştır (52). Atacicept ve abatacept gibi B hücre
büyüme faktörü veya kostimulatör moleküllere bağlanarak B
lenfositlerini dolaşımdan temizlemeyi hedef alan füzyon
proteinlerinin kullanıldığı çalışmalar da sürmektedir. Bunlardan
atacicept ile yapılan bir Faz II MS çalışmasında hastaların
beklenmedik bir şekilde daha fazla atak ve yeni lezyon geliştirmeleri
sebebiyle bu protein ile yapılan çalışmalar durdurulmuştur (53,54).

Sonuç

Geçtiğimiz yıllarda miyelin antikorlarının MS dışı nörolojik
hastalıklarda da saptanması ve IVIg ve plazmaferez gibi
antikorların temizlenmesini hedefleyen tedavi yöntemleri ile MS
tedavisinde çok tutarlı sonuçların elde edilememesi, hümoral
immünitenin MS patogenezindeki öneminin sorgulanmasına
sebep olmuş ve MSS’de saptanan B hücrelerinin MS bulgularına
sebep olmaktan çok hücresel immünite sonucunda gelişen hücre
yıkımına ikincil olarak etkinleştiği düşünülmeye başlanmıştı.
Ancak rituksimabın MS hastalarının klinik ve MR bulgularını etkin
bir biçimde düzeltmesi B hücrelerinin inflamatuar MS
lezyonlarının gelişiminde önemli bir rol oynadığını net bir şekilde
göstermiştir. Ayrıca bu monoklonal antikorun MSS
kompartmanındaki B hücreleri yanında T hücrelerini de belli
ölçüde azaltması, B hücrelerinin MSS’e T hücre geçişini kontrol
etme olasılıklarını gündeme getirmiştir. Rituksimabın yan etki ve
immünojenite profillerinin düşük olması MS hastalarının rutin
tedavisinde kullanılma olasılığını arttırmaktadır. Ancak
rituksimabın MS olgularında ne süreyle kullanılması gerektiği ve
uzun kullanımda infeksiyon sıklığının artıp artmayacağı gibi
sorular yanıtlanmayı beklemektedir. Geliştirilmekte ve
denenmekte olan yeni antikor ve füzyon proteinleri ile
önümüzdeki yıllarda daha etkin ve daha düşük yan etki profilli
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 
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