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Pediatrik Multipl Sklerozda Fingolimod ve
İnterferon Beta-1a’nın Karşılaştırılması
Multipl skleroz (MS) tipik olarak genç erişkinlikte ortaya
çıkmakla birlikte olguların yaklaşık olarak %3-5’i çocuklukta
veya ergenlikte başlayabilir (1). Bu yaş grubunda da genellikle
ataklı yineleyici MS (RRMS) görülmektedir (2).
Birinci basamakta hastalık seyrini değiştiren enjekte edilebilir
ilaçların büyük kısmı Avrupa İlaç Ajansı tarafından 12 yaş üstü
MS hastalarında onaylanmıştır (2). Bu tedavilerin pediatrik hasta
grubundaki etkinlik ve güvenlikleri retrospektif ve açık etiketli
çalışmalardan elde edilmiştir. Ancak henüz hastalık seyrini
etkileyen tedavilerin hiçbiri Amerikan İlaç Dairesi tarafından 18
yaş altına onaylı değildir.
Oral fingolimod lenfositler ve nöral hücreler üzerindeki
sfingozin-1-fosfat reseptör modülasyonunu gerçekleştirir. Erişkin
RRMS’de fingolimod ile yapılmış üç adet faz 3 çalışmada oral
fingolimod 0,5 mg tedavisi ile relaps ve sakatlık riski plaseboya
oranla önemli ölçüde düşük bulunmuştur (3).
On sekiz yaşından küçük MS hastalarının tedavisini
değerlendiren yeterli randomize çalışma yoktur. The New
England Journal of Medicine’da Chitnis ve ark. (4) tarafından
yayınlanan PARADIGMS çalışması randomize, çift kör,
aktif kontrollü, paralel gruplu bir çalışma olup pediatrik
MS’lerde fingolimod ile intramüsküler interferon beta-1a’yı
karşılaştırmıştır. Bu faz 3 çalışmada, 10-17 yaşları arasındaki
RRMS hastaları iki yıl süre ile günde 0,5 mg oral fingolimod
(40 kg vücut ağırlığı altında olan hastalar için günde 0,25 mg)

ve interferon beta-la 30 µg/hafta olmak üzere 1:1 oranında
randomize edilmiştir. Çalışmanın birincil sonlanım noktası
yıllık MS relaps oranıdır.
Toplam 215 hastanın 107’si fingolimod, 108’i ise interferon
beta-1a tedavisi almıştır. Hastaların yaş ortalaması 15,3’tür.
Tüm hastaların iki yıl boyunca ortalama relaps sayısı 2,4’tür.
Düzeltilmiş yıllık relaps oranı fingolimod ile 0,12 ve interferon
beta-1a ile 0,67’dir (mutlak fark, 0,55 relaps; rölatif fark, %82;
p<0,001). İkincil sonlanım noktası olan, manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) ile T2 ağırlıklı yeni veya büyümüş
lezyonların yıllık oranı fingolimod ile 4,39, interferon beta-la ile
9,27’dir (mutlak fark, 4,88 lezyon; rölatif fark, %53; p<0,001).
Relapslar haricindeki advers olay bildirimleri fingolimod ile
%88,8, interferon beta-1a ile %95,3’tür. Fingolimod grubunda
18 hastada (%16,8) ciddi advers olay meydana gelmiştir. Bunlar;
nöbetler (dört hasta), enfeksiyon (dört hasta) ve lökopeni (iki
hasta) şeklinde gerçekleşmiştir. İnterferon beta-1a grubunda
enfeksiyon (iki hasta) ve supraventriküler taşikardi (bir hasta)
başta olmak üzere toplam yedi hastada (%6,5) ciddi advers olay
meydana gelmiştir.
Özetle; RRMS pediatrik hastalarda, iki yıllık takipte,
fingolimod interferon beta-1a’dan düşük relaps ve daha az
kümelenen MRG lezyonları ile ilişkilendirilmiş ancak fingolimod
ile daha yüksek oranda ciddi advers olay bildirilmiştir. Pediatrik
hasta gruplarında fingolimodun güvenliği ve etkinlik süresini
değerlendirmek için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç
vardır. Açık etiketli 5 yıl süreli uzatma çalışması halen devam
etmektedir.
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