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ÖZET 

Çakal B. (2011).  Đnterferon-beta (IFNβ) tedavisi alan Multipl Skleroz’lu (MS) 

hastalarda IFNβ’nın biyolojik ve klinik etkinliğinin değerlendirilmesi. Đstanbul 

Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.Doktora Tezi. 

Đstanbul. 

MS’de en sık tercih edilen tedavi seçeneği olmasına karşın, IFNβ uygulaması 

sırasında tedavi etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilen anti-IFNβ antikorlarının 

gelişmesi önemli bir problemdir. Bu nedenle hastalarda anti-IFNβ antikorlarının 

ve/veya IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeylerinin belirlenmesini içeren 

laboratuar yöntemleri ile tanı ve izleminin gerekli olduğu kabul edilmektedir. IFNβ 

tedavisine farmakolojik yanıtsız hastaların saptanması için, en sık kullanılan biyolojik 

gösterge nötralizan antikorlardır (NAb). Ancak NAb’ların tespiti için özel laboratuar 

donanımına ihtiyaç duyulduğundan bu testin uygulanması sınırlı ve zordur. Bağlayıcı 

antikorlar (BAb) ise daha çok tarama ve konfirmasyonu amacıyla kullanılan 

göstergelerdir. Son yıllarda bu amaçla üçüncü bir gösterge olarak, IFNβ’nın 

ürünlerinden olan Myxovirus direnç proteininin (MxA) önemi üzerinde durulmaktadır. 

MxA mRNA ölçümlerinin, hastaların gerek IFNβ tedavisine karşı farmakolojik 

yanıtlarının belirlenmesinde, gerekse Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

ölçümlerine ek olarak hastalık aktivitesinin önceden değerlendirilmesinde prognostik 

değere sahip bir biyolojik gösterge olduğu kabul edilmektedir. Özellikle nötralizan 

etkinliğe sahip anti-IFNβ’ları ve/veya in vivo biyolojik aktivite kaybı tespit edildiğinde, 

tedavinin IFNβ dışı bir preparatla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan 

yaklaşımlar mevcuttur. Buna karşın gerek bu amaçla kullanılacak biyolojik markerlerin 

ve laboratuar verilerinin klinik uyarlanımına, gerekse olası yeni tedavi seçeneğine 

ilişkin, bu yaklaşımı destekleyecek bilimsel ve klinik verilerin henüz yeterli düzeyde 

olmadığı da öne sürülmektedir. Bu çalışmada, IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, BAb 

seropozitifliği ve IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeylerini yansıtan MxA mRNA 

gen ekspresyon düzeylerinin saptanması; elde edilen laboratuar verileri ile hastaların 

radyolojik aktivesi, relaps oranı ve EDSS (genişletilmiş özürlülük durumu ölçeği, 

Expanded Disability Status Scale) skorunu baz alan klinik düzeyleri karşılaştırarak, 

IFNβ’nın hastalardaki tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 



 xiv

çalışmaya dahil edilen 218 hastada, ticari ELISA yöntemi ile elde edilen BAb 

seropozitiflik oranları Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 21,4,  % 28,6 ve 

% 70,4; toplamda ise % 40 olarak tespit edilmiştir.  Ayrıca 128 hastada RT-PCR 

yöntemi ile ölçülen MxA mRNA düzeylerinin baz alındığı azalmış biyoaktivite kaybı, 

Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 4,7,  % 9,5 ve % 34,8; toplamda ise % 

16,4 olarak;  tam biyoaktivite yokluğu ise, yine sırasıyla % 9,3,  % 9,5 ve % 11,6; 

totalde ise % 10,2 oranında tespit edilmiş ve IFNβ preparatalarının immünojenitelerinin 

sırasıyla Avonex, Rebif ve Betaferon yönünde artış gösterdiği saptanmıştır. Sonuç 

olarak hastaların tedavi yanıtlarının her yönüyle değerlendirilmesinde laboratuar 

verilerinin, sınırlı bir prediktif değerliliğe sahip olduğu; buna karşın özellikle bireysel 

bazda hastaların tedavi ve klinik yanıtlarının daha objektif ve daha etkin bir şekilde 

değerlendirilmesinde yararı olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimer: Multipl Skleroz; Đnterferon-beta; MxA (Myxovirus direnç protein); 

BAb (Bağlanan Antikor); NAb (Nötralizan antikor) 

Bu Tez çalışması Gen Đlaç ve Sağlık Ürünleri tarafından desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Çakal B. (2011). Evaluation of  biological and clinical effectiveness of IFNβ in 

MS patients. Isatanbul University, Institute of Health Sciences. Department of 

Microbiology and Clinical Microbiology. PhD Thesis. Istanbul. 

Although Interferon-beta (IFNβ) it is used as the most preferred treatment 

method in MS patients, production of anti-IFNβ antibodies by the host that can 

adversely affect the treatment outcome remains as a major problem. Therefore, it is 

important to use laboratory methods to detect and monitor the anti-IFNβ antibodies 

and/or their in-vivo biological activity levels. Neutralizing antibodies (NAb) are the 

most commonly used biological markers for detecting the patients with absent 

pharmacological response to the treatment. However, detection of NAbs requires 

sophisticated laboratory equipment that makes this method challenging and limits its 

use. On the other hand, Binding antibodies (BAbs) are the most commonly used 

biomarkers for screening and confirming. There has been emphasize on the use of a 

third biological marker, Myxovirus resistance marker (MxA). It is commonly accepted 

that measurement of MxA mRNA has a prognostic value in determining 

pharmacological response to IFNβ treatment and disease activity in addition to MRG 

measurement. Some approaches indicate the necessity for redesigning the treatment 

regimen with a new preparation other than IFNβ when neutralizing anti-IFNβs and/or in 

vivo biological activity loss is detected. However, there is a lack of scientific and 

clinical data regarding selection of biomarkers and extrapolation of laboratory data for 

clinical use and the type of new treatment to support this approach. The aim of the 

current study was to evaluate the clinical effectiveness of IFNβ in MS patients by 

measuring the MxA mRNA gene expression levels that reflect the BAb seropositivity 

and in vivo biological activity of IFNβ and comparing laboratory data with MR activity, 

relapse rate, and EDSS levels in patients. BAb seropositivity rate against Avonex, Rebif 

and Betaferon was detected as 21.4 %, 28.6% and 70.4 % respectively and as 40 % in 

total by a commercial EIA method. In addition, RT-PCR was used to detect MxA 

mRNA which is indicated in loss of bioactivity. Loss of bioactivity rate for Avonex, 

Rebif and Betaferon was found to be 4.7 %, 9.5% and 34.8% in total as 16.4%. Total 

biactivity loss for Avonex, Rebif ve Betaferon was detected as 9,3%, 9,5% and 11,6% 
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and in total as 10.2 %. Degree of immunogenicity of IFNβ preparations was found 

highest in Betafon and lowest in Avonex, Rebif being intermediate. The results of this 

study indicate that, laboratory data alone has a limited predictive value in evaluation of 

treatment success with IFNβ. However, it can help the clinician to evaluate the clinical 

responses to the treatment more objectively and effectively. 

Key Words: Multiple Sclerosis, Interferon-beta; MxA (Myxovirus resistance protein); 

BAb (Binding antibodies); NAb (Neutralizing antibodies) 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Multipl Skleroz (MS) her bir hastaya özgü farklı klinik bulguları ve prognozu 

bulunan; kompleks, heterojen ve değişken süreçleri içeren, kronik seyirli, merkezi sinir 

sistemi’nin (MSS) demiyelizan bir hastalığıdır1. Ağırlıklı olarak T hücre aracılı 

otoimmün mekanizmalar aracılığıyla oluşan nöroinflamasyon ve nörodejenerasyonun 

MS’in patogenezinde önemli bir yer tuttuğu kabul edilmektedir2. Günümüz MS 

tedavisinde, ağırlıklı olarak hastalığın patogenezi ve klinik seyrini belirleyen 

immünolojik yanıtların modülasyonuna yönelik, rekombinant proteinlerden oluşan 

stratejilerden yararlanılmaktadır. Ayrıca MS dışında, diabetes mellitus, kanser ve diğer 

kronik seyirli hastalıkların tedavisinde önemli bir yer tutan bu yaklaşımda, ilacın tedavi 

ve klinik etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilen nötralizan anti-drog antikorlarının 

gelişme olasılığı, tedaviyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Nitekim 1990’li yıllardan beri rekombinant interferon-beta (IFNβ) preparatı, MS 

tedavisinde ilk tercih edilen ve en sık kullanılan preparat olmasına karşın, hastaların 

yalnız bir bölümünde etkili olabilmekte; hastaların önemli bir kısmında ise (%30-50)  

istenilen düzeyde yanıt alınamamakta ve tedaviye rağmen klinik aktivite devam 

edebilmektedir3,4,5. Kuramsal olarak IFNβ tedavisine yanıt vermeyen hastalar, 

patogenetik ve farmakolojik yanıtsızlık olarak iki alt gruba ayrılır. Patogenetik 

yanıtsızlık, IFNβ’nın biyolojik aktivasyonuna rağmen klinik etkinliğinde azalma 

gözlenmesidir; ancak henüz patogenetik yanıtsızlığın erken dönemde tespitine yarayan 

onay almış bir tanı yöntemi yoktur6. Farmakolojik yanıtsızlık ise, anti-IFNβ 

antikorlarının, IFNβ’nın biyolojik aktivasyonunun inhibe etmesi sonucu, tedavi 

etkinliğinde azalma gözlenmesidir6. Bu nedenle günümüzde tedavinin klinik etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla, IFNβ’nın farmakolojik yanıt düzeylerini ölçmeye imkan 

veren biyolojik belirteçler üzerine odaklanmış çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. 

IFNβ tedavisi süresince oluşan anti-IFNβ antikorları, IFNβ’nın reseptörüne 

bağlanmasını nötralize etme kapasitelerine göre, bağlayıcı antikorlar (BAb) ve 

nötralizan antikorlar (NAb) olarak iki alt gruba ayrılır. BAb’lar IFNβ’ya karşı sentez 

edilen IgG tipi antikorlar olmalarına karşın, IFNβ’nın reseptörüne bağlanmasına engel 

teşkil etmezler3. BAb’ların bir alt grubu olan NAb’lar ise, IFNβ molekülünün reseptör 
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bağlanma bölgesi ile güçlü bir şekilde birleşebilmeleri nedeniyle, IFNβ’nın işlevsiz 

kılınmasına neden olurlar7. 

IFNβ tedavisi gören hasta gruplarında bu antikorların seropozitiflik oranları, bir 

çalışmadan diğerine farklılık göstermektedir. Çeşitli IFNβ preparatlarının üretim 

tekniklerinin, moleküler yapılarının, glikozilasyon oranlarının ve amino asit 

sekanslarının farklı olması antikor pozitifliğini etkileyen parametrelerdir. Öte yandan 

çalışmaların klinik ve laboratuar tasarımlarının, hastaların klinik spektrumunun, 

immünogenetik özelliklerinin farklı olmasına; ayrıca kullanılan laboratuar metoduna, ve 

pozitiflik için kabul edilen sınır değerlere bağlı olarak NAb pozitifliği oranları 

değişkenlik gösterebilmektedir8,9. Genel olarak, MS tedavisinde klinik kullanım onayı 

olan üç preparata (IFNβ-1a Avonex®, IFNβ-1a Rebif® ve IFNβ-1b Betaferon®) karşı 

sırasıyla; % 5, % 20 ve % 40 gibi farklı oranlarda NAb seropozitifliği bildirilmektedir10. 

MS’li hastalarda IFNβ tedavisi sırasında oluşan anti-IFNβ antikorlarının yol açtıkları 

olumsuzlukları belirlemek amacıyla yapılan randomize kontrollü çalışmalarda, NAb 

pozitifliğinin hastalarda  radyolojik ve klinik aktivite artışına neden olduğu3,11; bu 

nedenle NAb pozitifliği saptanan hastalarda, IFNβ tedavisi dışında yeni bir tedavinin 

düzenlenmesi gerektiği görüşü yaygınlaşmaktadır3,4,10,11,12,13. Tedavide kullanılan 

proteinlere karşı gelişen antikorlar; hastalarda tedavi etkinliğinin azalmasına neden 

olmalarının dışında, immün kompleksler ile ilişkili ve endojen homolog proteinler ile 

endojen IFNβ arasındaki olası çapraz reaksiyonlar sonucu anafilaksi ve serum 

hastalıkları gibi yaşamı tehdit edebilen immün reaksiyonlara da neden olabilmektedirler 
10,14. Ayrıca, klinisyenlerin tedavi yanıtlarını daha objektif ve daha etkin bir şekilde 

değerlendirebilmeleri için, hastaların NAb serolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları 

gerektiği öne sürülmüştür4,8. Sonuçta MS’li hastaların, IFNβ tedavisi süresince oluşan 

anti-IFNβ antikorlarının ve/veya in vivo biyolojik aktivite düzeylerinin belirlenmesini 

hedefleyen laboratuvar yöntemleri ile tanı ve izleminin yararlı ve gerekli olduğu 

belirtilmektedir3,11,15,16. Ancak bu yaklaşımı her yönüyle sürekli destekler nitelikteki 

bilimsel ve klinik verilerin henüz tam ve yeterli düzeyde olmadığını ileri süren bazı 

gruplar, söz konusu yaklaşımı kuşkuyla karşılamaktadırlar17. Eleştiriler, özellikle MS’in 

her bir hastadaki immünopatalojik özelliğinin farklı olması nedeniyle, klinik seyri ve 

prognozunun önceden öngörülemeyeceği; bu amaçla yapılan çalışmaların yöntemi ve 

dizaynı; uygulanacak testlerin sıklığı; NAb pozitifliği veya biyolojik aktivite kaybına 
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ilişkin tanımlama kriterleri ve laboratuar tekniklerinin standardizasyonlarının, henüz 

yeterli düzeyde olmadığı yönünde yoğunlaşmaktadır17,18,19.  

Anti-IFNβ antikorlarının belirlenmesindeki yaklaşımlara baktığımızda, BAb ve 

NAb araştırmalarının ön planda olduğu gözlenmektedir. BAb’lar tedaviye yanıtı 

etkilememelerine karşın, sentezlenecek NAb’lar için prognostik değerlerinin olması 

nedeniyle, daha çok tarama ve konfirmasyon amacıyla kullanılan serolojik 

belirteçlerdir. NAb’lar ise, MS’de IFNβ tedavisine farmakolojik yanıtsız hastaların 

tespiti amacıyla en sık kullanılan biyolojik belirteçlerdir. Fakat NAb’ların tespiti için 

özel laboratuar donanımına (hücre kültürü laboratuvarı gibi) ihtiyaç duyulması, 

kullanılan tekniklerin zaman alıcı olması, yoğun işgücü gerektirmesi nedenlerine bağlı 

olarak rutin klinik laboratuarlarda uygulanması sınırlı ve zordur20,21. Son yıllarda bu 

amaçla üçüncü bir biyolojik gösterge olan, Myxovirus direnç protein’in (MxA) önemi 

üzerinde durulmaktadır. IFNβ aktivitesi sonucu ortaya çıkan bir antiviral protein olan 

MxA,  MS tedavisinde direkt bir yararı olmamasına karşın, anti-IFNβ antikorları  ve 

diğer faktörlerle ilişkili reseptör aktivasyonun engellenmesi sonucu gerçekleşen 

IFNβ’nın biyolojik aktivite kaybını en iyi yansıtan tanı belirteci olarak kabul 

edilmektedir 6,22-25. Bu amaçla tedavi etkinliğinin izlenmesinde, MxA’nın mRNA 

düzeyinde ölçümüne imkan veren moleküler biyoloji yöntemleri tercih edilmeye 

başlamıştır. MxA mRNA ölçümlerinin, MS’li hastaların gerek IFNβ tedavisine karşı 

farmakolojik yanıtlarının belirlenerek tedavinin klinik etkinliğini değerlendirmede, 

gerekse tedavi öncesi endojen IFNβ aktivitesinin saptanarak hastaların olası klinik 

aktivitesinin önceden öngörülmesinde önemli bir biyolojik belirteç olarak da 

değerlendirildiği görülmektedir 23,26-29. Özetle; IFNβ tedavisine yanıtsız hastaların erken 

tespiti, hastalara daha etkin tedavilerin uygulanması, olası komplikasyonların 

engellenmesi ve nihayet maliyet etkinlik ve etik nedenlerden dolayı önemlidir. Yukarıda 

belirtilen bilimsel ve klinik zemindeki gelişmeler uyarınca, bu tez çalışmasının amacı; 

1-IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, BAb seropozitifliği ve IFNβ’nın in vivo 

biyolojik aktivite düzeylerini yansıtan MxA mRNA gen ekspresyon düzeylerini 

saptamak, 

2-IFNβ preparatlarının immünolojik özellikleri açısından  karşılaştırmak; 

3-BAb ve MxA mRNA düzeyleri arasındaki korelasyonun saptanarak, BAb varlığının 

hastaların biyolojik aktivite düzeylerine ilişkin prediktif değerini belirlemek, 
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4-Hastaların BAb ve MxA mRNA düzeyleri ile klinik verilerini karşılaştırılarak, bu 

belirteçlerin rutin klinik pratikte IFNβ’nın tedavi ve klinik etkinliğini değerlendirmede 

prediktivitesini belirlemektir.  
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Multipl Skleroz  

MS, beyin ve spinal kordda inflamasyon ve aksonal hasarın ön planda olduğu, 

demiyelinizasyon alanları ve skar oluşumu karakterize, kronik seyirli, etiyolojisi tam 

bilinmemekle birlikte patogenezinde immün mekanizmaların kritik rol oynadığı kabul 

edilen MSS hastalığıdır. Farklı ara klinik formları olmakla birlikte, hastalık genellikle 

atak ve düzelmelerin ön planda olduğu (relapsing–remitting, RRMS), zamanla bunu 

izleyen ilerleyici evre ile karakterize, paralelinde farklı derecelerde özürlülükle 

sonlananan, değişik klinik formlara sahiptir. Hastalığa 20-40 gibi genç erişkin yaşta 

daha sık rastlanmakla birlikte, genellikle her yaşta görülebileceği kabul edilmektedir. 

Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla iki kattır. MS epidemiyolojik açıdan da 

farklılıklar göstermekte olup, prevelansı beyaz ırkta ayrıca ılıman ve soğuk iklim 

kuşağında yaşayan insanlarda daha fazladır30. MS, hastaların yaşam kalitesi, sosyo-

kültürel, psikolojik ve entelektüel düzeylerinde zamanla önemli ölçüde kayıplara ve 

özürlülüğe sebep olabilmesi yönüyle de önemli bir hastalıktır. MS tedavisi, özellikle 

hastalığın patogenezi ve klinik seyrini belirleyen immünolojik mekanizmaların 

aydınlatılmasına yönelik bilimsel zemindeki gelişme ve veriler esas alınarak düzenlenen 

stratejilerden oluşmaktadır. Günümüzde hastalığın patogenezi ve klinik seyrini 

belirleyen immün yanıtların yanısıra hastalığın progresyonu önleyecek yönde 

düzenlenmesini esas alan immünomodülatör tedaviler kullanılmakta olup, bu amaçla 

rekombinant INFβ (rINFβ) ilk tercih edilen ve en sık kullanılan tedavi ajanıdır. 

2.1.1. MS gelişiminde Çevresel  ve Epidemiyolojik Faktörler 

Hastalığın oluşması ve seyrinde, immünolojik mekanizmaların yanısıra çevresel 

faktörler de önemli yer tutmaktadır. Göç, göçmenlik ve göç etme yaşının MS 

prevalansını etkilediğine dair kanıt ve veriler, hastalığın genetik duyarlılık yanında 

çevresel faktörlerin de etkisinde geliştiğini göstermektedir30. Faroe Adaları ve 

Karayipler bölgesindeki Batı Hint Adalarından elde edilen epidemiyolojik veriler, 

hastalığın patogenezinde başta iklim ve virüsler gibi çevresel ve enfeksiyöz faktörlerin 

de önemli rolü olduğunu göstermektedir 31,32. Dünyada yaklaşık 2.5 milyonun üzerinde 

MS’li hasta olup, MS özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda 

gibi ülkelerde, 100.000’de 100-200 olgu gibi yüksek; Avrupa genelinde 100.00’de 5-6 
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olgu gibi, tropikal bölgeler ve Asya’da yaşayan insanlar arasında ise 100.000’de 5’in 

altı gibi düşük olan, farklı prevelans düzeylerinde gözlenmektedir33. Henüz tartışmalı 

olmakla birlikte, güneş ışığı yoğunluğu ve temas süresi ile ilişkili olarak vitamin D 

sentez düzeylerindeki yetersizliklerin, Th1 yönündeki inflamatuvar yanıtları aktive 

ederek, MS’in prevelansını etkileyen çevresel faktörlerden biri olduğu varsayılmaktadır 
30,34. Yaşamın erken yıllarında geçirilen başta Epstein Barr virüs (EBV) olmak üzere 

çeşitli etkenlerin yol açtığı enfeksiyonların  MS’den koruyucu olabildiği, buna karşın 

yaşamın geç yıllarında bu enfeksiyon etkenlerine maruz kalmanın hastalığın oluşması 

ve insidansını tetikleyen çevresel faktörler olduğuna dair epidemiyolojik  veriler 

mevcuttur35. Organik solventler, fiziksel travma, fizyolojik stres, sigara, yüksek eğitim 

ve entelektüel düzeyin MS için risk oluşturduğu; buna karşın tetanoz toksoid aşılaması, 

antibiyotik ve antihistamin kullanımının ise hastalığa yakalanma riskini azalttığı ileri 

sürülmektedir30. 

2.1.2. Etiyopatogenez 

MS örneğinde olduğu gibi, otoimmün hastalıkların immünopatogenezinde etkili 

olan mekanizmayı tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Genel anlamda,  merkezi 

ve/veya periferik tolerans mekanizmalarındaki genetik ve çevresel etkilerle meydana 

gelen aksaklıklar sonucu, aktive olan self reaktif immün hücrelerin doku, organ veya 

sistemik düzeyde immünopatolojilere neden olduğu kabul edilmektedir. Bugün için, 

MS, kompleks genetik faktörlerin bileşkesinde oluşan, doğal ve edinsel immün yanıtlar 

ile nöral metabolizmayı kontrol eden mekanizmaların karşılıklı etkileşimi ile şekillenen 

organa özgü, inflamatuvar ve otoimmün reaksiyonlar sonucu gelişen, demiyelinizasyon,  

aksonal hasar ve nörodejenerasyon ile değişik derecelerde özürlülük ile karakterize 

otoimmün hastalık olarak değerlendirilmektedir2. Başta viral enfeksiyonlar olmak üzere 

diğer çevresel faktörlerin de bu heterojen otoimmün mekanizmaların oluşmasında etkin 

rol oynadığı genel kabul görmektedir36. Bu nedenle hastalığın patogenezinde, birden 

çok gen ve aynı şekilde birden çok çevresel faktörün karşılıklı karmaşık etkileşimi 

belirleyici olmaktadır31. Genel olarak MS’deki immünolojik patolojinin, başta miyelin 

bazik protein (MBP) olmak üzere, miyelin oligodentrosit glikoprotein ve diğer miyelin 

proteinleri gibi self antijenlere karşı, spesifik otoreaktif T hücrelerinin otoimmün 

aktivasyonu sonucu başladığı kabul edilmektedir37. Oluşan otoimmün sürece, ahdezyon 

molekülleri, kostimülatör moleküller (B7,CD40), inflamatuvar sitokinler, B hücreleri, 
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mononükleer hücreler gibi diğer hücre ve sitokinlerin de bir "domino" etkisi ile 

katılmasıyla, periferdeki bu inflamatuvar sürecin kan beyin bariyerlerini (KBB) aşarak 

MSS’ne taşınması  takip eder38. Hastalığın sonraki aşamasında, astrosit ve mikroglia 

gibi MSS hücrelerinin de devreye girdiği daha karmaşık, kontrolü zor bir immün döngü 

ortaya çıkar. Oluşan inflamasyonun, oligodendrosit, miyelin ve aksonal hasara neden 

olması ile farklı şiddetlerde nörolojik özürlülüğün ortaya çıkması söz konusudur39. 

Günümüzde; hastalığın özellikle nöroldejeneasyonla karakterize progresif fazında 

edinsel yanıtlardan ziyade, doğal immün yanıtların daha belirleyici olduğu 

savunulmaktadır40,41. MS’in patogenezinde rol alan immün mekanizmaların, Th1 

yönündeki farklılaşmanın yanında Th17, regülatör T (Treg) ve B lenfositleri gibi 

hücreleri ve sitokinleri de kapsadığı anlaşılmaktadır42. Özellikle hastalığın sekonder 

progresif faza geçiş ve seyrinde edinsel yanıtlardan ziyade doğal immün hücrelerin ve 

yanıtlarının daha kritik rol oynadığına dair bilimsel verilerin artması, hem hastalığın 

karmaşık doğasının açıklanmasına, hem de daha etkin tedavi stratejileri geliştirilmesine 

yeni olanaklar sağlamaktadır 41,43,.  

Otoimmün hastalıkların oluşmasında merkezi ve periferik toleransı düzenleyen 

mekanizmalardaki aksaklıklar önemlidir. Otoimmün hastalıklar, doğal immün yanıtın 

oluşmasında rol oynayan molekül ve sitokinleri kontrol eden genlerdeki aksaklıkların 

yanında mikroorganizmaların ağırlıklı katkısını içeren grup I ve edinsel yanıtın 

oluşumununda kritik rol alan lenfositlerin, gelişimi ve regülasyonunu düzenleyen 

genlerdeki anamolileri içeren buna karşın mikroorganizmaların daha az etkin olduğu 

grup II olarak  sınıflandırılabilmektedir44.  Her iki grupta da genetik faktörlerin kritik rol 

oynadığı belirtilmektedir44. Self antijenlere karşı spesifik T hücre reseptörü (THR) 

taşıyan  lenfositlerin ontogenez sürecinde, timusta ve kemik iliğinde eliminasyonlarını 

esas alan klonal seleksiyon (self/non-self, SNS) teorisi, merkezi toleransın temelini 

oluşturmakta ve bu süreçte meydana gelen aksaklıkların otoimmün hastalıkları 

tetiklediği kabul edilmektedir45. Timusta negatif seleksiyondan kaçan otoreaktif T 

lenfositlerine, self peptidlerin MHC kompleksi ile sunumu otoimmün patolojilere neden 

olabilmektedir46,47. Dolayısıyla periferik tolerans, merkezi tolerans mekanizmalarının 

kontrolünden kaçabilen otoreaktif lenfositlerin, sekonder lenfoid organlardaki, Foxp3+ 

ve CD4+ CD25+ markeri taşıyan regülatör immün hücreler ve sitokinlerce 

aktivasyonunun engellenmesini içerir 46,47. Bu nedenle periferik toleransı kontrol eden 

mekanizmalardaki olası aksaklıkların da immünpatolojilerin oluşmasında rolü olduğu 
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varsayılmaktadır. Otoimmün hastalıkların oluşmasında merkezi toleransın anahtar rol 

oynadığı genel bir kabul görmesine karşın, periferik toleransın (Treg, düzenleyici 

mekanizmalar) varlığı ve immün patolojilerdeki rolü henüz tartışmalıdır 48,49. Treg’ler 

sıklıkla CTLA-4 ve PD-1 molekülleri aracılığı ile otoreaktif T hücrelerinin periferdeki 

aktivasyonu engelleyerek immünolojik toleransın korunmasında görev alırlar.  Bu 

nedenle Treg ve otoreaktif T lenfositleri arasındaki bu dengenin korunmasında etkili 

olan moleküllerin ve mekanizmaların aydınlatılmasının otoimmün hastalıkların tedavisi 

için yeni alternatifler sağlayabileceği de belirtilmektedir 47,50. 

Hastalığın immünopatagonezindeki  ilk basamağı, genetik ve çevresel faktörler 

nedeniyle merkezi veya periferik tolerans mekanizmalarındaki aksaklıklar sonucu, başta 

MBP olmak üzere diğer miyelin proteinlerine karşı spesifik otoreaktif T hücrelerinin 

aktivasyonu oluşturur51. Periferdeki  bu otoimmün reaksiyonların, Th17 hücrelerin 

yanında immünitenin inflamatuvar sitokinleri, kemokinlerin ve adezyon moleküllerinin 

de katkısı ile KBB’ni aşması sonucu, MSS’de akut inflamatuvar lezyonlar oluşur 51,52.  

Hastalığın bundan sonraki patogenezi ve klinik sürecini belirleyen demiyelinizasyon, 

oligodendirisit kaybı ve aksanol  hasara ilişkin temel patolojide ise  MSS dokusunun, 

hem immünolojik hem de genetik faktörlerin karşılıklı etkisi ile bu akut lezyonlara 

yanıtı belirleyici olmaktadır51. Akut lezyonlardaki inflamatuvar süreç, deneysel 

otoimmün ensefalomiyelit (EAE) modellerinde olduğu gibi, antijen sunan hücrelerin 

(ASH) aktive olarak CD4+T hücrelerine antijeni sunmaları, IFN-γ ve TNF üreten CD4+ 

Th1 yanıtı ile, sentezinde IL-17 ve IL-23’ünde rol oynadığı CD4+Th17’lerin de 

katılmasıyla başlamaktadır51.  Th17’ler, IL-17 ve IL-22 sentezleyerek, Th1’lerce 

sentezlenen IFN-γ ile birlikte, inflamatuvar sürecin periferden KBB’yi aşarak MSS’ne 

geçisinde, adezyon moleküllerinin sentezi ve lökosit göçü ile trafiğinin kontrolünde 

katkıda bulunurlar53. CD4+T hücrelerinin bir başka alt tipi olarak kabul edilen Treg’ler 

(FoxP3+CD4+CD25+Treg) MS immünopatogenezinde self toleransın sürekliliği ve 

kontrolünün sağlanması için kritik öneme sahiptir. Yapılan çalışmalarda Treg’lerin 

sayısal varlığından ziyade, MBP gibi self proteinlere karşı otoreaktif T lenfositlerinin 

süpresyon kapasitelerindeki efektör fonksiyonlarının önemli olduğu belirtilmektedir 
54,55. CD8+T hücreleri sitotoksik özellikleri ile, akson kaybı, oligodendrosit ölümü ve 

vasküler geçirgenlikte artışa sebep olarak nöral dejenerasyona neden olmalarına karşın, 

CD8+Foxp3+T hücreleri CD4+T hücrelerinin profilerasyonunu engelleyerek, periferal 

toleransın sağlanmasına katkıda bulunabilmektedirler56,57. B hücreleri önceleri, sadece T 
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hücreye  bağımlı antikor sentezinden,  BOS’da IgG sentezinde artış ve oligoklonal bant 

oluşumundan sorumlu tutulurken, günümüzde T hücrelerine antijen sunumu ve 

sentezledikleri sitokinler ile hastalığın akut safhasındaki inflamatuvar yanıtların 

oluşmasından da sorumlu tutulmaktadırlar43,58. Buna karşın regülatör B hücreleri (Breg), 

hastalığın patogenezine olumlu katkısı olduğu anlaşılmakta, bu nedenle MS tedavisinde 

B hücreleri üzerine kurulu yeni tedavi stratejileri geliştirilmektedir 43,59.  

Hayvan deneyleri ile moleküler genetik çalışmalardan elde edilen veriler, 

otoimmün hastalıkların etiyopatogenezinde, virüslerin de rolü olabileceğini 

göstermektedir. Bazı mikroorganizmalar ile insan proteinleri arasındaki immünolojik 

açıdan benzer epitopların varlığı moleküler benzerlik olarak tanımlanır. Bu yaklaşım 

uyarınca mikroorganizmaların, moleküler benzerlik (molecular mimicry) yolu ile 

immünogenetik duyarlılığı olan bireylerde, özellikle erken dönem MS patogenezinde 

tetikleyici etkenler olabilecekleri öne sürülmüşdür. Konağın immün sistemi ile olan 

ilişkisi ve şimdiye kadar yapılan klinik ve laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler 

nedeniyle, EBV ve HHV-6 MS ile en fazla ilişkilendirilen mikroorganizmalar 

olmuşlardır. HHV-6 ve EBV gibi herpes grubu virüslerin önemli bir özelliği, yaşam 

boyu persistan ve/veya latent enfeksiyonlara neden olmaları yanında nörotropik ve 

lenfotropik özellikleri nedeniyle MSS’ne tropizm göstermeleridir. Bu virüslerin miyelin 

benzeri self antijenlere moleküler benzerlikleri nedeniyle reaktivasyonlarının, miyelin 

proteinlere karşı olan immün toleransın bozulmasına neden olarak otoimmün 

reaksiyonlara neden oldukları; ayrıca bu reaktivasyonlar sırasında gelişen viral immün 

yanıtların da hastalığın klinik ve radyolojik yükünü (lezyon ve relaps aktivitesi) 

arttırarak hastalığın klinik seyrini olumsuz yönde etkilediği de öne sürülmektedir44,60. 

Her iki virüs de MSS’ne tropizm göstermekte, antijenlerine karşı MS’li hastaların BOS 

ve kan örneklerinde kontrol gruba göre daha yüksek oranda IgG tipi antikorların varlığı 

tespit edilmektedir. Bununla birlikte; EBV ve HHV-6’nın Koch postulatı uyarınca, 

MS’in etkeni olduklarını söylemek zor olup, MS’li hastaların beyin dokusunda ve 

buradan elde edilen B hücrelerinde EBV’in tespiti ile intratekal anti-EBV antikorlarının 

varlığına yönelik çalışmalarda aktif bir EBV infeksiyonu ile hastalık arasında doğrudan 

bir ilişkinin saptanmamış olması, bu virüslerin MS patogenezindeki rollerine dair 

yaklaşımı desteklememekte; buna karşın virüs ve otoimmünite paradoksu bilimsel 

zeminde güncelliğini korumaktadır44,61. 
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Etnik köken ve coğrafik özelliklere göre değişmekle birlikte, MS patogenezinde 

genetik duyarlılığın, MHC gen bölgesinin HLA-DRB15 haplotinin başta HLA-

DRB1*1501 olmak üzere, HLA-DBR5*0101, DQA1*0102, DQB1*0602 allelleri ile 

sıkı ilişkisi olduğu; kuzey Avrupada HLA-DRB1*0301 ve 0401, Türkiyede ise 

DRB1*04 allellerinin MS’li hastalarda daha sık eksperese edildiği gösterilmiştir51,62. 

Ayrıca; HLA ilişkili STAT3 geni, Đnterlökin-7 reseptör alfa zincirini (IL7RA), 

CLEC16A, CD6, CD58, IRF8, IL12A, Olig3-TNFAIP3, PTGER4, RGS1 ve 

TNFRSF1A gibi immünolojik fonksiyonları olan molekülleri kodlayan genlerdeki tekli 

nükletoid polimorfizmlerinin de MS için genetik risk oluşturduğu belirtilmektedir63,64.  

Cavanillas ve ark.65 MS patogenezinde rol oynayan, MHC dışı genlerdeki tekli 

nükleotid polimorfizmlerini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, nöral gelişme 

ve morfogenezin düzenlenmesinde görev yapan Glipikanı (Glypican) kodlayan, GPC5 

(Glypican5 gen) genindeki, tekli nükletid polimorfizmlerinin ( rs9523762), istatistiksel 

olarak anlamlı oranda MS için genetik duyarlılıkla ilişkisi olduğunu göstermişlerdir. 

Genlerin nükleotid sırasında değişme olmaksızın, DNA’nın metilasyonu ve histonlarda 

meydana gelen modifikasyonların, genin promoter bölgesini etkilemesi sonucu, genlerin 

düzenlenmesi ve ifadesinde değişikliklere yol açtığı, oluşan bu değişiklerin aktarılabilir 

olması ile karakterize epigenetik mekanizmaların da, MS patogenezindeki gen-çevre 

kuramını destekler olduğu  düşünülmektedir 66. 

Her hangi bir antijene karşı edinsel immün yanıtların oluşması ve 

düzenlenmesinde, kritik aşama olan T hücre aktivasyonu için,  o antijene spesifik THR 

taşıyan T lenfosit ve MHC uygunluğunun (sinyal 1) gerekli olduğu bilinmektedir; ayrıca  

T lenfositlerin ASH tarafından yardımcı sinyaller ile uyarılması (sinyal 2, ko-

stimülasyon) gereklidir. Her iki sinyal iletisinin sağlanması için gerekli olan ASH 

aktivasyonu, TLR’ler (Toll Like Receptor) başta olmak üzere, Patern tanıyan 

reseptörlerin (PRR) yabancıyı tanımaları ile başlar. Bu nedenle, söz konusu bu sinyal ve 

reseptörlerlerin aktivasyon ve kontrolünde görev alan çeşitli protein, sitokin ve 

moleküllerin (TLR, MYD88, TRIF, kompleman, IL-1, IL-6 ve Tip I IFN’lar gibi) 

fizyolojik düzeylerindeki anomalilerin de immünpatolojilerin oluşmasında rol oynadığı 

düşünülmektedir67. Ayrıca metabolik nedenlerle doku onarım ve hemostaz sürecindeki 

aksaklıklar başta olmak üzere, doğal bağışıklığın tüm aşamalarında meydana gelen olası 

aksaklıkların, MS gibi otoimmün patolojilerin oluşması ve hastalığın 

immünpatogenezinin şekillenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir 68,69.  
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Đmmün sistemin; aktivasyon veya tolerans kararında self/non-self ayırımından 

çok, dokuyu ve tehlike sinyallerini esas aldığını öne süren Tehlike (Danger) kuramı 

uyarınca, her bir doku evrimsel süreç içerisinde genetik ve çevresel etkenlerin rol 

oynadığı farklı  immün özellikler geliştirmiştir70.  Bu kuram, dokunun kendini tehdit 

eden iç ya da dış etkenlerle oluşan olası bir zarar karşısında tehditi yok edecek, buna 

karşın organizmanın bütünlüğünü koruyabilecek savunma ve iyileştirme 

mekanizmalarına sahip olduğunu, bu mekanizmalardaki olası aksaklıkların ise 

otoimmün patolojilerin nedeni olabileceğini öne sürmektedir. Sonuçta bu kuram 

uyarınca;  immün sistemin, sadece lenfosit ve sitokinlerden ibaret bir sistem olmayıp, 

başta dokular olmak üzere çevre, genetik, evrimsel süreç ve dinamiklerin rol oynadığı 

karmaşık biyoiletişim ağları içeren dinamik bir sistem olduğu savunulmaktadır. Bu 

görüş, MS patogenezindeki karmaşık ve çoklu diğer faktörlerin de varlığını açıklar 

yönde bir yaklaşım içermektedir.   

Lucchinetti ve ark.71 MS lezyonları üzerinde yaptıkları nöropatolojik incelemeler 

sonucu, demiyelinizasyon mekanizmalarına göre dört farklı lezyon paterni 

tanımlamışlardır. Patern I’de miyelin antijenlerinin eşit olarak etkilendiği inflamatuvar 

infiltrasyon, patern II’de antikor ilişkili kompleman aktivasyonunun önde olduğu 

demiyelinizasyon, patern III’de miyelin ilişkili glikoprotein hasarının ön planda olduğu 

distal oligodendrogliopati, patern IV’de ise primer oligodendrosit hasarı ön plandadır. 

Bu sınıflandırma da MS patogenezinin kompleks ve heterojen doğasını yansıtmaktadır. 

2.1.3. Klinik Tanı ve Hastalığın Klinik Seyri  

MS değişken klinik bulgu ve tabloları içeren, progresif seyirle karakterize bir 

hastalıktır. Hastaların gerek tedaviye yanıt düzeyi, gerekse klinik seyrinde, genetik ve 

çevresel faktörler ana belirleyici unsurlardır. Hastalığın klinik seyri, beyin ve/veya 

spinal kordda inflamasyon ve demiyelinizasyon sonucu gelişen nörodejenerasyona, 

aksonal kayba ve hasarın derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, sonuçta MSS 

ile ilişkili çok farklı nörolojik semptom, bulgu ve klinik tablo ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde MS tanısı için uluslararası kabul görmüş patogenomik bir laboratuar 

bulgusu yoktur. Tanı daha çok klinik bulgular ile, bunları destekleyen radyoloji ve 

laboratuar verileri esas alınarak konmaktadır. MS tanısında, daha önceleri klinik öykü 

ve muayeneyi esas alan Poser kriterleri  kullanılmakta iken, günümüzde bu yaklaşımın 

radyolojik görüntülemeler ile desteklendiği, iki klinik atak ve iki lezyonun 
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gösterilmesini temel alan Mc Donald ilkeleri, tanı kriteri olarak kabul edilmektedir72,73. 

Manyetik rezonans görünteleme (MRG) dışında, beyin omurilik sıvısı (BOS) 

incelemeleri, uyarılmış potansiyeller (UP) ve nörokognitif testler gibi nörofizyolojik ve 

laboratuar bulgularını içeren paraklinik yöntem ve veriler ise hastalığın klinik tanısı ile 

farklı klinik formlar arasındaki ayırımın yapılmasında ve olası prognozun 

öngörülmesinde yardımcı rol oynar. MRG hastalığın tanısı, tedavi ve klinik seyrinin 

değerlendirilmesinde en sık kullanılan paraklinik yaklaşımdır. Hastaların BOS’larının 

incelenmesinde, intratekal IgG artışı ve IgG’ye ait oligoklonal bant varlığının 

gösterilmesi tanıyı destekleyen önemli laboratuar bulgusu olup, kesin MS tanılı 

hastaların yaklaşık % 90’nında oligoklonal bant pozitifliği, % 70’inde ise yüksek IgG 

indeksi tespit edilmektedir74. Buna karşın; günümüzde hastalığın klinik seyrinin tam 

olarak öngörülememesi, MS benzeri olan MSS’nin diğer demiyelinizan ve inflamatuvar 

hastalıklarının ayırıcı tanısı ile bunların olası tedavileri açısından uluslararası 

konsensüslerin bulunmaması sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle radyolojik olarak 

MRG, biyolojik olarak BOS’da oligoklonal IgG bandı, IgG indeksi, disferlin ve 

metalloproteinaz-9 düzeylerinin belirlenmesi dışında etkin ve güvenilir biyolojik 

markerlerin tespiti için, bilimsel çalışmalar devam etmekte; bu amaçla ayırıcı tanıda ek 

klinik ve paraklinik verileri içeren yeni tanı algoritmleri önerilmektedir74.  

Hastalık, patogenezi uyarınca etkili olduğu sinirlerde ve o sinirlerin kontrol 

ettiği duyusal, motor, görsel, serebeller, beyin sapı bulguları ile psikolojik ve kognitif 

nörolojik fonksiyon kayıplarını yansıtan klinik semptomlar ile karakterizedir. 

Hastalardaki ilk ve en sık karşılaşılan klinik semptomları; karıncalanma, batma, yanma, 

his kaybı ve iğnelenmeyle karakterize duyusal belirtiler ile alt ekstremitelerde daha 

sıklıkla olmak üzere kuvvet kaybı, parezi, monoparezi, paraparezi veya parapleji ile 

pleji, hemipleji, tetrapleji, spazmlar, kramplar, klonus, miyeklonus, huzursuz bacak 

sendromu şeklindeki motor belirti ve bulguları kapsamaktadır75. Hastaların yaklaşık % 

20’sinde başlangıç bulgusu olarak optik nörit, nistagmus, ani görme kaybı ve göz 

hareketlerinde ağrı şikayetlerinden oluşan görme kusurları ile bellek bozulması ve 

dikkatsizliği içeren işlev bozukları görülmektedir. Hastaların bir kısmında ise gövde ve 

ekstremite ataksisi, ardaşık hareketlerde bozulma, tremor ve dizartri şeklinde serebeller 

bulgular ile anksiyete ve depresyonun önde olduğu psikolojik bulgulara da 

rastlanmaktadır75. Ayrıca sık idrara gitme ve idrar kaçırma gibi mesane bulguları, daha 

çok kabızlığın önde olduğu bağırsak fonksiyon bozuklukları ile erkeklerde ereksiyon 
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sorunu, kadınlarda vaginal his azalması şeklinde cinsel fonksiyon kaybı ve 

bozukluklarının ön planda olduğu otonomik bulgular da gözlemlenebilmektedir. 

Hastalığın klinik seyrinde yorgunluk, ağrı, hemiataksi, hemifasial spazm, tonik spazm, 

Lhermitte bulgusu (aktif yada pasif boyun fleksiyonu sonrasında sırtta aşağı doğru 

hissedilen elektriklenme hissi), epilektik nöbetler ve bilateral trigeminal nevralji gibi 

klinik bulgulara da rastlanılmakta; hastalık süresince ve zaman içerisinde gelişen 

spastisite ve serebeller semptomlar yaşam kalitesini etkileyen en önemli nörolojik 

fonksiyon kayıplarını oluşturmaktadır. MS, klinik seyri açısından 4 grupta toplanır 

(şekil 2-1): a) hastaların yaklaşık % 80-85’inde önceden tahmin edilemeyen, akut 

nörolojik fonksiyonel kayıplar ile bunu izleyen farklı derecelerde klinik düzelme ve 

klinik stabilite ile karakterize, atak ve düzelmelerle seyreden RRMS (relapsing-

remitting MS) formu, b) yaklaşık % 10-15’inde gözlenen progresif başlangıçlı ve seyirli 

PPMS (primer progresif MS) formu, c) RRMS  tanılı hastaların % 50’den fazlasında 

saptanan 10-15 yıl içerisinde gelişen, artan özürlülük ve progresif fazla karakterize 

sekonder progresif SPMS (sekonder progresif MS) ve d) hastaların yaklaşık % 5’inde 

PPMS ve SPMS zemininde gelişebilen bir ara klinik form olarak kabul edilen PRMS 

(progresif relapsing MS) 1,73. Fakat her bir klinik form, bireysel düzeydeki klinik seyri 

ve prognozu her bir hastanın immünogenetik ve çevresel özelliklerine bağlı olarak 

selimden malign klinik formlara kadar geniş yelpazede değişkenlik gösterir. 

 

Şekil 2-1: MS Klinik Seyir Tipleri 280 
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 Hastalığın yukarıdaki klinik formlarının dışında, henüz tanı ve tedavisinde tam 

bir uzlaşının olmadığı, daha çok genç erişkinlerde  ve sıklıkla optik sinirlerin tutulumu 

ile karakterize klinik izole sendromlar ile nöromiyelitis optika, Marburg hastalığı, 

tümefaktif MS, Balo’nun konsantrik sklerozu ve Schilder hastalığı da MS spektrumu 

içerisinde yer alan, güncel ayırıcı tanıda önemli yer tutan klinik formlarıdır76.  MS’li 

hastaların özürlülük düzeyleri; klinik uyarlanım ve prediktif değerliliği yönünden 

tartışılmakla birlikte, nörolojik ve psikiyatrik bulguları esas alan Genişletilmiş 

Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) ile değerlendirilir77. Bu ölçek özetle, hastaların 

normal (0.0), koltuk değneği kullanımı, tekerlikli sandelye kullanımı, yatağa bağımlılık 

ile son olarak MS’e bağlı ölüme (10.0) kadar özürlülüğün artışı ile orantılı olarak artan 

farklı klinik, kognitif, psikolojik ve entelektüel durumlarının 0.0 ile 10.0 arasında 

ölçülerek ifade edilmesi esasına dayanır. Özürlülüğün ilerlemesi hastaya ve klinik 

forma, progresyon düzeyine ve hızına bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak hastalık, 

ilk 10 yılda yürümenin etkilendiği, 15-20 yıl içinde desteksiz yürüyememe, RRMS’de 

ortalama 30 yıl, PPMS’de ise ortalama 20 yıl sonra tekerlekli sandalye bağımlılığı ve 

nihayet MS’e ait çeşitli komplikasyonlar nedeniyle ortalama 30-40 yıl sonrası ölümle 

sonlanabilen klinik seyir izleyebilmektedir78. 

2.2. Tedavi 

Hastalığın tedavisindeki asıl amaç, primer safhada progresyonu önlemek ya da 

en azından yavaşlatmak, sekonder veya progresyonel safha da ise remiyelizasyonu 

sağlamaktır. Hastalığın gerek patogenezinin gerekse kliniğinin her bir hastaya özgü 

farklı ve değişken süreçleri içermesi nedeniyle, tedavi kararı ve seçenekleri hastalığın 

klinik seyrine bağlı olarak zaman içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 

güncel pratikte tedavi kararı ve seçeneğinin belirlenmesinde hastanın, klinik, paraklinik 

ve sosyo-psikolojik özellikleri ile klinisyenin deneyimi belirleyici olmaktadır. EAE 

modelli deneysel çalışmalardan elde edilen veriler, hastalığın immünopatogenezinde 

CD4+T hücrelerinin kritik rolü nedeniyle, daha önceleri T hücrelerinin inhibisyonunu 

hedef alan, monoklonal anti-CD4, CTLA-4 immünglobulin, anti-IL12 p40 nötralizan 

antikorlar gibi tedavi uygulamalarının klinik etkinliğinin sınırlı veya yetersiz olduğunu 

göstermiştir 62. Hastalığın özellikle immünüpatogenezinde daha önceleri pek bilinmeyen 

Th17, Treg, Breg, B lenfositleri, CD8+T hücreleri ve özellikle doğal immünite 

yapıtaşlarının önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Hastalığın immünopatogenezinde rol 
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alan bu immün hücre, sitokin, kostimülatör ve sinyallerin belirlenmesi  hastalığın klinik 

seyrini olumlu yönde düzenleyecek yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak 

sağlamaktadır 40,42,43. 

Tedavide asıl hedef, doğal olarak hastaların tam iyileşmesi olmasına karşın, 

hastalığın patogenezinde rolleri olan ve henüz tam olarak bilinmeyen, immünogenetik 

faktörler nedeniyle, şu an için bu hedefe ulaşmak zor görünmektedir. Bu nedenle 

tedavinin ana hedefi, hastalığın immünpatogenezi uyarınca, otoreaktif T hücrelerin 

aktivasyonu ile oluşan kronik inflamasyon ve bunun sonucu gelişen nörodejenerasyonla 

karakterize sekonder progresif safhaya geçişin engellenmesi ve yavaşlatılması üzerine 

kurulu yaklaşımları içermektedir. PPMS ve SPMS gibi progresyon gösteren hastalarda 

ise asıl amaç, nöral koruma, olası aksonal hasarı en aza indirgeme ve nöral restorasyonu 

sağlama olup, bu amaçla faz çalışmaları devam eden nörofarmakolojik ilaçlar 

geliştirilmektedir79. MS tedavisinde: 1-otoreaktif T hücrelerinin baskılanması, 

Treg’lerin aktivasyonu, akson ve miyelini koruyucu, immün yanıtların kontrol 

edilmesini kapsayan 2-nörolojik hasarın onarılması ve 3-hastalığın önlenilmesine 

dayanan üç temel yaklaşım sözkonusudur79,80. Ancak bu amaçla kullanılan  

preparatların hiç biri hastalığı tam olarak tedavi edememesi yanında her bir farklı tedavi 

stratejisi ve preparatı, uygulandıkları hasta gruplarının yalnızca bir bölümünde etkinlik 

gösterdiğinden, hastanın klinik, paraklinik ve demografik özelliklerine göre düzenlenen 

modifiye tedavi protokollerine ihtiyaç vardır40,80. Bununla birlikte rutin klinik pratikte, 

hastaların akut ataklarının tedavisinde glukokortikoidler (metilprednizolon) ile hastalığa 

ve gelişen özürlülüğe bağlı komplikasyonlarının medikal ve rehabilitasyonunu içeren 

semptomatik tedavi yaklaşımları ayrıca anımsanmalıdır80. 

2.2.1. MS’de Tedavi Seçenekleri 

MS’de tedavi yaklaşımlarını beş başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Đmmünosüpresif tedaviler 

2. Monoklonal antikorları içeren yeni tedavi seçenekleri  

3. Đmmunomodülatör tedavi seçenekleri 

4. Atak tedavisi 

5. Semptomatik tedaviler. 
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Burada, immünosüpresif tedavi yaklaşımları ile monoklonal antikorları içeren 

yeni tedavi seçenekleri kısaca özetlenecek, immünomodülatör tedavi seçeneklerinden, 

IFNβ uygulamaları ise ayrıntılı olarak ele alınacak; buna karşın, hastalığın atak ve 

semptomlarına yönelik tedavilere değinilmeyecektir.  

2.2.2. Đmmunosüpresif  Tedaviler 

Đmmünosüpresif tedavilerin MS’de klinik kullanım süreci eskiye dayanmaktadır. 

Günümüzde ise immunomodülatör tedavilere iyi yanıt vermeyen, klinik olarak daha 

agresif ve progresif seyir gösteren hastalarda, güçlü anti-inflamatuvar etkinlik eldesi 

için, tek başına veya immunomodülatörler ile kombine kullanılırlar81. Đmmünosüpresif 

moleküller: otoreaktif T ve B lenfositlerin proliferasyonun engellenmesi, ASH’lerin 

apoptozunun arttırılması, pro-inflamatuvar sitokinlerin sentez ve salınımlarının 

engellenmesi ve nihayet Treg aktivasyonuna neden olan mekanizmaları harekete 

geçirerek etki ederler. Böylece inflamasyonun süpresyonuna ve ağırlıklı olarak 

hastalığın progresif fazının seyri üzerinde olumlu etki göstermeleri olasıdır81. 

Mitoksantron, Siklofosfamit, Azatioprin ve Metotreksat en sık kullanılan 

immünosüpresif ilaçlar olmakla birlikte başta kardiyak, hematolojik, nefrolojik ve 

hepatik sistem  üzerine ciddi sistemik, toksik ve olası diğer olumsuz yan etkileri 

nedeniyle kullanımları oldukça sınırlıdır. 

2.2.3. Monoklonal Antikorlar ve Yeni Tedavi Seçenekleri  

Günümüzde, hastalığın progresif faza geçişinin engellenmesi, nöral koruma ve 

yenilenmeyi amaçlayan, hedefe spesifik, yeni tedavi stratejileri geliştirilmektedir. Başta 

monoklonal antikorlar olmak üzere bu tedaviler, daha çok immunomodülatör tedavilere 

yanıt vermeyen, progresif fazda veya progresif faza geçmeye eğilimli, kötü klinik seyir 

gösteren hastalarda daha potent ve daha agresif immünosüpresyon yanında, nöral 

iyileşme ve remiyelizasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, özellikle hastalığın 

özürlülükle seyreden progresif fazındaki klinik yararlanım ve tedavi etkinlikleri 

konusunda genel bir fikir birliğine varılmış değildir. Natalizumab (Tysabri©, Biogen 

Idec, Massachusetts, USA), Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da klinik 

kullanımına izin verilen, ülkemizde de 2008 yılında faz III çalışmaları başlatılan, 

monoklonal bazlı preparattır. Natalizumab, doğal yanıtın neden olduğu aksonal hasar ve 

nöral dejenerasyonda rolü olan lökositlerin KBB’ne göçünün ve entegresyonunun 

engellemesi amacıyla, lökosit yüzeylerindeki α4ß1 ve α4ß7 integrinlerine karşı 
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geliştirilmiş, hümanize IgG4 tipi monoklonal antikordur82. Bu preparat, mevcut 

immunomodülatör tedavilere iyi yanıt vermeyen, MRG ve klinik olarak kötü seyirli, 

hastalık aktivitesi yüksek MS’li hastalarda, alternatif tedavi olarak kullanılabilmekte; 

ayrıca T hücre apoptozu ve diğer immün mekanizmalar aracılığıyla bu hasta gruplarında 

klinik etkinlik ve yararlanım gösterdiği belirtilmektedir82. Natalizumab tedavisi 

sırasında, nadiren de olsa insan polyoma virüslerinden, latent John Cunningham virüsün 

(JCV) reaktivasyonuna bağlı olarak gelişebilen, progressif multifokal lökoensefalopati 

(PML) vakalarının tespiti, ilacın klinik kullanımına ilişkin en ciddi kısıtlamayı 

oluşturmaktadır. Kasım 2009 sonu itibari ile Natalizumab tedavisi alan 28 hastada PML 

tespit edilmiş ve bu vakaların sekizi kaybedilmiştir83.  Bu nedenle, özellikle üç yıl ve 

üstü natalizumab tedavisi alan hastaların, olası PML riski açısından düzenli olarak 

klinik ve laborutuar bulguları ile izlemi önerilmektedir. Natalizumab dışında diğer 

monoklonal antikor tedavilerinde; T ve B lenfositleri ile monosit ve makrofajların yüzey 

antijeni CD52’ye karşı geliştirilen hümanize Alemtuzumab, B lenfosit yüzey belirteçi 

CD20’ye karşı geliştirilmiş, şimerik (fare/insan) IgG1 tipi antikorlar 

(Rituximab/Ocrelizumab; Rituran), T hücre aktivasyonu ve farklılaşmasında kritik 

öneme sahip IL-2’nin bağlandığı, IL-2 reseptör alfa zincirine (IL-2Rα, CD25)  karşı 

geliştirilen hümanize Daclizumab (Zenepax) gibi preparatlardan yararlanılır84,85. Ancak 

bu ilaçların da klinik yararlanım ve olası yan etkilerinin tespiti amacıyla, çalışmalar 

devam etmektedir.  

Öte yandan MS’de yeni tedavi arayışları, hastalığın sekonder fazının kontrolü ile 

modifiye tedavilerin farmakokinetiği ve hastaların tedavi uyumunun zorluğu nedeni ile 

intramusküler ya da subkutan uygulama zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni oral 

tedavi seçenekleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Đmmün sistemin aktivasyonunu ve aktive 

olan efektör hücrelerin MSS’ne geçişini engellemek, olası oligodendrosit ve aksanol 

hasarı önlemek, nöral düzelme ve yenileme amacıyla farklı hücre, sitokin ve 

moleküllerin, yine farklı mekanizmalarla inhibisyonuna veya ekspresyonuna dayalı, 

daha çok oral kullanımı amaçlayan; FTY270 (Fingolimod), Fumarik asit, Cladribine, 

Teriflunomid, BG00012 (dimethyl fumarate) gibi anti-inflamatuvar ajanlar ile, CC 

kemokin reseptör antogonistleri, Laquinimod, Linomid (Roquinimex), Mycofenolat 

Mofetil gibi farmakolojik ajanlar tasarlanmış olup, daha önce belirtildiği gibi bu 

tedavilerin, klinik yararlanım ve olası yan etkilerinin tespiti amacıyla faz II ve III 

düzeyindeki çalışmaları henüz devam etmektedir86.  
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MBP başta olmak üzere MS patogenezinde kritik öneme sahip antijenlere dayalı 

immün tedavi yaklaşımları da mevcuttur ve MBP8298 ve MBP’nin tam olarak 

kodlandığı DNA plazmid aşısı (BHT-3009) bu amaçla tasarlanan tedavilere bir 

örnektir86. MS immünopatogenezinde özellikle doku hasarının oluşmasında rol 

oynayan, endoproteinaz etkinliğe sahip matriks metaloproteinazların inbibasyonuna 

yönelik tedaviler de tasarlanmaktadır87. MS’de T hücreleri ve diğer aktive efektör 

immün hücrelerin oluşturduğu inflamasyon sonucu gelişen oligodendrosit, akson ve 

miyelin hasarına bağlı nörodejenerasyonda, inflamasyonun direkt ve indirekt 

etkilerinden kaynaklanan nöral metabolizmaya ilişkin patojilerin de rolünün olduğu 

anlaşılmıştır88. Bu nedenle, remiyelizasyona ve nöral korumaya yönelik tedavi 

stratejileri gündemde olup, MSS hasarının iyileştirilmesi ile demiyelizasyon ve 

remiyelizasyon arasındaki kritik dengenin korunmasına yönelik, deneysel hayvan 

modelli çalışmalarda, siklofosfamid gibi non-spesifik immünosüpresifler, sodyum ve 

kalsiyum kanal blokerleri, glutamat antogonistleri, insülin benzeri büyüme faktörleri, 

eritropoetin gibi yeni  tedavi yöntemleri geliştirilmektedir88,89. Bu moleküllerin, nöral ve 

oligodendrosit hasarına karşı etkili olması yanında mikroglial aktivasyon ve 

remiyelizasyonu da sağlayabileceği belirtilmektedir88,89.  

Vitamin D’nin kemik ve mineral metobalizmasında kritik rolü yanında, bazı 

immün hücrelerin vitamin D reseptörleri taşıması, son yıllarda hastalığın önlenmesi ve 

destek tedavi amacıyla hastalara vitamin D replasmanını gündeme getirmiştir90. Ayrıca 

genetik açıdan MS için yüksek risk taşıyan çocuklara, başta EBV olmak üzere viral 

enfeksiyon etkenlerine karşı aşılama stratejileri geliştirilmesi planlanmaktadır30. 

Genetik ve kök hücre transplantasyonun da gelişmelere paralel olarak, özellikle hızlı ve 

kötü progresyon gösteren, SPMS ve PPMS’li hastalarda, remiyelizasyon ve 

immünmodülasyon yolu ile nöral hasarı engellemek amacıyla, nöral ve kemik iliği 

kaynaklı mezankimal kök hücre nakillerini içeren, intratekal ve intravenöz 

uygulanabilen, henüz farklı safhalarda faz çalışmaları devam eden tedavi yaklaşımları 

da mevcuttur 91. 
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2.2.4. Đmmünomodülatör Tedaviler 

Glatiramer asetat (GA) ve IFNβ immünomodülatör ilaçlar olarak, 1990’lı 

yıllardan itiberen 20 yılı aşkın süredir klinik kullanıma sahiptir. Bununla birlikte 

immünomodülatör tedavilerin hangi hastalara ve ne zaman başlanması gerekliliği 

tartışılmakla birlikte, başta RRMS olmak üzere atakları sürmekte olan progresif seyirli 

ve kısmen tartışmalı olmakla birlikte ileride MS gelişme riski taşıyan hastaların 

tedavisinde kullanılabileceği kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda MS’li hastalarda, 

uzun dönemli immünomodülatör tedavilerin hastalığın klinik ve radyolojik yükünde 

azalmaya neden olduğu, ancak  uzun dönemde özürlülük üzerindeki etkinliğinin 

netleşmediği görülmektedir 92,93,94. 

2.2.4.1. Glatiramer asetat (GA) 

Glatiramer asetat (Copolimer-1=Copaxone©, Teva Pharmaceuticals, Petah 

Tikva, Israel) her gün subkutan olarak uygulanan, L-glutamik asit, L-alanin, L-tirozin 

ve L-lizinin sentetik tuzlarından oluşan, polipeptid yapıda bir immünomodülatördür. 

GA, esasen MBP’nin süpresif determinantlarına benzer moleküler özellik göstermesi 

nedeniyle, antijene spesifik süpresör hücre yanıtlarının tetiklenmesi ve/veya antijen 

sunumu için MBP ile rekabete girerek etki eder (T Hücre Reseptör antogonizmi, THR). 

Sonuçta, Th2 ve Treg gibi hücrelerin aktivasyonu yolu ile, otoreaktif T hücrelerini 

süprese ederek  relaps oranı, hastalık aktivitesi ve MRG yükünde azalmaya neden 

olarak tedavi etkinliği gösterir95. Ayrıca, yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda 

GA’nın, etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte olasılıkla nörotropin 

salınımının aktivasyonu yolu ile doku hasarını koruyucu yönde etkinlik gösterebildiği 

de bildirilmektedir96. GA genellikle iyi tolere edilmekle birlikte, hastaların bir kısmında 

panik atak benzeri geçici sistemik reaksiyonlara neden olabilmektedir.  

2.3. IFNβ 

MS tedavisinin asıl hedefi, primer fazda hastalığın aktivitesi ve progresyonu 

önlenmesi ve/veya yavaşlatılmasıyla nörodejenerasyonla karakterize sekonder progresif 

faza geçişin ve gelişecek özürlülüğün engellenmesi; sonuçta akson ve miyelinin 

korunması ile nörolojik hasarın düzeltilmesi oluşturur. INFβ’nın, T hücre aktivasyonun 

inhibisyonu, otorektif T hücrelerinin apoptozu, Treg’lerin aktivasyonu, lökositlerin 

KBB’ni geçişinin engellenmesi, sitokinlerin modülasyonu gibi farklı mekanizmalar 

üzerinden, immündüzenliyici etkinlik gösterdiği bildirilmektedir97,98. IFNβ 
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preparatlarının tedavi etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan çok merkezli çift kör, 

randomize kontrollü klinik çalışmalarda, kullanımdaki her üç rekombinant IFNβ 

preparatının, plasebo gruba göre, başta RRMS’li hastalarda olmak üzere, relaps 

oranında ortalama % 30, MR akitivitesi ve yükünde ise ortalama % 50-70 oranlarında 

azalma sağladığı; hastaların progresyon ve özürlülük hızının yavaşlaması ile yaşam 

kalitesi ve süresinin uzamasını gerçekleştirerek klinik etkinlik gösterdiği  

bildirilmektedir9,92-94,99,100. Özelikle RRMS, atakla seyreden SPMS ve klinik izole 

sendromlu hastalarda, erken başlangıçlı INFβ tedavisinin atak oranı, atak hızı, MRG 

aktivitesi ve lezyon yükünde azalma ile hastalığın progresif faza geçişi yanında, 

özürlülük hızında da  yavaşlamaya neden olarak klinik yararlanım gösterebilmektedir 
101. Bununla birlikte her bir MS hastasının gerek immünopatogenezi, gerekse her bir 

hastada IFNβ’nın biyolojik, farmakolojik ve immünolojik fonksiyonlarının, hastaların 

genetik heterojenitelerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmesi nedeniyle, IFNβ 

tedavisine klinik yanıtlar çok farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Moleküler 

genetik temelli çalışmalardan elde edilen veriler, bu farklılıkların oluşmasında, 

hastaların HLAII ve IFNβ düzenliyici genlerindeki genetik varyasyonlar ile tekli 

nükletid polimorfizmlerinin belirleyici olduğunu göstermektedir 291. 

2.3.1. Đnterferonların Đmmünolojik Özellikleri 

IFN’ların varlığı, ilk defa 1957 yılında Alick Isaacs ve Jean Lindenman 

tarafından saptanmıştır. Isaacs ve  Lindenman, influenza virüsleri ile inkübe edilmiş 

tavuk yumurtası embriyonlarının koryoallontoik membranlarından elde edilen kültür üst 

sıvısında, influenza virüs infeksiyonlarına karşı interferans özelliği gösteren bir aktivite 

saptamışlardır103. Daha sonra yapılan çalışmalarda, interferansın infekte olan hücrelerce 

sentezlenen biyolojik ürünlerle gerçekleştiği; bu moleküllerin farklı genlerin ürünleri 

olduğunu; IFN adını verdikleri bu moleküllerin antiviral aktivite dışında antitümöral, 

anti-anjiyogenik, anti-proliferatif, apoptotik protein ve genleri aktive edici, tersine anti-

apoptotik gen ve proteinleri inhibe edici, hücre büyüme inhibitörü ve immün 

düzenliyicilik gibi organizmanın yararına olan immünolojik fonksiyonlara sahip olduğu 

anlaşılmıştır104. Öte yandan IFN’ların, paradoksal olarak organizmaya zarar verici 

nitelikteki pro-inflamatuvar ve otoimmün patolojileri teşvik eden çok yönlü 

immünobiyolojik etkinliklere sahip olduğu da gösterilmiştir154,158. IFN’lar, 

organizmanın diğer tüm fizyolojik süreçlerinin etkisinde yine organizmanın yararına 
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veya zararına oluşabilecek doğal ve kazanılmış immün yanıtların başlaması, yönünün, 

yoğunluğunun ve etkinliğinin belirlenmesinde, sentez ettirdiği moleküller aracılığıyla 

adeta bir "sinyal operatörü" gibi davranarak bu yanıtların düzenlenmesinde kritik önem 

taşırlar. IFN’lar alt tiplerine, doza, hücre tiplerine ve aktivasyon faktörlerine bağlı 

olarak yüzlerce geni trankripsiyonel düzeyde regüle ederler104,105. Son 50 yıldır büyüyen 

sitokin ailesi olarak kabul edilen IFN’lardan, özellikle tip I IFN’lar HBV ve HCV gibi 

kronik viral enfeksiyonlarda, MS ve bazı kanser türlerini de içeren farklı özellikteki 

hastalıkların tedavisinde klinik kullanıma sahiptir105. IFN’lar aminoasit sekans 

farklılıkları ve dizilimlerine göre tip I, II ve III IFN’lar olmak üzere üç gruba ayrılırlar 
104,105 (tablo 2-1). Tip I IFN genleri, insanlarda 9. kromozomda lokalizedir. Tip I 

IFN’ların sentezi çoğunlukla lökosit, makrofaj ve dendritik hücrelerce gerçekleşir. Tip I 

IFN’lar 13 farklı genle düzenlenen IFN-α, fibrobalastlarca sentezlenen ve tek bir genle 

düzenlenen INFβ ile IFN-ω, -ε, -δ, -κ’ yı içeren en büyük grubu oluşturur104. IFNα ve 

INFβ viral enfeksiyonlara karşı, doğal immün yanıtta direkt olarak sentez edilmesine 

karşın, IFN-ω, -ε, -δ, -κ’ nin ise fonksiyonları az bilinmekte, daha çok  gebelik 

sürecinde maternal tanıma ve immün düzenlemede rol aldıkları düşünülmektedir. IFNα 

ve INFβ  aralarında % 30 oranında aminoasit sekans benzerliği gösteren, sırasıyla 165 

ve 166 aminoasitlik zincirlerinden oluşan peptidlerdir106. Tip II Đnterferonlar tek üyeli 

olup, insanlarda 12. kromozomda lokalize, bir genle kontrol edilen, mitojenik aktiviteli 

T hücreleri ve NK hücrelerden salınanan, IFNγ olarak adlandırılan sitokinlerdir. IFNγ 

enfeksiyonlardan korunmadaki fonksiyonu yanında, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve 

otoimmün patolojilerde, immun hücrelerin aktivasyonu ve immün yanıtların 

oluşmasında, en önemli endojen düzenliyici sitokin olarak kabul edilir107. IFNγ, visseral 

layşmanyoz ve kronik granülomatöz gibi hastalıkların tedavisinde sınırlı klinik 

kullanıma sahiptir107. Tip III IFN olarak sınıflandırılan IFNλ ise immünolojik etkinlik 

açısından tip I IFN’lara benzemekle beraber, genel olarak daha sınırlı sayıdaki hücre ve 

dokularca sentezlenmektedir. Tip III IFN’ların, enfeksiyondan korunmadaki rolleri 

hakkında veriler az olup, antiviral savunmada epitel yüzeylerden salınması ile daha 

spesifik bir rol oynadığı belirtilmekte; kendi arasında da IFN-λ1 (IL-29), IFN-λ2 (IL-

28A), IFN-λ3’i (IL-28B) içeren alt grublara ayrılarak adlandırılmaktadır108.  
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Tablo 2-1: IFN ve IFN Benzeri Proteinlerin Genel özellikleri108 

Ligand Alternatif adı Đnsan 

gen lokusu 

Reseptör 

zincir I 

Reseptör 

zincir II 

Sinyal ileti 

Yolları 

Tip I IFN IFNα 9p21+3 IFN-αRI IFN-αR2 Jak1, Tyk2 

 IFNβ 9p21+3   Stat1, Stat2, 

Stat3 

 IFNδ bilinmiyor   Stat4, Stat5 

 IFNε 9p21+3   P13K 

 IFNκ 9p21+3   Akt 

 IFNι bilinmiyor   NFκB 

 IFNώ 9p21+3   MAPK 

 Limitin bilinmiyor   P53 

     PRMT1 

Tip II IFN IFNγ 12q14+3 IFN-γRI IFN-γR2 Jak1, Jak2 

     Stat1, Stat2, 

Stat3 

     P13K 

     Akt 

     NFκB 

     MAPK 

IL-28A IFN-λ2 19q13+2 IL-28RI IL-10R2 Jak1, Tyk2 

IL-28B IFN-λ3 19q13+2   Stat1, Stat2, 

Stat3 

IL-29 IFN-λ1 19q13+2   Stat5 

IFN-α/β’nın immünolojik etkinliğini göstermesi için gerekli olan reseptörleri, 

sinyal ileti yollarını ve transkripsiyonel faktörlerini kontrol eden genlerin hepsine birden 

IFN indükleyen genler ya da IFN stimülatör genler (ISG) denir104. Sentezlenen 

IFN’ların spesifik reseptörlerini taşıyan hücrelere bağlanarak, hücre içi sinyal ileti 

yolağını harekete geçirmesi sonucu, interferonların immünolojik etkinliklerini 

göstermesi için gerekli moleküllerin sentezini transkripsiyonel ve translasyonel düzeyde 

kontrol etmek amacıyla aktive olan genlere de IFN-α/β yanıt genleri denmektedir. 

Sentezlenen tüm immünolojik komponentler ise IFN stimülasyonuna yanıt elementleri 

(IFN stimulated response element, ISRE) olarak adlandırılır104. Ayrıca IFN’ların; 

antiviral, hücre farklılaşmasının kontrolü, anti-tümöral aktivitesi ve otoimmün 
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patolojileri de içeren diğer immün fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan 

ve IFN genlerinin transkripsiyonel düzeyde aktivasyonunu düzenleyen faktörlere, IFN 

düzenliyici faktörler (IRF, IFN regulatory factor)  denir109. Normalde, herhangi bir 

enfeksiyon etkeni olmadığında da IFN-α/β insanlarda düşük düzeyde sentez 

edilebilmektedir. Başta viral enfeksiyonlar olmak üzere organizmanın ekzojen ya da 

endojen herhangi bir nedenle, doğal ve kazanılmış immün yanıtlarını aktive etmek 

amacıyla, ASH’ler üzerinde eksprese olan PRR’lerin, bir dizi sinyal iletisi sonucu 

adaptör proteinler ile etkileşimi, Tip1 IFN’ların sentezinde ilk basamağı oluşturur110. Bu 

amaçla hücre içinde sentezlenecek IFN’lar için, NF-κß ve IRF’lerin, PRR’lerce aktive 

olan, TRIF (TIR domain-containing adaptor inducing IFN-β), TRAM (TRIF-related 

adaptor molecule), TRAF (Tumour necrosis factor (TNF) receptor-associated factor), 

TANK (TRAF family member-associated NF-kB activator), NAP1 (NF-kBactivating 

kinase-associated protein1), RIP (Receptor-interacting protein), TAK (Transforming 

growth factor b-activated kinase), IKK kompleksi (Đnhibitory kinase-α/ε,IKK complex), 

TAB2, TAB3 (TAK1-binding proteins 2 and 3), IRAK1 (Interleukin-1 receptor-

associated kinase1), ve özellikle MyD88 (Myeloid differentiation factor 88) gibi kritik 

öneme sahip bir dizi adaptör proteinin sinyal iletisi sonucu uyarılmaları söz 

konusudur110. Sonraki aşamada gerçekleşen, moleküllerin fosforilizasyonu ve 

dimerizasyonu işlemi sonucu, uyarı nükleusa geçerek IFN genlerinin promoter 

bölgelerindeki c-jun/ATF-2’ye bağlanması; IFN sentezinde rol alan genlerin 

transkripsiyonunu başlatır104,109,110. Şekil 2-2’de TLR7/9-MyD88 bağımlı sinyal ileti 

mekanizmaları ile IFN sentezinin moleküler mekanizmaları gösterilmiştir. 

IFN genlerinin transkripsiyonel düzeyde aktivasyonunu düzenleyen IRF’lerin, 

insan ve farelerde 1’den 9’a kadar numaralandırılan 9 üyesi bulunmaktadır ( IRF-1- 

IRF-9); bunlardan IRF-3, IRF-5 ve IRF-7 en yüksek düzeyde sentezlenen, aralarında en 

çok yapısal ve işlevsel benzerliğe sahip olan IRF’lerdir. IRF-3, IFNβ’nın sentezi ve 

genlerinin transkripsiyonu için anahtar role sahip transkripsiyonel faktördür110. Yapılan 

deneysel çalışmalarda, IRF’lerin IFN’ların fonksiyonel özellikleri için kritik öneme 

sahip moleküller olduğu anlaşılmıştır. Örneğin; IRF-1 geni çalışmayan farelerde, 

şiddetli NK ve CD8+ defekti ile IL-12 sentezinde azalma gösterilmiştir109,110. Ayrıca 

IRF-2 delesyonunun, NK ve Th1 yönündeki yanıtların gelişmesinde aksaklığa, IFNα/β 

sentezini artmasına neden olarak psoriasis gibi inflamatuar deri hastalıklarının 

immünopatogenezinde rol oynadığı, IRF-7 ilişkili adaptör protein MyD88’in aşırı 
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aktivasyonun ise otoimmün hastalıkların parogenezinde rolü olduğu gösterilmiştir 
106,109,110. 

 

 

                       Şekil 2-2: IFN Sentezinin Moleküler Mekanizmaları110  

IRF’lerin aktivasyonu için, moleküler düzeyde fosforilizasyonu ve 

dimerizasyonu ile bunların sentez düzeyi önemlidir. Bu amaçla Tip-1 IFN’ların 

IRF’lerinin aktivasyon ve fonksiyonlarının düzenlenmesinde, DNA’ya bağlanan N- 

terminal (DBD) ve IRF ile ilişkili C-terminal (IAD) adı verilen iki esas yapısal bölge  

ile CREB binding protein (CBP/p300)’in bağlanma yüzeyini içeren otoinhibitör 

bölgeleri mevcuttur109. IRF’ler immün yanıtların oluşmasında, enfeksiyon, kanser ve 

otoimmünite gibi çeşitli patolojilerde önemli rol oynarlar. Bu nedenle, IRF’lerin 

aktivasyon mekanizmalarının moleküler düzeyde anlaşılması, immün patolojilere ilişkin 

hastalıkların tedavisinde yeni olanaklar sağlayacaktır109,110. 
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Hücre içi ya da dışında sentezlenen tip-1 IFN’lar, immünolojik etkinliğe sahip 

molekül ve proteinlerini sentezletmek amacıyla, öncelikle kendilerine spesifik 

heterodimerik tip-1 IFN reseptörlerine (IFNα/β receptor IFNAR, IFNAR1 ve IFNAR2) 

bağlanırlar. IFNAR2 daha çok ligand bağlayan reseptör gibi görünmekle birlikte her iki 

IFNAR reseptörü de sinyal iletesi için mutlak gereklidir. Farklı hücre tiplerine göre 

değişmekle birlikte, bir hücre 200-6000 arasında değişen sayılarda IFNAR taşır106. Tip1 

IFN’ler ile IFNAR’lerinin bağlanması sonucu, IFNAR1 ilişkili Tyk2 (Tyrosine kinase 

2) ve IFNAR2 ile ilişkili JAK1’den (Janus kinase 1) oluşan sitoplazmik tirozin kinazlar 

aktive olarak, sinyal ileti ve transkripsiyonel aktivitörleri olan (signal transducers and 

activators of transcription) STAT1 ve STAT2’nin fosforilizasyonuna ve 

konformasyonel değişimine yol açarlar104. Bu değişim sonucu, IFN aktivasyon faktörü 

(AAF, IFN-activated factor ) ve IFN stimüle edici gen faktör 3 (ISGF3, IFN-stimulated 

gene factor 3) adı verilen iki farklı transkripsiyonel aktive edici kompleks oluşur. AAF, 

STAT1’in homodimeri iken, ISFG3, STAT1, STAT2 ve IRF-9 (diğer adları; p48 veya 

ISFG3c) için heterotrimerik bir özellik gösterir. Daha sonra AAF ve ISFG3 nükleusa 

göç ederek, ISRE ve IFNγ aktive edici sekans (GAS) adı verilen spesifik DNA 

sekanslarına bağlanması ile yüzlerce ISG’nin transkripsiyonu ve translasyonu sonrası  

ISRE’ler sentezlenir106,109,110. Şekil 2-3’de IFN ve IFNAR’lar arasındaki moleküler 

etkileşim mekanizmaları özetlenmiştir.  

IFNβ genlerinin promotor bölgesi en az dört adet pozitif düzenleyici bölge (PRD 

I, II, III ve IV, positive regulatory domains) içerir. IFN sinyallerinin negatif  yönde 

düzenlenmesi için ise, bazı fostatazlar aracılığı ile JAK ve STAT’ların 

defosforilizasyonu, degredasyonu, sitokin sinyal süpresörlerinin indüksiyonu (SOCS), 

STAT genini aktive edici proteinlerin baskılanması ile reseptör internelizasyonunu 

içeren farklı mekanizmalar devreye girer106,110. Özellikle IFNAR1 ve IFNGR’ler (IFN-γ 

receptor) arasındaki moleküler benzeşim nedeniyle, IFN-α/β ile IFN-γ arasında 

karşılıklı etkileşimin düzeyi, immün yanıtların düzenlenmesinde önem taşır106.Tip I 

IFN’ların kristal yapısı, (şekil 2-4) A’dan E’ye kadar adlandırılan 5α-heliksin, biri 

yukarıdan aşağıya inen (AB), diğerleri üç kısa segmentten (BC, CD, DE) oluşan 

ilmikler aracılığıyla birbirine bağlanması ile karakterizedir108. AB ilmiği AB1, AB2 ve 

AB3 olmak üzere 3 segmente ayrılır. Tüm tip I IFN’lar için AB1 ilmiği ile çevrilme ve 

bu ilmiklerin bir disülfit bağı ile E heliksine bağlanması ortak özellik gösterir108. Tip 1 

IFN’lar arasında A, B, C, D ve E heliksleri ile AB2 ilmiğini oluşturan kor bölgeleri iyi 
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korunmasına karşın, AB ve  BC ilmiği ile C heliksinin terminal bölgesi atomik düzeyde 

yapısal farklılıklar içerir108.  AB ilmiği IFNAR2’ye yüksek afinite ile bağlanmakta 

kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgedeki aminoasit sekans farklılıkları IFN’ların 

biyolojik aktivitesini etkileyebilmektedir108.   

  

         Şekil 2-3: Tip IFN’lar ve IFNAR’ların Moleküler Etkileşim Mekanizmaları104 

 

           Şekil 2-4:IFNβ’nın Kristal yapısı 108  (Tip- I Đnterferonların Ribbon Diagramı) 
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IFN’ların reseptörleri ile ligasyonu sonucu sırasıyla, sinyal ileti 

mekanizmalarının aktivasyonu, IFN genlerinin transkripsiyonu ve translasyonu ve 

nihayet, IFN’ların antiviral, antiproliferatif ve immündüzenliyici fonksiyonları için 

gerekli olan proteinler, enzimler ve moleküllerden oluşan ISRE’lerin sentezi gerçekleşir 

(Şekil 2-5). Virüslerin replikasyonunu farklı aşamalardan baskılayarak antiviral etki 

gösteren ISRE’lerden bazıları, protein kinaz R (PKR), 2’5’ OAS, ISG15, ISG54, ISG56, 

promiyelotik lösemi nükleer cisimcikleri (Promyelocytic leukaemia (PML) nuclear 

bodies), APOBEC’LER (apolipoprotein B mRNAediting enzyme–catalytic polypeptide-

like), adenozin deaminaz, Myxovirus direnç protein (MxA) ve viperindir104. Apoptoz 

mekanizmasının çalışması için gerekli öncü kaspazlardan prokaspaz 3 ve 8’in, siklik 

kinaz inhibitörleri ve bazı proapoptik moleküllerin sentezinin arttırılması ile p53 

geninin aktivasyonu, IFN’lerin antiviral, proapoptotik ve antiproliferatif etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesi için ISRE’lerce sağlanan olağan fonksiyonlarından bazılarıdır104. 

IFN-α/β, doğal ve kazanılmış immün yanıtların oluşması için gerekli naif DH 

olgunlaşmasında, özellikle MHC1 ekspresyonu, NK hücrelerinin sitotoksik fonksiyonu 

ile kostimülatör moleküller CD40, CD80 ve CD86’nın düzeylerinin artırılması için 

indükleyici yönde etki gösterir106. Tip I IFN’ların organa spesifik ve sistemik otoimmün 

patolojilerdeki rolü tartışılmakla birlikte, esasen sentez ettikleri sitokin ve moleküller 

aracılığıyla immün yanıtların oluşmasında ve yönlendirilmesinde kritik öneme 

sahiptirler. Bu mekanizmalardaki olası bir sapmanın bazı otoimmün patolojilerin 

oluşmasına zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte genel kabul 

gören mekanizma, tip1 IFN varlığında naif DH’lerin, MHCI ve kostimülatör 

moleküllerin ekspresyonunun artması sonucu, doku hasarı yada farklı nedenlerle serbest 

haldeki self antjenlerin DH’lerce yakalanıp, işlenerek CD8+T, B ve indirekt olarak da 

CD4+T’lere sunularak dokuya zarar verebilen sitotoksik özellikteki adaptif yanıtların 

aktivasyonuna neden olduğu yönündedir106. 
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      Şekil 2-5:IFNβ’nın Reseptör Aktivasyonu Sonucu Sentezlenen Bazı ISRE’ler87 

IFN’ların biyolojik aktiviteleri türe spesifiktir107. Birkaç istisna dışında,  sadece 

primat IFN’ları insan hücrelerinde aktive olur107. Bu nedenle 1960 ile 70’li yıllarda 

insanlarda klinik kullanıma uygun IFN kaynağı primat hücreleri olmuştur. 1980’li 

yıllardan beri, insan genlerinden klonlanarak gen mühendisliği teknolojisi ile, daha saf 

ve daha etkin özelliği olan, rekombinat tip I ve tip II IFN’ların üretimi 

yapılabilmektedir107. Đlk olarak maymunlardan elde edilen IFN’lar aşı virüsleri ile 

oluşan deri lezyonlarının ve solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olan virüslerin 

inhibisyonunda kullanılmış, fakat tam olarak saf elde edilemedikleri için sınırlı bir 

klinik etkinlik göstermişlerdir107. 1970’li yıllarda ise kan donörlerinin beyaz kan 

hücrelerinden elde edilen IFN’lar, solunum virüsleri ile herpes grubu virüslere bağlı 

enfeksiyonların tedavisinde kullanıldıklarında, kısmi klinik yararlanım gösterdikleri 

tespit edilmiştir107. Sonraki yıllarda, IFN’ların doku kültürlerinde, fare lösemi 

virüs’lerinin (MLV) kronik enfeksiyonlarının inhibe edici etkinliğinin gösterilmesi, 

IFN’ların klinik kullanım yolunu açmıştır111. 1991’den beri rekombinat IFNα, polietilen 

glikol ile konjuge edilerek (Peginterferon), bir antiviral ilaç olan Ribavirin ile kombine 

edilerek, kronik HCV infeksiyonlarının tedavisinde uluslararası tedavi protokolü olarak 

kabul edilmektedir. Rekombinat IFNα ayrıca, kronik HBV enfeksiyonlarında, AIDS ile 

ilişkili HHV-8’in etkeni olduğu Kaposi sarkomunda, AIDS tedavisinde 
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antiretrovirallerin etkinliğini artırmak için diğer antiretroviraller ile kombine olarak, 

HPV’lerin neden olduğu yaşamı tehdit eden juvenil laringeal papillamatöz gibi rekürren 

respiratuar papillomatözler ile genital siğillerin ve bazı kanser türlerinin tedavisinde de 

klinik kullanıma sahiptir107. IFN’lar hücre farklılaşması ve hücre büyümesi üzerine 

etkileri nedeniyle, bazı hematolojik kanserler ile solid tümörlerin tedavisinde 

kullanılabilmekte, bu amaçla IFNα  günümüzde özellikle renal hücre karsinomları, 

kronik myeloid lösemi ve hair cell lösemileri ile anti-anjiyogenez özellikleri nedeniyle, 

çocuklarda yaşamı tehdit eden hemanjiomların tedavilerinde kullanılabilmektedir107. 

IFNγ ise konjenital hasarlar ve kronik granülamatöz gibi hastalıkların tedavisi için 

sınırlı klinik kullanıma sahiptir. Tip1 IFN’ların immünomodülatör etkinliğine yönelik 

tedavi amacıyla kullanımı ise, ilk kez 1982 yılında Jacobs ve ark.112 tarafından 10 MS’li 

hastaya intratekal uygulanan IFNβ’nın, hastalarda karekteristik klinik semptom ve 

atakları  önemli ölçüde azaltığının tespit edilmesi sonrası başlanmıştır. Böylece IFNβ, 

başta RRMS’li hastalar olmak üzere, MS’in diğer ara klinik formlarının da tedavisi 

amacıyla, klinik kullanıma girmiştir. Tip1 IFN’lar antiviral, anti-inflamatuvar, anti-

proliferatif ve immünomodülatör etkinlikleri nedeniyle, MS’in yanısıra, romatoid artrit 

(RA) ve inflamatuvar barsak hastalıklarında (ĐBH); HCV ve HBV’nin neden olduğu 

kronik viral hepatitlerde, sistemik lupus eritematosuz (SLE), sjögren sendromu, 

dermatomiyozitis, skleroderma ve insüline bağımlı diyabet gibi hastalıkların tedavisinde 

de kullanılabilmektedirler105,106.  

2.3.2. IFNβ’nın MS’de Klinik Kullanımı ve Etki Mekanizmaları 

MS, MBP ile diğer miyelin proteinlerine karşı, periferde otoreaktif T 

lenfositlerinin immün aktivasyonu ile başlayan otoimmün reaksiyonların, KBB’ni 

aşarak MSS’ne taşınması ile oluşturduğu nöral inflamasyonun, demiyelinizasyona, 

oligodendrosit  kaybına ve aksanol hasara neden olması ile karakterize bir hastalıktır. 

MSS’de ise aktive olan monosit ve makrofajlar, Fc ilişkili fagozitoz ve miyeline toksik 

etkili (nitrik oksit, serbest radikaller, glutamat, TNFα vs) metabolitlerin salınmasını 

içeren farklı yollardan aksonun demiyelinizasyonuna sebep olur. Ayrıca kompleman 

aktivasyonu sonucu antikor ilişkili hasar ile CD8+T hücre aracılı oligodendrosit ve 

akson hasarı da geri dönüşümsüz bir nörodejenerasyona sebep olur81. INFβ, MS 

tedavisinde otoreaktif T lenfosit aktivasyonunun engellenmesi ve apoptozu, KBB’den 

aktive immün hücrelerin, lökosit ve makrofajların geçişinin engellenmesi, anti-
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inflamatuvar yönde etkinliği olan sitokinlerin sentezinin arttırılması ve/ya modüle 

edilmesini sağlayarak tedavi etkinliği gösteririr. INFβ moleküler düzeyde bu etkinliğini;  

Th1 yönündeki pro-inflamatuvar süreçte yer alan IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNFα, 

IFNγ, osteopontin, prostaglandin E ve siklooksijenaz-2 gibi sitokin ve moleküllerin 

transkripsiyonel ve mRNA düzeyinde süpresyonu yolu ile gerçekleştirir98. INFβ ayrıca 

IL-4, IL-10, IL-27, IL-1R antogonisti, serbest TNF reseptörleri, TGF-β ve Treg’ler gibi 

anti-inflamatuvar ve immünmodülatör yönde etkinliği olan hücre, sitokin ve 

moleküllerin ise sentez düzeyinin arttırılması yönünde, immünomodülasyon sağlayarak 

da tedavi etkinliği gösterir98,109.  

 Günümüzde bu amaçla MS tedavisinde onay almış ve klinik kullanımı olan üç 

farklı ticari IFNβ preparatı mevcuttur. Bunlar; Iβ-1b (Betaferon®; Schering, Berlin, 

Germany ve Betaseron, Berlex Laboratories, Montville, NJ, USA), IFNβ-1a (Avonex®; 

Biogen Idec, Inc.,Cambridge, MA, USA) ve  IFNβ-1a (Rebif® 22 ve Rebif® 44; Ares-

Serono, Genova, Switzerland)’dır (tablo2-2).  

Tablo 2-2: IFNβ Preperatlarının Klinik Kullanım Özellikleri 

IFNβ Tipleri Doz Uygulama Yolu ve Sıklığı 

Betaferon (IFNβ-1b) 8 mIU Cilt altı (s.c.) / günaşırı 

Rebif (IFNβ-1a) 30-60 µg 
 

Cilt altı (s.c.) / haftada 3 kez 

Avonex (IFNβ-1a) 22/44 µg Kas içi (i.m.) / haftada 1 kez 

IFNβ preparatları arasındaki formülasyon farkı, ilacın immünomodülatör 

özelliğini de etkileyebilmektedir. Örneğin, IFNβ-1a glikozile olduğundan, IFNβ-1b’ye 

göre antiviral etkinliğinin daha yüksek olduğu; ayrıca glikozilasyonun, preparatların 

immünojenitesi ve agregasyonunu düşürdüğü; bunun da IFNβ-1a’nın potansiyel 

etkinliğinde azalmaya neden olabileceği öne sürülmektedir113. Preparatların yüksek doz 

uygulamalarının klinik açıdan daha olumlu sonuçlar verdiği buna karşın, uygulama yolu 

arasındaki farklılıkların klinik önemi olmadığı belirtilmektedir114,115. IFNβ tedavisine 

karşı genel olarak toleransın iyi olmasına karşın, en sık görülen yan etkiler; enjeksiyon 

alanında ağrı ve kızarıklıkla karakterize lokal reaksiyonlar, grip benzeri semptomlar, 

karaciğer enzim anomalileri, lenfopeni, menstrual anomaliler, başağrısı ve farklı 
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otoimmün reaksiyonlardır. Nadiren de olsa depresyon ve intihara meyil gibi ciddi olası 

nöropskiyatrik etkileri nedeniyle, tedavi alan bazı hastaların yakın klinik takibi ve 

izlemi gerekebilmektedir116. 

2.3.2.1. IFNβ’nın T Hücreleri Üzerinden Etkinliği 

Mevcut bilimsel veriler IFNβ’nın, T hücreleri üzerindeki immünomodülatör 

etkinliğinin bir bölümünü, başta otoreaktif T hücre aktivasyonunun inhibisyonu ve 

apoptoza yönlendirilmesi ile MSS’e geçişlerinin engellenmesi, ayrıca Treg hücrelerinin 

aktivasyonunun düzenlemesi üzerinden gerçekleştirdiği yönündedir98. CD4+Th 

lenfositlerin aktivasyonu için, biri T hücre reseptörüne (THR) özgü antijenle ilişkili 

MHCII, diğeri ise CD28 ve CD40-L reseptörlerine özgü, B7-1, B7-2 (CD40, CD86) 

gibi yardımcı sinyaller gereklidir. Aktive olan T lenfositleri,  pro-inflamatuvar yönde 

etkinlik gösteren Th1 ve Th17, hümoral immün süreçleri içeren Th2, nihayet çeşitli 

hücrelerin inflamatuvar etkisini inhibe edici yönde etkinlik gösteren Treg hücrelerini 

içerecek yönde alt tiplere farklılaşırlar117,118. IFNβ’nın MS’deki tedavi edici etkinliği, 

otoreaktif T lenfositlerin aktivasyonunun farklı aşamalarda engellenmesi üzerine 

kuruludur. Bunlardan ilki, ASH’lerce sentezlenen MHC-II (sinyal-1) ile yardımcı 

sinyaller olan B7-1, B7-2’in sentezinin (sinyal-2) inhibisyonu yolu ile antijen işleme ve 

T hücre aktivasyonu için gerekli antijen sunumunun engellenmesini içerir119,120. Benzer 

şekilde anti-inflamatuvar yöndeki etkinliğini, T hücrelerince sentezlenen inhibitör 

özelliğe sahip CTLA-4 ve Fas moleküllerinin sentezini arttırmak süretiyle otoreaktif T 

lenfositlerini apaptoza yönlendirici mekanizmalar üzerinden de gerçekleştirebilmektedir 
121. IFNβ, T hücrelerin aktivasyonu ve proliferasyonu için kritik öneme sahip olan, 

tümor nekroz faktöre ilişkin reseptör (TNF-RII) ve IL-1 reseptör antogonistlerinin 

hücresel düzeyde sentezini arttırarak da otoreaktif T hücre aktivasyonunu engeller98. 

Kemokin reseptörlerinden CCR7, T lenfositlerin periferal lenfoid organlara 

yönlendirilmesinde önem taşır. IFNβ, T hücre yüzeyindeki CCR7 gibi adezyon 

moleküllerinin sentezinin artırılması yönündeki modülatör etkisi ile lenfosit trafiğini 

kontrol ederek, otoreaktif T lenfositlerin MSS’den ziyade lenfoid organlara yönelmesini 

sağlayarak da tedavi etkinliği gösterir122. Th17 hücrelerince sentezlenen IL-17 ve IL-21 

ve erken T hücre aktivatörleri olarak bilinen osteopontin (OPN), MSS’deki inflamatuvar 

sürecin şekillenmesinde önemli rol oynar. Th-17 farklılaşmasında rol alan IL-6 ve TGF-

β’nın transkripsiyonel düzeyde sentezi için, STAT3’ün aktivasyonu gereklidir. IFNβ, 
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CD4+T  lensositlerin IL-17, IL-21 ve OPN sentezini anti-inflamatuvar yönde modüle 

edici etkinliğe sahiptir. Bu etkinliğini; tip1 IFN resöptör ilişkili STAT1’in aktivasyonu, 

buna karşın STAT3 ise süpresyonu üzerinden gerçekleştirir137. Nihayetinde IFNβ, 

otoreaktif CD4+T’lerin, Th17 yönünde farklışmasını inhibe edici yöndeki sitokinleri 

modüle ederek tedavi etkinliği gösterebilmektedir123,124.  

Treg’ler MS’in patogenezinde self toleransın sürekliliği ve kontrolünde 

otoreaktif T lenfositlerini süprese ederek kritik rol oynarlar. Bu nedenle Treg’lerin 

sayısal varlığı ve efektör fonksiyonları önemlidir55. Bu konuda yapılan çalışmalar; IFNβ 

tedavisinin, Treg’lerin sentezinde rol alan FoxP3 transkripsiyonel faktörü kodlayan gen 

üzerinden, periferik Treg hücrelerinin bozulan süpresif kapasitelerinin düzeltilmesini ve 

fonksiyonunun arttırılmasını sağlayıcı immünomodülatör etkinlik gösterdiği 

yönündedir125,126. Treg’ler, programlı hücre ölüm reseptörü 1’in (PD1) hücredeki 

lokalizasyonuna göre, PD1+ ve PD1– olarak adlandırlan iki alt gruba ayrılır139. 

Treg’lerin süpresyon fonksiyonları için, hücre yüzeyinde ifade edilen PD1- sentezi 

önemlidir. PD1- bu fonksiyonlarını hücre hücre teması ve IL-10 ile TGF-β sentezi yolu 

ile gerçekleştirmektedir. Đmmünomodülatör tedavilerin, hastalarda PD1- sentezi artışına 

neden olarak, CD4+CD25+FoxP3+ PD1- Treg’lerin özellikle bozulan süpresyon 

fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir127.  

2.3.2.2. IFNβ’nın B hücreleri Yolu ile Đmmünomodülatör Etkinliği 

B hücreleri ve antikorlar MS patofizyolojisinde merkezi bir role sahiptirler. 

IFNβ tedavisinin B hücre deplesyonuna neden olarak tedavi edici etkinliği olduğu 

belirtilmektedir98. B hücrelerinin, MS patogenezinde inflamatuvar yönde de etkinliğinin 

olması nedeniyle, B hücre deplesyonunu hedef alan Rituximab ve Atacicept gibi 

monoklonal antikor tedavilerinin klinik kullanımına da imkan sağlamıştır. TNF ailesine 

mensup B hücre aktivasyon faktörü (BAFF) ve proliferasyonu indükleyici ligand 

(APRIL), B hücre aktivasyonu, proliferasyonu, farklılaşması, düzenlenmesi ve yaşamı 

için önemlidir128. BAFFR (BAFF Receptor), TACI (transmembrane activator and 

calcium modulator ligand interactor) ve BCMA (B cell maturation antigen),  BAFF ve 

APRIL için sinyal reseptörleri görevi yaparlar129. Bunlardan BAFF en kritik ligandı 

oluşturmaktadır. BAFF düzeyleri otoimmün patolojisi olan hastalarda artar ve artmış 

BAFF düzeyleri ile B hücre aracılı otoimmün hastalıklar arasında paralellik 

bulunmuştur128,129. IFNβ tedavisi, hastalarda BAFF ekspresyon düzeylerinin ve B 
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hücrelerinin proliferasyonunun artmasına neden olarak, hastalarda B hücre aracılı 

patolojilerin oluşmasını teşvik edici yönde olumsuz etkinliğe sahip olabileceği 

belirtilmektedir129. Ayrıca BAFF’ların anti-IFNβ antikorlarının sentezini tetikleyici rolü 

olabileceği de öne sürülmektedir129. Bu açıdan, en azından B hücreleri ve  antikor 

ilişkili yanıtlar ile karakterize immünopatogenetik özellik gösteren, otoimmün 

hastalıkların ve nöromiyelitis optika (Devic hastalığı) gibi MS klinik formlarında, IFNβ 

tedavi seçeneğinin uygun olmadığı bu açıdan da bazı hastalarda kombine tedavi 

seçeneklerinin gerekliliği anlaşılmıştır98,129.  

2.3.2.3. IFNβ’nın Sitokinler Yolu ile Đmmünomodülatör Etkinliği 

IFNβ’nın MS’de tedavi edici etkinliğinin önemli bir kısmını anti-inflamatuvar 

mekanizmaların aktivasyonu ve düzenlenmesi üzerinden gerçekleştirir. Bu 

mekanizmaların en önemlisini, miyelin kılıfı proteinlerine karşı oluşan Th1 yönündeki 

yanıtların, Th2 yönüne modülasyonuna imkan sağlayan sitokin balansı oluşturur. IL-10 

otoinflamatuvar yanıtların anti-inflamatuvar yanıtlara modülasyonunun sağlanmasında 

kritik öneme sahip bir sitokindir. IFNβ tedavisine yanıtı olan hastalarda, olmayanlara 

göre, başta IL-10 olmak üzere IL-4, IL-27 gibi anti-inflamatuvar yönde etkinliği olan 

sitokinlerin serum konstrasyonlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir130. IL-10 bu 

etkinliğini T hücre prolifirasyonun, IL-1 ve TNFα  sentezinin engellenmesi ayrıca T 

hücre anerjisi ve Treg’lerin sentezinin indüksiyonu üzerinden gerçekleştirir130,131.ASH 

üzerinde eksprese edilen ko-stitumülatör B7.1’in (CD80) varyantı B7-H1 (PD-L1) 

otoreaktif  T hücrelerini inhibe edici etkinliğinin yanısıra, T lenfositlerindeki PD-1 için 

ligand özelliğine sahip olması, T hücre aktivasyonun negatif yönde düzenlemesini 

sağlayarak, periferik immün toleransın korunmasına katkı sağlar177. Bu açıdan INFβ, 

otoreaktif T lenfositlerin için inhibitör molekül olan B7-H1’in monosit ve DH’lerdeki 

ekspresyon düzeyinin artışını modüle ederek de anti-inflamutuvar yönde tedavi edici 

etkinlik gösterebilmektedir132.  

2.3.2.4. IFNβ’nın Kan Beyin Bariyeri Üzerinden Etkinliği 

KBB, özellikle doğal immün hücreler, sitokinler, adezyon molekülleri ve aktive 

T hücrelerinden oluşan kompleks immün trafik ağının, MSS’ne geçişinde önemli bir 

işleve sahiptir. IFNβ, KBB’nin yapısal bütünlüğünün korunmasına yönelik tedavi edici 

etkinliğini iki mekanizma üzerinden gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki T hücrelerinin 

endotele adezyonunun engellenmesi, ikincisi ise lökositlerin MSS’de 
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ekstravazasyonunun engellenmesini içerir98. IFNβ tedavisi hastalarda serbest halde 

bulunan vasküler hücre adezyon molekülü-1’in (sVCAM-1) serum 

konsantrasyonlarında artışa neden olur98. sVCAM ligandı olan T hücre adezyon 

molekülü beta integrinlerden, VLA-4 ile serebellar endotele adezyon yönünden rekabet 

girerek aktive lökositlerin serebeller endotele adezyonunu engeller. IFNβ ayrıca, T 

hücre üzerindeki VLA-4’ün sentez düzeylerinde azalmaya neden olarak, aktive immün 

hücrelerin MSS’ne adezyonunu engelleyerek; KBB’deki immün hücre trafiğini 

düzenleyip, hastaların beyin dokusu hasarının şiddetinin azaltılması yönünde tedavi 

etkinliği gösterir. CD73 (ekto-5'-nukleotidaz), astrosit, olgodentrisit ve mikroglia gibi 

MSS hücreleri ile KBB endoteli ve periferik kan lenfositleri üzerinde eksprese edilen, 

hipoksi gibi metabolik stres koşullarında sentezi artan, glikoprotein yapısında  bir 

ektoenzimdir133. Aynı zamanda anti-inflamatuvar ve KBB’nin fonksiyonlarının 

düzenlenmesi yönünde etkinliğine sahip olan CD73, bir pürin nükleozidi olan 

adenozinin sentezinde görev alır133. IFNβ tedavisi, MS’li hastaların KBB endotel 

hücrelerindeki CD73 ekspresyon düzeylerinin ve adenozin sentezinin artışına neden 

olarak, KBB endotelinin bariyer fonksiyonun korunması ile lökosit ve diğer nörotoksik 

etkenlerin KBB’den MSS’ne geçişinin engellenmesi üzerinden tedavi etkinliği 

gösterir133,134.  

Matriks metallo proteinaz’lar (MMP), KBB’nin yapısında bulunan, aktive olmuş 

T hücreleri ve makrofajların varlığında sekresyonu artan, proteaz aktivitesine sahip 20 

farklı üye içeren glikoprotein grubudur. MMP’ler MS immünopatogenezinde, T hücre 

ve makrofajların KBB’den MSS’ne geçmesine yardımcı olmaları; aktive olduklarında 

ise miyelin hasarına neden olabilmeleri nedeniyle de önemli yer tutmaktadırlar135. Doku 

inhibitörü metalloproteinazlar (TIMP) ise, MMP’ların aşırı proteolitik aktivitesi ve 

sentezinin sınırlandırılması, düzenlenmesi ile nöral tamir ve remiyelinizasyonda görev  

alan bir grup endojen inhibitördür. IFNβ, MMP9 başta olmak üzere bazı MMP’ların 

sentezini inhibe edici, TIMP’lerin sentez düzeyini trankripsiyonel aşamada arttırıcı 

etkinlik gösterir135,136. Buna karşın diğer MMP’lar üzerine ise etkinliği açık değildir.  

Hastaların bireysel bazdaki MMP ve TIMP sentez düzeylerinin farklı olması, IFNβ 

tedavisinin MMP ve TIMP’leri arasındaki düzenliyici yöndeki olası klinik 

yararlanımının da farklı olmasına neden olabilmektedir135,136. Ayrıca, hastalardaki 

MMP/TIMP sentez düzeylerinin ölçümünün, IFNβ tedavisine yanıt düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla, potansiyel belirteçler olarak kullanılabileceği belirtilmektedir136.  
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2.3.2.5. IFNβ’nın MSS’ne Đmmün Etkisi 

IFNβ’nın MSS inflamasyonları sırasında lokal olarak sentez düzeyi artar137. 

IFNβ’nın aktive olan migroglia’lardan kemokin sekresyonunu süprese ederek, KBB’ne 

lenfosit infiltrasyonunu azaltarak; aktive makrofaj ve DC’lerin antijen sunumunu 

engelleyerek anti-inflamatuvar ve immünomodülatör etkinliğe sahip olduğu 

gösterilmiştir98,137. Ayrıca IFNβ, immün hücre ve lökosoitlerin  aktivasyonu sonucu, 

mikroglia hücrelerinden salınan TNFα, IL-1β, glutamat, süperoksitler ve NO gibi 

nörotoksik etkili metabolitlerin salınımını engellemek ve mikroglia hücrelerini apaptoza 

yönlendirme açısından da tedavi etkinliği gösterir98. IFNβ’nın anti-inflamatuvar, 

immünomodülatör ve nöral koruyucu etkinliği, nöral apoptoz ve rejenerasyon ile hücre 

adezyon molekülleri ve sitokin profilinin regülasyonu üzerinden gerçekleşir. 

Nihayetinde IFNβ, kan ve MSS arasındaki endotel hücre bariyerinin yapısal 

bütünlüğünün korunmasında önemli bir fonksiyona sahiptir. 

2.3.2.6. IFNβ’nın Nöral Koruyuculuk (Nöroprotektif) ve Tamir Etkinliği  

MS’de inflamasyon ve nörotoksik etkiden kaynaklanan nöral hasar ile hastalığın 

progresyonu engelleyecek tedaviler önemlidir. IFNβ, aktive immün hücrelerin KBB’ne 

geçişini engelleyerek MSS’de yeni lezyonların oluşmasını sınırlamasının yanında, MSS 

içinde de lenfosit trafiğini düzenliyici etkinliğe sahiptir98. IFNβ’nın doku bütünlüğünün 

korunması ve doku hasarının sınırlandırılmasına yönelik fizyolojik fonksiyonunun 

direkt; antiviral, anti-inflamatuvar ve immünomodülatör etkilerinin ise indirekt bir 

sonucu olarak nöral koruma sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca bu etkinliğinin 

proteazları inhibe ederek, KBB’den immün hücrelerin geçişini engellemek suretiyle 

yeni lezyonların gelişmesini sınırlama ve MSS’deki lenfosit trafiğini anti-inflamatuvar 

yönde modülasyonunu sağlayarak gerçekleştirdiği öngörülmektedir138. MSS’nin 

kortikal nöronlarında yer alan mikroglia hücreleri aktive olduklarında, IL-12, TNF-α, 

IL-1β gibi inflamatuvar sitokinler ile glutamat, süperoksid, NO ve peroksinitrit gibi 

nörotoksik etkili moleküller salarak, MS patogenizde nörodejenerasyona katkıda 

bulunmaları nedeniyle önemli rol oynarlar. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, IFNβ’nın 

mikroglial hücrelerden glutamat salınımı ve süperoksid oluşumunu baskılayarak, olası 

nörotoksik etkiyi engelliyici; bu nedenle de nörodejenerasyonu sınırlıyıcı yönde klinik 

yararlanım gösterebildiği belirtilmektedir 131,139. Bu açıdan, MS’li hastalarda uzun süreli 

IFNβ tedavisinin, MRG yükünde azalmaya neden olduğu, ilacın anti-inflamatuvar ve 
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immünomodülatör etkinliği yanında nöral koruyucu etkinliğinin de olabileceği 

belirtilmiştir131,139.  

MS’li hastalarda IFNβ’ya karşı tedavi yanıtlarının oluşmasında genetik 

varyasyonların ve moleküler mekanizmaların rolünü araştırmak amacıyla yapılan 

çalışmaların, daha çok IFNβ düzenliyici genler ile HLAII allelerindeki genetik 

varyasyonları potansiyel belirteçler olarak irdelenmektedir. Bu amaçla Comabella ve 

ark.140, IFNβ tedavisine yanıtı olan ve olmayan hastalarda bu yanıta etki eden genetik 

varyasyonları tespit etmek amacıyla, 500.000 tekli nükletotid polimorfizmi içeren 

genetik tarama çalışmasında; glutamaterjik sistemin, tedaviye yanıt düzeylerinin 

şekillenmesinde önemli rolü olduğunu göstermişlerdir. Çalışmada özellikle bir 

nörotransmitter olmasına karşın, aşırı sentezi endojen nörotoksisiteye neden olan 

glutamat ve reseptörü olan AMPA3’ü (alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isokzasol-4-

propionik asit) kodlayan X kromozonunda lokalize GRIA3 genindeki, tekli nükleotid 

polimorfizminin (rs12557782), ayrıca tip1 IFN ile ilişkili proteinler olan RNA-spesifik 

adenozin deaminaz ve IFN reseptör 2’yi (IFNAR2) kodlayan genlerdeki genetik 

polimorfizmlerin de IFNβ’nın tedavi yanıtları ile ilişkili olabileceğini gösterilmiştir140. 

Özetle, MS’li hastalarda IFNβ’nın, abartılı ve patolojik immün yanıtlar ile 

normal immün yanıtlar arasındaki dengenin kurulmasında; inflamatuvar yönde yanıtları 

anti-inflamatuvar yöndeki yanıtlara modüle edilip uyarlamasındaki tedavi etkinliği ve 

potansiyeli, her bir bireyin genetik ve çevresel faktörlerinin etkisi altında şekillenmekte; 

sonuçta her bir hastanın IFNβ tedavisine klinik yanıtı farklı düzeylerde 

gerçekleşebilmektedir.  
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2.3.3. rIFNβ ve Genel Özellikleri 

Đlk rIFNβ sentezi, Weissmann ve ark. tarafından141. insan lökositlerince sentez 

edilen IFNβ genlerinin, pBR322 vektörü aracılığı ile Esherichia coli (E. coli) 

bakterisine, transfer edilip klonlanması ile gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise bu 

amaçla, MS tedavisinde onay almış ve klinik kullanımı olan üç farklı ticari rIFNβ 

preparatı mevcuttur. Bunlar; ilk olarak 1993 yılında MS tedavisinde klinik kullanım 

onayı alan IFNβ-1b, (Betaferon®; Bayer Schering PharmA. Berlin, Germany ve 

Betaseron®, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin,Germany), IFNβ-1a, 

(Avonex®; Biogen Idec, Cambridge, MA, USA) ve  IFNβ-1a (Rebif® Merck Serono, 

Switzerland) dir.  Doğal IFNβ; 166 aminoasitten oluşan, 25 kDa ağırlığında,  glikozile 

formda, 17. aminoasit pozisyonunda ise sistein içermeyen bir proteindir114. Tablo 2-3’de 

özetlendiği gibi, her üç IFNβ preparatı rekombinat gen teknolojisi ile üretilmekte, IFNβ-

1a (Avonex ve Rebif) insan genlerinden sekanslanarak bir memeli hücresi olan Chinese 

hamster over hücrelerinde (CHO) sentezlenen, glikozile halde ve insan IFNβ 

molekülüne ait 166 aminositlik tüm sekansı içeren 23 kDA’lik bir peptipdir99,100. IFNβ-

1b ise bir bakteri (E. coli) hücresinde rekombinat gen teknolojisi kullanılarak sentez 

edilen 165 aminoasitik bir peptid olup, 18,5 kDA ağırlığında ve glikozile formda 

değildir. Đnsan IFNβ molekülünden, proteinin 17. aminoasit pozisyonunda sistein yerine 

serin mutasyonu ve  N terminal 1 pozisyonunda da  metionin delesyonunu içeren iki 

aminoasit modifikasyonu ile ayrılır100,114. 
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Tablo 2-3: rIFNβ Prepatarlarının Genel Özellikleri 142,143 

 

Özellik 

                                       IFNβ preparatları 

IFNβ-1a                        IFNβ-1a                    IFNβ-1b 

Preparat adı 

Üretici firma 

Avonex®  

Biogen Idec  

Inc.,Cambridge,MA, USA 

Rebif®  

Serono Inc., 

Rockland, 

MA, USA 

Betaseron/Betaferon® 

Bayer Healthcare, Montville, 

NJ, USA; Bayer Schering 

Pharma AG, Berlin, Germany 

Doz 
30 µg -60 µg (6 MIU)  22 µg -44 µg 

 (12 MIU) 

250 µg /8MIU 

Uygulama sıklığı Haftada bir kez Haftada üç kez Gün aşırı 

Haftalık doz 30 µg-60 µg 66 -132 µg 875 µg 

Moleküler ağırlık 22.5 kDa 22.5 kDa 18.5 kDa 

Uygulama yolu Đntramüsküler Subkutan Subkutan 

Đnsan IFNβ ile 

aminoasit sekans 

benzerliği 

 

Var 

 

Var 

 

Yok 

 

Üretildiği konak 

 

CHO 

 

CHO 

 

E. coli 

Glikozilasyon Evet Evet Hayır 

Spesifik aktivitesi 

(IU/mg)   

200 milyon 273 milyon 32 milyon 

Katkı maddeleri Mannitol, insan albumini, 

sodyum klorid,  mono ve 

dibazik sodyum fosfat 

Mannitol, 

insan albumini, 

sodyum asetat, 

su 

Mannitol, insan albumini 
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2.3.4. rIFNβ Preparatlarının Đmmünojenitesi ve Đmmün Yanıt  Mekanizmaları 

Tedavi amacıyla kullanılan IFNβ’nın immünojen karakterli olduğu ve anti-IFNβ 

antikorlarının sentezine yol açtığı, ilk olarak 1980 yılında insan lökosit IFN’ları ile 

tedavi edilen nazofaringeal karsinomlu hastalarda bildirilmiştir144. Daha sonra, IFNβ 

tedavisi uygulanan farklı kanser hastalarında da bu antikorların varlığı rapor 

edilmiştir145. IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda ise ilk anti-IFNβ antikorlarının varlığı, 

1996 yılında "The IFNβ Multiple Sclerosis Study Group" tarafından, 3 yıl süre ile IFNβ-

1b tedavisi uygulanan hastaları kapsayan çok merkezli bir bir çalışma sonucu rapor 

edilmiştir9. Bu çalışma kapsamındaki hastaların % 35’de ortalama 18 ay sonra ilacın 

klinik etkinliğinde azalmaya da neden olan NAb’ların varlığı gösterilmiştir9. Normalde 

rekombinant gen teknolojisi ile insan genomunun kopyalanması sonucu sentezlenen 

protein esaslı biyolojik ürünler, insanlarda tedavi amacıyla kullanıldıklarında, immün 

sisteminin tolerans göstermesi beklenirken, bu preparatlara karşı tedavi sırasında anti-

drog antikorların  geliştiği gözlenmiştir146. Bir proteinin yineleyen epitoplara sahip 

olması ile şekillenen agregat (kümelenme, katlanma) yapısı, monemerik yapısına göre 

daha güçlü bir immün stimülan özellik gösterir. Bu nedenle, protein agregasyonu, 

immünojeniteyi belirleyen en önemli faktör olup, agregasyonun azaltılması bu 

preparatların immünojenitelerinin düşmesine ancak daha güvenli ve etkin kullanımına 

imkan sağlar14,146,147. Protein bazlı tedavi ajanlarına karşı sentez edilen antikorların 

immünolojik mekanizmaları tam olarak bilinmemekle birlikte, oluşan immün sürecin 

dinamiğinde, IFNβ peparatlarının immünojeniteleri ile hastaların immünogenetik 

faktörlerinin karşılıklı etkileşimi belirleyici görünmektedir (tablo 2-4).  Đnsan dışı 

kaynaklardan elde edilen, adenozin deaminaz ve mikrobiyal streptokinaz gibi proteinler, 

tedavi amacıyla kullanıldıklarında non-self düzeyde klasik immün yanıtları aktive 

etmelerine karşın, insan orijinli protein bazlı tedavi ürünler, ağırlıklı olarak tolerans 

kırılması yolu ile antikor yanıtlarını aktive ederler14.  
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Tablo 2-4: rIFNβ Preparatlarının Đmmünojenitesini Etkileyen Faktörler 

Faktörler Özellikler 

Proteine bağlı faktörler Sekans yapısı, Glikozilasyon 

Tedaviye bağlı faktörler Uygulama yolu,  dozu, süresi, sıklığı,  

Hastaya bağlı faktörler HLA allel genleri, Genetik defekt 

Üretim teknolojisine bağlı faktörler Formülasyon (Agregasyon), Üretim ve sonrası 

süreçler 

 

IFNβ-1a ve IFNβ-1b arasındaki aminosit sekans ve glikozilasyon farklılıkları, 

preparatların immünojenitelerinin farkı düzeylerde oluşmasına neden olmaktadır. IFNβ-

1b glikozile formda olmadığı için, protein daha yüksek oranda agregasyon eğilimi 

göstermekte, bu nedenle de immünojenitesi artmaktadır148. IFNβ’ya karşı gelişen 

immün yanıtlar ve düzeylerinin belirlenmesinde preparatın protein agregasyonu ve diğer 

fiziksel özellikleri ile insan immün sisteminin karşılıklı etkileşimi, immün toleransın 

kırılmasında ve immünolojik hafızanın oluşması ile süresinin belirlenmesinde kritik 

öneme sahiptir14,146,147,149. rIFNβ preparatlarındaki protein agregasyonun, immünojenite 

ve immün bellek  üzerine etkisini belirlemek amacıyla, rIFNβ’ya karşı immün toleran 

transgenik fareler üzerinde yapılan  bir çalışmada; her üç preparatın BAb ve NAb 

oluşumunu indüklediği buna karşın transgenik farelerdeki antikor sentezinin 

preparatların immünojenitelerinin düzeyine bağlı olduğu anlaşılmıştır149. Ayrıca, 

rIFNβ’ya karşı immün toleran transgenik farelerde, NAb ve immünolojik hafıza 

gelişmeden immün toleransın kırılabildiği; bu nedenle IFNβ’ya karşı gelişen immün 

yanıtların, klasik T hücre bağımlı yanıtlardan büyük ölçüde farklı geliştiği 

bildirilmektedir14,146,147,149. rIFNβ preperatlarının, üretim teknolojisine bağlı olarak 

şekillenen protein agregasyonunun, immünojeniteyi belirlediği, bu nedenle ilacın 

agregan yapısı ve formülasyonunun; preperatların kendilerine karşı az ya da hiç 

olmayan tolerans nedeniyle, klasik T hücre bağımlı yanıtların akivasyonundan ziyade, 

ağırlıklı olarak B hücre toleransının kırılması yolu ile immün yanıtları uyararak antikor 

sentezlenmesinde kritik önem taşıdığı anlaşılmaktadır14,146,147,149.  
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Đmmün sistem protein yapılı yabancı antijenlere karşı Timusa bağımlı (TD), 

polisakkarit ve lipid gibi diğer antijenlere karşı ise Timusdan bağımsız (TI) hümoral 

yanıt oluşturmaktadır. TD  antjenlere karşı sentezlenen antikorlar gelişimleri için T 

hücre yardımına gerek duyan, izotip dönüşümünü gerçekleştiren, üretimleri periferik 

lenfoid organların foliküler merkezinde gerçekleşen, antikor afiniteleri yüksek ve 

immün belleğe sahip ürünlerdir. TI antijenlere karşı sentezlenen antikorlar ise sentezleri 

için  T hücre yardımına gerek duymayan, izotip dönüşümü sınırlı, sentezleri periferik 

lenfoid organların marginal zonunda gerçekleşen, antikor afiniteleri düşük veya kısmi, 

immün bellek özellikleri ise bulunmayan yapılardır. TI antijenler ayrıca kendi aralarında 

immünojenitelerine göre, TI-1 ve TI-2 olmak üzere ikiye ayrılmakta; TI-1’ler için 

antikor sentezinde tek sinyale ihtiyaç duyulurken, TI-2’ ler ise izotip dönüşümü için iki 

sinyale gereksinim duyulmaktadır146,150. Bazı bakterilerin polisakkarit antijenleri bu 

grubta yer alır. Rekombinant insan proteinleri, T’ye bağımlı ve/veya T’den bağımsız 

antijen gibi davranarak antikor sentezine sebep olabilmektedirler264. NAb pozitif 

kişilerde zaman içinde seronegatifleşme gözlemlenmesi, NAb’ların immün bellek 

özelliklerinin zayıf olduğunu, IgM’den ziyade IgG tipi antikorların sentezlendiğini ve 

izotip dönüşümünün varlığı ise bir ikinci sinyal gereksinimi göstermektedir146. 

Rekombinant insan protein agregatları, tekrarlayan epitoplara sahip olması ve yukarıda 

özetlenen niteliklerinden ötürü, insan immün sistem tarafından, TI-2 antijenleri gibi 

algılanarak, bu özelliklerde antikor sentezine yol açtığı anlaşılmaktadır146. Đnsan B 

hücre marjinal zonlarının TI antijenlere karşı antikor yanıtında önemli rol oynadığı, 

dalak ve lenf nodüllerinin marjinal zonlarındaki B hücrelerinin bu tedavi edici insan 

proteinler ile ilk karşılaşan yer ve hücreler olabileceği; bu nedenle de B hücrelerinin bu 

preparatlara karşı önce IgM tipinde, daha sonra nötralizan etkiye sahip IgG tipinde 

antikorlar üreten plazma hücrelerine dönüştükleri  ve bu dönüşüm için gerekli ikinci 

sinyalin B hücre aktivasyon faktörü tarafından sağlandığı öne sürülmektedir128,146.  

Tedavi edici proteinlere karşı, antikor yanıtlarının oluşmasında, bireyin HLA II 

ile IFNβ düzenliyici gen repartuarı ve tekli nükleotid poliformizimleri de belirleyici 

olabilmektedir102,151. Hoffmann ve ark. bu amaçla yaptıkları çalışmada152, HLA–

DRB1*0401 ve HLA–DRB1*0408 allelerinde, diğer HLA–DRB1*04 allellerinden 

farklı olarak, HLA sınıf II molekülünün epitop bağlama bölgesini oluşturan aminoasit 

zincirinin 86. pozisyonunda, Glisin-Valin yönünde aminoasit değişikliğinin varlığını 

göstermişlerdir. Oluşan bu değişim, allellerin peptid bağlama motiflerinde yapısal 



 42

değişikliğe neden olduğundan, herhangi bir immünojenin ASH’lerce işlenip, T 

hücrelerine sunumu da farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Bu allellere sahip 

bireylerde ASH’ler, IFNβ’ya karşı daha güçlü Th yanıtlarını aktive ederek, toleransın 

kırılmasına neden olabilecek düzeyde, IFNβ peptidlerini bağlama ve sunumuna imkan 

tanır ve sonuçta daha etkin B hücre aktivasyonu  ve daha yoğun antikor üretimi 

sağlarlar. Çalışmada, HLA–DRB1*0401 ve HLA–DRB1*0408 allellerine sahip 

bireylerde,  kullanılan preparattan bağımsız olarak, IFNβ’ya karşı daha sık ve yüksek 

titrede NAb oluştuğu, buna karşın HLA-DRB1*0404 ve 1104 alleri taşıyan bireylerde 

ise daha düşük oranlarda NAb’ların oluştuğu gösterilmiştir. Bununla birlikte allellerdeki 

NAb oluşmasıyla ilişkili olan bu farklılıkların, antikorların nötralizasyon kapasiteleriyle  

ilişkili olmadığı da ayrıca belirtilmişdir.  

Đmmün sisteminin herhangi bir immünojene karşı oluşturduğu yanıtların, yönü, 

şiddeti ve yoğunluğunun belirlenmesinde PRR’ler kritik rol oynar153. Bu amaçla, 

IFNβ’ya karşı NAb gelişiminde PRR’leri kodlayan genlerdeki tekli nükletoid 

polimorfizmlerinin etkilerini inceleyen bir çalışmada, TLR6’ya ilişkin rs5743810 tek 

nükleotid polimorfizmlerinin, 24 ay sonrası varlığı devam eden kalıcı ve yüksek titrede 

NAb oluşumuyla istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzeyde ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir154. Đnsan protein bazlı rekombinant tedavi ajanlarına karşı toleransın nasıl 

kırıldığı ve immün aktivasyonun nasıl gerçekleştiği henüz tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte antijen ve antikor birleşmesinin özgün 

immonokimyasal mekanizmalar içermesi, IFNβ molekülünün sterokimyasal ve 

kauarterner yapısındaki değişimler ile antijen ve antikor arasındaki sterokimyasal yapı 

ve bağların farklılığı, IFNβ’karşı oluşan nötralizasyonda ve bu nötralizasyonun 

biyolojik ve klinik süreçlerinin dinamiğinin belirlenmesinde belirleyici görünmektedir. 

Özetle, rIFNβ preperatlarının sentez ve üretim teknolojisine bağlı olarak şekillenen 

protein agregasyonunun, preparatların immünojenitesini belirlediği, bu preparatlara 

karşı gelişen immün yanıtların düzeyi, şiddeti ve yönünün belirlenmesinde  ise B hücre 

toleransını kontrol eden mekanizmalar ile marjinal zon B hücrelerinin önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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2.4. Anti-IFNβ Antikorları  

Günümüzde farklı spektrumdaki hastalıkların tedavisi amacıyla rekombinat gen 

teknolojisi ile üretilen, 250’den fazla protein bazlı biyolojik tedavi ajanı mevcuttur.  Bu 

ilaçların klinik yararlarına karşın, immünojeniteleri nedeniyle, hastaların bir kısmında 

kendilerine karşı, ilacın tedavi etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilen anti-drog 

antikorlarının sentezlenmesine neden olabildikleri saptanmıştır. Nitekim, MS 

tedavisinde kullanılan rIFNβ preparatlarına karşı da  hastaların önemli bir kısmında IgG 

tipinde anti-IFNβ antikorları oluşmaktadır. BAb’lar sıklıkla tedavinin  ilk yılında (3-12 

ay) oluşmaktadır ve ELISA ve Western blot gibi basit laboratuar metodları ile 

tanımlanabilmektedirler. Bu antikorların, IFNβ’nın reseptörü ile ilişkili fonksiyonlarına 

engel teşkil etmediklerinden, IFNβ’nın biyolojik etkinliğinin azalmasında rol 

oynamazlar8,155. BAb’ların bir alt grubu olarak kabul edilen NAb’lar ise daha komplike 

yöntemlerin uyarlandığı laboratuar metodları ile tanımlanabilen, IFNβ’nın reseptörü ile 

ilişkili fonksiyonlarını nötralize edebilmeleri nedeniyle de, ilacın biyolojik ve klinik 

etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilen antikorlardır 8,155. 

2.4.1. Anti-IFNβ Antikorlarının Seropozitiflik Oranları 

Anti-IFNβ antikorlarının seropozitiflik oranları (tablo 2-5); proteinin yapısına, 

tedavi şemasına ve hastaya bağlı faktörlere, ayrıca bu amaçla tasarlanan çalışmalarda 

izlenen hastaların klinik özelliklerine ve kullanılan laboratuar metodlarına bağlı olarak 

farklılıklar gösterebilmektedir155,156,157,158. Öte yandan, NAb’ların varlığını 

değerlendirmede kullanılan yaklaşımlar da, seropozitiflik oranlarını etkilemektedir. 

Nitekim bazı araştırıcılar NAb pozitifliği kriteri olarak hastanın ardaşık iki serum 

örneğinde NAb varlığını pozitiflik kriteri olarak kabul etmelerine karşın, bazıları tek bir 

serumda saptanan NAb pozitifliğini, NAb varlığı için yeterli kabul etmektedirler13. 

IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda NAb seropozitifliği oranları, kullanılan preparata 

bağlı olarak % 2-47 arasında değişebilmektedir. Buna göre tablo 2-5’de  belirtildiği 

üzere, yapılan farklı çalışmalarda Betaferon için % 28-47,  Rebif 22µg ve 44µg için 

sırasıyla % 12 ve % 28, Avonex için ise % 2-6 oranlarında NAb seropozitifliği 

bildirilmektedir8,9,94,156,157,159,160.  
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Tablo 2 5: NAb Seropozitiflik Oranları 

Çalışma Grubu Đnterferon / doz Deney NAb pozitif (%) 

PRISMS-4161 Rebif 22µg  

CPE 

23,7 

Rebif 44µg 14,3 

IFNβ MS çalışma 

grubu9 

Betaferon 1.6 MIU  

CPE 

35 

Betaferon 8.0 MIU 35 

Avrupa IFNβ çalışma 

grubu162 

Betaferon 8.0 MIU  

CPE 

27,8 

 

 

Bertolotto ve ark163. 

Avonex 30 µg  

 

CPE 

4 

Rebif 22µg 18,7 

Betaferon 8.0 MIU 31,6 

Tüm hastalar 16,8 

Malucchi ve ark.6 Avonex 30 µg  

CPE 

3 

Rebif 22µg 20 

Betaferon 8.0 MIU 35 

 

Perini ve ark.164 

Avonex 30 µg  

CPE 

6,7 

Rebif 22µg 26,7 

Betaferon 8.0 MIU 40 

 

Kappos ve ark.165 

Avonex 30 µg CPE 1,8 

Avonex 60 µg 4,8 

 

Sorensen ve ark.166 

Avonex 30 µg 

Rebif 22µg 

 Betaferon 8.0 

 

 

CPE 

                9 

               46 

               45 
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2.4.2. Bağlayıcı Antikorlar (BAb) 

IFNβ ile tedavi edilen MS’li hastaların büyük bir bölümünde potansiyel olarak 

IFNβ’ya bağlanma kapasitesinde BAb’lar oluşmaktadır. Tüm anti-IFNβ antikorları, 

IFNβ molekülünü bağlayıcı özellikleri nedeniyle BAb olarak adlandırılır. BAb’lar kendi 

arasında, IFNβ’nın reseptör ilişkili fonksiyonlarını içerdikleri kalitatif ve kantitatif 

nötralize edebilme kapasitelerine göre iki alt gruba ayrılırlar. IFNβ’nın reseptörüne 

(IFNAR) bağlanmasına engel teşkil etmeyen reseptör bağlantı bölgesi dışındaki 

epitoplara bağlanan ve/ya IFN molekülüne daha düşük afinite ile bağlanan antikorlar 

BAb olarak adlandırılır. Nötralizan etkisi olmayan BAb’lar, IFNβ’nın biyolojik 

etkinliğinde azalmaya yol açmayan antikorlardır21,166. Bir dönem tüm Anti-IFNβ 

antikorlarının, nötralizan kapasiteye sahip olabileceği öne sürülmesine karşın, yapılan 

çalışmalarda NAb negatif BAb pozitif ile NAb negatif BAb negatif olguların benzer 

hastalık aktitivitesi gösterdiğinin saptanması; ayrıca hastaların bir kısmında BAb 

yokluğunda NAb’ların varlığının saptanması da, tüm BAb’ların nötralizan akitivitesi 

olmadığını; BAb pozitif hastaların sadece bir kısmında NAb’ların geliştiği görüşünü 

güçlendirmiştr7,159. Anti-IFNβ antikorları nötralizan özellikte olsun ya da olmasın, IFNβ 

molekülüne farklı bölgelerden olsa da, potansiyel olarak bağlanma özelliği gösterir. 

BAb’ların genelde  NAb’lardan daha önce oluşması, ayrıca yüksek titrede BAb 

varlığında NAb’ların görülmesi nedeniyle, IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda anti-

IFNβ antikorlarının laboratuar tanı ve izleminde BAb’ların tarama testi olarak 

kullanılarak, BAb pozitifliği saptanan hastalardan bir sonraki aşamada, NAb varlığı 

ve/veya biyolojik aktivitenin değerlendirilmesi önerilmektedir11. 

2.4.3. Nötralizan Antikorlar (NAb) 

IFNβ’nın immünomodülatör, antiviral, antiproliferatif, immün hemostazın 

düzenlenmesi gibi immünolojik fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde gerekli molekül ve 

sitokinlerin sentezi için, tip-1 IFN reseptörü IFNAR1 ve IFNAR2’ye bağlanması ve 

sonuçta oluşucak reseptör aktivasyonu önemlidir. Genel olarak IFNβ tedavisinden kısa 

süre sonra, öncelikle tek bir B hücre klononundan sentezlenen düşük afiniteli anti-IFNβ 

antikorları (BAb’lar) oluşmaktadır. Oluşan bu antikorlar, klonal düzeyde gen 

düzenlenmesi ile daha etkin bir afinite olgunlaşma süresi sonrası, IFNβ’nın reseptörüne 

bağlanmada etkili olan bölgelerine ait epitopları nötralize etme yetisi kazanırlar167. 

NAb’lar IFNβ’ya karşı oluşan  BAb’ların bir alt grubu olup, onlardan farklı olarak IFNβ 
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molekülünün reseptörüne bağlanma bölgesindeki epitoplara daha yüksek bağlanma 

afinitesine sahip olmaları nedeniyle, IFNβ’nın reseptör fonksiyonları ile ilişkili hücre içi 

biyolojik aktivasyonunu ve tedavi etkinliğini nötralize etme kapasitesine sahiptirler21. 

IFNβ tedavisi sırasında oluşan anti-IFNβ antikorlarının klinik önemini belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmalarda, özellikle yüksek titrede ve kalıcı NAb’ların, NAb 

negatif hasta gruplarına göre, radyolojik olarak (MRG) lezyon yükünde artışa, klinik 

olarak relaps şiddeti, hızı ve oranında artışa, remisyon sürelerinde kısalmalara  ve 

hastalığın özürlülük düzeyi ve progresyonunda da artışa yol açarak, IFNβ’nın tedavi 

etkinliğini olumsuz yönde etkileyebildikleri gösterilmiştir13,15,16,161,163,165,166,168. NAb’lar 

IFNβ tedavisi başlangıcından, en az 6 ay genellikle 9-18 ay sonra oluşmaktadır; bu süre 

NAb’ların IFNβ’ya bağlanabilme afinitelerinin oluşması için gerekli olup, yüksek titre 

ve kalıcı özellikteki NAb oluşması için geçen süre, düşük titrede ve seronegatifleşme 

gözlenen NAb’lara göre daha uzundur169. Tedavi başlangıcı sonrası ilk 18 aylık 

dönemde, sıklıkla IFNβ’ya karşı daha düşük afiniteli ve geri dönüşüm olasılığı daha 

yüksek antikorların oluşması nedeniyle, tedavinin 18. ayından önce NAb’ların tedavi 

üzerindeki etkilerini değerlendirmenin uygun olmadığı belirtilmektedir3. Ayrıca 

tedavinin ilk 24 ayında NAb oluşmayan hastalarda bundan sonraki tedavi sürecinde 

NAb oluşması beklenmediğinden, bu tip olgular NAb negatif olarak kabul edilerek, 

daha sonraki dönemlerde herhangi bir takibin yapılmasına gerek yoktur11. NAb’lar 

genellikle yüksek titrede BAb’ların varlığında daha geç oluşmakta; BAb düzeyleri, NAb 

pozitif hastalarda NAb negatif hastalara oranla daha yüksek seviyelerde seyretmekte; 

ancak düşük titrede BAb varlığında ya da  ve BAb saptanmayan olgularda da NAb’ların  

tespit edilebileceği unutulmamalıdır20. 

NAb’ların klinik prediktif değerliliğinin belirlenmesi amacıyla, hastalar NAb  

serolojilerine göre üç gruba ayrılmakta;  

1- Kalıcı NAb negatifliği; bu grupta özellikle tedavinin ilk iki yılı süresinde, her 

hangi bir zaman diliminde NAb pozitifliği saptanmayan olgular yer alır ve bu hastalar 

için sonraki dönemlerde NAb testi yapılmasına gerek yoktur10,11.  

2- Kalıcı NAb pozitifliği; en az ardaşık (3-6 ay) iki serum örneğinde yüksek 

veya artan titrede NAb pozitifliği tespit edilen olgular grubudur. Bu grup  hastalardaki  

NAb titreleri, klinik açıdan ilacın tedavi etkinliğinde azalmaya veya kayba neden 

olabildiğinden laboratuar tanı ve izlemi önem taşımaktadır. Bu hastalarda IFNβ’ya karşı 
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invivo biyolojik aktivite kaybı da gelişebildiğinden, IFNβ’nın in vivo biyolojik etkinlik 

düzeyini yansıtan MxA mRNA düzeylerinin, RT-PCR  gibi moleküler yöntemler ile 

kantitatif ölçülürek, IFNβ’nın in vivo biyolojik etkinliği değerlendirilebilmektedir4,8,11.  

3. Değişken NAb Düzeyi (Seronegatifleşme); NAb pozitifliği ve NAb negatifliği 

arasında dalgalanmalar gösteren grup olup, özellikle IFNβ-1b preparatlarına karşı 

oluşan düşük ve orta titredeki NAb’lar için, zaman içerinde titre azalması veya 

kaybolması söz konusudur. Düşük ve orta dereceli NAb titreleri tespit edilen hastaların 

izlemi esas olmakla birlikte, bu hastalardaki tedavi kararında, in vivo MxA mRNA 

düzeyleri veya klinik hastalık aktivitesinin belirleyeci olabileceği belirtilmektedir 4,170.   

2.4.4. NAb’larda Seronegatifleşme 

Bazı hastaların NAb’ları, tedavinin devamı sürecinde hasta serumlarında 

saptanamayacak düzeylere gerileyerek, kaybolma eğilimi gösterirler. Bu hastalardaki 

NAb’lar yüksek titrede ve kalıcı özellik gösteren NAb’lara oranla daha erken ve 

ağırlıklı olarak düşük yada orta titrede oluşmakta, tedaviyi takiben ortalama 2-7 yıl ve 

daha uzun süreler içinde, B hücre immün toleransının gelişmesi ile seronegatif hale  

dönüşebilmektedirler. Tablo 2-6’da özetlendiği üzere, seronegatifleşme daha çok IFNβ-

1b tedavisi alan hastalarda gözlenmekle birlikte, IFNβ-1a’ya karşı oluşan düşük ve orta 

titreli NAb varlığında da tedaviyi takiben gözlenebilmektedir169,170. Bir görüşe göre; 

hastaların NAb pozitif dönemde beklenen klinik etkinliğindeki azalmanın, hasta NAb 

negatif duruma geçtiğinde devam etmeyeceği, bu nedenle ikinci bir NAb 

seronegatifliğinin tedavinin başarılı olacağının göstergesi olarak değerlendirilebileceği 

savunulmuştur170. Buna karşın yüksek ve kalıcı NAb titrelerine sahip hastalarda 

tedavinin sonlandırılmasına karşın, yıllarca NAb pozitifliği devam edebilmektedir169,170. 

Tedavinin erken döneminde NAb negatif olan hastaların 18 ay sonunda % 6’sında NAb 

gelişmekte iken, 24 ay sonunda ise NAb gelişme oranı % 3’dür. Bu nedenle 24 ay 

sonunda NAb saptanmayan hastalarda daha sonraki sürelerde pratik olarak NAb 

gelişmesi beklenmez; ancak artan hastalık aktivitesi söz konusu olur ise, 24 ay 

sonrasında NAb testinin yinelenmesi önerilmektedir170. Rekombinant IFNβ-1b 

preparatlarına karşı oluşan NAb’ların, IFNβ-1a preparatlarına karşı oluşan NAb’lara 

göre, daha erken seronegatifleşmesi veya düşük titrelere dönüşme eğilimi, IFNβ-1b’nin 

N-terminal bölgesinin metionin içermemesi nedeniyle, bu preparata karşı oluşan 

NAb’ların molekülün N terminal bölgesine daha düşük afinite ile bağlanmasıyla 
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açıklanır166,169. Ayrıca IFNβ-1b’nin IFNβ-1a’ya göre protein total yükünün 5.5-11 kat 

daha fazla olmasının da kaybolan immünolojik toleransın tekrar ve daha erken 

gelişmesinde etklili olabileceği belirtilmektedir169,171. Tedavinin özellikle ilk 6-12. 

ayında  oluşan NAb’ların tedaviyi olumsuz yönde etkilememesi, epifenomen olarak 

adlandırılmakta, bu paradoksal durum, tedavinin başlangıcında oluşan düşük afiniteli 

NAb’ların IFNβ’nın reseptörüne bağlanmasını engellemekte yetersiz kalmaları ve 

immünolojik tolerans varlığı ile açıklanmaktadır 14,172.  
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Tablo 2-5:Farklı IFNβ preparatlarına karşı oluşan NAb’ların karakteristik özellikleri 

 

 

 

 

Özellik 

IFNβ Preparatları 

IFN-1a Avonex® IFN-1a Rebif® IFN-1b Betaferon® 

Seropozitiflik oranı En düşük NAb 

pozitifliği  

(%2-6) 

Orta düzeyde 

pozitiflik  

 (%12-28) 

Yüksek NAb pozitifliği 

 (%27-45) 

NAb titreleri IFNβ-1b’den daha 

yüksek 

IFNβ-1b’den daha 

yüksek 

IFNβ-1a’den daha düşük 

Tedavi devamında 

kalıcılık 

Tedavi ile azalma 

eğiliminde 

seronegatifleşme daha 

az 

Tedavi ile azalma 

eğiliminde ama 

seronegatifleşme 

IFNβ-1b’den daha 

düşük 

Tedavi ile azalma 

eğiliminde ve 

seronegatifleşme oranı 

IFNβ-1a’dan daha yüksek 

Tedavi 

sonlandırılması 

sonrası kalıcılık 

Düşük titrelerde 

seronegatifleşme 

Yüksek titreler kalıcı 

Düşük titrelerde 

seronegatifleşme 

Yüksek titreler kalıcı  

Düşük titrelerde 

seronegatifleşme Yüksek 

titreler kalıcı  

IFNβ’nın reseptör 

spesifik 

epitoplarına 

bağlanma afinitesi 

 

En Yüksek 

 

IFNβ-1b’den daha 

yüksek 

 

En düşük 
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2.5. Anti-IFNβ Antikorlarının Đmmünolojik özellikleri 

Anti-IFNβ antikorlarının immünolojik etkinliği, antikorların tipine, düzeyine ve 

persistan özelliklerine bağlıdır. Preparatların immünojenitesi ise oluşacak antikorların 

biyolojik ve klinik etkinliğini belirleyen en önemli parametredir. IFNβ-1a’nın biyolojik 

aktivasyonu ve reseptörüne bağlanmasında kritik öneme sahip epitoplarının tespiti 

amacıyla, alanin tarama mutagenez yöntemi ile dokuz farklı özellik gösteren epitopuna 

karşı tanımlanan monoklonal antikorlar (mAb) ile yapılan bir çalışmada, mAb’ların  

6’sının IFNAR-2 reseptör zincirine bağlanabildiği, sadece 3’nün nötralizan aktivitiye 

sahip olduğu gösterilmiştir173. Bunlardan ikisi reseptöre sterik engelleme yolu ile 

nötralizasyon oluştururken, diğer mAb’lar IFNAR reseptörlerine daha uzak bir 

mesafeden bağlanarak nötralizasyon etki göstermektedir. Bu nedenle, reseptör ve 

ligandı arasında oluşan etkileşimde, sterik engelleme dışında diğer moleküler veya 

immünofizyolojik mekanizmaların da etken olabileceği belirtilmektedir173. NAb’ların 

IFNβ molekülünde bağlandığı spesifik epitoplarının belirlenmesi amacıyla yapılan bir 

çalışmada, IFNβ’nın amino asit sekans dizilimine göre, anti-IFNβ antikorlarının 

bağlandığı, 1-12, 121-132 ve 151-162 aminoasit rezidülerinde üç epitop bölgesi tespit 

edilmiştir166. NAb’lar ve diğer antikorlar (BAb) 121-132 rezidüleri üzerindeki epitopa 

eşit oranda bağlanmalarına karşın, NAb’lar BAb’lara oranla 1-12 ve 151-162 

lokasyonundaki epitoplara daha güçlü bir afinite ile bağlanmaktadır. Bu nedenle 

belirtilen iki epitopun NAb bağlanmasında kritik öneme sahip olduğu gösterilmiştir166. 

Ancak molekülün N terminal bölgesindeki 1-12 rezidülerine, IFNβ-1a ile tedavi edilen 

hasta NAb’larının, IFNβ-1b ile tedavi edilen hasta NAb’larına göre daha belirgin 

bağlanma paterni gösterdiği anlaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, yine 1-12 aminoasit 

rezidülerine karşı, IFNβ-1a ile tedavi edilen hastalarda, IFNβ-1b ile tedavi edilen 

hastalara göre daha yüksek titrelerde NAb’ların oluştuğu saptanmıştır. Bu bulgular, 

Anti-IFNβ-1b antikorlarının molekülün N-terminal bölgesine düşük afinite 

göstermesinin nedeninin, IFNβ-1b’nin N terminal sonlanma bölgesinde metionin 

içermemesinden kaynaklandığını destekler niteliktedir. Sonuç olarak, NAb’ların 

BAb’lara oranla IFNβ’ya bağlanma afinitelerinin daha yüksek olduğu ve epitop 

spesifitelerinin de farklı olduğu; ayrıca NAb’ların IFNβ molekülüne bağlanma 

paternleri açısından farklılıklar içerdiği ve gerek NAb’ların kendi arasında gerekse diğer 

antikorlardan (BAb) kantitatif farklılıklar yanında kalitatif farklılıklar gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Đki IFNβ-1a preparatı arasında ise Rebif’e karşı oluşan antikorların 
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IFNβ’ya bağlanma afinitesi Avonex’e göre daha yüksektir ve bu durumun preparatların 

üretim teknolojilerinden kaynaklandığı belirtilmektedir159,169. Sonuçta IFNβ-1a ile 

tedavi edilen hastalardaki NAb’lar  IFNβ-1b ile tedavi sırasında oluşan NAb’lara oranla 

daha geç ve daha yüksek titrelerde oluşmakta ve daha uzun süre kalıcı olabilmektedir. 

Buna karşın, IFNβ-1b’ye karşı oluşan NAB’lar ise daha erken dönemde ve daha az 

titrelerde oluşmakta ve tedaviyi takiben daha fazla geri dönüşüm eğilimi 

gösterebilmektedirler 169-172. 

Đnsan IgG’leri ağır zincirin değişmez bölgelerindeki sekans farklılıklarına göre 

IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olmak üzere dört alt gruba ayrılmakta; IgG1 ve IgG3 

genelikle protein yapısındaki antijenlere, IgG2 ise polisakkarit yapıdaki antijenlere karşı 

sentezlenmektedir. Đlk üç alt grup daha çok IL-10 ve IFN-gama,  IgG4 ise IL-4 katkısı 

ile sentez edilmekte, ayrıca tüm izotipler, komplemen aktivasyonu ve opsonizasyon gibi 

efektör immünolojik fonksiyonlarına göre farklılık göstermektedir. Sonuçta, IgG1 ve 

IgG3  alt tiplerinin , IgG2 ve IgG4 alt tiplerine göre  efektör fonksiyonları açısından 

daha etkin olduğu kabul edilir174,175. Anti-IFNβ antikorları da IgG alt tipleri açısından, 

kendi arasında ve kullanılan preparata göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu amaçla 

yapılan bir çalışmada, NAb’lı hastalarda BAb’lı hastalara oranla, IgG2 ve IgG4 alt 

tiplerindeki  antikorların daha sık bulunduğu ve  özellikle NAb’lı hastalardaki total IgG, 

IgG1 ve IgG4 tipindeki antikor titrelerinin yine BAb’lı hastalara oranla  daha  yüksek  

tespit edildiği gösterilmiştir176 IFNβ-1b ile tedavi edilen hastalarda oluşan NAb’ların 

IgG alt grup yelpazesinin ve spesifitesinin IFNβ-1a ile tedavi edilen hastalarda 

oluşanlara, oranla daha geniş olduğu; özellikle IgG3 tipi antikorlara daha sık rastlandığı 

ve reaktivitesinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir174,176.  IgG3’ün daha efektör 

biyolojik etkinliği nedeniyle, IFNβ-1b ve IFNβ-1a’ya karşı oluşan NAb’ların tedavi 

üzerindeki olası olumsuz etkinliğinin farklı derecelerde olabileceği de öne 

sürülmektedir174. Buna karşın, her iki grupta NAb varlığında ilk yıl IgG1 ve IgG3 alt 

tiplerinin hakim olduğu, sonraki yıllarda ise antikorların IgG4 alt tipi yönünde değiştiği 

ve diğer alt tiplere oranla daha yüksek seviyelere ulaşarak, baskın IgG alt tipini 

oluşturduğu belirtilmektedir174. Transgenik fare modelli çalışmalardan elde edilen son 

veriler, IFNβ’ya karşı gelişen immün yanıtların; bellek oluşumu zayıf, afinite 

olgunlaşması sınırlı özellik gösteren ve polisakkarit aşılar için tanımlanan, T hücreden 

bağımsız immün yanıtlar ile yakın benzerlik gösterdiği yönündedir 14,149. 
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2.6. IFNβ’nın Biyolojik Aktivitesi ve MxA mRNA Gen Ekspresyon 
Düzeyleri 

IFNβ’nın biyolojik aktivitesi, ISG’lerin (IFN yanıt genleri) etkinliklerinin 

ölçümü ile değerlendirilir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda; MxA, diğer ISG’lere 

(TRAIL, XAF-1 gibi) oranla daha yüksek düzeyde sentezlenen ve NAb’lar ile ilişkili 

biyoaktivite kaybını  en iyi yansıtan gen olarak değerlendirilmiştir177. Bu nedenle MxA, 

IFNβ’nın  biyolojik aktivitesini ölçmek amacıyla kullanılan en uygun biyolojik belirteç 

olarak kabul edilmektedir. Đnsanlardaki MxA protein sentezi ve MxA mRNA 

ekspresyon düzeyleri normal fizyolojik koşullarda, düşük düzeyde ve stabildir. Tip1 

IFN varlığında ise doza bağlı olarak hücre içindeki ekspresyon düzeyleri artış gösterir. 

Sentezlenen tip-1 IFN’ların immün fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli 

ISRE’leri sentezletmek amacıyla, öncelikle kendilerine spesifik heterodimerik tip-1 IFN 

reseptörlerine (IFNAR) bağlanması önemlidir. Sonraki aşamada sinyal ileti 

mekanizmalarının aktivasyonu, IFN genlerinin transkripsiyonunu ve translasyonunu 

takiben ISRE’lerin sentezi gerçekleşir. Bu nedenle, ISRE’lerin moleküler düzeyde 

sentez düzeyi, IFNβ’nın biyolojik aktivite düzeyini yansıtır106,109,110.  

MxA 75 kD ağırlığında, kromozom 21q22.3’de lokalize Mx1 geni tarafından 

kodlanan, viral enfeksiyonlara karşı doğal immün yanıtta önemli bir sitoplazmik 

proteindir. MxA antiviral etkinliğini, GTPaz (guanizin trifosfataz, hidrolaz) aktivitesi 

yolu ile viral replikasyonu engelleyerek gösterir26. Bu molekülün, IFNβ’nın invivo 

biyolojik etkinliğini ile anti-IFNβ antikorları ve nadiren diğer faktörlerle ilişkili reseptör 

fonksiyonunun engellenmesi sonucu gelişen biyolojik aktivite kaybının 

değerlendirilmesinin yanısıra, IFNβ’nın tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

da kullanılabileceği önerilmektedir6,23-29. MxA mRNA ölçümleri antikor ilişkili 

biyoaktivite kaybı yanında, hastanın farmakolojik yanıtlarını da daha objektif 

değerlendirebilme imkanı sağlaması açısından yararlıdır28. Bu amaçla yapılan bir çok 

çalışmada, IFNβ’nın reseptörüne bağlanmasını engelleyen NAb varlığı ve klinik 

hastalık aktivitesi ile IFNβ’nın invivo biyolojik aktivite düzeyini yansıtan MxA mRNA 

düzeyleri arasında belirgin bir korelasyon olduğu; yüksek titrede NAb varlığının 

IFNβ’ya karşı invivo biyolojik aktivite kaybına neden olduğu gösterilmiştir 16,24, 25,28,178. 

Özellikle hastalarda düşük  titrelerde tespit edilen NAb varlığında, MxA mRNA  

ölçümleri, tedavinin daha net olarak değerlendirilmesine imkan sağlayabilmesi yönüyle 

de önemli bir kriterdir. Bu nedenle, tartışmalı NAb titreleri varlığında, MxA mRNA 
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ölçümleri ile in vivo biyolojik aktivite kaybının gösterilmesi, eğer hastanın klinik ve 

MRG aktivitesinde de azalma varsa, tedavinin değiştirilmesini destekler yönde bir 

paraklinik veri olarak kabul edilmektedir4,24. NAb’lar genellikle tedavinin 12-24. ayında 

oluşmasına karşın, tedavi üzerindeki olası zararlı etkilerinin tespiti ve bu etkilerinin 

istatiksel olarak anlamlı şekilde ifadelendirilmesi ise, tedavinin ancak 3-4. yılında  

yapılabilmektedir. Bu nedenle, hastaların MxA gibi biyolojik belirteçler ile izlenmesi, 

IFNβ’ya karşı farmakolojik yanıtların potansiyel olarak daha erken, daha objektif ve 

daha güvenilir bir biçimde değerlendirilmesine imkan sağlar24. Çeşitli IFNβ 

preparatlarına karşı oluşan benzer NAb titrelerine karşın, hastaların biyolojik ve tedavi 

yanıtları farklı düzeylerde olabilmektedir. Bu nedenle de MxA gen ekspresyon 

ölçümleri, gerek tartışmalı NAb titrelerinin olduğu olgularda gerekse hastaların bireysel 

bazda IFNβ’ya karşı oluşan biyolojik ve farmakolojik yanıtlarını değerlendirme ve 

izleme imkanı sağlamasıyla da, önem taşımaktadır4. Bazı hastalarda NAb’lardan 

bağımsız olarak, hücre içinde serbest halde bulunabilen IFNAR’lar ve olası diğer 

faktörler nedeniyle de, IFNβ’ya karşı invivo biyolojik aktivite kaybı gelişebildiğinden, 

MxA mRNA ölçümleri hastaların IFNβ’ya karşı tedavi yanıtlarının çok yönlü 

değerlendirilmesinde ek bir avantaj sağlar 6,179.  

2.7. Anti-IFNβ Antikorları’nın Klinik Önemi 

MS’li hastalarda IFNβ tedavisi sırasında oluşan anti-IFNβ antikorlarının klinik 

önemini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda (tablo 2-7); özellikle yüksek titrede 

ve kalıcı nitelikteki NAb’ların; NAb negatif hasta gruplarına göre, radyolojik olarak 

(MRG) lezyon yükünde artışa, klinik olarak relaps şiddeti, hızı ve oranında artışa, 

remisyon sürelerinde kısalmalara, tartışmalı olmakla birlikte hastalığın özürlülük düzeyi 

ve progresyonunda da artışa neden olarak, IFNβ’nın tedavi etkinliğinin azalmasına ve/ 

veya tamemen yok olmasına yol açabildikleri gösterilmiştir8,12,13,16,163. Tedavi edici 

proteinlere karşı gelişen antikorlar, hastalarda tedavi etkinliğinin azalmasına neden 

olmaları dışında, hastalığın patogenezinde olumlu yönde etkisi olan endojen IFNβ’nın 

sentezini inhibe edebilmeleri açısından da önemlidir. Ayrıca, bu antikorlar, immün 

kompleksler ile ilişkili endojen homolog proteinler ve endojen IFNβ arasındaki olası 

çapraz reaksiyonlar sonucu anafilaksi ve serum hastalıkları gibi, yaşamı tehdit edebilen 

immün reaksiyonlara neden olabilmeleri ve sonuçta enfeksiyonlara karşı duyarlılığı 

arttırmaları açısından da önem taşımaktadırlar14,146. NAb’ların, hastaların IFNβ 
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tedavisine karşı klinik yanıtları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan 

çalışmaların sonuçları ve öngürüleri; çalışan hasta grubunun klinik özelliklerine, bu 

amaçla karşılaştıralacak klinik verilere, kullanılan IFNβ preparatına, çalışmanın bilimsel 

dizaynına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, NAb varlığında tedavinin 

yeniden düzenlenip düzenlenmeyceği bilimsel düzeyde tartışılmaya devam 

etmektedir10,12,13,163. Örneğin; Amerikalı ve Avrupalı nöroloji uzmanları arasında, MS’li 

hastalarda IFNβ tedavisi sırasında oluşan NAb ve veya biyolojik aktivite kaybına ilişkin 

laboratuar verilerinin klinik uyarlanıma ilişkin konularda tam bir uzlaşı mevcut değildir 
11,17. Her iki akım, IFNβ tedavisi sırasında anti-IFNβ antikorlarının oluştuğunu, IFNβ-

1a’ya (Avonex) karşı diğer preparatlara göre NAb seropozitifliği oranının  daha az 

olduğu, özellikle yüksek titrede ve kalıcı nitelikteki NAb’ların, IFNβ tedavisinin 

radyolojik ve klinik etkinliğini azaltabileceği yönünde kısmi ortak görüşe sahiptir. Buna 

karşın, bilimsel ve teknik açıdan, bu yaklaşımı ispatlayacak prospektif, çift kör, 

randomize, kontrollü bilimsel çalışmaların yetersiz olduğu bu nedenle henüz kanıt I 

düzeyinde bilimsel verilerin yeterli düzeyde olmaması genellemeleri olanaksız 

kılmaktadır. Eleştiriler ağırlıklı olarak: bu amaçla yapılan çalışmaların bilimsel 

düzeyinin daha çok sınıf II düzeyinde olması, NAb’ların ve/veya biyolojik aktivite 

tespitinde kullanılan yöntemleri ve NAb tanımlama kriterleri açısından henüz 

uluslararası bir standardizasyonun olmaması yönünde yoğunlaşmaktadır. Bu amaçla 

seçilecek hastalarda, ne zaman, hangi sıklıkla, hangi laboratuar yöntemleri ile bu 

testlerin yapılacağının belirsiz olması, NAb ve/veya biyolojik aktivite kaybına ilişkin 

laboratuar verileri ile hasta seçim ve klinik tanımlama kriterlerinin farklı olması, her bir 

hastanın kendine özgün klinik ve paraklinik özellikleri ile tedavi yanıtlarının farklı 

olması, ve nihayet NAb’ların kötü klinik seyir üzerindeki etkinliğinin açık olmaması 

belirsizliğin diğer nedenleridir11,17. 

Farklı IFNβ preparatlarına karşı gelişen NAb’ların IgG alt tiplerinin farklı 

olması nedeniyle, klinik yanıt üzerindeki olumsuz etkinliği de farklı olduğu öne 

sürülmektedir174. Buna karşın Koch-Henriksen ve ark.180 tarafından,  yapılan bir 

çalışmada, her iki tipteki IFNβ preparatlarına karşı gelişen NAb’ların, hastaların relaps 

oranlarını baz alan klinik yanıtları üzerindeki olumsuz etkileri açısından benzerlik 

taşıdığı gösterilmiştir. NAb varlığında tedavinin değiştirilmesi kararı sonrası, 

uygulunacak yeni tedavi yöntemleri konusunda da henüz net bir uzlaşı yoktur142. MS’li 

hastalarda NAb’ların klinik etkinliğinin değerlendirilmesinde; hastaların  yıllık ortalama 
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relaps oranları, ilk relaps için geçen süre, EDSS skorları ve MRG aktivitesi ölçümleri 

baz alınmaktadır. Özellikle MRG aktivitesi, hastaların tedavi ve klinik yanıtlarının 

izleminde prognostik değerinin daha iyi olması nedeniyle, daha fazla kabul gören bir 

parametre olarak kabul edilmesine  karşın, klinik ve paraklinik sonuçların IFNβ’nın 

tedavi etkinliğini tam olarak yansıtabilirliği de ayrıca tartışmalıdır114,181. Bu amaçla  

yapılan klinik çalışmalarda, özellikle üç yıl ve daha uzun sürelerde NAb pozitifliği 

süren hastalarda yıllık relaps oranlarında, NAb negatif hastalara oranla daha fazla artış 

tespit edildiği160; ayrıca NAb’ların relaps oranına olumsuz etkisinin, kullanılan IFNβ 

preparatından bağımsız gerçekleştiği gösterilmiştir180. Benzer olarak diğer klinik 

ölçümlerden daha objektif, doğrudan ve daha belirgin ölçümleme imkanı sağlaması 

nedeniyle, daha duyarlı kabül edilen MRG aktivitesinin değerlendirilmesini baz alan 

klinik çalışmalarda da, yüksek titrede ve kalıcı özellikte NAb pozitifliği saptanan 

hastalarda, NAb negatiflere oranla, radyolojik olarak gadolinium tutan lezyon sayısı ve 

mevcut lezyonlarda genişleme ile yeni lezyon sayısının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir9,165. IFNβ’nın EDSS üzerindeki etkinliğinin çok açık olmaması, ek olarak  

EDSS ölçümlerinin kısmen subjektif olması nedeniyle, NAb’ların EDSS skoru 

üzerinden klinik etkinliğini tam olarak değerlendirmek zordur4,143. Sorensen ve ark.166 

NAb pozitifliğinin hastalardaki iki relaps arası geçen süreye etkisini tespit etmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, bu süreyi NAb pozitif hastalarda 244 gün, NAb negatif 

hastalarda ise 12 ay olarak tespit etmişlerdir.  

NAb’ların tedavinin klinik etkinliği üzerinde olumsuz etkilerinin açık olmadığı 

yönündeki görüşü destekler çalışmalar da mevcuttur. Örneğin; Reder ve ark.182, IFNβ-

1b  tedavisinin uzun dönemli etki ve güvenirliğinin  araştırılmasını amaçlayan, 16 yıl 

süren çalışmalarında, RRMS’li hastalarda IFNβ-1b tedavisinin klinik yararlanım ve 

güvenirliği yanında, NAb’ların uzun dönemde  hastaların klinik ve MRG sonuçları 

üzerine olumsuz etkinliğinin olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmada, IFNβ-1b tedavisi 

alan 124 RRMS’li hastanın ilk 5 yılda 52’sinde (% 41.9) NAb tespit etmelerine karşın, 

5. yıl sonunda hastaların 25’nde (% 20.2) NAb pozitifliği saptanmıştır. Tüm çalışma 

süresince izleme uygun ve klinik verilerine ulaşılan 80 hastanın başlangıçta 37’si (% 

46.3) NAb pozitif iken, 5. yıl sonunda 18 hastada (% 22.5) NAb pozitifliğinin, çalışma 

sonucunda ise sadece 9 (% 11.3) hastanın NAb pozitifliğinin devam ettiğini 

saptamışlardır. Bu nedenle, başlangıçta NAb pozitif olan hastaların % 76’sında 5 yıl ve 

daha uzun süreler sonunda NAb’ların kaybolduğu, uzun dönemde klinik olası zararının 
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da az olduğu bildirilmiştir. IFNβ-1a tedavisi alan MS’li hastalarda 4 yılı kapsayan, 

plasebo grup içeren randomize bir çalışmada, NAb pozitif grupta NAb negatif gruba 

oranla, MRG aktivitesi ve yıllık ortalama relaps oranlarında, tedavinin 3 ile 4. yılında 

istatiksel farklılıklar olmasına ve özellikle yüksek titredeki NAb’ların klinik etkinlikte 

azalmaya neden olduğunun gösterilmesine karşın, aynı çalışmada NAb pozitif ve 

negatif gruplar arasında hastaların ortalama relaps oranları ve EDSS’leri üzerinde ise 

anlamlı bir fark saptanamamıştır168.  

Schering AG/Berlex firması tarafından, 1996-2002 yıllarında IFNβ-1b tedavisi 

uygulanan MS’li hastalarda, NAb’ların seropozitiflik oranlarını tespit etmek amacıyla 

desteklenen, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’dan, tedavi süreleri ve sayıları 

sırasıyla 3,3 yıl olan 2010, 2,3 yıl olan 2417, 1,7 yıl olan 2271, sonuçta toplam 6698 

hastayı kapsayan bir çalışma yapılmıştır19. Çalışmada NAb’ların tespitinde MxA 

indüksiyon testi kullanılmış ve pozitif NAb titresi tanımlama kriteri olarak da tek bir 

örnekte ≥20 NU/ml NAb varlığı baz alınmıştır. Çalışmanın diğer önemli özelliklerinden 

biri de, Kuzey Amerika ve Avrupa’lı klinisyenlerin NAb’ların laboratuar tanı istem 

gerekçesini sırasıyla, % 94 ve % 91 oranında kötü klinik seyirli hastalar oluşturması 

iken, çalışmanın Avustralya kesitinde NAb tanısı tüm hastalarda gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonucunda Kuzey Amerika ve Avrupa’da kötü klinik seyirli hastalarda en az 

bir kez ≥20 NU/ml NAb seropozitifliğini sırasıyla % 21.3 ve % 27,6; seçimsiz hastaları 

kapsayan Avustralya kesitinde % 37; toplamda ise % 28,9 oranında NAb rapor 

edilmiştir. Bu nedenle Goodin ve arkadaşları19, bu çalışmanın verilerini baz alarak, 

NAb’ların IFNβ tedavisine yanıtsızlığın birincil nedeni olmadığını ve NAb’ların klinik 

prediktif değerliliğinin az olduğunu ileri sürerek, bu verilerin NAb’ların kötü klinik 

seyirle ilişkili olduğu yönündeki görüşü desteklemediğini öne sürmüştür. 
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Tablo 2-6: NAb’ların Klinik etkinliği üzerine yapılan çalışmalar ve sonuçları 

Çalışmalar Yıllık relaps oranı (relapsız yıl)* 

       NAb+                                          NAb- 

MRG sonuçları+ 

( etkinlik azalması) 

Randomize prospektif  

IFNβ MS çalışma Grubu9 1.16♦ 0.50 evet♦ 

PRISMS161 0.80 0.50 evet♦ 

Francis ve ark.168 0.85♦ 0.52 evet♦ 

Kappos ve ark.165 0.97♦ 0.70 evet♦ 

Randomize olmayan prospektif    

Frank.ve ark.183 - - evet♦ 

Perini ve ark.164 - ‡ - 

Malucchi ve ark.13 0.85♦ 0.53 - 

Sorensen ve ark.166 0.64♦ 0.43 - 

Retrospektif çalışmalar    

Boz ve ark.184 0.56♦ 0.27 - 

Malucchi ve ark.6 % 18 relapsız♦ %56 relapsız - 

• Çalışma dizaynı ve tanımlama kriterleri farklı, + Kontrast tutan lezyonlar ve veya T2 

lezyonlarında artış, ♦ Đstatisksel anlamlı (P<0.05), ‡ Yüksek NAb titreleri anlamlı sonuç 

(P<0.05) 
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Anti-IFNβ antikorlarının biyolojik aktivite düzeylerini ve sonuçların klinik 

uyarlanımı belirlenmesinde kullanılacak laboratuar metodları ve bunların 

standardizasyonu ile laboratuar verilerinin klinik uyarlanımına ilişkin uluslararası 

algoritmaların ve yönergelerin oluşturması amacıyla, Avrupa 6. çerçeve programı özel 

hedefli araştırma projeleri kapsamında, MS’de anti-IFNβ antikorları konsorsiyumu 

(NABINMS) kurulmuştur. Bu kuruluş tarafından 2010 yılında yayınlananı makalede4 

(tablo2-8 ve 2-9); NAb deneyleri ve titrelerinin belirlenmesinde, tedavide kullanılmayan 

IFNβ-1a kullanılması önerilmekte; ve çalışma kapsamına dahil edilecek MS hastaları 

klinik statülerine göre 3 gruba ayırmaktadır: Đyi klinik seyir: Relaps yok ve MR 

aktivitesi sınırlı veya yok (kontrans tutan lezyon ve veya yeni T2 lezyonu), Orta 

düzeyli hastalık aktivitesi: Tedavi sırasında bir relaps, MR aktivitesi sınırlı veya yok, 

Kötü klinik seyir: Bir veya daha fazla relaps ve yoğun MR aktivitesi. 

NABINMS konsorsiyumu, farklı IFNβ Preparatlarını NAb titrelerine göre, hastaların 

NAb statülerini aşağıdaki tablo uyarınca sınıflandırılmasını önermektedir4. 

Tablo 2-7:NABINMS Konsorsiyumu NAb Pozitifliği Tanımlama Kriterleri 

 

 

NAb Titresi 

 

 rIFNβ Preparatı 

IFNβ -1a 

 

IFNβ -1b 

Negatif <20 LU <20 LU 

Düşük/orta 20-100 LU 20-400 LU 

Yüksek >100 LU >400 LU 

NABINMS konsorsiyumunun, NAb titrelerinin hastaların klinik statülerine göre 

klinik uyarlanımına ilişkin pratik algoritma önerileri ise aşağıdaki tablo 2-9’da 

belirtilmiştir4. Tedavi başlangıcını baz alarak, uzun döneme yayılan çalışmaların 

sayısının az olması, bu amaçla kullanılan laboratuar metodları ve farklı preparatlar için 

NAb titrelerini tanımlama kriterlerinin değişken olabilmektedir. Özellikle IFNβ-1b ile 

tedavi edilenlerde daha sık olmakla birlikte, NAb’ların geri dönüşümlü olması veya 

kaybolması, tedavinin ilk 6-12. ayında NAb pozitifliği tespit edilen hastaların, IFNβ 

tedavisine daha iyi yanıt vermeleri, NAb’ların tedavinin klinik etkinliği üzerindeki 

rolünü değerlendirilmesinde sorun yaratmaktadır4,19,142. Bu nedenle, NAb’ların klinik ve 
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tedavi etkinliği üzerindeki olası zararlı etkilerinin değerlendilebilmesi için, ortalama en 

az iki yıllık tedavi süresi gerekmektedir20. 

Tablo 2-8: NAb Titrelerinin Klinik Uyarlanımına Đlişkin  Algoritma 

 Đyi klinik seyir Orta düzeyli hastalık 
aktivitesi 

Kötü klinik seyir 

Negatif NAb 
titresi 

 

Laboratuar 

öneri 

12 ay sonra tekrar  et 12 ay sonra tekrar  et Tekrarlama 

Tedavi öneri Değiştirme Mevcut tedaviyi 
değerlendirerek  sürdür* 

Tedaviyi değiştir 

Düşük NAb 
titresi 

 

Laboratuar 
öneri 

3-6 ay sonra tekrar et, 
eğer persistan ise MxA 

düzeyini değerlendir 

3-6 ay sonra tekrar et, eğer 
persistan ise MxA düzeyini 

değerlendir 

Tekrar etme, ek bilgi 
amacıyla MxA düzeyi 

değerlendirilebilir 

Tedavi öneri Eğer MxA biyoaktivitesi 
yok ise, IFNβ harici 

tedavileri değerlendir 

Eğer MxA biyoaktivitesi 
yok ise, IFNβ harici 

tedavileri değerlendir 

Tedaviyi değiştir 

Yüksek NAb 
titresi 

 

Laboratuar 
öneri 

3-6 ay aralıkla tekrar et 3-6 ay aralıkla tekrar et Tekrar etme 

Tedavi öneri Eğer MxA biyoaktivitesi 
yok ise, IFNβ harici 

tedavileri değerlendir 

Eğer MxA biyoaktivitesi 
yok ise, IFNβ harici 

tedavileri değerlendir 

Tedaviyi değiştir 

* Tedavi değiştirme kararı hastanın radyolojik ve klinik bulguları baz alınarak değerlendirilir. 

Bununla birlikte yüksek titrede ve persistan NAb varlığında tedavinin  

değiştirilmesi sonrasında, olası yeni tedavi stratejesinin ne olacağı, nasıl şekilleneceği, 

NAb’lara karşı immünsüpresyonun ve B hücre toleransının tekrar yeniden nasıl 

sağlanacağı konularında da henüz bir uzlaşı mevcut değildir. Bazı gruplar özellikle 

IFNβ-1b tedavisi alan hastalarda NAb varlığına rağmen, bu tedavi sürecinde NAb’ların 

geri dönüşüm eğilimi nedeniyle tedaviye devam edilmesini önermektedir20. Buna karşın  

bazı araştırıcılar, tedavinin IFNβ dışı benzer etkinliğe sahip başka bir tedavi edeci 

protein ile değiştirilmesi yada bir bekleme süresi sonrası tedavinin daha az immünojenik 
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potansiyele sahip bir IFNβ preparatı ile değiştirilmesini önermektedir 14,185. Özellikle 

IFNβ-1b’ye karşı gelişen NAb varlığında, anti-IFNβ antikorlarının zayıf immünolojik 

belleğe sahip olması nedeniyle, tedavinin daha az immünojen olan IFNβ-1a ile 

değiştirilmesinin önerilmesine karşın, bu stratejiyi destekler klinik verilerin az olması ve 

NAb’ların bilinen çapraz immünolojik etkinliği nedeniyle uygulanması 

önerilmemektedir186. NAb varlığında IFNβ dışı tedavi amacıyla, daha çok  mitoksantron 

ve glatiremar asetat kullanılması önerilmekte ise de bu konuda da henüz klinisyenler 

arasında tam bir uzlaşı mevcut değildir. Bu amaçla Van der voort ve ark.187, NAb  

varlığı nedeniyle mitoksantron ile tedavisi değiştirilen 71 hastanın, 17’sinde (% 24), 

ortalama 25 ay NAb varlığının devam ettiğini, özellikle bu hastaların yıllık relaps oranı 

ve özürlülük hızlarında artış olduğunu, IFNβ tedavisi kesilmesi sonrası NAb varlığının 

kötü klinik seyir ile ilişkili olduğunu, bu nedenle hastalarda daha agresif tedavi 

seçeneklerinin kullanılması gerektiğini önermektedir. NAb’ların klinik etkinlik üzerine 

uyarlanımına ilişkin bir başka yaklaşım ise, diğer rekombinant protein bazlı tedavilerde 

uygulanabildiği gibi tedavi dozunun arttırılması yolu ile IFNβ preparatlarına karşı 

bozulan immün toleransın tekrar oluşturulabileceği yönündedir142. NAb oluşumunu 

önlemek veya oluşan NAb’ların immünolojik etkinliğini azaltmak için, alternatif 

yaklaşım olarak metilprednizol ile kombine immünsüpresif tedavi önerilmekte ise de bu 

yaklaşımın da  henüz klinik yararlanımı tartışmalıdır.  

2.8. Laboratuar Tanı 

MS’li hastalarda IFNβ’nın biyolojik ve tedavi etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla şekil 2-6’da şematize edildiği üzere, iki farklı izlem stratejisi  

kullanılabilmektedir. Bunlar, IFNβ’ya karşı oluşan anti-IFNβ antikorlarının saptanması 

ile IFNβ’nın invivo biyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesini içeren moleküler biyoloji 

yöntemleridir. Her iki stratejide de BAb’lar daha çok tarama amaçlı kullanılmakta; BAb 

pozitif hastalardan bir sonraki aşamada NAb testleri veya MxA mRNA ölçümleri 

yapılabilmektedir. Bu amaçla ilk izlem stratejisi anti-IFNβ antikorlarının 

tanımlanmasıdır. Anti-IFNβ antikorlarının kantitasyonunda kullanılan deneyler iki 

kategoriye ayrılır. Bunlar, hasta serumlarında IFNβ’ya bağlanan antikorların 

kantitasyonun yapıldığı BAb deneyleri ile hasta serumlarında IFNβ’nın biyolojik 

etkinliğini nötralize eden antikorların ölçüldüğü nötralizasyon deneyleridir. BAb testleri 
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ile anti-IFNβ antikorlarının IFNβ’ya bağlanma düzeyleri ölçülmesine karşın, NAb 

deneyleri ile bu antikorların IFNβ’yı nötralize etme kapasiteleri  ölçülür. 

Şekil 2-6: Anti-IFNβ Antikorları ve Biyolojik Aktivite Lab. Đzlem Algoritmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi başlangıcı 

6 -12 ay sonra 

BAb 

- + 

12-24. ay 

BAb 

- + 

NAb veya MxA 

- + 

NAb veya MxA 

3-6 ay sonra tekrar 

-  +, 

Tedaviyi değerlendir♦ 

24. ay’da Đzlemi 

sonlandır* 

> 24ay* 

BAb 

+ - 

Đzlemi sonlandır* 

* klinik şüphe (artan hastalık aktivitesi) varlığında testleri tekrar et. 

♦ hastanın en az ardışık iki örneğinde artan ve kalııcı titrelerde NAb varlığı ve veya biyolojik aktivite kaybının kaybının 

Đzleme devam edilebilir 

IFNβ Tedavi Başlangıcı 
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2.8.1. Moniterizasyon Stratejisi 

MS’li hastalarda anti-IFNβ antikorlarının tespiti veya IFNβ’nın biyolojik 

aktivite düzeyi ölçmek amacıyla farklı yöntemler kullanılabilmektedir.  

BAb ve NAb’ların Ölçümü (invitro deneyler): Bab’ların tanısı ve kantitasyonu 

amacıyla;  Capture ELISA (cELISA) ve ticari olarak elde edilebilen indirekt ELISA ile 

Radioimmünoasay (RIA) yöntemleri kullanılabilmektedir. Nab’ların tanı ve 

kantitasyonu amacıyla ise, CPE (hücre kültürü bazlı sitopatik etki deneyi) ve MxA 

protein indüksiyon testleri kullanılmaktadır.  

IFNβ’nın Biyolojik Aktivitesinin Değerlendirilmesi (Đnvivo deneyler, biyolojik 

markerlerin kantitasyonu): Serum proteinlerinin kantitasyonu amacıyla; ELISA, 

FACS ve Kemilüminesens yöntemi (immünokimyasal yöntem) kullanılabilmektedir. 

mRNA kantitasyonu (Gen Ekspresyon Deneyleri) amacıyla ise Real Time PCR yöntemi 

kullanılmaktadır. 

2.8.2. BAb deneyleri 

Tüm Anti-IFNβ antikorları öncelikle BAb özelliği gösterdiğinden ve yüksek 

titrede BAb’ların olası nötralizan kapasitesi nedeniyle, BAb deneyleri daha çok tarama 

amaçlı kullanılmaktadır. BAb pozitif hasta örnekleri bir sonraki aşamada yukarıda 

belirtilen iki strateji uyarınca, NAb veya MxA mRNA varlığı ve kantitasyonu yönünden 

incelenir. RIA yöntemi BAb’ların laboratuar tanısında analitik duyarlılığa en yüksek 

yöntem olarak kabul edilir188.  Fakat, bu yöntemin kullanım güçlükleri nedeniyle, 

günümüzde daha çok solid fazlı immünometrik (ELISA, immünoblot) yöntemler tercih 

edilmektedir. Buna karşın, antikorların genellikle protein üzerindeki epitoplarına linear 

ve konfirmasyonel bağlanma özelliği göstermesi nedeniyle, ELISA metodunun doğası 

gereği deney kuyucuklarının IFNβ ile kaplanması sırasında, IFNβ’nın konfirmasyanel 

ve linaer yapısında değişikler ile kümeleşmeler meydana gelmektedir. Bu durum hasta 

serumunda var olan BAb’ların IFNβ’ya bağlanma afinitesini düşerebilmesi yanında 

spesifik olmayan BAb’larında IFNβ’ya bağlanması sonucu yalancı pozitifliklere sebep 

olabilmektedir188.    

ELISA metodu ile BAb’ların tespiti özetle, önce yüzeyi IFNβ ile kaplanmış 

plastik mikrokuyucuklara hasta serumlarının eklenmesi, BAb içeren hasta serumlarının 

kuyucuklardaki IFNβ’ya bağlanması ve yıkama sonrası uzaklaşmayan BAb’ların 

sonraki aşamada, ortama eklenen enzim ile konjuge edilmiş anti-insan IgG’leri ile 
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bağlanması ve bu ortama enzime özgün subsratın eklenmesi ile oluşan pozitif enzimatik 

reaksiyonunun absorbansının spektrofotometrede ölçülmesi aşamalarından ibarettir. 

Yöntemin indirekt ve antikorların yakalanması (capture, cEIA) şeklinde tanımlanan iki 

uygulaması mevcuttur. Đndirekt ELISA’da antijen direkt olarak plağa bağlandığından 

kısmen konfirmasyonunda denatürasyon ve dağılma meydana gelmekte, bu nedenle 

düşük afiniteli BAb’ların tanımlanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. cELISA 

yönteminde, antijenin konfirmasyonel ve linear yapısı daha stabil kaldığından, 

antikorlar antijene daha yüksek afinite ile bağlanabilmektedir. Bu nedenle cELISA 

yönteminin duyarlılığı indirekt ELISA’ya göre daha yüksektir. Her iki yöntemin analitik 

duyarlılıkları, tekrarlanabilirlik ve uygulanabilirlikleri ile performanslarının benzer 

olmasına karşın, cELISA’da plağı kaplamak için gerekli olan monoklonal antikorların 

ticari olarak elde edilememesi, indirekt ELISA’nın ise ticari olarak ulaşılabilir ve 

standardizasyon imkanının olması, bu yöntemin en azından rutin klinik laboratuarlarda 

kullanımını daha uygun kılmaktadır20.  

RĐPA ve Colmn Deneyleri: 

Her iki yöntem, deney düzeneğindeki radyoaktif işaretli IFNβ’ya karşı hasta 

serumlarındaki BAb’ların bir dedektör vasıtasıyla saptanarak kantitasyonu esasına 

dayanır. Yöntemlerin radyoaktivite içermesi rutin laboratuar uygulamalarını 

sınırlamaktadır. 

2.8.3. Nötralizasyon (NAb) Deneyleri  

NAb’ların kantitasyonu ve tanısı amacıyla kullanılan yöntemler, CPE ve MxA 

protein indüksiyon testleridir. Gerek NAb’lar gerekse NAb özelliği göstermeyen anti-

IFNβ antikorları, IFNβ’ya bağlanabilmelerine ve konvansiyonel antikor deneyleri ile 

(ELISA, Westren Blot) tespit edilebilmelerine karşın, NAb’ların nötralizasyon 

kapasitesilerinin ölçülmesinde hücre bazlı biyolojik yöntemler kullanılır. Kısaca 

immünolojik deneyler, NAb veya diğer anti-IFNβ antikorlarının biyolojik varlığını 

göstermesine karşın, hücre bazlı deneyler (CPE, MxA indüksiyon testi) bu antikorların 

immünolojik etkinliğinin ölçülmesine imkan sağlar. IFNβ hücre içinde nükleus 

düzeyinde, immünolojik özelliğe sahip yüzlerce gen ürününün sentezini aktive eder. 

Nötralizasyon deneyleri, NAb’ların IFNβ’nın belirtilen immünolojik fonksiyonları 

üzerindeki inhibisyon kapasitelerinin değerlendirilmesine imkan sağlar21,143. IFNβ’nın 

biyolojik etkinliğini göstermesi reseptör aktivasyonuna bağlıdır. NAb’ların varlığında 
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IFNβ’nın reseptör fonksiyonunun inhibe olması, biyolojik ve tedavi etkinliğinde de 

azalmaya neden olabilmektedir. IFNβ stimulasyonuna yanıt olarak sentezlenen, β2 

mikroglobulin, neoprotein, 2’-5’oligoadenilat sentetaz (OAS), TRAIL ve myxovirus 

dirençli proteinler (MxA ve MxB) gibi ISRE’lerin varlığı ve düzeyinin gösterilmesi, 

IFNβ ile reseptörü arasındaki etkileşim oranını gösterir. Nötralizan antikor varlığında 

IFNβ’nın hücre yüzey reseptörüne bağlanması ve aktivasyonu engellendiğinden, bu 

moleküllerin sentezi de, nötralizasyonun kapasitesi oranında azalmakta veya inhibe 

olmaktadır. Sonuç olarak, IFNβ’nın biyolojik aktivitesinin ölçülmesinde kullanılan 

yöntemlerde, IFNβ’nın indüklediği antiviral etkinliğin ölçülmesinden yararlanılır. NAb 

varlığı ve titreleri, IFNβ’nın tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli 

olduğundan, bu amaçla kullanılan yöntemlerin standardizasyonu da kritik öneme 

sahiptir. 

2.8.3.1. Sitopatik Etkinlik Deneyi (CPE) 

CPE deneyinde, NAb’ların IFNβ’nın antiviral aktivitesini nötralize etme 

kapasitesi ölçülür. Normalde sitopatik etkinliğe sahip bir virüsün varlığı ve 

kantitasyonu, virüse duyarlı hücre kültürlerinde üretilmesi sonucu, hücre kültüründe 

oluşturduğu sitopatik etkinliğin ölçülmesi ile hesaplanır. Eğer virüsün ürediği hücre 

kültürü ortamına IFNβ eklenirse, IFNβ’nın antiviral özelliğinden dolayı, virüsün 

üremesi inhibe olacağından, hücre kültürü ortamında virüsun sitopatik etkinliği tespit 

edilemez. Buna karşın bu deney düzeneğine, NAb pozitif hasta serumu eklenirse, 

tersine IFNβ’nın antiviral etkinliği inhibe olacağından, virüsün sitopatik etkinliği tespit 

edilebilir. CPE deneyi, sitopatik etkinliğe sahip bir vürüsün üretildiği hücre kültürü 

ortamına, belirli oranlarda IFNβ ve hasta serumu eklenmesiyle, hasta serumlarındaki 

anti-IFNβ antikorlarının, IFNβ’nın antiviral etkinliğini nötralizasyon kapasitesine 

paralel olarak virüsün artan sitopatik etkinliğinin kantite edilerek ölçülmesi esasına 

dayanır21. Deneyde hasta serumunda IFNβ’ya karşı oluşmuş NAb varlığında, IFNβ’nın 

antiviral etkinliği nötralize olacağından bu nötralizasyon derecesine paralel olarak 

virüsün üremesi ile oluşan sitopatik etkinlik kantite edilerek ölçülür. Sonuç olarak, 

hücre kültürü ortamındaki virüsün sitopatik etkinlik derecesi, hasta serumlarında 

IFNβ’ya karşı oluşmuş nötralizasyon antikor kapasitesi ile orantılı olarak tespit edilir. 

Özetle, CPE deneyinde, IFNβ’nın antiviral etkinliğinden faydalanılarak biyolojik 

aktivasyonunun ölçümü söz konudur. 
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CPE deneyinlerinde virüs olarak EMCV (Encephalomyocarditis virüs) ve A549 

(human lung carcinoma cells) hücreleri kullanılmaktadır21. Ayrıca bu hücreler yerine, 

human Wistar Institute Susan Hayflick (WISH) hücreleri ve Sindbis virüs yada WISH 

hücreleri ile vesicular stomatitis virüs de kullanılabilmektedir93,189. Kantitasyon 

sonuçları LU (Laboratory Unit) cinsinden ifade edilir. NAb titrelerinin 

hesaplanmasında, DSÖ önerileri doğrultusunda, IFNβ’nın virüsün sitopatik etkinliği 

üzerindeki % 50 azalmayı 1LU NAb cinsinden hesaplamaya imkan sağlayan Kawada 

formülü kullanılır. Genellikle 20 LU/ml ve üstündeki NAb titreleri pozitif titre olarak 

kabul edilir. Yöntemin en önemli avantajı duyarlılığının yüksek olması ve IFNβ’ya 

karşı kompleks hücresel cevapları değerlendirebilme imkanı sağlamasıdır21. Deneyin 

dezavantajlarından biri, hasta serumlarında IFNβ’nın sentezini inhibe edici etkinliğe 

sahip IL-6 ve IFN-α sitokinlerin bulunabilmesidir21,143. CPE deneyi ile IFNβ’nın 

antiviral etkinliği ölçüldüğünden, antiviral etkinliğin, IFNβ’nın MS üzerindeki tedavi 

edici mekanizmalarını tam yansıtmadığı; bu nedenle antiviral ölçümlerin, IFNβ’nın 

tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde yararlı bir tanı parametresi olmadığını da 

savunan araştırıcılar vardır142. CPE deneyinde kullanılan hücre ve virüslerin, endojen 

toksisite düzeyi ve antiviral aktivite ölçümleri, deneyin güvenirliği ve duyarlılığı için 

kritik öneme sahiptir. Yöntemde virüs ve hücre içeren plaklara farklı oranlarda eklenen 

IFNβ, yöntemin laboratuarlar arası standardizasyonunu zorlaştırmaktadır188. Hasta 

serumlarına eklenen IFNβ miktarı arttıkça, hastada var olan antikorların nötralizasyon 

kapasitesi azalarak, yalancı negatif sonuçların alınmasına, buna karşın IFNβ’nın 

gereğinden az kullanımı yalancı pozitifliğe neden olabildiğinden, CPE deneyinin tedavi 

amacıyla kullanılmayan, IFNβ-1a ile uygulanması önerilmektedir4. CPE deneyi 

IFNβ’ya karşı oluşan NAb’ların tanısında altın standart olarak kabul edilmesine karşın, 

deney için özel laboratuar donanımı ve ekipman gerektirmesi, zaman alıcı olması, 

yoğun işgücü gerektirmesi yanında potansiyel biyolojik zararlı etkileri nedeniyle, rutin 

klinik laboratuarlarda uygulanması sınırlı ve zordur20.  

Yapılan çalışmalarda ≥20 LU antikor titrelerinin, gerek laboratuarlar arası 

sonuçların uyumu gerekse IFNβ’nın biyolojik aktivitesinde azalmaya neden 

olabildiğinin gösterilmesi nedeniyle klinik açıdan eşik değer olarak kabul edilir21. NAb 

pozitifliği (≥20 LU) saptanan bir hastadan, NAb titrelerindeki azalış ve artışın izlenmesi 

amacıyla, ardışık ikinci bir deneyin yapılması önerilmekte, yapılan ikinci deneyde NAb 

titrelerindeki artış ve azalış miktarının belirlenmesi, sonuçların klinik açıdan 
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değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.  Ortalama altı ay aralıkla, ardışık yapılan iki 

test ile 20 LU/ml NAb pozitifliğinin saptanması NAb varlığı olarak kabul edilmekte. 

100 ve/veya 200 LU/ml NAb pozitifliği ise yüksek titre olarak 

değerlendirilmektedir190. Hastanın ardışık ikinci serum örneğinde bir öncekine göre  

≥45 LU/ml titrede NAb artışının saptanması, biyolojik aktivite kaybının devam ettiğini 

ve serolojik olarak kalıcı NAb varlığınını gösterir. NAb deneyleri için gerekli olan hasta  

serum örnekleri, hastanın son IFNβ enjeksiyonunu takiben en az 24 saat sonra  

alınmalıdır.  

2.8.3.2. MxA Protein Đndüksiyon Deneyi 

Nötralizan antikorların kantitasyonu ve tanısı amacıyla kullanılan ikinci yöntem, 

MxA protein indüksiyon deneyidir. Yöntem, IFNβ’nın reseptör aktivasyonuna parelel 

olarak indüklenen hücresel MxA proteininin varlığı ve miktarının, hasta serumlarında 

ölçülmesi esasına dayanır21,191.  Bu nedenle hasta serumlarında ölçülen MxA miktarı 

IFNβ’nın biyolojik aktivasyon düzeyini gösterir. Deneyde, hasta serumları önce A549 

hücreleri içeren ELISA plaklarında 12-24 saat inkübe edilir. Đnkübasyon sonrası 

hücreler parçalanarak, MxA proteinin varlığı ve konsantrasyonu ELISA yöntemi ve 

Kawada formülü kullanılarak ölçülür20,21. Yöntem, son yıllarda hücrelerin lizizi sonucu 

açığa çıkan MxA’nın ölçülmesinde ELISA yerine, hücrelerdeki MxA’nın, mRNA 

düzeyinde ölçülmesine imkan veren, Real-Time PCR yöntemi ile modifiye edilerek de 

uygulanabilmektedir191. MxA protein indüksiyon deneyi oldukça duyarlı ve özgüldür. 

CPE deneyinden daha kısa sürede analiz imkanı sağlaması, daha az donanıma ihtiyaç 

duyulması, virüs kullanımına gerek olmaması, CPE bazlı deneylere göre laboratuarlar 

arası farklılıkların ve yalancı negatiflik oranlarının nispeten daha az olması gibi 

avantajları vardır. Bununla birlikte, MxA protein indüksiyon testlerinin hücre bazlı 

olması ve inkübasyon sonrası MxA proteinlerinin tespiti için ELISA metodu 

kullanıldığında, ticari olarak eldesi mümkün olmayan anti-human MxA antikorlarına 

ihtiyaç duyulması; RT-PCR yöntemin ise yine hücre bazlı ve pahalı olması nedeniyle 

rutin klinik laboratuarlarda uygulanması zordur. Nadiren de olsa MxA proteinlerin 

kantitasyonu amacıyla Flow sitometri metodu kullanılabilmektedir162. 

. 
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2.8.4. MxA mRNA Kantitasyon Deneyi (Gen Ekspresyon Deneyleri) 

MS’li hastalarda IFNβ’nın biyolojik ve tedavi etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla kullanılan yöntemlerden biri de, IFNβ’nın biyolojik aktivitesinin ölçülmesi 

esasına dayanır. Bu amaçla serum proteinlerinin ve MxA mRNA’nın kantitasyonu 

yapılmaktadır. Serum proteinlerinin kantitasyonuna dayanan laboratuar yöntemlerinin 

duyarlılığının ve özgüllüğünün düşük olması yanında uygulanmasındaki zorluklar 

nedeniyle, rutin laboratuarlarda bu amaçla kullanımı sınırlıdır. Günümüzde MxA 

mRNA kantitasyonu amacıyla, RT-PCR yöntemi tercih edilmektedir. MxA, IFNβ’nın 

invivo biyolojik etkinliğini, şekil 2-7’de gösterildiği gibi, anti-IFNβ antikorlarıyla 

(BAb, NAb) ve nadiren diğer faktörlerle ilişkili reseptör aktivasyonun engellenmesi 

sonucu gelişen biyolojik aktivite kaybını en iyi yansıtan laboratuar tanı belirtecidir. Bu 

amaçla MxA mRNA ekspresyon deneyi, IFNβ tedavisi uygulanan MS’li hastaların  kan 

örneklerinde, IFNβ enjeksiyonu sonrası IFNβ’ya spesifik yanıt olarak indüklenen, MxA 

geninin mRNA’sının ekspresyon düzeyinin, bir moleküler biyoloji yöntemi (RT-PCR) 

kullanılarak ölçülmesi esasına dayanır22,177,178. Günümüzde MxA mRNA ekspresyon 

deneyleri, anti-IFNβ antikorlarıyla ilişkili biyoaktivite kaybının gösterilmesinde en sık 

tercih edilen laboratuar yöntemi olması yanında, rutin klinik pratikte IFNβ’nın klinik ve 

tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla da kullanılabileceği önerilmektedir 22-

25,28,178. MxA mRNA ekspresyon düzeyleri, IFNβ tedavisine yanıtsız hastaların 

tespitinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olup, tek bir IFNβ enjeksiyonu sonrası 

MxA mRNA ölçümü, hastalarda IFNβ tedavisine yanıt düzeyi ve IFNβ’nın biyoaktivite 

düzeyi ile korelasyon gösterir23-25,178.  

Bu yöntemin en büyük avantajı, hastada IFNβ tedavisine karşı invivo biyolojik 

yanıtları tanımlayabilmesi ve IFNβ enjeksiyonu öncesi ve sonrası MxA mRNA gen 

ekspresyon düzeyindeki büyük farklılıkları nispeten basit düzeyde değerlendirebilme 

imkanı sağlayabilmesidir24,163,192. MS’li hastalarda IFNβ enjeksiyonu sonrası MxA 

mRNA düzeyleri, kullanılan IFNβ preparatlarına bağlı olarak 3 ile 15 saat arasında artış 

göstermekte, 15. saatten sonra tekrar düşmeye başlamaktadır. Bu nedenle, MxA mRNA 

gen ekspresyonu analizi için hasta kanlarının son IFNβ enjeksiyonunu takiben en az 9, 

en geç 15 saat, ortalama 12 saat içinde alınması gereklidir191. CPE deneyinde kullanılan 

virüs tipi, miktarı ve virüse duyarlı hücre serilerinin laboratuarlar arasında farklılıklar 

içermesi, deneyin duyarlılığını ve sonuçları etkilemektedir. Ayrıca hasta serumlarında 

antikor dışında, IFNβ’nın antiviral etkinliğini nötralize eden başka faktörlerin 
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bulunabilmesi, yalancı pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle hasta 

serumlarının, olası yalancı negatiflikleri engellemek amacıyla, endojen toksitite  ve 

antikor dışı inhibitörler yönünden test edilmesi gerekmektedir21. Buna karşın Mxa 

mRNA gen ekspresyonu, gerek MxA proteininin tip-1 interferonlara karşı spesifik 

olarak indüklenmesi gerekse deney sonuçlarının direkt olarak, IFNβ’nın hücre yüzey 

reseptörüne etkisini ölçebilme imkanı vermesi nedeniyle daha spesifik analiz imkanı 

sağlamaktadır193. Aynı zamanda MxA gen ekspresyonu, biyolojik aktiviteyi inhibe edici 

spesifik mekanizmaların ölçülmesinden ziyade, totalde biyolojik aktiviteyi ölçmesi 

nedeniyle de analitik  duyarlılığı diğer biyolojik deneylerden daha iyidir6. RT-PCR 

yönteminin; uygulanması için özel laboratuara ihtiyaç duyulmaması, teknik alt yapı ve 

ekipman ihtiyacının daha az olması, ticari olarak elde edilebilirliği, uygulamasının daha 

kolay, sonuçların analizinin daha kısa sürede yapılabilmesi ve laboratuarlar arası 

standardizasyonun daha kolay sağlanabilir olması nedeniyle de, klinik rutin 

laboratuarlar için kullanımı daha uygundur. MxA mRNA ölçümleri; IFNβ ve reseptörü 

arasındaki ilişkiyi göstermekte daha fazla analitik duyarlılığa sahip olmasına karşın,  

son IFNβ enjeksiyonu ile hastalara ait kan örneklerinin toplanması arasındaki zamanın 

kısıtlı olması, maliyet ve klinik yanıtlara ilişkin verilerin henüz yeterli düzeyde 

dökümante edilmemiş olması,  yöntemin dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

IFNβ tüm dünyada MS tedavisinde geniş bir kullanım alanına sahip olmasına 

karşın esasen ilacın klinik yararı ve toksisitesine ilişkin moleküler mekanizmaları henüz 

tam bilinmemektedir. Bu amaçla, yukarıda anlatılan izlem stratejilerinden farklı olarak, 

IFN stimulan genlerin (ISG) transkripsiyonel düzeyde ekspresyon düzeylerinin 

moleküler yöntemlerle ölçülmesine imkan veren gen eskpresyon çalışmaları 

yapılabilmektedir. ISG’lerin  sentez düzeylerinin moleküler yöntemlerle ölçülmesi, 

hastaların bireysel bazdaki tedavi etkinliğini daha geniş bir yelpazede değerlendirmeye 

imkan sağladığından daha yararlı olabileceği, keza bireysel bazda tedavi yanıtlarındaki 

farklılıkların biyolojik ve moleküler düzeyde, kantitatif farklılıklardan ziyade kalitatif 

farklılıklardan kaynakladığı belirtilmektedir. IFNβ’nın invivo biyolojik etkinliğinin 

saptanması amacıyla MxA dışında, IFI27 (Interferon, alpha-inducible protein 27) ve 

CXCL10, (Chemokine C-X-C motif ligand 10), matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) ve 

doku matriks metalloproteinaz inhibitörü-1 (TIMP-1) arasındaki ekspresyon oranın 

saptanmasına yönelik biyomarkerlerin de, IFNβ’nın biyolojik yanıt düzeyinin 
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ölçülmesinde kullanılabileceği, ayrıca CXCL10’nun  ELISA yöntemi ile ölçülebilir 

olmasının da rutin klinik laboratuarlar için avantaj teşkil edebileceği belirtilmektedir 194.  

Đdeali; yakın gelecekte gerek hastalığın doğası gereği immünopatogenezindeki 

bireysel farklılıklara gerekse seçilecek tedavi rejimi ve tedavi yanıt düzeylerinin 

şekillenmesinde, kritik öneme sahip tekli nükleotid gibi genetik polimorfizimlerin 

tespitine de imkan veren farmakogenomik esaslı tanı yöntemlerinin geliştirilmesidir.  

Sonuç olarak, NAb’ların kalıcı oluşu ve titresi klinik  yanıt düzeyinin belirlenmesi ve 

tedavinin değerlendirilmesinde önemli bir parametre olduğundan, bu amaçla 

kullanılacak laboratuar yöntemleri, NAb varlığı ve titrelerinin tanımlama kriterleri ile 

benzer şekilde bu amaçla kullanılacak moleküler biyoloji yöntemlerinin de uluslarası 

standardizasyonu kritik öneme sahiptir. 
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Şekil 2-7:MxA mRNA düzeyleri ile anti-IFNβ antikorları arasındaki neden sonuç ilişkisi 
(şematik gösterim) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, IFNβ’nın biyolojik ve klinik etkinliği 

üzerine oluşacak ilaca özgü antikorların etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bu  

çalışma kapsamındaki tüm deneyler, 23.03.07 - 26.07.2010 tarihleri arasında, Đstanbul 

Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı Viroloji ve Temel Đmmünoloji Bilim Dalına ait laboratuarlarda gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Olgular 

MS’li hastalarda, farklı IFNβ preparatlarına karşı oluşan BAb seropozitifliği 

oranları ve MxA düzeyleri ile laboratuar bulgularının klinik uyarlanımını 

değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma, McDonald  ve Poser kriterleri uyarınca 

MS tanısı almış, IFNβ tedavisi uygulanan, 155’i kadın ve 63’i erkek toplam 218 hastayı 

kapsamaktadır. Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A.B. Dalı 

tarafından tedavisi ve klinik izlemi yapılan hastaların, ortalama yaşları 34.8 (standart 

deviasyon, 9,9); hastalık süreleri 7,2 yıl (standart deviasyon, 5,1) ve tedavi süreleri ise 

3.6 yıl (standart deviasyon, 3,0) olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 218 hastanın serum 

örneğinde BAb, bu hastaların da 128’den ise MxA mRNA ölçümü gerçekleştirilmiştir. 

BAb ve MxA mRNA düzeylerinin korelasyonunun saptanması için, eş zamanlı çalışılan 

123 kan örneği irdelenmiştir. Laboratuar bulgularının klinik uyarlanımı ve etkinliğinin 

saptanması amacıyla, EDSS, MRG ve yıllık relaps oranları gibi klinik parametlerine 

ulaşılabilen hastalardan, BAb’ı tespit edilen 86 ve MxA mRNA düzeyleri tespit edilen 

48’inin laboratuar ve klinik verileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, MxA mRNA düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılan komperatif Ct metodu uyarınca, hastaların MxA mRNA 

düzeylerinin hesaplanabilmesi ve eşik değerin tespit edilerek, normalizasyon oranlarının 

belirlenmesi amacıyla, 30 sağlıklı kişi ile 25 IFNβ tedavisi almamış MS’li hastadan 

oluşan kontrol grupları oluşturulmuştur. Sağlıklı kontrol grup, kronik bir hastalığı 

olmayan ve özellikle son bir hafta içerisinde viral üst solunum yolu infeksiyonu 

geçirmemiş, yaşları 15 ile 58 arasında değişen (ortalama 30.8), 17 erkek ve 13 kadından 

oluşturulmuştur. Ortalama 5 yıldan beri MS tanısı ile izlenmekte olmasına karşın, 

hastalığı süresince hiçbir şekilde IFNβ tedavisi almamış kişilerden oluşan hasta kontrol 

grubu ise, yaşları 21 ile 57 arasında değişen (ortalama 30.8), 10’u erkek ve 15’si kadın 

toplam 25 hastadan oluşturulmuştur.  
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3.2. Kan Örneklerinin Toplanması, Nakli ve Saklanması 

BAb seropozitifliğinin saptanması amacıyla, IFNβ tedavisi almakta olan 

hastalardan serum örnekleri toplanmıştır. Hastaların venöz kanları, bu amaçla kullanılan 

tüplere alınarak (13x100'lük 5 mL Vacutainer plastik SST  jelli tüp, Kod VT 367955 

Becton Dickinson), 4000 g’de 5 dk. çevrilmiş; ayrılan serum örnekleri steril tüplere 

aktarılmış ve çalışma gününe kadar -20°C‘de saklanmış, gerektiğinde +4°C koşullarında 

laboratuara transportu sağlanmıştır. IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla, IFNβ tedavisi almakta olan hastalardan tam kan örnekleri 

alınmıştır. Hasta kan örneklerinin, hastaya son IFNβ enjeksiyonunu takiben en erken 8, 

en geç 15, ortalama 12 saat (8-15 saat) içerisinde alınmasına dikkat edilmiştir. RNA 

hızla yıkıma uğrayabilen bir molekül olduğundan, hastaların kan örneğindeki RNA’nın 

stabilitesini sağlamak amacıyla, Paxgene™ Blood RNA (PreAnalytix A QIAGEN / BD 

Company) tüpleri kullanılmıştır.  Bir kan alma seti ile kan alma prosedürüne uygun 

olarak hastaların venöz kanları toplanmış, alınan kan örnekleri eğer aynı gün bir 

laboratuar işlemine tabi tutulmayacaksa, oda ısısında 1-3 gün, gerektiğinde + 4°C’ de 3-

5 gün,  ya da -20°C’de en fazla 3 ay süreyle saklanmıştır. Tercihen -20°C’de saklanan 

kan örneklerinden RNA eksraksiyonu yapılarak elde edilen RNA ekstratlarının -

20°C’de saklanmasına dikkat edilmiştir. Toplanan kan örneklerinin laboratuara 

transportu -20°C koşullarında sağlanmıştır.  

3.3. Anti-IFNβ BAb ELISA 

Çalışmamızda IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, IFNβ’ya karşı oluşan IgG 

tipindeki BAb’ların varlığı ve titresini tespit etmek amacıyla, indirekt ELISA metodu ile 

çalışan ticari kit (BÜHLMANN / Switzerland EK-IFN96 Wels,  LOT: 2912, CE, IVD)  

kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce, liyofilize haldeki sırasıyla; 500, 200, 80 ve 

20 BTU (Bühlmann Titer Units) anti-IFNβ antikorlarını içeren kalibratör A, B, C ve D 

ile düşük ve yüksek konstrasyonlarda antikor içeren pozitif kontroller, inkübasyon 

tamponu ile sulandırılıp, vorteks’de karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

ELISA prensibi ve üretici firmanın önerisi doğrultusunda, her hastanın serum örneğini, 

kalibratörler ve kontrollerin çift çalışılmasını sağlayacak şekilde, deney planlanmıştır. 

IFNβ ile kaplı kuyucukları içeren ELISA plakları çalışma öncesi, yıkama solüsyonu ile 

iki kez yıkanmıştır (ELISA Yıkama Cihazı, PW 40, Sanofi Pasteur). Önceden 

hazırlanan çalışma taslağı uyarınca, sırasıyla negatif kontrol, kalibratörler, düşük ve 
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yüksek pozitif kontroller inkübasyon tamponu ile 1/50 oranında sulandırılırak 30 dk. 

oda ısısında bekletilen hasta serumlarından, 100’er µl, IFNβ ile kaplanmış plastik 

kuyucuklara eklenmiştir. Üzeri örtülerek, 2-8°C’de iki saat inkübe edilen plaklar bu süre 

sonunda 300 µl yıkama tamponu ile üç kez yıkanmış ve kuyucuklara 100’er µl 

peroxidase (HRP) ile işaretlenmiş anti-human IgG antikoru eklenerek plaklar 2-8°C’de 

iki saat yeniden inkübe edilmiştir. Đnkübasyon süresi tamamlanınca, plaklar 300 µl 

yıkama solüsyonu ile üç kez yıkanmıştır. Sonraki aşamada enzim işaretli antijen-antikor 

kompleksinin oluşturduğu kromojenik reaksiyonu ölçmek için, her bir kuyucuğa 100’er 

µl TMB substrat (3′,5,5′-tetramethylbenzidine substrate) eklenmiş ve plaklar üzerleri 

kapatılarak, 800-1000 rpm hızla çalışmaya ayarlanan, bir rotatör (Heidolph UNĐMAX 

2010) üzerinde 30 dk. inkübe edilmiştir. Đnkübasyon sonrası ELISA reaksiyonu, her bir 

kuyucuğa 100’er µl stop solüsyonu (0.25  M H2SO4 ) eklenip durdurularak, reaksiyon 

sonrası oluşan kolorometrik renk değişikliği, 450 nm’lik filtrelerde  bir 

spektrofotometre (ELISA okuyucusu, Sunrise, Tecan) ile ölçülmüştür.     

Deney sonucunda kontrol, kalibratör ve hasta serumlarına ait absorbans 

değerleri kaydedilmiştir. Hasta serumlarında ölçülen absorbansa karşılık gelen BAb 

titrasyonunu hesaplamak için kalibratörlerin baz alındığı log-linear bir eğri çizilmiştir. 

Ordinat ekseninde, apsiste sırasıyla 20, 80, 200 ve 500 BTU’ya karşılık gelen noktalar 

işaretlenerek log-linear bir eğri oluşturulmuştur. Hasta serumlarının absorbans 

değerlerine karşılık gelen antikor titrasyonları, oluşturulan bu eğri baz alınarak her bir 

hasta için tek tek hesaplanmıştır. Testin ölçme aralığı aralığı 20-500 BTU olup, üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda, BAb pozitifiği için belirlenen eşik değer ≥50 BTU, 

klinik olarak anlamlı BAb titresi ≥80 BTU olarak belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada  

NAb testlerinin yapılması için uygun görülen BAb titresi ise ≥30 BTU olarak 

önerilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen hastalara ait BAb sonuçları  Tablo 3-

1’deki örnek  uyarınca rapor edilmiştir.  
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Tablo 3-1: BAb Sonuç Bildirim Formu 

 

3.4. MxA mRNA Gen Ekspresyonu  Deneyi (RT-PCR) 

Bu çalışma kapsamında, IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda IFNβ’nın biyolojik 

etkinlik düzeyinin saptanması amacıyla MxA’nın kodlandığı genin mRNA’sının 

ekspresyon düzeyinin kantitatif olarak  ölçülerek değerlendirilmesine imkan veren Real-

Time PCR (RT-PCR) yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin esası, bir fizik prensibi olan, 

FRET (fluoresans rezonans enerji transfer) kuramı ile bir moleküler biyoloji prensibi 

olan, Taq DNA polimeraz enziminin 5’-3’ yönündeki ekzonükleaz akitivitesine 

dayanır195,196. FRET prensibi, farklı dalga boylarına sahip iki floresan boyanın 

birbirlerine yakın bir mesafede iken, kısa dalga boyuna sahip boyanın yaydığı enerjinin, 

daha uzun dalga boyuna sahip diğer bir taşıyıcı boya tarafından emisyona uğratılarak, 

floresans vermesinin engellemesini esas alır. Taq DNA polimerazın 5’-3’yönündeki 

ekzonükleaz aktivite ise, DNA sentezi ve zincirinin uzaması sırasında, primer zincirin 

üzerinde bulunan floresans probların zincirin sentezinin devam etmesini sağlamak için, 

belirtilen enzimin probu kırması sonucu, raporterin baskılıyıcı molekülden uzaklaşarak 

ayrılması ve bu esnada floresan yayması esasına dayanmaktadır195,196. Sonuçta, serbest 

kalan kısa dalga boylu boya molekülü, PCR’ın her döngüsündeki amplikon miktarına 

paralel olarak floresan ışıma yaymaya başlar. Yayılan bu floresansın da bir dedektör 

vasıtasıyla emisyona uğratılıp, bir bilgisayar programı aracılığıyla sayısal bir değere 

dönüştürülmesi yöntemin esasını oluşturur. Bu çalışmada, hidrolize ve iki yönlü 

oligoprob özelliği gösteren 5’nükleaz TaqMan® (Applied Biosystems) prob sistemi 

kullanılmıştır. TaqMan® prob sisteminde kullanılan probların 5’ve 3’ uçları florokrom 

içermektedir. Hedefin (MxAmRNA) 5’ucu raportör florokrom olarak FAM (6-

carboxyfluorescin), internal kontrolün (GAPDH, Gliseraldehit 3 Fosfat Dehidrogenaz) 

5’ucu JOE (2,7-dimethoxy-4,5-dichloro-6-carboxyfluorescein) ve her iki probun 3’ucu 

ise baskılıyıcı, florokrom olarak TAMRA (6-carboxytetramethylrhodamine) 

BAb -SONUÇ 
(BTU) 

(Hasta Değeri): 

 
Referans 
Aralığı-

Açıklamalar 

Testin Linear Kantitasyon 
Aralığı: 

20-500 BTU 

Eşik Değeri ≥ 50 BTU 

Klinik Açıdan Anlamlı Titre > 80 BTU 
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içermektedir. Aynı zamanda reaksiyonda kullanılan raporter sinyalinin normalizasyonu 

sağlamak ve eşik döngüyü (CT) saptamak için gerekli olan bazal ışımanın 

sağlanmasında, pasif referans boya olarak da ROX (6-carboxy-X-rhodamine) 

kullanılmıştır.  

Bir PCR reaksiyonu bazal, belirsiz, eksponential, linear ve plato fazlarından 

oluşur. PCR reaksiyonun doğası gereği, nükleik asit miktarının her döngüde (n) bir 

öncekine göre 2n (n= 1,2,3, . . . n) olacak şekilde artması beklenir. RT-PCR yönteminde, 

bir genin ekspresyon düzeylerinin veya örnekteki başlangıç nükleik asit miktarlarının 

belirlenmesi için, erken eksponential faz baz alınır195,197. Bir PCR reaksiyonun her 

döngüsünde, bir önceki döngüye göre amplikon miktarındaki artış oranı, PCR’ın 

verimliliği olarak ifadelendirilir.  Her PCR döngüsünde amplikon miktarının bir önceki 

döngüye göre  2n  şeklinde arttığı varsayılan, optimal bir PCR reaksiyonun etkinliği % 

100 olarak kabul edilir. Eşik döngü (threshold cycle = CT) herhangi bir biyolojik 

materyalin bir birimindeki başlangıç nükleik asit miktarının veya bir genin ekspresyon 

düzeyinin hesaplanması veya belirlenmesinde kullanılan PCR’nın en kritik döngüsüdür. 

Her bir örnek için PCR reaksiyonu sırasında oluşan ilk amplikon miktarı artışının, 

reaksiyondaki bazal floresans değerini aştığı ilk döngüyü ifade eder. Eşik döngünün 

hesaplanmasında, ∆Rn (normalized reporter signal) baz alınır. Reaksiyon sonrası oluşan 

toplam ışıma miktarının (Rn+), reaksiyon öncesi mevcut olan bazal ışıma değerinden 

(Rn-) çıkarılması ile bulunan değer, ∆Rn değerini verir195,196. Bu nedenle çalışmamızda 

hastalara ait klinik örneklerdeki istenilen nükleik asit miktarı (MxA veya GAPDH) 

başlangıçta ne kadar yüksek ise o örneğin CT  değeri o kadar küçük, buna karşın ne 

kadar az  miktarda veya ne kadar düşük oranda ifade ediliyorsa, CT değeri o oranda 

yüksek bulunmuştur. RT-PCR çalışmamız da nükleik asitlerin amplifikasyonu 

aşamasında kullanılan döngü sayısı, protokol uyarınca 40 siklusdan oluşmaktaydı. 

Çalışmada  genel olarak hedef (MxA) ve internal kontrolün (GAPDH) ortalama CT 

değerleri 20. ile 30. döngüler arasında saptanmıştır.  

3.4.1. Real – Time PCR Yöntemi 

Real-Time PCR uygulamasında, bir biyolojik örnekteki nükleik asit miktarının 

ölçülmesi için,  absolü kantitasyon,  bir genin ekspresyon düzeyinin ölçülmesi için ise 

rölatif kantitasyon adı verilen iki farklı yöntem kullanılmaktadır198,19. Rölatif 

kantitasyon, referans bir gen aracılığı ile hedef geninin ekspresyon düzeyinin 
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karşılaştırılması esasına dayanır. Yöntemin rölatif kantitasyon için standart eğri  metodu 

ve komparatif CT2∆∆CT metodu olmak üzere iki farklı yaklaşımı bulunmaktadır171,173.  

Rölatif standart eğri metodu plazmide kodlanmış, ekspresyon düzeyi bilinen bir 

eksternal standart yardımı ile oluşturulan eğri baz alınarak, bilinmeyen örnekteki hedef 

geninin ekspresyon düzeyinin kantitatif olarak ölçülmesi amacıyla kullanılır199. 

Komparatif CT2∆∆CT metodunda ise, hedef genin ekspresyon düzeyi ile reaksiyonun 

normalizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan referans (internal, endojen standart) 

genin ekspresyon düzeylerinin, matematiksel bir formül yardımı ile karşılaştırılması 

esasına dayanır168,171. 

3.4.1.1. Ekstraksiyon Öncesi Hazırlık 

Ekstraksiyon öncesi, hastalara ait tam kan örneklerindeki nükleik asitleri 

çöktürmek amacıyla, PAX gene tüpleri 3,500 g’de 10 dk. (Rotina 38 Hettich) 

çevrilmiştir. Daha sonra üst sıvı ayrılarak, dipte kalan çökelti üzerine 5 ml RNAaz  

içermeyen su (Nuclease-free Water, Ambion, Cat. AM 9930) eklenmiştir. Tüpler 3,500 

g’de tekrar 10 dk. çevrilerek, santrifüj sonrası tüplerdeki üst sıvı atılarak, oluşan çökelti 

üzerine 500 µl PBS (Steril PBS 1X Fosfat Tamponlu Tuzlu Su, GĐBCO. Cat. 14190) 

eklenerek, süspanse edilen örnekler ekstraksiyona hazır hale getirilmiştir.  

3.4.1.2. RNA Ekstraksiyonu 

Bu çalışma kapsamında RNA’nın ekstraksiyonu amacıyla, ticari olarak elde 

edilen ekstraksiyon  kiti (RiboPureTM- Blood, Ambion Cat. AM 1928) kullanılmıştır. 

Ekstraksiyon işlemi üretici firmanın önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir: Buna 

göre her bir hasta için hazırlanan tüplere, 1,300 µl RNA tamponu ve 500 µl hasta kan 

örneği eklenip, 3 kez pipetlenip, vorteks ile karıştırılarak, 16,000 g’de de beş dk. 

çevrilmiştir. Santrifüj işemi sonrası oluşan üst sıvı pipetle atılarak, altta kalan çökeltiye, 

800 µl liziz solüsyonu ve 50 µl Sodyum asetat eklenerek, 1-2 kez pipetlenip, vorteks’le 

karıştırılmıştır. Üzerine fenol kloroform’dan 500 µl eklenen çökelti, tekrar vorteks ile 

karıştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan süspansiyon oda ısında beş dk. bekletilip, 16,000 

g’de bir dk. çevrilmiş ve santrifüj sonrası oluşan üst sıvının hepsi yeni tüplere alınmıştır. 

Yeni tüplere alınan üst sıvının üzerine absolü etanolden 600 µl eklenerek, vorteks ile 

karıştırılmış ve tüm sıvı, süzgeç görevi yapan kolonlar içeren yeni tüplere aktarılmıştır. 

Üç kez yıkama tamponu eklenip santrifüjde çevrilerek yıkanan kolonlardaki RNA’nın 

elüsyonu yapılmış ve izole edilen RNA’nın kolonlardan uzaklaştılması amacıyla daha 
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önce 75°C’de ısıtılan 50µl elüsyon tampondan eklenmiştir. Son olarak tüpler 16,000 

g’de bir dk. çevrilerek ekstrasyon işlemi tamamlanmıştır.  

DNAaz Đşlemi:  

 Bu aşama için, RiboPureTM- Blood Eksrasyon Kiti (Ambion Cat. AM 1928) 

kullanılmıştır. Elde edilen her bir RNA ekstraktına, 2.5µl 20X DNAaz solüsyonu ve 

0.5µl DNAaz 1 eklenmiştir. Bu şekilde hazırlanan ekstraktı 37°C 30 dk. etüv’de 

(Heraeus) bekletilmiştir. Daha sonra ekstrata 10 µl DNAaz inaktivasyon ayıracı 

eklenerek, vorteks ile karıştırıldıktan sonra, oda ısısında iki dk. bekletilip, 13,000 g’de  

bir dk. çevrilmiştir. Santrifüj sonrası RNA içeren  üst sıvı RNAaz içermeyen yeni 

tüplere aktarılarak işlem tamamlanmıştır.  

RNA Miktar Ölçümü: 

Üretici firma, sonraki aşamada yapılacak olan PCR işlemlerinin daha efektif 

olması amacıyla, izole edilen örneklerdeki RNA ve cDNA miktarının, 10-100 ng/µl 

olmasını önermektedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında klinik örneklerden izole edilen 

RNA miktarlarının spektrofotometrik yöntemle ölçümü yapılmıştır. Her çalışma öncesi, 

spektrofotometrenin (NanoVue spektrofotometre, General Electric Company Cat. 28-

9569-65)  RNA ve DNA içermeyen su (Nuclease-free Water, Ambion, Cat. AM 9930) 

ve miktarı belirli standart insan RNA’sı (Kontrol, Human, RNA,  Applied Biosystems 

Lot No: 0808042, Qty: 50ng/µl) ile kalibrasyonu yapılmıştır. Her bir ekstraksiyon 

örneğinden 0.2 µl alınarak, spektrofotometrede 260-280 nm dalga boyunda RNA 

miktarı ölçümü yapılmıştır. 100 ng/µl üstünde kontsantrasyona sahip RNA ekstratları, 

streril RNA ve DNA içermeyen bidistile su ile 100 ng/µl’nin altında olacak şekilde 

dilüe edilmiştir. Hazırlanan RNA ekstraktları çalışılana kadar  -20°C’de saklanmıştır.  
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3.4.1.3. Retro Transkripsiyon (cDNA) 

Retro Transkripsiyon (cDNA) işlemi için, cDNA Revers Transkripsiyon kiti 

(High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Applied Biosystems 200 reactions 

Cat. 4368814) ayrıca, RNaz Đnhibitör (Manufactured by Roche / Applied Biosystems 

PN N808-0119 2000 Units, 20U/µl Lot No: KP 3371),  Nükleaz içermeyen Su 

(Nuclease-free Water, Ambion, Cat. AM 9930) ve Termal Cycler (Termal Döngü 

Cihazı, Applied Biosystems / GeneAmp® PCR System 9700) kullanılmıştır.  Öncelikle, 

cDNA eldesi için aşağıdaki tablo 3-2 uyarınca master miks hazırlanmıştır. 

Tablo 3-2: Retro Transkripsiyon  Master Miks Kompozisyonu 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir hasta için hazırlanan 10µl Retro Transkripsiyon miksine, 10µl RNA ekstraktı 

eklenerek karışım pipetlenmiştir. Hazırlanan örnekler cDNA eldesi için Termal Cycler 

prosedürü (Tablo 3-3) uyarınca çoğaltılmıştır. 

Tablo 3-3: cDNA Thermal Cycler Koşulları 

   Koşullar Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 

Sıcaklık (°C) 25°C 37°C 85°C 4°C 

Zaman 10 dak. 120 dak. 5 sn ∞ 

 Retro Transkripsiyon sonrası elde edilen cDNA’lar, tercihen hemen,  gerektiğinde ise -

20°C koşullarında saklandıktan sonra gen ekspresyonu amacıyla amplifiye edilmiştir. 

Reaktifler Hacim 

10X RT Tampon 2 µl 

25X dNTP miksi (100 mM) 0,8 µl 

10X RT Random Primer 2 µl 

Revers Transkriptaz 1 µl 

RNase inhibitör 1 µl 

Nükleaz-içermeyen su 3,2 µl 

Total hacim 10 µl 
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3.4.1.4. Real-Time PCR Amplifikasyon Basamağı (Gen ekspresyonu) 

RT-PCR işlemleri için: Real-Time PCR Amplifikasyon Sistemi (ABI PRISM® 

7000 Sequence Detection System, Applied Biosystems), Taqman® Gene Expression 

Master Mix (Applied Biosystems Cat. 4369016), TaqMan® GAPDH primer ve probları 

(Applied Biosystems Cat: PN 402869, Gene GAPDH Assay ID Hs99999905 m1, 

GAPDH Forward Prmer GAAGGTGAAGGTCGGAGTC,GAPDH Reverse Primer     

GAAGATGGTGATGGGATTTC,GAPDHProbeJOE–CAAGCTTCCCGTTCTCAGCC 

– TAMRA), Referans  Gen MxA Pimer ve Propları (Applied Biosystems Cat: PN 

431182, Gene Mx1 Assay ID Hs00182073_m1, Myxovirus resistance 1 interferon-

inducible protein p78 mouse, NCBI Location Chromosome Chr. 21 - 42792520 – 

42831141, UniGene ID Hs.517307 MxA Probe 5’ FAM-3’TAMRA) ve 8’li optik strip 

tüp (Applied Biosystems Cat. 8010580) kullanılmıştır. Öncelikle, GAPDH (referans 

gen) için protokol doğrultusunda formüle edilen master miks hazırlanmıştır (Tablo 3-4).  

Tablo 3-4 :GAPDH Master Miks Đçeriği (her örnek için) 

Daha sonra  RT-PCR master miks içeriği hazırlanmıştır (Tablo 3-5). Yukarıda belirtilen 

protokol uyarınca, her hasta için hazırlanan 45µl RT-PCR master miks içeriği 8’li optik 

tüplere dağıtılıp, üzerlerine hastalara ait cDNA’lardan beşer µl eklenerek tüpler optik 

kaplıyıcı ile dikkatlice kapatılmıştır. Bu şekilde hazırlanan multipleks PCR karışımı 

üretici firmanın öneri doğrultusunda amplifiye edilmiştir (Tablo 3-6). 

Tablo 3-5:  PCR Reaksiyonu Master Miks Đçeriği (her örnek için) 

 

 

 

 

 

Primer ve prob Miktar Final konsantrasyon 

GAPDH Reverse (10.000 nM/µl) 4,5 µl 900 nM/µl 

GAPDH Forward  (10.000 nM/µl) 4,5 µl 900 nM/µl 

GAPDH Prob (5.000 nM/µl) 2,5 µl 250 nM/µl 

Total Hacim 11,5 µl 1X 

TagMan Gen ekspresyonu master miks 2X 25 µl 

MxA 20 X 2,5 µl 

GAPDH 11,5 µl 

Nükleaz içermeyen Su 6 µl 

cDNA 5 µl 

Total  Hacim 50 µl 



 80

  

Tablo 3-6: Real-Time PCR (DNA Amplifikasyon) Termal Döngü Koşulları 

Step inkübasyon Enzim 

Aktivasyon 

Denatürasyon 

(40 döngü) 

Bağlanma/uzama 

(40 döngü) 

Zaman 2 dak. 10 dak. 15 saniye 1 dak. 

Isı 50°C 95°C 95°C 60°C 

3.4.1.5. Komparatif  CT 2∆∆CT Yöntemi,  Deneyin Validasyonu, SonuçlarınAnalizi 

Komparatif CT2∆∆CT metodunda, hedef genin ekspresyon düzeyi ile reaksiyonun 

normalizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan referans genin ekspresyon düzeylerinin, 

matematiksel bir formül yardımı ile karşılaştırılması esas alınır. Nihayetinde hedef 

genin ekspresyon düzeyi, referans genin ekspresyon düzeyine göre bir normalizasyon 

oranı (NR) belirlenmesi üzerinden ifade edilir. Metodun güvenilirliği ve 

tekrarlanabilirliği için en kritik aşama, hedef ve internal kontrolün amplifikasyon 

etkinliklerinin yani PCR’ın doğası uyarınca, her siklustaki hedef ve kontrolün amplikon 

artış oranlarının eşit olması gerekliliğidir199. Bu çalışma kapsamında IFNβ’nın biyolojik 

etkinliği belirlemek amacıyla, MxA mRNA invivo ekspresyon düzeyinin ölçülmesinde, 

komparatif Ct (CT2∆∆CT) yöntemi, internal kontrol olarak da GAPDH kullanılmıştır. 

GAPDH glikoliz metabolizmasında kritik öneme sahip glikolitik bir enzimdir. 

GAPDH’ın kodladığı mRNA’lar bir çok doku ve hücrede, yapısal olarak sentez edilip 

yüksek ekspresyon düzeylerine sahiptir.  Komparatif Ct (CT2∆∆CT)  yönteminin avantajı, 

hastadaki herhangi bir hedef genin (MxA) ekspresyon düzeyini saptamak amacıyla, yine 

hastanın kendisine ait internal kontrol görevi yapan referans genin (GAPDH) 

ekspresyon düzeyi ile aynı anda karşılaştırılabilmesidir. Hastalara ait kan örneklerinde 

IFNβ’nın invivo biyolojik aktivite düzeyinin saptanması için kullanılan MxA mRNA 

ekspresyon düzeylerinin normalizasyon oranı (NR);   

Komparatif CT (NR)  = 2 — ∆∆C
T 

2 — ∆∆C
T = 2 — (C

T,TG 
—  C

T, CG )
TEDAVĐ

 
—  (C

T,TG 
—  C

T, GG )
KONTROL 

C
T  = Eşik Döngü (Thresholde Cycles) 

CG = Kontrol Gen (Kontrol Gene) 

TG = Hedef Gen (Target Gene) 
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∆∆CT = ∆CT (hasta) – ∆CT (kontrol) 

∆CT (hasta) = CT (MxA) – CT (GAPDH) 

∆CT (kontrol) =) ort.CT (MxA) – ort.CT (GAPDH), 

belirtilen temel matematiksel formül baz alınarak hesaplanmıştır199.  

Bu formül uyarınca, öncelikle kontrol gruplarının ∆Ct (kontrol) değeri 

hesaplanmıştır. Bu amaçla özellikle son 10 gündür viral üst solunum yolu enfeksiyonu 

bulguları olmayan 30 sağlıklı birey ile hastalığı süresince IFNβ tedavisi almamış 25 

MS’li hastadan oluşan toplam 55 kişiden oluşan kontrol grubu oluşturmuştur.  Kontrol 

gruplarındaki her bir bireyin MxA (hedef) ve GAPDH (referans) için mRNA 

ekspresyon düzeyleri Ct değerlikleri esas alınarak belirlenmiştir. Kontrol grubu 

ortalama MxA CT değeri, kontrol grubundaki her bireyin MxA ekspresyon düzeyi için 

belirlenen CT değerlerinin toplamının, kontrol grubu sayısına bölünmesi (matematiksel 

ortalama) ile belirlenmiştir. Benzer şekilde kontrol grubunun ortalama GAPDH Ct 

değeri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, kontrol grubundaki bireylerde GAPDH sentez 

düzeyi MxA sentez düzeyinden, 4 CT yani 16 kat fazla tespit edilmiştir. PCR’ın doğası 

gereği düşük CT değeri genin ekspresyon düzeyinin fazlalığına, her döngüdeki amplikon 

miktarının da bir öncekine göre iki kat artışını (log2) ifade etmesi nedeniyle,  4 döngü 

fark = 24  = 16 kat artışı ifade etmekteydi.  

∆CT (kontrol) = ort.CT (MxA) – ort. CT (GAPDH) = +4 olarak hesaplanmıştır. 

Her çalışmada her bir hasta için ise, ∆CT (hasta) = CT (MxA) – CT (GAPDH) 

değeri hesaplanarak hastalara ait kan örneklerindeki MxA mRNA ekspresyon düzeyleri, 

komparatif CT ( ) = ∆CT (hasta) – ∆CT (kontrol), formülü uyarınca belirlenmiştir.  

Kontrol grubunda en düşük ∆CT (kontrol) değeri +2 CT olduğundan (GAPDH sentez 

düzeyi MxA sentez düzeyinden en az 4 kat fazla ), hastalara ait MxA genin ekspresyon 

düzeyinin belirlenmesinde NR: 4, eşik değer (cut-off) olarak kabul edilmiştir. Deney 

sonucunda, NR≤ 4’den küçük olması IFNβ’ya karşı biyoaktivite kaybı, 16 < NR > 4 

değerleri azalmış biyoaktivite varlığı (ara değer), NR > 16 değerleri ise yüksek düzey 

biyoaktivite varlığı olarak değerlendirilerek, sonuçlar aşağıdaki tablo (tablo 3-7) 

uyarınca rapor edilmiştir.  
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Tablo 3-7: MxA mRNA RT-PCR Sonuç Bildirim Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ: NR 
(Normalizasyon 

Oranı) 

 
(Hasta Değeri): 

 
 
 
 
 
 

Referans Aralığı-
Açıklamalar 

NR= 2−∆∆Ct 
 

MxA mRNA 
Gen 

Ekspresyonu 
IFNβ 

Biyolojik Aktivite 

NR > 4 Eşik Değer VAR 

NR > 16 
Yüksek 
Aktivite VAR ( Yüksek) 

16 < NR > 4 
Düşük 
Aktivite VAR (Azalmış) 

NR ≤ 4 Aktif Değil YOK 
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3.4.2. Đstatistiksel Analiz 

Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. Çalışmada elde edilen 

laboratuar ve klinik verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 17.0 (Statistical Package for 

Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Hastalar arasındaki kategorik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, kategorik olmayan verilerin 

karşılaştırılmasında, Mann-Whitney U ve One-Way ANOVA testleri uygulanmıştır. 

Ölçülen değişkenlerin normal dağıldığı varsayılarak gruplar arasındaki farkı 

değerlendirmek için ise student t-test kullanılmıştır.  P < 0,05 değerleri istatiksel olarak 

anlamlı faklılık olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 84

Toplam hasta sayısı 

218 

BAb testi uygulanan 

218 

MxA testi uygulanan 

128 

BAb ve MxA düzeyleri  

karşılaştırılan test 

123  

Klinik parametreleri 

ve BAb düzeyleri 

karşılaştırılan örnek 

sayısı 

             hasta 86 

Klinik parametreleri 

ve MxA düzeyleri 

karşılalaştırılan örnek 

sayısı 

hasta 48 

4. BULGULAR 

Çalışma kapsamında; 218 hastaya ait serum örneğinde BAb, bu hastaların da 

128’ine ait  kan örneğinde ise MxA mRNA ölçümü gerçekleştirilmiştir. BAb ve MxA 

mRNA düzeylerinin korelasyonunun saptanması için, eş zamanlı çalışılan 123 kan 

örneği kullanılmıştır (Grafik 4-1).  

Grafik 4-1:Tez Çalışması Veri Akış Şeması 
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Çalışmaya, 70’i Avonex, 77’si Rebif ve 71’i Betaferon kullanan, yaş ortalaması 

34,8 yıl;  ortalama hastalık süresi 7,2 yıl; ortalama tedavi süresi 3,6 yıl olan 155’i erkek 

63’ü kadın 218 MS’li hasta dahil edilmiştir (Tablo 4-1).  

Tablo 4-1: Hastaların Demografik ve Klinik özellikleri 

*Standart Deviasyon,  ** Yıl 

Çalışmaya dahil edilen 218 MS’li hastada, IFNβ preparatlarına karşı oluşan BAb 

seropozitiflik oranları;  Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 21,4,  % 28,6  

ve  % 70,4; toplamda ise % 40 olarak tespit edilmiştir (Tablo 4-2).  

Tablo 4-2: BAb Seropozitiflik Oranları 

BAb titre (BTU)* Avonex % 
( hasta sayısı) 

Rebif% 
( hasta sayısı) 

 

Betaferon% 
( hasta sayısı) 

 

Toplam % 
(hasta sayısı) 

Negatif  0-49 % 78,6 (55) %71,5 (55) %29,6 (21) %60 (131) 

P
oz

it
if

+
 

50-199 % 11,4 (8) % 18,2 (14) % 21,1 (15) % 17 (37) 

200-
499 

% 4,3 (3) % 1,3 (1) % 7 (5) % 4,1 (9) 

≥500 
 

%5,7 (4) % 9 (7) % 42,3 (30) %18,9 (41) 

Topl. 
pozitif 

% 21,4  
(15/70) 

% 28,6 
(22/77) 

% 70,4  
(50/71) 

% 40 
 (87/218) 

* BTU: Bühlmann Titer Units,  + Üretici firmanın önerisi doğrultusunda pozitif BAb 

titresi ≥50 BTU olarak kabul edilmiştir. 

 

IFNβ Hasta 

sayısı 

Yaş 

(st. dev.)* 

Cinsiyet 

K/E 

Hastalık 

süresi** 

(st.dev.) 

Tedavi 

süresi 

(st. dev.) 

Avonex 70 33,9 (9.7) 51/19 7,1 (4.3) 3,4 (2,6) 

Rebif 77 35.0 (9,1) 60/17 7,6 (5,5) 3,7 (3,1) 

Betaferon 71 35,4 (11) 44/27 6,7 (5.4) 3,8 (3,3) 

Toplam 218 34,8 (9,9) 155/63 7,2 (5,1) 3,6 (3,0) 
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Çalışmaya dahil edilen 128 MS’li hastada MxA mRNA düzeylerinin baz alındığı 

azalmış biyoaktivite kaybı; Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 4,7, % 9,5 

ve % 34,8; toplamda ise % 16,4 olarak,  tam biyoaktivite yokluğu ise; yine sırasıyla % 

9,3, % 9,5 ve % 11,6 totalde ise % 10,2 oranında tespit edilmiştir (tablo 4-3).  

Tablo 4-3: MxA mRNA Düzeyleri (Biyoaktivite Düzeyleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyolojik Akitivite 
Düzeyleri 

(MxA mRNA ) 

Avonex 
(hasta sayısı) 

Rebif 
( hasta sayısı) 

Betaferon 
(hasta sayısı) 

Toplam % 
(hasta sayısı) 

              VAR % 86 (37) % 80 (34) % 53,6 (23) % 73,4 (94) 

B
iy

ol
oj

ik
 

A
k

ti
vi

te
 

K
ay

b
ı AZALMIŞ % 4,7 (2) % 9,5 (4) % 34,8(15) % 16,4 (21) 

YOK %  9,3 (4) % 9,5 (4) % 11,6 (5) % 10,2 (13) 

Biyolojik 
AktiviteKaybı 

%14 
(6/43) 

% 19 
(8/42) 

% 46,4 
(20/43) 

%26,5 
(34/128) 
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Tabla 4-4’de Avonex tadavisi alan bir hasta haricinde, BAb negatif tespit edilen 

hiçbir hastada biyoaktivite kaybı tespit edilmemiştir. Buna karşın, özellikle ≥500 BTU 

BAb titresi saptanan 40 hastanın 33’ünde (%75) biyoaktivite kaybı tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki veriler BAb pozitifliği ve MxA mRNA düzeyleri arasında önemli bir 

korelasyon olduğu göstermektedir. Ayrıca, yüksek titrede (≥500 BTU) BAb 

seropozitifliği en sık  Betaferon tedavisi alan hastalarda tespit edilmesine karşın, bu 

preparata karşı biyoaktivite kaybı (MxA mRNA düzeylerindeki azalma) diğer 

preparatlara benzer oranlarda tespit edilmiştir.  

Tablo 4-4: BAb Titreleri ve MxA mRNA Düzeyleri Arasındaki Korelasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAb 
Titre 

(BTU) 

Biyoaktivite Düzeyleri  

AVONEX REBĐF BETAFERON  
Top. 

Var Az Yok Var Az Yok Var Az Yok 

0-49 31 2 1 27 - - 10 - - 71 

50-199 4 1 - 9 1 - 6 1 - 22 

200-499 - 2 - 1 1 - 3 1 - 8 

≥500 1 - 4 1 5 5 5 14 5 40 

Toplam 36 5 5 38 7 5 24 16 5 141 
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Grafik 4-2’de 30 sağlıklı ve 25 IFNβ tedavisi almamış MS’li hasta ile Avonex, 

Rebif ve Betaferon kullanan 123 MS’li hastanın, komperatif CT (NR) = 2—∆∆C
T yöntemi 

uyarınca hesaplanan MxA mRNA ekspresyon düzeylerine ait (NR, eşik değer) NR 

oranları görülmektedir. Şekil 4-2’de görüldüğü gibi Single Factor ANOVA testi ile 

ölçüldüğünde, kontrol grubu’nun ortalama NR oranları ile IFNβ tedavisi alan MS’li 

hastaların NR oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0,000006) farklılık tespit 

edilmiştir.  

Grafik 4-2: Kontrol Grubu (Sağlıklı ve Hasta) ile IFNβ Tedavisi Alan MS’li Hastalara Ait 
MxA mRNA Düzeylerine Đlişkin Normalizasyon Oranları (NR) 

 

 

Grup Sayı Ortalama 

Sağlıklı kontrol 30 1.3 

MS kontrol 25 1.5 

Avonex 42 55.1 

Betaferon 45 45.5 

Rebif 36 61.4 

                           Single Factor ANOVA – p-value: 0,000006   
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Grafik 4-3’de BAb negatif ve düşük titrede olan hastalar ile kontrol grubu ve 

BAb düzeyleri yüksek (500 BTU) olan hastaların Single Factor ANOVA testi ile 

ölçüldüğünde, MxA mRNA NR oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P: 

0,000001) farklılık tespit edilmiştir. Kontrol grubu ve BAb düzeyleri yüksek olan 

hastaların invivo MxA mRNA sentez düzeyleri beklenildiği gibi, BAb negatif ve düşük 

düzeyde BAb saptanan hastalara oranla daha düşük düzeyde saptanmıştır. 

Grafik 4-3:Kontrol Grubu (Sağlıklı ve Hasta) ile IFNβ Tedavisi Alan MS’li Hastalarda 
Farklı BAb Titrelerine Ait MxA mRNA Düzeylerine Đlişkin Normalizasyon 

Oranları (NR) 
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Single Factor ANOVA – p-value: 0,00000001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup Sayı Ortalama 

Kontrol 30 1,3 

MS 25 1,5 

Avonex / 0-49 BTU 31 61,0 

Avonex / 50-199 BTU 4 80,0 

Avonex / 200-499 BTU 2 16,0 

Avonex ≥ 500 BTU 5 14,1 

Betaferon / 0-49 BTU 7 81,1 

Betaferon / 50-199 BTU 9 113,8 

Betaferon/ 200-499 BTU 5 36,8 

Betaferon / ≥ 500 BTU 24 11,3 

Rebif / 0-49 BTU 24 64,0 

Rebif / 50-199 BTU 7 82,3 

Rebif/ 200-499 BTU 1 64,0 

Rebif / ≥ 500 BTU 4 8,6 
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Grafik 4-4’de IFNβ preparatlarına karşı oluşan BAb titereleri ile MxA mRNA 

düzeyleri arasında, Single Factor ANOVA testi ile ölçüldüğünde, MxA mRNA NR 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0,01) farklılık tespit edilmiştir. Grafikte 

her bir preparata karşı özellikle yüksek titrede BAb varlığında, MxA mRNA 

düzeylerinin azaldığı ters bir korelasyon olduğu görülmektedir. 

Grafik 4-4: Farklı IFNβ Preperatlarına ve Farklı BAb Titrelerine Ait MxA mRNA 
Düzeylerine Đlişkin Normalizasyon Oranları (NR) 

 

Single Factor ANOVA – p-value: 0,01 
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Grup Sayı Ortalama 

Avonex / 0-49 BTU 31 61,0 

Avonex / 50-199 BTU 4 80,0 

Avonex / 200-499 BTU 2 16,0 

Avonex ≥ 500 BTU 5 14,1 

Betaferon / 0-49 BTU 7 81,1 

Betaferon / 50-199 BTU 9 113,8 

Betaferon/ 200-499 BTU 5 36,8 

Betaferon / ≥ 500 BTU 24 11,3 

Rebif / 0-49 BTU 24 64,0 

Rebif / 50-199 BTU 7 82,3 

Rebif/ 200-499 BTU 1 64,0 

Rebif / ≥ 500 BTU 4 8,6 
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Grafik 4-5’de hastaların BAb düzeyleri ile MxA mRNA düzeyleri arasında 

Single Factor ANOVA testi ile ölçüldüğünde istatistiksel olarak anlamlı (P: 0,00003) 

farklılık tespit edilmiştir. Grafikte, kullanılan IFNβ preperatından bağımsız olarak artan 

BAb titrelerine parelel olarak MxA mRNA düzeylerindeki azalış görülmektedir. 

Grafik 4-5: Farklı BAb Titreleri ve MxA mRNA Düzeylerine Arasındaki Korelasyon  

 

Grup Sayı Ortalama 

0-49 BTU 62 64,4 

50-199 BTU 20 96,0 

200-499 BTU 8 35,0 

500 BTU 33 11,4 

Single Factor ANOVA – p-value: 0,00003 
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Tablo 4-5’de BAb pozitifliği ile hastaların klinik özellikleri arasındaki korelasyonun 

saptanması amacıyla, BAb düzeyleri saptanan 86 hastanın demografik ve klinik verileri 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 4-5: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri (BAb için) 

IFNβ 

Hasta 

sayısı 

Yaş 

(dağılım) 

Cins 

K/E 

RR SP PP RP Hastalık 

süresi* 

(dağılım) 

Tedavi 

süresi 

(dağılım) 

Yıllık 

Relaps 

Oranı* 

(dağılım) 

Total 

relaps 

sayısı* 

EDSS* 

(dağılım) 

MR 

aktivite* 

(var/yok) 

Avonex 24 32,9 

(11,3) 

17/7 20 2 0 2 5,7 (5,2) 2,5 (1,9) 0,7 (0,5) 65 1,5 (1,4) 

***** 

20/2 

Rebif 37 31,9 (8,6) 26/11 29 4 3 1 5,2 (4,7) 2,2 (1,7) 0,9**** 

(0,8) 

103**** 1,7 (1,7) 

****** 

26/6 

Betaferon 25 31,4 (7,7) 14/11 17 1 7 0 4,6 (4,7) 2,1** 

(2.0) 

0,7*** 

(0,6) 

44*** 2,1 (1,6) 

******* 

15/3 

Toplam 86 32,1 (9,1) 57/29 66 7 10 3 5,2 (4,7) 2,2 (1,8) 0,8 (0,7) 212 1,8 (1,6) 61/11 

 

* Tedavi öncesi (EDSS – tedavi başlamadan önceki son EDSS, diğerleri için tedavi öncesi 

sürenin tümü) Dağılım - averaj (standard deviasyon), ** 24 hastanın verisi var,   *** 19 

hastanın verisi var, **** 34 hastanın verisi var, ***** 16 hastanın verisi var, ******28 hastanın 

verisi var, *******17 hastanın verisi var  
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Tablo 4-6’da MxA mRNA düzeyleri ile hastaların klinik özellikleri arasındaki 

korelasyonun saptanması amacıyla, MxA mRNA düzeyleri belirlenen 48 hastanın 

demografik ve klinik verileri özetlenmiştir 

Tablo 4-6: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri (Mxa mRNA için) 

 
* Tedavi öncesi (EDSS – tedavi başlamadan önceki son EDSS, diğerleri için tedavi öncesi 

sürenin tümü). Dağılım - averaj (standard deviasyon). ** 16 hastanın verisi var,  

*** 12 hastanın verisi var,  **** 17 hastanın verisi var, ***** 8 hastanın verisi  var,  ****** 13 

hastanın verisi var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFNβ 

Hasta

sayısı 

Yaş 

(dağılım)

Cins 

K/E 

RRSPPPRP Hastalık 

süresi* 

(dağılım)

Tedavi 

süresi 

(dağılım)

Yıllık 

Relaps 

Oranı* 

(dağılım)

Total 

relaps 

sayısı*

EDSS* 

(dağılım)

MR 

aktivite*(var/yok)

Avonex 13 36,0 

(9,6) 

8/5 10 1 0 2 5,7 (4,5) 2,1 (1,6) 0,6 (0,4) 36 2,0 (1,8) 

***** 

9/2 

Rebif 18 33,1 

(9,4) 

14/4 12 3 2 1 5,0 (5,3) 2,5 (2,0) 1,0 (1,2) 

** 

42 

**** 

2,0 (1,9) 

*** 

13/4 

Betaferon 17 31,4 

(7,3) 

11/6 12 0 5 0 4,9 

(5,0)** 

1,8 (1,6) 0,5 (0,5) 

*** 

23 *** 2,0 (1,9) 

****** 

9/3 

Toplam 48 33,3 

(8,8) 

33/15 34 4 7 3 5,1 

 (4,9) 

2,1  

(1,7) 

0,8 

 (0,8) 

101 2,0  

(1,6) 

31/9 
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Tablo 4-7’de özetlendiği üzere, hastaların ortalama tedavi süreleri ile IFNβ 

biyolojik aktivite düzeyleri arasında istatiksel olarak (P<0.01) anlamlı fark tespit 

edilmiş olup, IFNβ aktivitesi olmayan grubun tedavi süresinin (ortalama 4,5 yıl) IFNβ 

aktivitesi var/azalmış olan gruplardan (ortalama 1,9 yıl) farklı oldugu gözlenmiştir. 

Hastaların tedavi sürecindeki EDSS değişikliği (artışı), IFNβ biyolojik aktivite tespit 

edilemeyen hastalarda, IFNβ biyolojik aktivite tespit edilen hastalara oranla (P < 0,05)  

istatiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir. Bu gözlemler MS’li hastalarda 

IFNβ’ya karşı biyolojik aktivite kaybının, tedavi süresince artarak paralelinde hastaların 

EDSS’lerinin de artışına ve daha yoğun MR aktivitesine neden olduğu doğrultusunda 

yorumlanabilir. 

Tablo 4-7: Hastaların MxA mRNA Düzeyleri ile Klinik Özellikleri Arasındaki Korelasyon 

 
Tedavi süresince Klinik özellik 

 
[Hasta sayısı] 

IFNβ 
Biyolojik 
Aktivite 
Düzeyi 

 
Yıllık 

Relaps 
Oranı 

 
MR 

Aktivite
si* 

 
Ort. 

EDDS** 

 
EDSS 

değişik 
liği*** 

 
Relapsız 

hasta 

 
Đlk 

relaps 
süresi 

Ort. 
Hastalık 
Süresi 
(Yıl) 

Ort. 
Tedavi 
Süresi 
(Yıl) 

VAR 0,5 
(0,8) 
[27] 

10/12 
[22] 

1,7 
(1.4) 
[23] 

0,1 
(0,8) 
[23] 

15 [27] 1,1 
(0,3) 
[12] 

7,1 
(6,0) 
[31] 

1,9 
(1,4) 
[31] 

YOK 0,6 
(0,4) 
[4] 

4/0 [4] 6,8 
(N/A) 

[1] 

2,5 
(N/A) 

[1] 

1 [4] 1,3 
(0,6) 
[3] 

5,8 
(1,6) 
[5] 

4,5 
(2,1) 
[5] 

AZALMIŞ  0,6 
(0,7) 
[11] 

2/5 [7] 1,8 
(1.3) [9] 

0,1 
(1,0) 
[9] 

5 [11] 1.3 
(0,8) 
[6] 

7,8 
(4,9) 
[12] 

1,9 
(1,7) 
[12] 

 
*Kontrast tutan lezyonda artış ve veya yeni T2 lezyonu, ** Tedavi süresince EDDS oranı, *** 

Tedavi sürecindeki EDDS değişikliği. Bu değerler hastanın son test tarihi üzerinden 

hesaplanmıstır (örneğin 2 testi varsa, ikinci test değerleri ve tarihi baz alınmıştır). Yıllık relaps 

oranı– averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi] – relapssız hastaların oranı 0 olarak 

belirtilmiştir. MR Aktivitesi – (Var/Yok) [hasta adedi] – devamlı değişken olmadığı için 

ANOVA analizi yapılamadı. Ortalama EDSS – averaj  (standard deviasyon)  [hasta adedi] 

EDSS değişiklik – averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi ] Relapsız Hasta – (Hasta adedi) 

[toplam hasta adedi] – devamlı değişken olmadığı için ANOVA analizi yapılamadı. Ilk relaps 

süresi – averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi] – sadece relapsı olan hastalar için. Ortalama 

hastalık süresi – averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi]  - tanı konulduğundan itibaren. 
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Ortalama tedavi süresi – averaj ( standard deviasyon)  [hasta adedi]   Single Factor ANOVA 

analizi ile hesaplanmış P degerleri:   Yıllık relaps oranı : 0,88.  Ortalama EDSS: 0,004 – gruplar 

arasında toplamdan  anlamlı ayrılık var. EDSS değişikliği: 0,04 – gruplar arasında toplamdan 

anlamlı ayrılık var. Đlk relaps süresi: 0,57.  Ortalama hastalık süresi: 0,79. Ortalama tedavi 

süresi: 0,005 gruplar arasında toplamdan anlamlı ayrılık var. 

Tablo 4-8’de, yüksek BAb düzeylerine (≥500 BTU) sahip hastalarda MR 

aktivitesi, diğer hastalara oranla istatiksel olarak hesaplanmamakla birlikte daha yüksek 

tespit edilmesine karşın, çalışmamızda hastaların BAb ve diğer klinik parametreleri 

arasında istatiksel açıdan anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır. Bu nedenle, BAb 

düzeylerinin IFNβ’nın tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi üzerindeki prediktif 

değerliliği sınırlı görünmektedir. 

Tablo 4-8: Hastaların BAb Düzeyleri ile Klinik Özellikleri Arasındaki Korelasyon 

 
*Kontrast tutan lezyonda artış ve veya yeni T2 lezyonu.** Tedavi süresince EDDS oranı.*** 

Tedavi sürecindeki EDDS değişikliği. Bu değerler hastanın son test tarihi üzerinden 

hesaplanmıştır (örneğin 2 testi varsa, ikinci test değerleri ve tarihi baz alınmıştır).Yıllık relaps 

oranı– averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi] – relapssız hastaların oranı 0 olarak 

belirtilmiştir. MR Aktivitesi – (Var/Yok) [hasta adedi] – devamlı değişken olmadığı için 

ANOVA analizi yapılamadı. Ortalama EDSS – averaj  (standard deviasyon)  [hasta adedi]  

EDSS değişiklik – averaj (standard deviasyon)  [hasta adedi] Relapsız Hasta – (Hasta adedi) [ 

 Tedavi Süresince Klinik özellik 
 

[Hasta sayısı] 
BAb 

Düzeyleri 
(BTU 

 
Yıllık 
relaps 
Oranı 

 
MR 

Aktivitesi* 
(Var 
/Yok) 

 
Ort. 

EDSS** 

 
EDSS 

değişikliği*** 

 
Relapsız 

hasta 

 
Đlk 

relaps 
süresi 

Ort. 
Hastalık 
Süresi 
(Yıl) 

Ort. 
Tedavi 
Süresi 
(Yıl) 

0-49 
BTU 

0,38 
(0,67) 
[48] 

16/18 [34] 1,4 
(1,4) 
[37] 

-0.1 (1,0) 
[37] 

29 [48] 1,3 
(0,7) 
[20] 

7,3 
(5,1) 
[52] 

2,1  
(1) 
[52] 

50-199 
BTU 

0,57 
(0,78) 
[11] 

2/7 [9] 2,4 
(1,9) 
[9] 

0,3 (1,3) [9] 5 [11] 1,4 
(0,9) 
[5] 

9,1  
(8.4 ) 
[12] 

2,7 
(2,8) 
[12] 

200-499 
BTU 

1,11 
(1.02) 

[3] 

1/1 [2] 2,5 
(2,6) 
[3] 

0,0 (0,0) [3] 1 [3] 1,0 
(0,0) 
[2] 

8,3  
( 2,3) 

[3] 

1,0 
(0,5) 
[3] 

≥ 500 
BTU 

0,52 
(0,66) 
[16] 

7/5 [12] 1,9 
(1,9) 
[12] 

0,2 (1,2) [12] 8 [16] 1,3 
(0,7) 
[8] 

6,1  
( 4,0) 
[19] 

2,6 
(2,0) 
[19] 
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toplam hasta adedi] – devamlı değişken olmadığı için ANOVA analizi yapılamadı. Đlk relaps 

süresi– averaj ( standard deviasyon)  [ hasta adedi ] – sadece relapsı olan hastalar için. Ortalama 

hastalık süresi – averaj ( standard deviasyon)  [ hasta adedi ]  - tanı konulduğundan itibaren 

Ortalama tedavi süresi – averaj ( standard deviasyon)  [ hasta adedi ]  Single Factor ANOVA 

analizi ile hesaplanmış P degerleri: Yıllıkk relaps orani : 0,32. Ortalama EDSS: 0,31. EDSS 

değişiklik: 0,66. Đlk relaps süresi: 0,93. Ortalama hastalik süresi: 0,51. Ortalama tedavi süresi: 

0,41.  
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Tablo 4-9’da MxA mRNA  sentez düzeyleri saptanan 48 hastanın, klinik özelikleri 

belirtilmektedir. 

Tablo 4-9: Hastaların Klinik Seyri ve Biyoaktive Düzeyleri 

Tedavi süresince Klinik özellik 
Hasta sayısı 

IFNβ Biyolojik 
Aktivite Düzeyi 

Đyi Klinik 
Seyir * 

Orta Düzey 
Hastalık 

aktivitesi** 

Kötü Klinik 
Seyir*** 

Ortalama  
Tedavi 
Süresi† 

(St. dev.)†† 

VAR 13 13 6 1,9 (1,4) 

AZALMIŞ 5 5 2 1,9 (1,7) 

YOK 0 1 3 4,5 (2,1) 

 

Tablo 4-10’da BAb düzeyleri saptanan 84 hastanın, klinik özelikleri belirtilmektedir. 

Tablo 4-10: Hastaların Klinik Seyri ve BAb Düzeyleri 

Tedavi süresince Klinik özellik 

Hasta sayısı 

BAb Düzeyleri 

(BTU) 

Đyi Klinik 

Seyir * 

Orta Düzey 

Hastalık 

aktivitesi** 

Kötü Klinik 

Seyir*** 

Ortalama  

Tedavi 

Süresi  

(St. dev.) 

0-49 BTU 24 19 8 2,1 (1,5) 

50-199 BTU 5 4 3 2,7( 2,8) 

200-500 BTU 1 1 1 1,0 (0,5) 

>500 BTU 6 7 5 2,6 (2,0) 

 Yıl†, Standart Deviasyon†† 

 Ortalama tedavi süresi: Averaj (standard deviasyon), * Relaps yok, MR aktivitesi (Kontras 

tutan lezyonda artış ve veya yeni T2 lezyonu)  sınırlı veya yok.  ** Tedavi sırasında bir relaps, 

MR aktivitesi sınırlı veya yok. *** Bir veya daha fazla relaps ve yoğun MR aktivtesi. 
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Tablo 4-9 ve 4-10’nun verileri baz alınarak hazırlanan Tablo 4-11’de, IFNβ 

tedavisi süresince MS’li hastaların biyoaktivite ve BAb düzeyleri ile klinik seyir 

düzeyleri karşılaştırılarak özetlenmiştir. Tabloda belirtilen X, Y, Z, T, K, J değerleri 2 

kuyruklu Chi-square testi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu test için gerçek değerlerle 

karşılaştırmak için gereken tahmini değerler tablosu, toplam hasta sayısının % 50 / %50 

dağılımı baz alınarak yapılmıştır. Sonuçlar, P < 0,05 test edilen sayılar arasındaki farkın 

95% daha yüksek bir ihtimalle rastlantı sonucu olmadığını belirtir. 

Yukarıdaki tablo uyarınca X, Y, Z, T, K, J değerlerinin 2 kuyruklu Chi-square 

testi kullanılarak hesaplanan P değerleri uyarınca  “Iyi klinik seyirde” BAb ve MxA 

farkları (en üst ila en düşük değerler kategorileri arasında) istatistiksel olarak anlamlı 

olarak tespit edilmiştir. Buna karşın klinik seyri kötü olan hastaların BAb ve MxA 

mRNA düzeylerine ait laboratuar verileri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır.  

Tablo 4-11: Hastaların Biyolojik Aktivite ve BAb Düzeyleri ile Klinik 
Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Tedavi 
süresince 

Biyolojik aktivite düzeyi BAb düzeyi 

Klinik 
Özellik 

Hasta 
sayısı 

Ort.Tedavi 
süresi 

 
Var 

 
P 

 
Yok 

Hasta 
sayısı 

Ortalama 
Tedavi 
süresi 

Bab 
negatif 

< 50 
BTU 

 
P 

BAb 
≥500 
BTU 

Đyi 
Klinik 
Seyir * 

13 1,4 (0,5) 13 X = 
0,0003 

0 30 1,8 (1,6) 24 Z = 
0,001 

6 

Kötü 
Klinik 
Seyir** 

9 3,4 (2,3) 6 Y= 
0,3173 

3 13 3,1 (2,0) 8 T = 
0,4054 

5 

 
Toplam 

22 2,2(1,7) 19 K= 
0,0006 

A= 
0,545 

3 43 2,2(1,8) 32 J= 
0,0014 

B= 
0,2619 

11 

 
* Relaps yok, MR aktivitesi (Kontras tutan lezyonda artış ve veya yeni T2 lezyonu)  

sınırlı veya yok.  **Bir veya daha fazla relaps ve yoğun MR aktivitesi.  
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5. TARTIŞMA 

Başta RRMS olmak üzere diğer klinik MS formlarının tedavisinde, 

immünomodülatör etkinliği olan protein bazlı üç farklı ticari rekombinat IFNβ preparatı, 

klinik etkinliklerinin yanında, güvenilirlikleri nedeniyle 1993 yıllından beri yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ancak, IFNβ tedavisi alan hastaların bir bölümünde bu 

uygulama başarılı olmakta; hastaların bir bölümünde (%30-50) ise istenilen düzeyde 

klinik yanıt alınamamakta ve  tedavi girişimine rağmen klinik aktivite devam 

edebilmektedir. Teorik açıdan IFNβ tedavisine yanıtsız olan MS’li hastalar da 

sözkonusu farmakolojik yanıtsızlığın en önemli nedeni, anti-IFNβ antikorlarıdır. Bu 

antikorlar, tedavi etkinliğini olumsuz yönde etkilemelerinin dışında, çapraz reaksiyonlar 

sonucu anafilaksi ve serum hastalıkları gibi yaşamı tehdit edebilen immün reaksiyonlara 

neden olabilmeleri nedeniyle de önem taşımaktadır. Bu durumda, hastaların IFNβ 

tedavisi aldıkları bu süre boyunca, anti-IFNβ antikorlarının ve/veya invivo biyolojik 

aktivite düzeylerinin belirlenmesini içeren laboratuar yöntemleri ile tanı ve izleminin 

yararlı ve gerekli olacağı düşünülmüş; gerek görüldüğünde bu hastalarda, IFNβ 

tedavisinin kesilerek, yeni bir tedavi protokolüne geçişin gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Ancak, bu yaklaşımı her yönüyle sürekli destekler nitelikteki bilimsel ve 

klinik verilerin henüz tam ve yeterli düzeyde olmadığı öne süren bazı görüşler, konuya 

farklı açıdan değerlendirmektedirler11,17. Her iki yaklaşımda, IFNβ tedavisi sırasında 

NAb’ların oluştuğu, Avonex’e karşı diğer preparatlara oranla daha düşük oranlarda 

NAb geliştiği konularında görüş birliğine rağmen, özellikle yüksek titredeki NAb’ların 

IFNβ’nın radyolojik ve klinik bazlı olumsuz etkinliği üzerinde ise kısmi konsensüse 

sahiptirler. Ayrıca, bu amaçla kullanılacak laboratuar tanı yöntemleri ve belirteçler, 

hangi sıklıkla testlerin uygulanacağı, standardizasyonu, NAb pozitifliği veya biyolojik 

aktivite kaybına ilişkin tanımlama kriterleri ve özellikle sonuçların klinik uyarlanımı ve 

tedavinin değiştirilmesi konularında da henüz net bir uzlaşı mevcut değildir. Bu 

nedenle, NAb ve/veya biyoaktivite kaybı varlığında tedavinin değiştirilmesi yönündeki 

yaklaşımı, destekleyici nitelikteki bilimsel verilerin eldesi için, kullanılacak laboratuar 

metodları ve bunların standardizasyonu ile laboratuar verilerinin klinik uyarlanımına 

ilişkin uluslararası algoritmaların oluşturması amacıyla, girişimlerde bulunulmuştur. 

Sonuçta Avrupa 6. çerçeve programı özel hedefli araştırma projeleri kapsamında, 
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ağırlıklı olarak Avrupalı nörolog ve bilim insanlarından oluşan, MS’de anti-IFNβ 

antikorları konsorsiyumu (NABINMS) kurulmuştur4.  

MS’li hastalarda IFNβ’ya karşı tedavi ve klinik yanıt düzeylerinin, ileride 

gelişebilecek olası nörolojik hasar öncesi, mümkün olan en erken aşamada tespit 

edilmesi, daha etkin tedavi seçeneklerinin uyarlanabilmesine olanak sağlaması 

açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle biyolojik tanı markerleri farmakolojik yanıtsız 

hastaların erken tespitinde önemli olup, bu amaçla en çok kullanılan biyolojik markerler 

BAb, NAb ve MxA mRNA’dır. Avrupa nöroloji birliği (EFNS) tarafından11 bu amaçla 

önerilen laboratuar izlem stratejisi ile kullanılacak biyolojik belirteçler ve yöntemler; 

tarama ve/veya konfirmasyon testi olarak BAb’ların saptanması, BAb pozitifliği sonrası 

ise tercihen CPE yöntemi kullanılarak, NAb’ların ölçülmesi yönündedir. Buna karşın, 

nötralizan antikorların tespiti amacıyla kullanılan CPE deneyinin, standardizasyonu, 

biyolojik dezavantajları, belirlenen NAb titrelerinin klinik uyarlanımının açık olmaması, 

ara titrelerin varlığı, BAb varlığında NAb olmaması gibi nedenlerden dolayı en azından 

rutin klinik laboratuarlarda uygulanabilirliği sorunludur. Yapılan bir çok çalışmada, 

NAb varlığı ve titrelerine parelel olarak MxA mRNA sentez düzeylerinde azalma 

saptandığı, NAb titreleri ile MxA sentez düzeyleri aralarında iyi bir korelasyon olduğu, 

yüksek BAb varlığında da benzer korelasyonun olduğu gösterilmiştir24,26,163,200. 

MxA’nın bir biyolojik gösterge olarak, IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeyini 

yansıtması yanında, IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda mevcut klinik ve MRG 

aktivitesi ile tedavinin erken döneminde, prognostik değere sahip bir biyolojik gösterge 

olarak, rutin klinik pratikte kullanılabileceği bildirilmektedir22,23,25,28,201. Sonuçta MxA, 

MS’li hastalarda tedavi yararı ile direkt ilişkili olmamakla birlikte, son yıllarda MxA 

mRNA ekspresyon düzeylerinin, IFNβ’ya karşı farmakolojik yanıtların belirlenmesi ve 

özellikle de, IFNβ’ya karşı farmakolojik yanıtsız hastaların erken tespitinde, prognostik 

değeri olan biyolojik bir gösterge olarak kullanılması yönünde görüş birliği 

oluşmaktadır6,202. Bu nedenle günümüzde, MS’li hastalarda IFNβ’ya karşı farmakolojik 

yanıtların değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla, ekzojen IFNβ varlığında gerek 

IFNβ’nın IFNAR reseptörüne bağlanabilmesi ile oluşan in vivo biyolojik etkinliğinin; 

gerekse anti-IFNβ antikorlarıyla ve nadiren diğer faktörlerle ilişkili reseptör 

aktivasyonun engellenmesi sonucu gelişen biyolojik aktivite kaybını en iyi yansıtan tanı 

göstergesi olarak kabul edilen, MxA’nın sentez düzeylerinin ölçülmesine imkan veren, 

moleküler biyoloji yöntemleri tercih edilmeye başlamıştır6,24,25,28,178. Bununla birlikte 
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MS’li hastalarda IFNβ’ya karşı farmakolojik ve klinik yanıt düzeyleri ile olası tedavi 

kararının belirlenmesinde, henüz MxAmRNA düzeylerinin tespiti için kullanılacak 

laboratuar metodu, eşik değerler ile sonuçların klinik uyarlanıma dahil bir kılavuz 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak, IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeylerini 

yansıtan MxA mRNA ekspresyon düzeylerinin ve laboratuar verilerinin prognostik 

değeri, klinik önemi ve klinik uyarlanıma ilişkin çalışmalar henüz yetersizdir. Bu 

nedenle çalışmamızın  hedefini, BAb ve MxAmRNA gen ekpsresyon düzeylerine ait 

laboratuar verilerinin, IFNβ tedavisinin klinik etkinliğinin değerlendirilmesindeki 

prediktif değerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulguları şu şekilde özetlemek olasıdır:  

1) IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, BAb seropozitifliği ve IFNβ’nın invivo 

biyolojik aktivite düzeylerini yansıtan MxA mRNA gen ekspresyon düzeylerini 

saptamak. Bu amaçla yaptığımız çalışmada, 218 MS’li hastada IFNβ preparatlarına 

karşı oluşan BAb seropozitifliği oranları, Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, 

% 21,4, % 28,6 ve % 70,4, toplamda ise % 40 bulunmuştur. Yüksek titrede BAb 

pozitifliğini (≥ 500 BTU) yine sırasıyla %5,7, % 9, % 42,3; toplamda ise % 18,9; BAb 

tespit edilmeyen hastaların oranı ise yine sırasıyla, % 78,6, % 71,5 ve % 29,6; toplamda 

ise % 60 olarak belirlenmiştir (Tablo 4-2). BAb’ların IFNβ tedavisinin klinik etkinliği 

üzerindeki rolü belirgin olmadığından, daha çok tarama ve konfirmasyon testi olarak 

kullanılması önerilmektedir. IFNβ tedavisi alan MS’li hastaların büyük çoğunluğunda 

BAb’lar gelişebilmektedir. Bununla birlikte BAb’lara ilişkin seropozititiflik oranları, bu 

amaçla yapılan çalışmaların klinik, bilimsel ve teknik tasarımına göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bellomi F. ve ark.203, BAb tanısında kullanılan ticari EIA 

(BÜHLMANN) kitinin, laboratuarlar arası kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla, 

farklı IFNβ preparatları ile tedavi edilen 50 hastada, BAb pozitiflik kriteri olarak ≥50 

BTU değerinin esas alarak yaptıkları çalışmada, hastaların % 38’de BAb seropozitifliği 

saptamışlardır.  Farrell R. ve ark.12 iki yıldan fazla süredir farklı IFNβ preparatları ile 

tedavi edilen 327 MS’li hastaya ait 649 örnekte cEIA yöntemiyle BAb pozitifliğini 

Betaferon, Rebif ve Avonex’e karşı sırasıyla % 50, % 47,6 ve % 24; totalde ise % 39,5, 

Aarskog N.K. ve arkadaşları204 ise 827 MS’li hastada cEIA yöntemiyle BAb 

seropozitifliğini; Betaferon, Rebif ve Avonex’e karşı sırasıyla % 67,2, % 45,9 ve % 8,6; 

totalde ise % 43.9 oranında saptamışlardır. BAb tanısı için kullanılan dört farklı 
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serolojik yöntem olmasına karşın, yapılan çalışmalarda yöntemlerin gerek BAb’ların 

tespitinde kendi aralarında gerekse NAb varlığı ve titreleri ile korelasyonlarının genel 

olarak uyumlu olduğu bildirilmektedir205. 

Çalışmamıza dahil edilen 128 MS’li hastada MxA mRNA düzeylerinin baz 

alındığı biyoaktivite kaybı,  Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 14, % 19 

ve % 46,4; toplamda % 26,5 olarak, biyoaktivitenin tamamen etkisini yitirmesi ise, yine 

sırasıyla % 9,3, % 9,5 ve % 11,6; toplamda % 10,2 olarak saptanmıştır (Tablo 4-3). 

Tablo 5-1’de görüldüğü gibi, IFNβ tedavisi alan MS’li hastalardaki başka çalışmaların 

MxA mRNA düzeylerinin ölçülmesi ile belirlenen biyaoakitivite kaybı oranlarının, 

genel olarak çalışmamızın sonuçları ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Çalışmamızda komperatif Ct metodu uyarınca, MxA mRNA için bizim de  

belirlediğimiz eşik değer (NR) 4 olup,  tablo 5-1’de belirtilen Capra R.22, Pachner AR192 

ve Zanotti C.’nin25 bu amaçla tespit ettiği NR oranları ve kullanılan kontrol sayıları 

açısından benzerlik göstermektedir. Zanotti ve ark.25 MxA mRNA gen ekspresyon 

deneylerinin rutin klinik laboratuarlarda ölçülebilirliği, kullanılabilirliği, 

tekrarlanabilirliği ve validasyonu amacıyla, IFNβ tedavisi alan  farklı klinik özelliklere 

sahip ve anti-IFNβ antikor statüsü bilinmeyen 500 MS’li hastanın, 70’inde (% 14) MxA 

mRNA düzeylerinde azalmaya bağlı biyoaktivite kaybı rapor ettikleri çalışma 

sonucunda, MxA deneylerinin rutin klinik pratikte anti-IFNβ antikor deneylerine 

alternatif deneyler olarak kullanılmasının uygun olduğunu önermişlerdir. Bilimsel 

çalışma dizaynı olarak kesitsel nitelikteki bu çalışmanın gerek BAb gerekse MxA 

mRNA düzeylerine ilişkin saptadığımız oranlar genel olarak bilimsel litaratürdeki bu 

amaçla yapılan çalışmaların verileri ile uyumlu görünmektedir. 
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Tablo 5 1: Farklı Çalışmaların MxA mRNA NR Oranları ve Biyoaktivite Düzeyleri 

Kaynak Kontrol 

sayısıa 

MxA cut-off (NR) Hasta 

sayısı 

Biyoaktivite 

Kaybı (%) 

Zanotti ve ark.25 100 3.83 500 70 (% 14) 

Pachner ve ark.192 31 3.30 54 7 (% 13) 

Capra ve ark.22 58 3.82 99 11 (% 11) 

Pachner ve ark.26 47 6.30 64 17 (% 27) 

Bertolotto ve ark208 99 132 

fgMxA/pgGAPDH 

92 13 (%21) 

Bertolotto ve ark.163 99 132 

fgMxA/pgGAPDH 

92 17 (% 19) 

Voort ve ark.178 - <0.2 (standart eğri 

metodu) 

126 38 (% 30) 

Malucchi ve ark.6 - 87 RE (standart 

eğri  ROC analiz 

metodu) 

137 24 (% 17,5) 

Malucchi ve ark.201 257 87 RE (standart 

eğri  ROC analiz 

metodu) 

167 37 (% 22,2) 

a
MxA mRNA deneyinde, NR oranını (eşik değer) saptamak için kullanılan sağlıklı kişi 

ve IFNβ tedavisi almayan MS’li hastalardan oluşan kontrol sayısı 
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2) IFNβ preparatlarını immünolojik özellikleri açısından  karşılaştırılması. 

Çalışmamızda IFNβ preparatlar arasında, en düşük BAb pozitifliği oranı (% 21,4),  

Avonex ile tedavi edilen hastalarda, en yüksek BAb pozitifliği oranı (% 70,4) ise 

Betaferon tedavisi alan hastalarda tespit edilmiş olup, Rebif’e karşı  Betaferondan daha 

az Avonex’den ise nispeten daha yüksek oranlarda (% 28,6) BAb pozitifliği tespit 

edilmiştir. Preparatların immünojen potansiyellerinin bir göstergesi kabul edilen BAb 

varlığı ve oranları baz alındığında, Betaferonun en yüksek, Avonex’in en düşük, 

Rebif’in ise her iki preparat arasında immünojen potansiyele sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. MxA mRNA düzeylerinin baz alındığı azalmış biyoaktivite oranları, 

Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 4,7, % 9,5  ve % 34,8 toplamda ise % 

26,5 olarak tespit edilmesine karşın, tam biyoaktivite kaybı ise sırasıya, % 9,3, % 9,5 ve 

% 11,6 toplamda ise % 10,2 olarak tespit edilmiştir (Tablo 4-3).  

Tablo 4-2 ve tablo 4-3’de, Betaferona karşı BAb oranının ve biyoaktivite 

kaybının diğer iki preparata kıyasla daha yüksek oranda tespit edilmesine karşın, diğer 

preparatlara benzer oranda tam biyoaktivite kaybına neden olduğu görülmektedir. Bu 

durum, Betaferonun diğer preperatlara oranla olasılıkla üretim teknolojisinden 

kaynaklanan agregat yapısına bağlı olarak, immünojenitesinin daha yüksek olmasından 

kaynaklanabilir; ancak oluşan antikorların afinitesinin diğer preparatlara oranla tersine 

daha düşük olması, kendine karşı bozulan B hücre toleransının tekrar daha hızlı 

oluşmasına imkan vermesi ile açıklanabilir. Capra R. ve ark.22 IFNβ tedavisi alan 

hastalarda MxA mRNA düzeylerinin, IFNβ’nın biyolojik aktivitesinin 

değerlendirilmesindeki uygunluğunu tespit amacıyla yaptıkları çalışmada; yaş, hastalık 

süresi, tedavi süresi ve  EDSS skoru ortalama olarak sırasıyla; 40, 85 ay, 53 ay, ve 3 

olan 99 hastanın 11’de (%11.1) MxA mRNA düzeylerinde azalmaya bağlı biyoaktivite 

kaybı tepit etmişlerdir. Çalışmada ayrıca, 21 hastada (%21.2) RĐA ile BAb 

seropozitifliği, 25 hastada (%25.3) CPE yöntemi ile NAb seropozitifliği tespit 

edilmiştir. Bu açıdan çalışmada, anti-IFNβ antikorları ile MxA mRNA düzeyleri 

arasında anlamlı bir korelasyon  saptanmıştır. Ayrıca BAb pozitifliğine rağmen, 

IFNβ’ya karşı biyoaktivite varlığı tespit edilen 10 hastanın 9’nun IFNβ-1b ile tedavi 

edildiği belirtilen bu çalışmanın, gerek MxA mRNA için kullanılan yöntem ve düzeyi, 

gerekse IFNβ-1b için bizim de çalışmamızda belirlediğimiz diğer preparatlara oranla, 

BAb pozitifliğine rağmen, diğer preparatlara benzer oranda biyoaktivite kaybının 

gösterilmesi yönündeki laboratuar bulguları ile benzerlik göstermektedir.  
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IFNβ-1b’ye karşı ağırlıklı olarak preparatın agregat yapısı nedeniyle, anti-IFNβ 

antikor seropozitifliği daha yüksek oranlarda saptanmasına karşın, gerek oluşan 

antikorların titresi gerekse immünolojik belleği ve antikor yanıtı IFNβ-1a preparatlarına 

oranla daha zayıf olduğu; bunun henüz net olarak bilinmemekle birlikte,  preparatların 

farklı immünojeniteleri nedeniyle, T ve B hücrelerine antijen sunumu yanında B hücre 

aktivasyonunda rol alan immünolojik mekanizmaların farklılığından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir206,207. Ayrıca IFNβ-1b’ye karşı oluşan antikorların nötralizasyon 

kapasitesi oranının daha düşük olması, paradoksal olarak bu antikorların preparatın 

agregat yapısı nedeniyle daha fazla oranda T bağımsız B hücre aktivasyonu yolu ile 

sentez edilmesine, nihayetinde yetersiz afinite olgunlaşması ve daha düşük afiniteli 

antikorların sentezlenmesine neden olabilmesiyle açıklanabilir. Gneiss C. ve ark.’nın159 

yaptıkları, yukarıdaki yaklaşımı destekler bir çalışmada; IFNβ-1a preparatlarına karşı % 

44-56, IFNβ-1b’ye karşı ise % 88 gibi daha yüksek oranlarda BAb pozitifliği 

saptamalarına karşın, IFNβ-1a tedavisi alanlarda hem BAb varlığında NAb oranını hem 

de oluşan NAb’ların titrelerini IFNβ-1b tedavisi alan hastalara oranla daha yüksek tespit 

etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da tablo 4-2 ve 4-4’de belirtildiği üzere, betaferona 

karşı yüksek titrede BAb seropozitifliği oranı daha yüksek saptanmasına karşın, 

biyoaktivite yokluğu oranının diğer preparatlara benzer olması, yukarıdaki çalışmaların 

bulguları ile örtüşmekte olup, bu yaklaşımı destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

 3) BAb ve MxA mRNA düzeyleri arasındaki korelasyonun saptanarak, BAb 

varlığının hastaların biyolojik aktivite düzeylerine ilişkin prediktif değerinin 

belirlenmesi.  

MS’li hastalarda IFNβ’nın biyolojik ve tedavi etkinliğini değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan bu çalışmanın laboratuar izlem stratejisi, direkt ELISA prensibi ile 

çalışan ticari bir kit (BUHLLMAN) ile BAb pozitifliği tespiti sonrasında, MxA mRNA 

düzeylerinin ölçülerek IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivite düzeylerinin belirlenmesi 

şeklindedir. Çalışmamızda bu amaçla elde ettiğimiz veriler, tablo 4-4, grafik 4-3, grafik 

4-4 ve grafik 4-5’de özetlenmiştir. Bu veriler ışığında çalışmada, kullanılan IFNβ 

preparatından bağımsız olarak artan BAb titrelerine parelel olarak MxA mRNA sentez 

düzeylerinde azalma, özellikle ≥500 BTU BAb titresi gibi yüksek BAb pozitifliği 

saptanan 40 hastanın 33’de (%82,5) tespit edilmiştir. Buna karşın, Avonex tedavisi alan 

bir hasta haricinde BAb negatif tespit edilen hiçbir hastada biyoaktivite kaybı tespit 
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edilmemiştir. Pachner ve ark.192, anti-IFNβ antikorları ile ilişkili biyoaktivite kaybını ve 

bu amaçla MxA mRNA ekspresyon düzeylerinin ölçümünde RT-PCR yönteminin 

etkinliğini saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada; 54 hastanın 7’sinde (%13) 

biyoaktivite yokluğu ve bu 7 hastanın 6’da ise yüksek titre BAb varlığı tespit 

etmişlerdir. Buna göre, yüksek titre BAb’lar ile biyoaktivite kaybı arasında güçlü bir 

korelasyon olduğu, ayrıca hastaların IFNβ’ya karşı biyoaktivite düzeylerinin izleminde 

RT-PCR yöntemi ile MxAmRNA ölçümlerinin uygun ve kullanışlı olduğu 

belirlenmiştir. Malucchi ve ark.6 yaptıkları bir çalışmada; NAb’lardan bağımsız olarak 

BAb pozitifliği oranlarını, MxA mRNA yanıtı olan ve olmayanlara karşı sırası ile % 9 

ve % 75, BAb negatifliği ise yine sırası ile % 91 ve % 25 oranında tespit etmişlerdir. Bu 

bulgular BAb pozitifliği ve MxA mRNA düzeyleri arasında iyi bir korelasyon olduğu 

yönündeki bizimde çalışmamızda elde ettiğimiz, özellikle ≥500 BTU BAb titresi 

saptanan 40 hastanın 33’de (% 82,5) biyoaktivite kaybı tespitine ilişkin veriyi destekler 

niteliktedir. 

Malucchi ve ark.201, 2010 yılında 167 MS’li hastada IFNβ tedavisinin birinci yılı 

sonrası IFNβ’ya karşı biyolojik aktivite kaybını, farmakolojik yanıtsızlığı ve bu kaybın 

olası nedenlerini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada; MxA mRNA düzeylerini 

yok, azalmış ve var olarak sırasıyla  % 22,2 (37), % 9,6 (16) ve % 68,3 (114) oranında 

tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonuçları irdelendiğinde, biyoaktivite yokluğu saptanan 

37 hastanın 33’ünde (%89.2) BAb pozitifliği, 22’inde (%59.5) BAb ve NAb pozitifliği, 

12’inde (% 32,4) BAb pozitifliğine karşın NAb negatifliği, 3 (%8,1) hastada ise BAb ve 

NAb negatifliği ile  bu hastalardaki total BAb pozitifliğini % 91,9, NAb pozitifliği ise 

% 59,5 oranında tespit etmişler. Aynı çalışmada biyoaktivite varlığı saptanan 130 

hastanın, 95’inde (%73,1) BAb ve NAb negatifliği, 30’unda (%23,1) NAb yokluğunda 

sadece BAb pozititifliği 3 hastada ise BAb ve NAb pozitifliği saptamışlardır. Bu 

hastalardaki total BAb negatifliği %74,6, NAb negatifliği ise % 96,2 olarak tespit 

etmişlerdir. Azalmış biyoaktivite saptanan 16 hastanın 2’sinde (%12,5) BAb ve NAb 

pozitifliği, 5’inde (%31,2) BAb ve NAb negatifliği, 8’inde (%50) BAb pozitifliğine 

karşın NAb negatifliği saptanmıştır. Bu çalışmada yüksek  BAb ve NAb titreleri ile 

düşük MxA düzeyleri arasında açık bir korelasyon olduğu gösterilerek,  tedavinin 

birinci yılı sonrası  MxA mRNA ölçümlerinin MS’li hastaların bireysel bazda tedavi 

yanıtlarının değerlendirilmesinde, yararlı bir yöntem olduğu da vurgulanmıştır. Çalışma, 
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BAb ile MxAmRNA düzeyleri arasındaki korelasyonun varlığını gösteren verileri 

açısından bizim bulgularımızla parelellik göstermektedir.  

Pachner ve ark.24, 2009 yılında farklı IFNβ preparatları ile tedavi alan 718  

hastayı kapsayan çalışmasında, hastaları serolojik olarak BAb (+) NAb (+), BAb (+) 

NAb (-), BAb (-) NAb (-) gruplara ayırmışlar ve NAb ve BAb’ların IFNβ’nın biyolojik 

aktivite düzeylerine etkisini MxA ve diğer biyolojik markerleri kullanarak 

incelemişlerdir. Buna göre; NAb titreleri ile MxA mRNA ekspresyon düzeyleri arasında 

yüksek bir korelasyon olduğu, özellikle ≥100 TRU NAb titrelerine sahip hastalarda 

biyolojik markerlere yanıt alınamadığını saptamışlardır. Ayrıca, BAb (+) NAb (+)  

hastalarda diğer hastalara ve düşük NAb titresine sahip (20-99 TRU) hastalarda da, BAb 

(-) NAb (-) hastalara oranla MxA mRNA düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı (p 

<0,001) fark belirlemişleridr. Yine BAb (+) NAb (-) hastalarda ise BAb (-) NAb (-) 

hastalara oranla MxA mRNA düzeylerinde azalma tespit edilmiş ve bunun yüksek 

titredeki BAb varlığının biyomarkerlere direkt etkisi ile olabileceği belirtilmiştir.  

Pachner ve ark.26 bir başka çalışmasında,  IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda 

anti-IFNβ antikorları ilişkili biyoaktivite kaybının tespiti ve hastaların tedavi izleminde 

IFNβ biyoaktivite ölçümlerinin kullanılabilirliği ve önemininin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. cEIA yöntemiyle BAb’ları, CPE yöntemiyle NAb’ları, RT-PCR ile de 

MxAmRNA düzeylerini ölçüldüğü çalışmada, antikor ilişkili biyoaktivite kaybı % 27 

oranında tespit edilmiş ve genel olarak hastaların  BAb ve NAb düzeyleri ile MxA 

mRNA düzeyleri arasında iyi bir korelasyon olduğu gösterilmiştir. Ayrıca biyoaktivite 

varlığı saptanan tüm hastalarda, BAb negatifliği parelelinde NAb düzeyleri ile 

biyoaktivite düzeylerinin korelasyonun yüksek olduğu ve sonuç olarak hastaların 

IFNβ’ye karşı tedavi yanıtlarının izleminde MxA mRNA ölçümlerini içeren moleküler 

yöntemlerin kullanışlı ve uygun olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada tablo 4-4’de 

gösterildiği gibi Avonex tedavisi alan bir hastada BAb negatifliğine karşın, biyoaktivite 

kaybı tespit edilmiş olup, bunun serumda serbest halde bulunan IFNAR veya diğer 

nedenler sonucu, antikor ile ilişkili olmayan nötralizasyona bağlı biyoaktivite kaybı 

nedeniyle açıklanabileceği gibi, MxA mRNA ölçümü için hasta kan alımı ve deneyin 

yapılışına bağlı teknik nedenlerden de kaynaklanmış olabileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmanın yukarıdaki verileri uyarınca, MS’li hastalarda IFNβ tedavi sırasında oluşan 

BAb’ların, IFNβ’ya karşı biyoaktivite düzeylerinin önceden belirlenmesinde prediktif 
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değerliliğe sahip bir biyolojik marker olarak kullanılması uygun bir yaklaşım olarak 

görülmektedir. Bu açıdan rutin klinik labotatuarlarda uygulanabilirliği yanında 

standardizasyonun da olması nedeniyle, ticari EIA yöntemi ile BAb’ların tespiti, 

hastaların IFNβ’ya karşı biyolojik yanıt düzeylerinin konfirme edilmesi ve önceden 

öngörülmesinde yararlıdır.  

4) Hastaların BAb ve MxA mRNA düzeyleri ile klinik verileri 

karşılaştırılarak, bu biyomarkerlerin rutin klinik pratikte IFNβ’nın MS’li 

hastalardaki klinik ve tedavi etkinliğini değerlendirmede prediktivitesinin 

belirlenmesi.  

Çalışmanın bu bölümünde, BAb ve MxA mRNA düzeylerinin IFNβ’nın MS’li 

hastalardaki klinik ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde önemini belirlemek 

amacıyla; BAb düzeyi tespit edilen 86 hasta ile MxA mRNA düzeyi belirlenen 48 

hastanın radyolojik aktivitesi, EDSS değişikliği, yıllık relaps oranı gibi klinik özellikleri 

(Tablo 4-5 ve Tablo 4-6); ek olarak tedavi süresince klinik seyirleri baz alınarak (Tablo 

4-9 ve Tablo 4-10) karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda MR aktivitesi, yüksek BAb 

düzeylerine (≥500 BTU) sahip hastalarda diğer hastalara oranla istatistiksel olarak 

hesaplanmamakla birlikte daha yüksek tespit edilmesine karşın, hastaların BAb ve diğer 

klinik parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir 

(Tablo 4-8). Çalışmada, BAb tespit edilmeyen ve yüksek BAb tespit edilen hastalar 

arasında ise klinik seyir açısından istatistiksel olarak (P<0,001) anlamlı bir korelasyon 

saptanmıştır (Tablo 4-11). Buna göre iyi klinik seyre sahip hastalarda istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde  BAb seropozitifliği daha az oranda tespit edilmiştir (Tablo 4-11). 

Buna karşın, kötü klinik seyirli hastalarda en düşük ile en yüksek BAb kategorileri 

arasında, kötü klinik seyirle ilişkilendirilecek oranda anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Bu nedenle, çalışmamızdaki kapsamındaki MS’li hastalarda IFNβ tedavisi sırasında 

oluşan BAb’ların, IFNβ’nın tedavi ve klinik etkinliğinin değerlendirilmesi üzerindeki 

prediktif değerliliğinin oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir.  

Francis ve ark.168, IFNβ-1a tedavisi alan MS’li hastalarda 4 yıllık bir çalışma 

sonucu, BAb seropozitifliğini % 41 oranında tespit etmelerine karşın, BAb’ların tek 

başına hastaların klinik sonuçları ile ilişkisini gösterememişlerdir. Boz. ve ark.184 üç 

yıldan fazla süredir Betaferon ve Rebif ile tedavi edilen 262 hastanın 115’inde  (% 43,9) 

sandwich EIA yöntemi ile BAb seropozitifliği tespit etmelerine karşın, BAb (+) ve BAb 
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(-) hastaların tedavi öncesi ve sonrası relaps ve özürlülük dereceleri arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptamamışlardır. Yukarıdaki çalışmaların BAb  

seropozitifliği oranları ile BAb’ların hastaların tedavi ve klinik etkinliği üzerindeki 

rolünün açık olmadığına dair klinik verileri, bu tez çalışmasının bulguları ile  

örtüşmektedir. Bununla birlikte, NAb oluşmayan, spontan veya tedavi ile kaybolan 

hastalarda, BAb’ların varlığı ve klinik önemi tam bilinmemektedir. Bu nedenle, 

özellikle bu tip özellik gösteren hastaların tedaviye takiben uzun süreçteki istenmeyen 

olası subklinik ve klinik immünpatolojilere ilişkin komplikasyonlar yönünden 

irdelenmesi gereklidir.  

Tablo 4-7’de hastaların MxA mRNA düzeyleri ile klinik özellikleri 

karşılaştırıldığında; hastaların ortalama tedavi süreleri ile IFNβ biyolojik aktivite 

düzeyleri arasında istatiksel olarak  anlamlı fark tespit edilmiş olup (P < 0,01), IFNβ 

aktivitesi olmayan grubun tedavi süresinin (ortalama 4,5 yıl) IFNβ aktivitesi var/azalmış 

olan gruplardan (ortalama 1,9 yıl) farklı oldugu gözlenmiştir. Hastaların tedavi 

sürecindeki EDSS artışı, IFNβ biyolojik aktivite kaybı tespit edilen hastalarda, IFNβ 

biyolojik aktivite varlığı tespit edilen hastalara oranla (P < 0,05)  istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca IFNβ tedavisi süresince MS’li 

hastaların biyoaktivite ve klinik seyir düzeyleri karşılaştırıldığında (tablo 4-11),  2 

kuyruklu Chi-square testi kullanılarak hesaplanan P değeri uyarınca,  iyi klinik seyri 

olan hastalarda, kötü klinik seyri olan hastalara oranla MxA mRNA düzeyleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edilmiştir. Ancak, hastaların 

biyoaktivite kaybı ile kötü klinik seyir arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanamamıştır. Bu veriler, MS’li hastalarda IFNβ’ya karşı biyolojik aktivite kaybının, 

tedavi süresince artarak, paralelinde hastaların EDSS’lerinin de artışına ve daha yoğun 

MR aktivitesine neden olduğu ve biyoaktivite varlığı ile iyi klinik seyrin ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Buna karşın, MxA mRNA düzeylerine ait laboratuar 

verilerinin tüm hastalarda ve her yönüyle IFNβ’ya karşı tedavi ve klinik yanıtlarının 

değerlendirmede sınırlı bir prediktif değeri olduğu, özellikle MxA mRNA düzeylerinin 

baz alındığı biyoaktivite kaybı ile kötü klinik seyir arasında tam bir neden sonuç ilişkisi 

kurmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, MxA mRNA düzeylerine ait 

laboratuar verilerinin, her bir hastanın kendine özgü klinik koşulları uyarınca 

değerlendirilmesinin daha uygun bir yaklaşım olduğu anlaşılmaktadır.  
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Malucchi ve ark.6 tarafından 2008 yılında, en az bir yıldır IFNβ tedavisi alan 137 

MS’li hastada; üç yıl süresince BAb, NAb ve MxA mRNA  düzeylerini ölçerek hem bu 

biyolojik markerlerin kendi aralarındaki korelasyonu, hem de hastaların ataksız geçen 

sürelerinin hesaplanarak yeni relaps riskini belirlenmesi, sonuçta bu markerlerin 

tedavinin klinik etkinliğinin belirlenmesindeki prognostik değerlerinin tespit edilmesi 

ve karşılaştırması amacıyla yaptıkları çalışmada; Avonex, Betaferon, Rebif (22µg) ve 

Rebif (44µg)’e karşı sırasıyla MxA mRNA yanıtsızlığını, % 12,8, % 31, % 10,8 ve % 

18,8 totalde %17,5, cEIA ile yöntemiyle ölçülen BAb pozitifliğini ise sırasıyla % 10,5, 

% 51,7, % 13,3, % 9,7 totalde % 20 oranında tespit etmişlerdir. Çalışmada IFNβ 

tedavisi alan MS’li hastaların BAb pozitif grubtaki relapsız hasta oranı % 54, BAb 

negatif grupta ise  % 44 oranında tespit ederek istatiksel (p=0,1531) olarak anlamlı 

bulunmaz iken, her iki grupta ataksız geçen süreler açısından istatiksel (p=0,0208) 

olarak kısmen daha anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu çalışmanın verileri uyarınca, 

tedavinin birinci yılındaki BAb ölçümlerinin klinik öneminin ve prognostik değerinin  

NAb ve MxA kadar açık olmadığı ifade edilmiştir. Aynı çalışmada NAb pozitifliği % 

12,4 oranında tespit edilerek, MxA düzeyleri ile aralarındaki laboratuar korelasyonuna 

ek olarak olası yeni relaps riskini belirleme açısından her iki biyomarkerin prediktif 

değerliklerinin de benzer olduğu, tedavinin sonraki iki yılı süresince MxA negatif  

grupta ilk relaps için geçen süre ile ataksız hasta oranını, MxA pozitif (biyoaktivite var) 

gruba göre istatiksel olarak anlamlı (p<0,0001) oranda farklı tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak çalışmada, MxA ekspresyon düzeylerinin NAb’lar ile karşılaştırıldığında kısmen 

daha iyi prognostik değerliliğe ve daha kolay uygulanabilirliği nedeniyle, IFNβ ile 

tedavi edilen hastaların bireysel bazda özellikle yeni relaps riskini belirlenmesi ile 

hastaların tedavi ve klinik yanıtlarının izlemi amacıyla tercih edilebilecek  bir biyolojik 

marker olduğu gösterilmiştir. 

Çalışmalar genel olarak irdelendiğinde, MS’li hastalarda IFNβ tedavisinin 

birinci yılı ve sonrasında hastaların yaklaşık % 20’de tedavi yanıtlarında kısmen yada 

tamamen bir azalma tespit edildiği ve tespit edilen farmakolojik yanıtsızlığın, relaps 

oranı gibi özellikleri açsından hastaların klinik yanıtsızlıklarıyla ilişkili olduğu 

gösterilmektedir. Tablo 5-2’de gösterilen bir çok çalışmada, hastalardaki NAb varlığı ve 

titreleri ile biyolojik aktivite düzeyini gösteren MxA mRNA düzeyleri arasında oldukça 

güçlü bir korelasyon olduğu, NAb titrelerindeki artışa bağlı olarak IFNβ’nın biyolojik 

aktivite düzeyini gösteren MxA mRNA ekspresyon düzeylerinde azalma veya kayba ek 
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olarak, MxA düzeylerindeki azalma ile hastaların relaps oranları arasında da anlamlı bir 

korelasyon olduğu gösterilmiştir.  

Tablo 5 2: MxA mRNA ve NAb Düzeyleri ile Relaps Oranları Arasında Saptanan Korelasyon 

Çalışmalar MxA yanıtında azalmaya neden olan Nab 

titreleri 

Relaps Oranı 

Bertolotto ve ark163. > 45 uyarlanmamış 

Pachner ve ark.209 > 100 
istatistiksel 

Gilli ve ark.177 Açık korelasyon 
uyarlanmamış 

Santos ve ark.210 Açık korelasyon 
uyarlanmamış 

Scognalari ve ark.211 > 200 
uyarlanmamış 

Sominande ve ark.212 > 600 
uyarlanmamış 

Malucchi ve ark.6 Açık korelasyon Önemli 

prediktif değer 

Hoffman ve ark.213 Açık korelasyon uyarlanmamış 

Capra ve ark.22 Açık korelasyon uyarlanmamış 

Van der Voort ve 

ark.23 

> 150 uyarlanmamış 

Aarskog ve ark.204 Açık korelasyon uyarlanmamış 

Van der Voort ve 

ark.178 

Spesifik değil Önemli 

korelasyon 

 

Van der Voort ve ark.178 MxA mRNA ekspresyon düzeyleri ve hastaların klinik 

aktiviteleri (relaps oranı, relapsız hasta ve kortikosteroid kullanımı) arasındaki ilişkiyi 

saptamak için, ortalama hastalık süresi 8,6 yıl, ortalama tedavi süresi ise 48 ay olan ve   

farklı IFNβ preparatları ile tedavi edilen 126 MS’li hastayı kapsayan bir çalışma 
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tasarlamışlardır. Çalışmada, hastaların ilk taramasında MxA mRNA ekspresyon 

düzeylerini negatif, orta ve yüksek seviyelerde sırası ile  % 30,  % 49 ve  % 21 oranında 

belirlemelerine karşın, hastaların klinik hastalık aktiviteleri ile tek bir ölçümle 

belirlenen MxA mRNA düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edememişlerdir. Aynı çalışmada MxA mRNA düzeyi  azalmış ve ara seviyede tespit 

edilen 100 hastanın 3-5 ay sonraki ikinci ölçümünde ise başlangıçta MxA mRNA sentez 

düzeyi azalmış tespit edilen 38 hastanın 25’de (%66) kalıcı biyoaktivite kaybı tespit 

edilmiştir. Kalıcı biyoaktivite saptanan hastalarda, ikinci MxA mRNA ölçümü yapılan 

diğer hastalara oranla relaps oranınında istatiksel olarak anlamlı (P=0,042) farklılık 

tespit edilmiştir. Hastaların IFNβ’ya karşı biyolojik yanıt  düzeylerini belirlemek 

amacıyla, bu 100 hastanın 84’üne kombine (hem iki yöntem hem de injeksiyon öncesi 

ve sonrası ölçüm) MxA mRNA ekspresyon ölçümü ve MxA mRNA indüksiyon testi 

yapılmıştır. Çalışmada biyolojik yanıtsız olarak tanımlanan 27 hastanın, biyolojik 

yanıtlı olarak tanımlanan 57 hastaya oranla, daha yüksek relaps oranına (0,81’e 0,37, 

P=0,009) ve daha fazla relapslı hasta oranına (% 67’ye % 37, P=0,017) sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, IFNβ tedavisine karşı klinik yanıtı olmayan 

hastaların tespitinde, tek bir MxA mRNA ölçümünden ziyade kombine ve tekrar 

ölçümlerin, daha güvenilir olduğu vurgulanmıştır. 

Garcia-Montojo ve ark.194 IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda MxA ekspresyon 

düzeyleri ve MMP-9/TIMP-1 (Matriks metalloproteinaz/Matriks metalloproteinaz doku 

inhibitörü) oranının, IFNβ’nın biyolojik ve klinik etkinliğinin belirlenmesindeki rolünü 

ve hastaların NAb statüleri ile arasındaki korelasyonu belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmada, NAb titreleri ve MxA düzeyleri arasında zayıf bir korelasyon saptamalarına 

karşın, NAb titreleri ile MMP-9/ IMP-1 arasında daha güçlü bir korelasyon 

saptamışlardır. MxA’nın standardizasyonunun güç olduğunu, yine aynı çalışmada 

yalnızca relapslı hastalarda relapsız hastalara oranla daha yüksek NAb seropozitifliği 

(p=0,04) tesbit edilmesine karşın, gerek NAb gerekse MxA düzeyleri ile hastaların 

EDSS skoru, progresyon ve tedavi yanıtları gibi klinik parametreleri arasında ise 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık  tespit edemediklerini belirtmişlerdir. Bu açıdan, 

IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda IFNβ’nın biyolojik ve klinik etkinliğinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, gerek çalışılan hasta grupları arasında 

demografik ve klinik farklılıkların, gerekse bu amaçla kullanılan çalışma metodları ve 

yöntemleri farklı olabilmektedir. Bu nedenle, hem laboratuar verileri hemde bu verilerin 
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hastaların klinik ve tadavi yanıtlarının değerlendirilmesi için kullanılan klinik 

parametreler ile değerlendirilmesine ilişkin ölçümlerin sonuçları farklılıklar 

gösterebilmektedir. 

Rot ve ark.214 tarafından,  IFNβ tedavisi alan  % 76’sı rutin, % 14’ü kötü klinik 

seyir ve %10’u ise diğer sebeplerden dolayı, NAb istemi yapılan 2506 MS’li hastayı 

kapsayan bir çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada hastaların % 31’de NAb seropozitifliği, 

% 17’de ise MxA mRNA kaybı tepit etmelerine karşın, kötü klinik seyir ve rutin tarama 

amacıyla test istenen bu iki grup arasında, NAb ve biyoaktivite kaybı açısından anlamlı 

fark tespit edememişlerdir. Bu nedenle, hastalarda IFNβ’ya karşı saptanan biyolojik 

akitivite düzeylerinin her zaman klinik yanıt düzeyleri ile paralel seyretmeyebileceğini 

belirtmişlerdir. Reder ve ark.182, MS’li hastalarda IFNβ-1b tedavisinin uzun dönem 

etkinliğini saptamak amacıyla 16 yılı kapsayan çalışmada, tedavinin ilk 5 yılında % 

41,9 olan NAb pozitifliğinin, özellikle 5-8 yıl sonra % 76 oranında seronegatifleştiğini 

göstermişlerdir. Çalışmanın 16 yıllık izlem sonucunda ise hastaların sadece % 11’inde 

NAb pozitifliğinin devam ettğini, NAb’ların klinik etkinliğinin tartışmalı olduğunu ve 

kendi çalışmalarında, NAb verilerinin uzun dönemde hastaların klinik ve MRG 

aktiviteleri üzerinde önemli bir etkinliğini saptamadıklarını belirtmişlerdir.   

Hesse ve ark215, IFNβ tedavisi alan NAb’lar yönünden seronegatif olan 16’sı 

kötü, 7’si stabil klinik seyre sahip 23 hastanın, biyoaktivite düzeyleri ile hastalık 

aktiviteleri arasındaki korelasyonu tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada; her iki 

grupta da tedavi öncesi ve tedavi süresince, IFNβ ile ilişkili farklı genlerin mikroarray 

yöntemi ve ekspresyon profilinin ölçülmesiyle belirlenen biyolojik yanıt düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edememişlerdir. Buna karşın, kötü klinik seyri olan 

hastalarda, stabil hastalara göre tedavi öncesi, IL-10 ekspresyon düzeyleri daha az 

(p=0,07), MR aktivitesi ise, daha yüksek tespit edilmiştir. Sonuç olarak, IFNβ tedavisi 

sırasında kötü klinik seyrin, NAb negatif hastalardaki biyolojik yanıt farklılığı ile 

paralel olmadığı, bu nedenle hastalığın klinik seyrinin hem tedaviden hemde tedavinin 

biyolojik düzeydeki yanıtlarından bağımsız şekillenebildiği, buna karşın yüksek titrede 

NAb varlığının ise IFNβ’ya karşı biyolojik yanıtsızlığı ve biyoaktivite kaybını 

tanımlayabileceğini belirtmişlerdir. Yukarıdaki çalışmaların sonuçları, kötü klinik seyir 

ile düşük biyoaktivite düzeyleri arasında açık bir korelasyon olmadığı yönündeki 

çalışmamızda ulaşılan bulgularımızla örtüşmekte olup, MS’de hastalığın patogenezi 
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gereği klinik yanıtların tedavi yanıtının göstergesi kabul edilen biyolojik yanıtlardan 

bağımsız olarak da şekillenebileceğini, ayrıca tedaviye rağmen kötü klinik seyrin her 

zaman ve her hastada tedavi yanıtı veya yanıtsızlığı olarak değerlendirilmemesi 

yönündeki yaklaşımı destekler niteliktedir5,215. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, tedavi öncesi endojen IFNβ sentez düzeyleri 

ile hastaların klinik aktiviteleri arasında önemli bir korelasyon olduğu 

belirtilmektedir216. IFNβ sentezinde rol alan genlerdeki genetik farklılıklar nedeniyle 

oluşan bireysel farklılıkların tedavi yanıtlarını etkilediği; bu nedenle bazal düzeyde 

farmakogenetik farklılıkların, tedavi öncesi tespitinin, tedaviye uygun hastaların seçimi 

ve tedavi yanıtlarının daha objektif ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli ve 

gerekli olduğu öne sürülmektedir216,217. Van der Voort ark.28 tarafından, hastalık 

aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan klinik ve özellikle radyolojik ölçümlerle MxA 

mRNA düzeylerinin ilişkisini ve korelasyonunu belirlemek amacıyla, klinik izole 

sendromlu 67 ve 6 ay önce RRMS tanısı almış 49, toplam 116 hastanın, IFNβ tedavisi 

öncesi ortalama ilk iki yıl ve tedavi sonrası iki yıl olmak üzere, toplam 4 yıl süre ile eş 

zamanlı MxA mRNA, MRG ve EDSS ölçümleri ile izlemi yapılmıştır. Klinik olarak 

stabil tanımlanan 93 ve klinik aktivasyonlu olarak tanımlanan 23 hastanın, bazal MxA 

mRNA düzeyleri; kontrol gruba, klinik aktivasyonu olanların-olmayanlara, kontrast 

tutan lezyon sayısında artış olanların-olmayanlara göre istatiksel olarak anlamlı oranda 

düşük seviyede tespit edilmiş. Buna karşın T2 lezyon yükleri arasında ise her iki grup 

arasında bir fark tespit edilememiştir. Đzlem süresince bazal MxA mRNA düzeyleri 

yüksek hastalarda, relaps oranını ve tedavi süresince de relaps hızı  daha düşük tespit 

edilmiş, MRG aktivitesi ile MxA düzeyleri arasında  ise anlamlı bir korelasyon 

saptanmamıştır. 116 hastadan tedavi başlangıcında % 45’i yüksek % 55’i ise düşük 

MxA mRNA oranlarına sahip, ortalama 23.7 ay sonra IFNβ başlanan 50 hasta tedavi ve 

klinik yanıtları açısından 24 ay izlenmiş, tedavi yanıtı olan 40 hasta, kendi arasında 

klinik yanıtlarına göre, 18’i klinik yanıtlı, 22’i ise klinik yanıtsız olarak tanımlanarak 

grupandırılmış. Bu iki grup arasında bazal MxA mRNA düzeyleri arasında ise  anlamlı 

bir fark  tespit edilmemiş fakat bunun çalışma grubuna dahil edilen hasta sayısının az 

olmasından kaynaklanabileceği de ayrıca ifade edilmiştr. Özetle, MxA mRNA 

düzeylerinin  relaps varlığı, kontrans tutan lezyon sayısı, relaps oranı ve relaps hızı ile 

ilişkili olduğunu belirlenerek, nihayetinde bu bulgular doğrultusunda, MxA mRNA’nın 

eğer onaylanırsa, MS’de gelecekteki olası klinik hastalık aktivitesini değerlendirilmesi 
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için, MRG ölçümlerine ek olarak prediktif değerliliğe sahip potansiyel bir biyolojik 

marker olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Bilimsel litaratürde bu amaçla yapılan çalışmaların verilerine bir bütün halinde 

baktığımızda, MS’li hastaların bir bölümünde anti-IFNβ antikorlarının geliştiği, 

preparatların immünojenitlerinin farklılığı nedeniyle bu antikorların seropozitiflik 

oranlarının da farklı olduğu, özellikle yüksek titre ve kalıcı özellikteki NAb’ların 

IFNβ’nın biyolojik etkinliğini azalttığı; bu antikorların ve/veya biyoaktivite 

düzeylerinin belirlenmesini içeren laboratuar tanı ve izleminin gerekli olduğu; buna 

karşın, NAb’ların ve veya biyolojik aktivite kaybının tanımlanmasında ve ölçülmesinde 

kullanılacak laboratuar marker ve yöntemleri ile elde edilen laboratuar verilerinin klinik 

uyarlanımına, ayrıca NAb gelişmesini engelleyebilecek süpresif tedaviler ile tedavinin 

değiştirilmesi sonrası yeni tedavi stratejelerine ilişkin konularda tam bir konsensüs 

olmadığı görülmektedir. Bunların dışında, IFNβ’nın biyolojik ve farmakolojik 

etkinliğinin oluşmasında, IFNAR-1 ve IFNAR-2’den oluşan reseptör etkileşimi kritik 

öneme sahiptir. Bu açıdan, en önemli ligand olan IFNAR-2, IFNβ genlerinin 

trankripsiyonu ve translasyon aşamasında her bireydeki farklı kesim (splicing) 

mekanizmaları sonucu, potansiyel olarak çözünür (soluble, IFNAR-2a), transmembran 

kısa form (IFNAR-2b), transmembran uzun form (IFNAR-2c) adı verilen 3 farklı alt 

forma ayrılır. IFNβ tedavisine yanıtı iyi olan hastalarda IFNAR-2c sentez düzeylerinin 

daha yüksek bulunması ve IFNAR-2c’nin NAb pozitif hastalarda tedavi öncesi sentez 

düzeyinin kontrol gruba göre daha düşük olması nedeniyle, IFNβ’nın biyolojik ve klinik 

etkinliğinin yanında immünojenitesinin de belirlenmesinde, IFNAR alt grublarının 

bireysel bazdaki sentez düzeylerinin farklılığının da rol oynayabileceği ayrıca  

belirtilmektedir218. IFN’lar gerek tedavi amacıyla kullanıldıklarında gerekse antiviral 

immün yanıtlar’da; reseptörlerden, PRR’lere, sitokinlere, moleküler düzeyde 

transkripsiyonel faktörlere ve hücrelere kadar uzanan yelpazade bir bütün olarak bireyin 

immünogenetik ve fizyolojik özellikleri nedeniyle, her bir olgu ve klinik durumda 

fonksiyon ve etkinlikleri de farklılık gösterebildiğinden, bireysel bazda hastaların IFNβ 

tedavisine yanıt düzeyleri homojen değildir. Tip1 IFN’lar organizma yararına oluşacak 

koruyucu ve doğal immün yanıtların oluşmasında kritik öneme sahip sitokinlerdir. 

IFN’ların immünopatolojiler gibi en azından bozulmuş ve/veya kontrolsüz immün 

mekanizmaların varlığında immünolojik davranışlarının önceden öngörülmesi en 

azından bugünkü bilimsel zemin dahilinde zor görünmektedir. Bu nedenle, IFNβ MS 
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gibi kontrolsüz immün yanıtların olduğu hastalıklarda tedavi amacıyla 

kullanıldıklarında olası beklenir yararlanımına karşın, istenmeyen ve öngörülemeyen 

zararlı etkileri de yönüyle de araştırılmalıdır. Bu açıdan IFNβ’nın; özellikle doku tahribi 

ve yıkımına sebep olabilen sitotoksik T lenfosit yanıtlarının aktivitasyonuna neden 

olarak, MS’de tedavi amacıyla kullanıldıklarında, hastalığın miyelin kaybı ile 

karakterize sekonder fazına geçişteki tetikliyici rolü, en azından teorik yönüyle bilimsel 

düzlemde tartışmaya açık görünmektedir. 

 Yine IFNβ’nın in vivo biyolojik aktivetesini ölçmek amacıyla kullanılan MxA 

mRNA RT-PCR gen ekspresyonu metodunun; ekpresyonu amacıyla seçilecek hedef 

nükleotid sırasından, bu amaçla seçilecek moleküler kit, ekipman ve malzeme ile 

laboratuarlar arası uygulama modifikasyonlarına kadar deneyin sonuçlarını direkt ve 

indirekt etkileyecek çoklu, karmaşık parametrelerin olması da ayrıca sorun teşkil 

etmektedir. Örneğin, gen ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla seçilen 

komparatif CT RT-PCR yönteminde normalizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan 

referans genlerden biri GAPDH’dır. GAPDH glikoliz metabolizmasında kritik öneme 

sahip bir enzim olup, GAPDH’ın kodladığı mRNA’lar bir çok doku ve hücrede yapısal 

olarak sentez edilen yüksek ekspresyon düzeylerine sahiptir. Buna karşın bir çok 

çalışmada GAPDH’ın hastanın tedavi koşullarından ve özellikle farklı metabolik stres 

koşullarında ekspresyon kinetiğinin değişebilir özelliğe sahip olması, nihayetinde 

ekspresyon düzeylerinde değişimsel bir döngüye sahip olabilmesi nedeniyle, 

kantitasyon çalışmaları için çok uygun (ideal) bir refarans gen olamayabileceği de 

belirtilmektedir196,219. Ayrıca güncel rutin pratikte hastanın tedaviye bir süre ara vermiş 

olması, etkin olmayan enjeksiyon, kan örneklerinin uygunsuz zamanda alınması, 

saklanması ve transportu gibi hasta, klinik ve laboratuar kaynaklı olası uyumsuzluklar 

ve ihmaller de yanlış negatif laboratuar sonuçlarının alınmasına neden olabilmekte, bu 

nedenle hasta ile bu amaçla işbirliği ve motivasyon önem taşımaktadır. 

Özetle bu çalışmada; 

I. IFNβ preparatlarına karşı oluşan BAb seropozitifliği oranları, Avonex, 

Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 21,4, % 28,6 ve % 70,4; toplamda 

ise % 40, MxA mRNA düzeylerinin baz alındığı biyoaktivite kaybı, 

Avonex, Rebif ve Betaferon’a karşı sırasıyla, % 14, % 19 ve % 46,4; 
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toplamda % 26,5 olarak, tam biyoaktivite kaybı ise sırasıyla % 9,3, % 9,5 

ve % 11,6; toplamda % 10,2 oranında tespit edilmiştir; 

II. Yukarıdaki laboratuar verileri baz alındığında, IFNβ preparatalarının 

immünojenitelerinin sırasıyla Avonex, Rebif ve Betaferon yönünde artış 

gösterdiği belirlenmiştir; 

III. Özellikle yüksek titre BAb’lar ile düşük MxA mRNA düzeyleri arasında 

istatiksel açıdan (P: 0,00003) anlamlı düzeyde korelasyon olduğu 

saptanmış, bu nedenle hastaların IFNβ’ya karşı biyolojik yanıt 

düzeylerinin konfirme edilmesi ve önceden öngörülmesinde BAb’ların 

tarama amaçlı kullanılmasının yararlı olduğu  belirlenmiştir; 

IV. BAb’ların IFNβ’nın tedavi ve klinik etkinliğinin değerlendirilmesi 

üzerindeki prediktif değerliliğinin oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiş. 

MxA mRNA düzeyleri iyi klinik seyri olan hastalarda, kötü klinik seyri 

olan hastalara oranla istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek 

düzeyde tespit edilmesine karşın, hastaların biyoaktivite kaybı ile kötü 

klinik seyir arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda anti-IFNβ antikorları vaya biyolojik aktivite 

düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak laboratuar metodları ile laboratuar verilerinin 

klinik uyarlanımına ilişkin varılacak konsensüslerin, hastaların tedavi ve klinik yararı 

yanında önemli bir ekonomik yükü olan bu tedavi etkenlerinin maliyet etkinliği 

açısından da yararlanım sağlaması yönüyle önem taşımaktadır. Buna karşın, MS’in 

patogenezi gereği gerek hastaların bireysel bazda klinik seyrinin IFNβ tedavisinden 

bağımsız olarak şekillenebilmesi, tedaviye rağmen hastalarda klinik aktivite ve 

progresyon gözlenmesi gerekse IFNβ’nın kontrol gruba göre hastalığın  patolojik 

süreçlerinin yalnız bir bölümü ve bir grub üzerinde sınırlı olumlu etkisi ile IFNβ’nın her 

bir hastadaki olası immünolojik etkinliğinin de farklı olabilmesi nedeniyle, hastaların 

IFNβ’ya karşı farmakolojik yanıt düzeylerinin belirlenmesi, tedavinin her yönüyle, her 

zaman ve her hastada klinik yararının net olarak değerlendirilebilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, NAb ve/veya biyolojik aktivite kaybına ilişkin laboratuar 

verilerinin klinik seyri kötü olan hastalarda tedavi kararının değiştirilmesini destekleyici 

bir parametre görünmesine karşın, özellikle NAb ve veya biyolojik aktivite kaybına 

rağmen, klinik seyri iyi olan hastalarda tek başına tedavi kararının değiştilmesi yönünde 
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yeterli ve belirleyici bir paraklinik bulgu olduğunu destekler bilimsel ve klinik veriler 

henüz sınıf I bilimsel kanıt düzeyinde görünmemektedir. Bununla birlikte, NAb ve/veya 

biyolojik aktivite kaybına ilişkin laboratuar verilerinin tedavinin klinik etkinliği 

üzerindeki olumsuz etkilerinin açık olmadığını öne süren yaklaşımı destekler nitelikteki 

verilerin de gerek bilimsel seviyesi gerekse kanıt düzeyi henüz yeterli seviyede değildir.  

Sonuç olarak:  

I. MS’li hastalarda IFNβ’nın, abartılı ve patolojik immün yanıtlar ile 

normal immün yanıtlar arasındaki dengenin kurulmasında, inflamatuvar 

yönde yanıtları anti-inflamatuvar yöndeki yanıtlara modüle edilip 

uyarlamasındaki tedavi etkinliği ve potonsiyeli, her bir bireyin genetik ve 

çevresel faktörlerinin etkisi altında şekillenmekte; nihayetinde her bir 

hastanın IFNβ tedavisine klinik yanıtı farklı düzeylerde 

gerçekleşebilmektedir. Ayrıca tedavi öncesi her bir hastada endojen 

IFNβ’nın moleküler bazda MS immünpatogenezindeki rolünün 

aydınlatılması önemli görünmektedir. Bu nedenle, MS’de IFNβ dahil 

tüm protein bazlı tedaviler de asıl hedefin, tedavi öncesi dönemde, bu 

tedavilerden optimal yarar sağlayacak hastaların, bireysel bazda seçimine 

imkan veren, genomik esaslı laboratuar tanı yöntemlerinin 

uygulanmasını içeren, stratejilerin geliştirilmesi daha efektif bir yaklaşım 

olacaktır. 

II. IFNβ tedavisi alan MS’li hastalarda, anti-IFNβ antikorları ve/veya MxA 

mRNAdüzeylerine ait laboratuar verilerinin, hastaların tedavi 

yanıtlarının her zaman ve her yönüyle değerlendirilmesinde tek başına 

sınırlı bir prediktif değerliliğe sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın, 

özellikle bireysel bazda gerek hastaların tedavi ve klinik yanıtlarının 

daha objektif ve daha etkin bir şekilde değerlendirilip planlanmasında, 

gerekse olası komplikasyonların engellenmesi, ekonomik ve etik 

açılardan, hastanın diğer tüm klinik ve paraklinik verileri ile birlikte 

kullanıldığında, kritik öneme sahip yardımcı biyolojik belirteçler olarak, 

rutin klinik pratikte analiz edilmesi  gerekli ve yararlıdır. 

 

 



 121

KAYNAKLAR 

1. Vukusic S. Confavreux C. Đçinde Cook SD. Editor. The natural history of multiple 

sclerosis. In: Handbook of Multiple Sclerosis 3rd ed. New York: Marcel Dekker  2001; 

433-7. 

2. Compston A. Editor McAlpine’s Multiple sclerosis Churchill Livingstone Elsevier 

Fourth ed. 2006. 

3. Sorensen P.S. Review: Neutralizing antibodies against interferon beta. Ther Adv 

Neurol Disord 2008; 1:125–41.  

4. Polman C.H. Bertolotto A. Deisenhammer F. Giovannoni G. Hartung HP. Hemmer 

B. ve ark. Recommendations for clinical use of data on neutralising antibodies to 

interferon-beta therapy in multiple sclerosis Lancet Neurol 2010; 9: 740–50. 

5. Rudick RA. Polman CH. Current approaches to the identifi cation and management 

of breakthrough disease in patients with multiple sclerosis Lancet Neurol 2009; 8:545–

59. 

6. Malucchi S. Gilli F. Caldano M. Marnetto F. Valentino P. Granieri L. Ve ark. 

Predictive markers for response to interferon therapy in patients with multiple sclerosis. 

Neurology 2008; 70: 1119–27. 

7. Bertolotto A. Neutralizing antibodies to interferon beta: implications for the 

management of multiple sclerosis. Curr Opin Neurology 2004;  17: 241- 46. 

8. Deisenhammer F. Neutralizing Antibodies to Interferon-β and other mmunological 

Treatments for Multiple Sclerosis Prevalence and Impact on Outcomes CNS Drugs  

2009; 23:379-96. 

9. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group, The University of British Columbia 

MS/MRI Analysis Group. Neutralizing antibodies during treatment of multiple sclerosis 

with interferon beta-lb: experience during the first three years. Neurology 1996;  47: 

889-94 

10. Bertolotto A. Implications of neutralising antibodies on therapeutic efficacy J 

Neurol Sci  2009; 277: 29 -32. 



 122

11. Sorensen PS. Deisenhammer F. Duda P. Hohlfeld R. Myhr KM. Palace J. Ve ark. 

Guidelines on use of anti-interferon-beta antibody measurements in multiple sclerosis - 

Report of an EFNS Task Force on IFN-beta antibodies in multiple sclerosis. Eur J 

Neurol  2005; 12: 817–827.    

12. Farrell R. Kapoor R. Leary S. Rudge P. Thompson AJ. Miller DH. ve ark. 

Neutralizing anti-interferon beta antibodies are associated with reduced side eff ects and 

delayed impact on effi cacy of interferon-beta. Mult Scler  2008; 14: 212–18. 

13. Malucchi S. Sala A. Gilli F. Bottero R. Di Sapio A. Capobianco M. Ve ark. 

Neutralizing antibodies reduce the efficacy of βIFN during treatment of multiple 

sclerosis. Neurology  2004; 62: 2031–37. 

14. Schellekens H. The Immunogenicity of Therapeutic Proteins Discov Med 2010; 9: 

560-64. 

15. Namakaa M. Pollitt-Smitha M. Guptaa A. Klowak M. Vasconcelos M. Turcotte D. 

ve ark. The clinical importance of neutralizing antibodies in relapsing-remitting 

multiple sclerosis, Curr  Med Res Opin 2006; 22: 223-239.  

16. Pachner AR. Cadavid D. Wolansky L. Skurnick j. Effect of anti-IFNβ antibodies on 

MRI lesions of MS patients in the BECOME study Neurology 2009; 73: 1485-1492. 

17. Goodin DS. Frohman EM. Hurwitz B. Neutralizing antibodies to interferon beta: 

Assessment of their clinical and radiographic impact: An evidence report Report of the 

Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of 

Neurology  2007; 68: 977-984.  

18. Burks JS. Noronha A. Guidelines on use of anti-IFN-B antibody measurements in 

multiple sclerosis: report of an EFNS Task Force on IFN-B antibodies in multiple 

sclerosis Eur J Neurol  2007;14: 8–9.   

19. Goodin DS. Hurwitz B. Noronha A. Neutralizing antibodies to interferon beta-1b 

are not associated with disease worsening in multiple sclerosis. J Int Med Res 2007; 

35:173–187. 

20. Farrell RA. Giovannoni G. Measuring and management of Anti-Interferon Beta 

Antibodies in subjects with Multiple Sclerosis. Mult scler  2007; 13: 567-577. 



 123

21. Deisenhammer F. Schellekens H. Bertolotto A. Measurement of neutralizing 

antibodies to interferon beta in patients with multiple sclerosis. J Neurol 2004; 251: 31–

39. 

22. Capra R. Sottini A. Cordioli C. Serana F. Chiarini M. Caimiet L. Ve ark. IFNβ 

bioavailability in multiple sclerosis patients: MxA versus antibody-detecting assays. J 

Neuroimmunol 2007; 189: 102–10. 

23. van der Voort LF. Kok A. Visser A. Oudejans CBM. Caldona M. Gilli F. Đnterferon-

beta bioactivity measurement in multiple sclerosis: feasibility for routine clinical 

practice. Mult Scler  2009; 15: 212–18.  

24. Pachner AR. Warth JD. Pace M. Goelz S. Effect of neutralizing antibodies on 

biomarker responses to interferon beta The INSIGHT study. Neurology 2009 ;73:1493–

1500. 

25. Zanotti C. Ghidini C. Lamorgese C. Transfer of myxovirus-protein-A mRNA assay 

for interferon-Beta bioactivity measurement in multiple sclerosis patients to routine 

laboratory practice. A 4-year experience. Clin Chem Lab Med  2010; 48: 1235-38 

26. Pachner AR. Dail D. Pak E. Narayan K. The importance of measuring IFN beta 

bioactivity: monitoring in MS patients and the effect of anti-IFNβ antibodies. J 

Neuroimmunol 2005; 166:180-188.  

27. Hesse D. Sellebjerg F. Sorensen PS. Absence of MxA induction by interferon β in 

patients with MS reflects complete loss of bioactivity. Neurology 2009; 73:372–377 

28. Van der Voort LF. Vennegoor A. Visser A. Spontaneous MxA mRNA level predicts 

relapses in patients with recently diagnosed MS Neurology 2010; 75:1228–33. 

29. Reder AT. MxA A biomarker for predicting multiple sclerosis disease activity 

Neurology 2010; 75:1222–23. 

30. Milo R. Kahana E. Multiple sclerosis: Geoepidemiology, genetics and the 

environment. Autoimmun Rev 2009; 5: 387-94.  

31. Cabre P. Signate A. Olindo S. Merle H. Caparros-Levebvre D. Bera O.ve ark. Role 

of return migration in the emergence of multiple sclerosis in the French West Indies. 

Brain 2005; 128: 2899-910. 



 124

32. Willer CJ. Dyment DA. Risch NJ. Sadovnick AD. Ebers GC. Twin concordance and 

sibling recurrence rates in multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2003, 100:12877-

882. 

33. Rosati G. The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update. Neurol Sci 

2001 ,22:117–39. 

34. Ascherio A. Munger KL. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: 

noninfectious factors. Ann Neurol  2007, 61:504–13. 

35. Ascherio A. Munger KL. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part I: 

the role of infection. Ann Neurol 2007: 61: 288–99. 

36. Buljevac D. Flach HZ. Hop WC. Hijdra D. Laman JD. Savelkoul HF. ve ark. 

Prospective study on the relationship between infections and multiple sclerosis 

exacerbations. Brain  2002; 125: 952-60.    

37. Bar-Or A. Oliveira EML. Anderson DE. Hafler DA. Molecular pathogenesis 

ofmultiple sclerosis. J Neuroimmunol  1999; 100: 252–259. 

38. Ransohoff RM. Mechanisms of inflammation in MS tissue: adhesion molecules and 

chemokines J Neuroimmunol  1999; 98: 57–68. 

39. Trapp BD. Bo L. Mork S. Chang A. Pathogenesis of tissue injury in MS lesions. J 

Neuroimmunol 1999; 98: 49–56. 

40. Howard LW. The Challenge of Multiple Sclerosis: How Do We Cure A Chronic 

Heterogeneous Disease? Ann Neurol 2009 ,65: 239–48. 

41. Monica Marta. Toll-like Receptors in Multiple Sclerosis Mouse Experimental 

Models Ann N Y Acad Sci  2009; 1173:458-62. 

42. Kasper LH. Shoemaker j. Multiple sclerosis immunology: The healthy immune 

system vs the MS immune system Neurology 2010; 5: 2-8. 

43. Bennett JL. Stüve O. Update on Inflammation, Neurodegeneration and 

Immunoregulation in Multiple Sclerosis: Therapeutic. Implications Clin 

Neuropharmacol 2009; 32: 121-32. 

44. Chervonsky AV. Influence of microbial environment on autoimmunity. Nat 

Immunol  2010; 11: 28-35.   



 125

45. Von-Boehmer H. Melchers F. Checkpoints in lymphocyte development and 

autoimmune disease. Nat  immunol 2010; 11: 14-21.  

46. Sakaguchi S. Yamaguchi T. Nomura T. Ono M. Regulatory T cells and immune 

tolerance. Cell 2008; 133:775–87.    

47. Mueller DL. Mechanisms maintaining peripheral tolerance. Nat Đmmunol  2010; 11: 

21-7. 

48. Von Boehmer H. Central tolerance: essential for preventing autoimmune disease? 

Eur J Immunol  2009: 39: 2313-6. 

49. Gallegos AM. Bevan MJ. Central tolerance: good but imperfect Immunol Rev  2006;  

209: 290-96.     

50. Wing K. Sakaguchi S. Regulatory T cells exert checks and balances on self 

tolerance and autoimmunity Nat  Đmmunol 2010; 11: 7-13. 

51. McFarland HF. Martin R. Multiple sclerosis: a complicated picture of autoimmunity 

Nat  Immunol 2007; 8: 913-19.    

52. Bailey SL. Schreiner B. McMahon EJ. CNS myeloid DCs presenting endogenous 

myelin peptides ‘preferentially’ polarize CD4+ TH-17 cells in relapsing EAE. Nat 

Immunol 2007 ,8: 172–180. 

53. Kebir H. Ifergan I. Alvarez JI. Bernard M. Poirier J. Arbour N. Ve ark.  Preferential 

Recruitment of Interferon gama Expressing TH17 Cells in Multiple Sclerosis Ann 

Neurol 2009; 66: 390-4. 

54. Viglietta V. Baecher-Allan C. Weiner HL. Haflar DA. et al. Loss of functional 

suppression by CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with multiple sclerosis. J Exp 

Med 2004; 199: 971-79.     

55. Kumar M. Putzki N. Limmroth V. Remus R. Lindeman M. Knop D. 

CD4+CD25+FoxP3+ T lymphocytes fail to suppress myelin basic protein induced 

proliferation in patients with multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2006; 180:178-84. 

56. Manuel AF. Fugger L. Pathogenic CD8 T Cells in Multiple Sclerosis. Ann Neurol 

2009; 66:132–41. 



 126

57. Giovanni F. Viviana N. Raffaele I. Domenico P. Katia PA. Attilio TP. Ve ark.  

CD8+Foxp3+ T cells in peripheral blood of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis 

patients Hum Immunol 2010; 71:437-41. 

58. Weber MS. Hemmer B. Cooperation of B Cells and T Cells in the Pathogenesis of 

Multiple Sclerosis. Results Probl Cell Differ 2010; 51: 115-26.   

59. Lemoine S. Morva A. Youinou P. Jamin C. Regulatory B cells in autoimmune 

diseases: how do they work? Ann N Y Acad Sci 2009; 1173:260-7.  

60. Nociti V. Frisullo G. Marti A. Luigetti M. Lorio R. Patenalla AK. Ve ark. Epstein-

Barr virus antibodies in serum and cerebrospinal fluid from Multiple sclerosis, Chronic 

Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy and Amyotrophic Lateral 

Sclerosis J Neuroimmunol 2010; 225: 149-52    

61. Pohl D. Epstein–Barr virus and multiple sclerosis J Neurol Sci  2009;  286: 62–64. 

62. Sospedra M. Martin R. Immunology Of Multıple Sclerosis Annu Rev Immunol  

2005; 23:683–747. 

63. Jakkula E. Leppä V. Sulonen AM. Varilo T. Kallio S. Kemppinen A. Purcell S. Ve 

ark. Genome-wide Association Study in a High-Risk Isolate for Multiple Sclerosis 

Reveals Associated Variants in STAT3 Gene Am J Hum Genet  2010; :86: 285-291 

64. Zuvich RL. McCauley JL. Oksenberg JR. Sawcer SJ.  De Jager PL. Aubin C. ve ark. 

Genetic variation in the IL7RA/IL7 pathway increases multiple sclerosis susceptibility 

Hum Genet  2010;  217: 527-35. 

65. Cavanillas ML. Ferna´ndez O. Comabella M. Alcina A. Fedetz M. Izquierdo G. Ve 

ark. Replication of top markers of a genome-wide association study in multiple sclerosis 

in Spain. Genes  Immun  2011; 12: 110-15. 

66. Brooks WH. Le Dantec C. Pers JO.  Youinou P.Renaudineau Y. Epigenetics and 

autoimmunity J Autoimmun 2010; 34: 1207-19.  

67. Gandhi R. Laroni A.  Howard LW. Role of the innate immune system in the 

pathogenesis of multiple sclerosis J Neuroimmunol 2010; 221: 7-14. 

68. Barnetta M. Sutton L. The pathology of multiple sclerosis: a paradigm shift Curr 

Opin Neurol 2006; 19: 242–47. 



 127

69.Fernández M, Montalban X, Comabella M.,Orchestrating innate immune responses 

in multiple sclerosis: Molecular players J Neuroimmunol 2010; 225:5–12. 

70. Matzinger P. Tolerance, danger, and the extended family. Annu Rev Immunol  1994; 

12: 991–1045.  

71. Lucchinetti C. Paris J. Brück E. Đçinde Editor Wolinsky JS: The pathology of 

multiple sclerosis. neurology Clinics-Multiple Sclerosis 1.ed. Philedelphia, W.B. 

Saunders Company: 2005. 77-105.    

72. Poser CM. Paty DW. McDonald WI. Davis FA. Ebers GC. Scheinberg LC. ve ark. 

New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines for research protocols. Ann 

Neurol 1983; 13: 227–231.  

73. McDonald WI. Compston A. Edan G.Goodkin G. Hartung HP. Lublin FD. ve ark. 

Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the 

International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50: 121–

127.     

74. Awad A. Hemmer B. Hartung HP. Kieseler B. Bennelt JL stuve O. Analyses of 

cerebrospinal fluid in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis J 

Neuroimmunol 2010; 219:  1–7.  

75. Adams RD. Victor M Đçinde Editor Graw-Hill M. Principles of Neurology. 7. 

edition:  2001; 954-979.    

76. Hutchinson M. Zajicek J. Clinically isolated syndrome: a protected zone for trials of 

new therapies? Mult  Scler  2010; 16: 754-5 

77. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded 

disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444-52.    

78. Desphande R. Kremenchutzky M. Rice GPA. The naturel history of multiple 

sclerosis and demyelinating diseases 1.ed. Philadelphia: Lipincott Williams&wilkins: 

2006;  1-15.  

79. Lim SY. Constantinescu CS. Current and future disease-modifying therapies in 

multiple. sclerosis Int  J Clin Pract  2010; 64: 637–50.  

80. Spain R. Cameron MH. Bourdette D. Recent developments in multiple sclerosis 

therapeutics BMC Med  2009 ;7:74, 1-6.  



 128

81. Vollmer T. Stewart T. Baxter N. Mitoxantrone and cytotoxic drugs' mechanisms of 

action Neurology 2010; 5: 41-6.      

82. Coyle PK. Jeffery DR. Clinical efficacy and benefit of natalizumab Mult Scler 2009; 

15:  7–15.  

83. David B. Cliff O. DeLuca A. Simpson DM.  Arendt G. Giovannoni G.ve ark. 

Natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in patients with 

multiple sclerosis: lessons from 28 cases Lancet Neurol 2010: 9: 438–46.      

84. Bielekova B. Becker BL. Monoclonal antibodies in MS: Mechanisms of action 

Neurology  2010; 74: 31-40.     

85. Stüve O. Knowns and unknowns in the future of multiple sclerosis treatmentJournal 

of the Neurol  Sci 2009; 287: 130–36.  

86. DeAngelis T. Lublin F. Multiple sclerosis: new treatment trials and emerging 

therapeutic targets Curr  Opin  Neurol  2008; 21:261–271.  

87. Yadav RK. Gupta SP. Sharma PK. Patil VM. Recent Advances in Studies on 

Hydroxamates as Matrix Metalloproteinase Inhibitors: A Review Curr Med Chem 2011; 

18: 1704-22.  

88. Van der Walt  A. Butzkueven H. Kolbe S. Marriot M. Alexsendrou E. Gresle M.ve 

ark. Neuroprotection in multiple sclerosis: A therapeutic challenge for the next decade 

Pharmacol Ther  2010; 126: 82–93.  

89. Galloa V. Armstrong RC. Myelin repair strategies: a cellular view Curr Opin 

Neurol  2008; 21:278–83.  

90. Niino M. Vitamin D and its immunoregulatory role in multiple sclerosis Drugs 

Today  2010; 46: 279-90.    

91. Martino G, Franklin RJM. Van Evercooren AB. Douglas A. Kerr and the Stem Cells 

in Multiple Sclerosis (STEMS) Consensus Group Stem cell transplantation in multiple 

sclerosis: current status and future prospects Nat  Rev  Neurol 2010; 6: 247–55.  

92. Paty DW. Li DK. Interferon beta-1b is effective in relapsing–remitting multiple 

sclerosis. II. MRI analysis results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-

controlled trial Neurology 1993; 43: 662–7.       



 129

93. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group.IFNB Interferon beta-1b is effective in 

relapsing-remitting multiple sclerosis: I. Clinical results of a multicenter, randomized, 

double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1993; 43:655-61. 

94. PRISMS. Randomised double-blind placebo-controlled study of interferon beta-1a 

in relapsing/remitting multiple sclerosis. PRISMS (Prevention of Relapses and 

Disability by Interferon beta-1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis) Study Group. 

Lancet  1998; 352:1498-1504.  

95. Michael K. Racke AE. Lovett R. Karandikar NJ. The mechanism of action of 

glatiramer acetate treatment in multiple sclerosis Neurology 2010; 74: 25-30.  

96. Filippi M. Rovaris M. Rocca MA. Eurpoean/Canadian Glatiramer Acetate Study 

Group. Glatiramer acetate reduces the proportion of new MS lesions evolving into black 

holes. Neurology  2001; 57: 731-33.  

97. Hartung HP. Bar-Or A. Zoukos Y. What do we know about the mechanism of action 

of disease-modifying treatments in MS? J Neurol 2004; 251: 22-29.  

98. Dhib-Jalbuıt S. Marks S. Interferon-ß mechanisms of action in multiple sclerosis 

Neurology 2010; 74: 7-24.  

99. The IFNB multiple sclerosis study group. University of BritishColumbia MS/MRI 

analysis group, Inierferon bela-lb in the treaiment of multiple sclerosis; final outcome of 

the randoimized controlled trial. Neurology 1995; 45:1277-85.  

100. Jacobs LD. Cmikfair DL. Rudick RA. A phase III trial of iniramuscutlar 

recombinant interferon beta as treatment Tor exacerbating-remitting multiple sclerosis; 

design and conduct of study and baseline characteristics of patients. Multiple Sclerosis 

Collaborative Research Group (MSCRG). Mult Scler 1995; 1:118-35.  

101. Rudick RA. Cutter G. Interferon-beta for multiple sclerosis: long-term benefits? 

Ann Neurol 2007; 61:283-85.      

102. Byun E. Caillier SJ. Montalban X. Genome-Wide Pharmacogenomic Analysis of 

the Response to Interferon Beta Therapy in Multiple Sclerosis Arch Neurol 2008; 65: 

337-44: 

103. Isaacs  A. Lindenmann  J. Virus interference. I. The interferon. Proc R Soc Lond B 

Biol Sci  1957; 147: 258–67.  



 130

104. Randall RE. Goodbourn S. Interferons and viruses: an interplay between induction, 

signalling, antiviral responses and virus countermeasures J Gen Virol  2008: 89: 1–47.  

105. Chelbi-Alix M.K. Wietzerbin J. Interferon, a growing cytokine family: 50 years of 

interferon research Biochimie 2007; 89: 713-18.  

106. Theofi lopoulos AN. Baccala R. Beutler B. Kono DH. Type I interferons 

(alpha/beta) in immunity and autoimmunity. Annu Rev Immunol 2005; 23:307-36.  

107. Friedman  RM: Clinical Uses of Đnterferons Br J Clin Pharmacol  2007; 5:158–62.  

108. Pestka S. Krause CD. Walter MR. Interferons, interferon-like cytokines, and their 

receptors Immunol Rev  2004;  202: 8–32.  

109. Chen W. Royer WE. Structural insights into interferon regulatory factor activation 

Cell Signal  2010; 22: 883–87.  

110. Honda K. Yanai H. Takaoka  A. Taniguchi T. Regulation of the type I IFN 

induction: a current view Int Immunol  2005; 17: 1367–78.   

111. Friedman RM. Ramseur JM. Inhibition of murine leukemia virus production in 

chronically infected AKR cells: a novel effect of interferon. Proc Natl Acad Sci USA  

1974; 71: 3542–4.  

112. Jacobs L. O’Malley J. Freeman A. Murawski J,. Ekes R. Intrathecal interferon in 

multiple sclerosis. Arch Neurol  1982; 39: 609–15.       

113. Markowitz CE. Interferon-beta: mechanism of action and dosing issues. Neurology 

2007; 68:8 –11.  

114. Goodin DS. Frohman EM. Garmany GP. Halper J. Likosky WH. Lublin FD. Ve 

ark. Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American 

Academy of Neurology and the MS Council for Clinical Practice Guidelines. Disease 

modifying therapies in multiple sclerosis: report of the Therapeutics and Technology 

Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the MS 

Council for Clinical Practice Guidelines. Neurology  2002; 58:169 –178.  

115. Antonetti F. Finocchiaro O. Mascia M. Terlizzese MG. Jaber A. A comparison of 

the biologic activity of two recombinant IFN-β preparations used in the treatment of 

relapsing-remitting multiple sclerosis.  J Interferon Cytokine Res  2002; 22:1181–1184. 



 131

116. Walther E.U. Hohlfeld R. Side effects of interferon beta therapy and their 

management Neurology 1999; 53:1622-25.  

117. Smith-Garvin JE. Koretzky MA.  Jordan MS.  T Cell Activation Annu Rev 

Immunol  2009; 27: 591-619. 

118. Theofilopoulos an. Baccala R. Beutler B. Kono DH. Type I Interferons (Α/Β) In 

Immunıty And Autoımmunıty Annu  Rev  Immunol  2005; 23:307–36.  

119. Wekerle H. Hohlfeld R. Molecular oracles for multiple sclerosis therapy Nat Med 

2010; 16: 376-77. 

120. Zafranskaya M. Oschmann P. Engel R. Weishaupt A. Johannes M. Noort V,  ve 

ark. Interferon-b therapy reduces CD4+ and CD8+ T-cell reactivity in multiple sclerosis 

Immunology 2007; 121: 29–39.  

121. Hallal-Longo DEM. Mirandola SR. , Oliveira EC. Farias AS. Fermande G. Metze 

PI: ve ark. Diminished myelin-specific T cell activation associated with increase in 

CTLA4 and Fas molecules in multiple sclerosis patients treated with IFN-beta. J 

Interferon Cytokine Res  2007; 27:865– 873.  

122. Vallittu AM. Saraste M. Airas L. CCR7 expression on peripheral blood 

lymphocytes is up-regulated following treatment of multiple sclerosis with interferon-

beta. Neurol Res  2007; 29:763–766.  

123. Chen M. Chen G. Nie G. Zhang X. Niu X. Zang YCQ. Regulatory effects of IFN-b 

on production of osteopontin and IL-17 by CD4+ T Cells in MS  Eur  J  Immunol  2009; 

39: 2525-36. 

124. Ramgolam VS. Sha Y. Jin J. Zhang X. Markovic-Plese S. IFN-beta inhibits human 

Th17 cell differentiation J Immunol. 2009; 15: 5418-27.  

125. Korporal M. Haas J. Balint B. Interferon betainduced restoration of regulatory T-

cell function in multiple sclerosis is prompted by an increase in newly generated naive 

regulatory T cells. Arch Neurol   2008;  65:1434 –39.  

126. Namdar A. Nikbin B. Ghabaee M. Bayati A. Izad M. Effect of IFN-ß therapy on 

the frequency and function of CD4+CD25+ regulatory T cells and Foxp3 gene 

expression in relapsing–remitting multiple sclerosis (RRMS): A preliminary study J 

Neuroimmunol  2010; 218: 120–124.       



 132

127. Saresella M. Marventano I.  Longhi R. .CD4+CD25+FoxP3+PD1- regulatory T 

cells in acute and stable relapsing-remitting multiple sclerosis and their modulation by 

therapy. FASEB J 2008;  22:3500 –08. 

128. Mackay F. Schneider P. Cracking the BAFF code Nat Rev Immunol  2009; 7: 491-

502.  

129. Krumbholz M. Faber H. Steinmeyer F.  Hoffmann HL. Lonescu C. starck M. ve 

ark. Interferon-b increases BAFF levels in multiple sclerosis: implications for B cell 

Autoimmunity Brain  2008; 131: 1455-63.  

130. Wang X. Chen M. Wandinger KP. Williams G. Dhib-Jalbut S. IFNβ1b inhibits IL-

12 production in peripheral blood mononuclear cells in an IL-10-dependent mechanism: 

relevance to IFN-beta-1b therapeutic effects in multiple sclerosis. J Immunol 200;  

165:548 –57.  

131. Axtell RC. Steinman L. Type 1 interferons cool the inflamed brain. Immunity 

2008; 28:600–02.  

132. Schreiner B. Mitsdoerffer M. Kieseier BC. Interferon-beta enhances monocyte and 

dendritic cell expression of B7-H1 (PD-L1), a strong inhibitor of autologous T-cell 

activation: relevance for the immune modulatory effect in multiple sclerosis. J 

Neuroimmunol  2004; 155:172-182.  

133. Kumar V. Sharma A.  Adenosine: An endogenous modulator of innate immune 

system with therapeutic potential  Eur J Pharmacol  2009; 616: 7–15    

134.Niemela J. Ifergan I. Yegutkin G. IFNβ regulates CD73 and adenosine expression 

at the blood–brain barrier Eur J Immunol  2008; 38: 2718–26. 

135.Bernal F. Elias B. Hartung HB. Kieseier BC. Regulation of matrix 

metalloproteinases and their inhibitors by interferon-β: a longitudinal study in multiple 

sclerosis patients Mult Scler 2009; 15: 721–27.   

136. Comabella M. Rio J. Carmen E. Villa MR. Al-Zayat H. Nos C. ve ark Changes in 

matrix metalloproteinases and their inhibitors during interferon-beta treatment in 

multiple sclerosis Clin  Immunol  2009; 130: 145–150.  



 133

137. Prinz M. Schmidt H. Mildner A. Knobeloch KP. Hanisch UK. Raasch J. ve ark. 

Distinct and nonredundant in vivo functions of IFNAR on myeloid cells limit 

autoimmunity in the central nervous system. Immunity 2008; 28:675-86.  

138. BilliauA. Anti-inflammatory properties of Type I interferons.Antiviral Res  2006; 

71:108-116.  

139. Jin S. Kawanokuchi J. Mizuno T. Wang J. Sonobe Y. Takeuchi H. Ve ark.  

Interferon-beta is neuroprotective against the toxicity induced by activated microglia. 

Brain Res 2007: 1179:140 –146. 

140. Comabella M. Craig DW. Morcillo-Suarez C. Rio J. Navarro A. Fernandez M. ve 

ark.Genome-wide Scan of 500000 Single-Nucleotide Polymorphisms Among 

Responders and Nonresponders to Interferon Beta Therapy in  Multiple Sclerosis Arch 

Neurol 2009; 66: 972-78.  

141. Nagata S. Taira H. Hall A. Johnsrud L. Streuli M. Ecsödi J.ve ark. Synthesis in E. 

coli of a polypeptide with human leukocyte interferon activity. Nature 1980; 284:316-

20.    

142. Hurwitz BJ. Important sources of variability in clinical studies of neutralizing 

antibodies against interferon beta. J Neuro  Sci 2008; 272: 8-19. 

143. Rudick RA. Goelz SE. Beta-interferon for multiple sclerosis Exp Cell Res 2011; 

317:1301-11.  

144. Valibracht A. Treuner J. Flehmig B. Joester KE. Niethammer D. Interferon-

neutralizing antibodies in a patient treated with human fibroblast interferon. Nature 

(Lond.) 1981; 289:496-97.  

145. Larocca AP. Leung SC. Marcus SG. Colby CB. Borden EC. Evaluation of 

neutralizing antibodies in patients treated wilh recombinant interferon-beta ser, J 

Interferon Res  1989; 9: 51-6O.    

146. Sauerborn M. Brinks V. Jiskoot W. Schellekens H. Immunological mechanism 

underlying the immune response to recombinant human protein therapeutics. Trends 

Pharmacol Sci  2010:31:53–9.  

147. Rosenberg AS. Effects of Protein Aggregates: An Immunologic Perspective The 

AAPS Journal 2006; 8: 501-07.  



 134

148. Cohen BA. Rivera VM.  PRISMS: the story of a pivotal clinical trial series in 

multiple sclerosis Curr Med Res  Opin 2010; 26: 827-838.   

149. Van Beers MMC: Melody Sauerborn M.  Gilli F. Brinks V. Schellekens H. Jiskoot  

W. Aggregated Recombinant Human Interferon Beta Induces Antibodies but No 

Memory in Immune-Tolerant Transgenic Mice Pharm Res 2010; 27: 1812-24.  

150. Weill JC: Weller S. Reynaud CA. Human marginal zone B cells. Annu Rev 

Immunol  2009; 27: 267–285.  

151. Grossman I. Miller A. Multiple sclerosis pharmacogenetics: personalized approach 

towards tailored therapeutics EPMA  J  2010; 1:317–27.  

152. Hoffmann S. Cepok S. Grummel V. Lehmann-Horn K. Hackermueller J. Stadler 

PF. ve ark.  HLA-DRB1*0401 and HLA-DRB1*0408 are strongly associated with the 

development of antibodies against interferon-beta therapy in multiple sclerosis.Am J 

Hum Genet 2008; 83: 219–27.  

153. Palm NW. Medzhitov R. Pattern recognition receptors and control of adaptive 

immunity Immunol Rev. 2009; 227: 221-33.  

154. Enevold C.  Oturai AB. Sørensen P S. Polymorphisms of innate pattern recognition 

receptors, response to interferon-beta and development of neutralizing antibodies in 

multiple sclerosis patients Mult Scler   2010; 16: 942-49. 

155. Scheilekens H. Bioequivalence und the immunogenicity of biopharmaceuticals. 

Nat Rev Drug Discov  2002; 1: 457-62. 

156. Bertilotto A. Deisenhammer F. Gallo P. Sorenson PS. Immunogenicity of 

interferon beta: differences among products.  J Neurol  2004; 2:1115-24. 

157. Ross C. Clemmesen KM. Svenson M. Kock-Henrisen N. Bendtzen K.ve ark.  

Immunogenicity of interferon-beta in multiple sclerosis patients: influence of 

preparation, dosage, dose frequency, and route of administration. Ann Neurol 2000; 48: 

706-12.    

158. Giovannoni G. Barbarash O. Casset-Semanaz FJ. King J. Metz L. Pardo J. Ve ark. 

Safety and immunogenicity of a new formulation of interferon β-1a (Rebif® New 

Formulation) in a Phase IIIb study in patients with relapsing multiple sclerosis:96-week 

results Mult Scler  2009; 15: 219–28. 



 135

159. Gneiss C. Tripp P. Reichartseder F.Egg R. Ehling R. Lutterot. A. ve ark. Differing 

immunogenic potentials of interferon beta preparations in multiple sclerosis patients. 

Mult Scler  2006; 12: 731–37. 

160. Clanet M. Radue EW. Kappos L. Hartung HP. Hohlfeld R.  Sandberg-Wollheim 

M. ve ark. A randomized,double-blind, dose-comparison study of weekly interferon 

beta-1a in relapsing MS. Neurology 2002; 59:1507-17. 

161. PRISMS-4. Long-term efficacy of interferon-beta-1a in relapsing MS. Neurology 

2001; 56: 1628–36. 

162. European Study Group on interferon beta-1b in secondary progressive MS. 

Placebo-controlled multicentre randomised trial of interferon beta-1b in treatment of 

secondary progressive multiple sclerosis. Lancet  1998; 352: 1491–97.  

163. Bertolotto A. Gilli F. Sala A. Capbionca M. Malucchi S. Milano E. ve ark. 

Persistent neutralizing antibodies abolish the interferon beta bioavailability in MS 

patients. Neurology 2003; 60: 634–39. 

164. Perini P. Calabrese M. Biasi G. Gallo P. The clinical impact of interferon beta 

antibodies in relapsing-remitting MS. J Neurol 2004; 251: 305–09. 

165. Kappos L. Clanet M. Sandberg-Woliheim M. Radue W. Hartung HP. Hohlfeld R. 

ve ark. Neutralizing antibodies and efficacy of interferon beta-la:a 4-year controlled 

study. Neurology 2005 ;65: 40-47. 

166. Gneiss C. Reindl M. Berger T. Epitope Specificity of Neutralizing Antibodies 

Against IFN-β   J Interferon Cytokine Res  2004; 24: 283-290. 

167. HemmerB.  Stüve O. Kieseier B. Schellekens H. Hartung HP. Immune response to 

immunotherapy: the role of neutralising antibodies to interferon beta in the treatment of 

multiple sclerosis Lancet Neurol  2005; 4: 403–12.   

168. Francis GS. Rice GP. Alsop JC. Interferon beta-1a in MS: results following 

development of neutralizing antibodies in PRISMS. Neurology  2005; 65: 48–55. 

169. Gneiss C. Tripp P. Ehling R.  Khalil M. Lutterotti A. Egg R. Interferonβ antibodies 

have a higher affinity in patients with neutralizing antibodies compared to patients with 

non-neutralizing antibodies J Neuroimmunol 2006; 174: 174–79.  



 136

170. Sorensen PS. Koch-Henriksen N. Ross C. Clemmesen KM.  Bendtzen K. 

Appearance and disappearance of neutralizing antibodies during interferon-beta therapy. 

Neurology 2005; 65: 33-39. 

171. Gneiss C. Reindl M. Lutterotti A. Ehling R. Khalil M.Berger T. ve ark.  Interferon-

beta: the neutralizing antibody (NAb) titre predicts reversion to NAb negativity. Mult 

Scler 2004; 10: 507-10.          

172. Sorensen PS. Koch-Henriksen N. Bendtzen K. Are ex vivo neutralising antibodies 

against IFN-β always detrimental to therapeutic effi cacy in multiple sclerosis? Mult 

Scler 2007; 13: 616–21. 

173..Runkel L. De Dios C. Karpusas M.  Daren B. Li Z. zafari M. ve ark. Mapping of 

IFN-β Epitopes Important for Receptor Binding and Biologic Activation: Comparison 

of Results Achieved Using Antibody-Based Methods and Alanine Substitution 

Mutagenesis J Interferon Cytokine Res 2004; 21:931-41.  

174. Gibbs E. Oger J. The IgG subclass-specificities of anti-IFNbeta antibodies change 

with time and differ between the IFNbeta products in relapsing remitting multiple 

sclerosis patients. J Neuroimmunol  2007; 190: 46–150. 

175. Papadea C. Check IJ. Human immunoglobulin G and immunoglobulin G 

subclasses: biochemical, genetic, and clinical aspects. Crit Rev Clin Lab Sci 1989; 

27:27–58. 

176. Deisenhammer F. Reindl M. Berger T. Immunoglobulin subclasses in patients with 

serum-binding and neutralizing antibodies against interferon-1b. J Interferon Cytokine 

Res 2001;  21: 167–71.        

177. Gilli F. Marnetto F. Caldano M. Sala A. Malucchi S. Capobianco M. ve ark. 

Biological markers of interferon-beta therapy: comparison among interferon-stimulated 

genes MxA, TRAIL and XAF-1. Mult Scler 2006; 12: 47–57.    

178. van der Voort LF. Visser A.  Knol DL. Oudejans CBM. Polman CH. Killestein J. 

Lack of interferon-beta bioactivity is associated with the occurrence of relapses in 

multiple sclerosis. Eur J Neurol  2009; 16: 1049–52.  



 137

179. Gilli F. Marnetto F. Caldano M. Valentino P. Granieri L. Di sapio A. ve ark.  Anti-

interferon beta neutralising activity is not entirely mediated by antibodies J 

Neuroimmunol 2007; 192:198–205. 

180.  Koch-Henriksen N. Sorensen PS.  Bendtzen K. Flachs EM. The clinical effect of 

neutralizing antibodies against interferon-beta is independent of the type of interferon-

beta used for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis Mult Scler 2009; 15: 

601–05. 

181. Rio J. Rovira A. Tintore M. Nos C. Tellez E. Tur C. ve ark. Relationship between 

MRI lesion activity and response to IFN-beta in relapsing remitting multiple sclerosis 

patients. Mult Scler  2008 ; 14:479–484. 

182. Reder AT. Ebers GC. Traboulsee A. Cross-sectional study assessing long-term 

safety of interferon-β-1b for relapsingremitting MS Neurology 2010; 74:1877–85.          

183. Frank JA. Richert N. Bash C. Stone L. Calabresi A. Lewis B. ve ark. Interferon-

beta-1b slows progression of atrophy in RRMS: three-year follow-up in NAb and NAb+ 

patients. Neurology  2004; 62: 719–25.   

184. Boz C. Oger J. Gibbs E. Grossberg SE. Reduced eff ectiveness of long-term 

interferon-beta treatment on relapses in neutralizing antibody-positive multiple sclerosis 

patients: a Canadian multiple sclerosis clinic-based study Mult Scler 2007; 13: 1127–37.              

185. Malucchi S. Capobianco M.  Gilli F. Marnetto F. Caldano M. Sala A. ve ark. Fate 

of multiple sclerosis patients positive for neutralising antibodies towards interferon beta 

shifted to alternative treatments. Neurol Sci  2005; 26:213-14. 

186. Bertolotto A. Malucchi S. Milano E. Castello A. Capobianco A. Mutani R. 

Interferon beta neutralizing antibodies in multiple sclerosis: neutralizing activity and 

cross-reactivity with three different preparations. Immunopharmacology 2000; 48: 95-

100. 

187. van der Voort LF. Gilli F. Bertolotto A. Knol DL. Uitdehaag BMJ. Polman CH. ve 

ark. Clinical effect of neutralizing antibodies to interferon beta that persist long after 

cessation of therapy for multiple sclerosis Arch Neurol 2010; 67:402-7.  

188. Bendtzen K. Anti-IFN BAb and NAb antibodies; a minireview. Neurology 2003;  

61:6– 10. 



 138

189. Ross C. Clemmesen KM. Sørensen PS. Koch- Henriksen N. Bendtzen K. 

Measuring and evaluating interferon beta-induced antibodies in patients with multiple 

sclerosis. Mult Scler 2006; 12: 39- 46. 

190. McKay F. Schibeci S. Heard R. Stewart G. Booth D. Analysis of neutralizing 

antibodies to therapeutic interferon-beta in multiple sclerosis patients: a comparison of 

three methods in a large Australasian cohort. J Immunol Methods  2006 ,20:20-29.   

191. Bertolotto A.  Sala A.  Caldano M. Capobionca M. Malucchi S. Marnetto F. ve ark. 

Development and validation of a real time PCR-based bioassay for quantification of 

neutralizing antibodies against human interferon-beta J Immunol Methods 2007; 

321:19–31. 

192. Pachner A. Narayan K. Price N. Hurd M. Dail D.  MxA gene expression analysis 

as an interferon-beta bioactivity measurement in patients with multiple sclerosis and the 

identification of antibody-mediated decreased bioactivity Mol Diagn  2003; 7: 17- 25. 

193. Sellebjerg F. Data P.  Larsen J. Rieneck K. Alsing I. Oturai1 A. ve ark. Gene 

expression analysis of interferon-β treatment in multiple sclerosis Mult Scler  2008; 14: 

615–21. 

194. Garcia-Montojo M. Dominguez-Mozo MI. de las Heras V. Neutralizing antibodies, 

MxA expression and MMP-9/TIMP-1 ratio as markers of bioavailability of interferon-

beta treatment in multiple sclerosis patients: a two-year follow-up study Eur J Neurol 

2010; 17: 470–78. 

195 Livak KJ. Flood SJA. Marmaro J. Giusti W. Deetz K. Oligonucleotides with 

fluorescent dyes at opposite ends provide a nucleic acid hybridization.quenched probe 

system useful for detecting PCR product and Genome Res. PCR Methods Appl 1995; 4: 

357-62. 

196. Giulietti A.  Overberg L. Valckx D. Decallonne B. Bouillon R. Mathieu C. An 

Overview of Real-Time Quantitative PCR:Applications to Quantify Cytokine Gene 

Expression Methods  2001; 25:386–401.  

197. VanGuilder HD. Vrana KE. Freeman WM.  Twenty-five years of quantitative PCR 

for gene expression analysis BioTechniques  2008; 44:619-26.   



 139

198. Wong ML. Medrano JF. Real-time PCR for mRNA quantitation BioTechniques 

2005; 39:75-85. 

199. Livak KJ.Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time 

quantitative PCR and The 2∆∆C
T  Methods  2001; 25:402-08. 

200. Pachner AR. Neutralizing anti-IFNβ antibodies: clarity and confusion Mult Scler  

2007; 13: 1081–82. 

201. Malucchi S. Gilli F. Caldano M . Sala A. Capobianco M. Di sapio A. Granieri L. 

ve ark. One-year evaluation of factors affecting the biological activity of interferon beta 

in multiple sclerosis patients J Neurol  2011; 258:895–903.   

202. Rudick RA.  Ransohoff RM.  Biomarkers for interferon response in MS Are we 

there yet?  Neurology  2008; 70:1069–70. 

203. Bellomia F. Bramantib P. Trojanoc M. Scagnolori C. Muto A. Sessa E. La Volpe 

E. ve ark. Neutralizing and Binding Antibodies to Interferon Beta in Patients with 

Multiple Sclerosis: A Comparison of Assay Results from Three Italian Centres J 

Immunoassay Immunochem  2009; 30: 40–50. 

204. Aarskog NK. Marøy T. Myhr KM. Vedeler CA. Antibodies against interferon-beta 

in multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2009; 212: 148–50. 

205. Gneiss C. Brugger M. Millonig A. Fogdell-Hahn A. Rudzki D. Hillert J. ve 

ark.Comparative study of four different assays for the detection of binding antibodies 

against interferon-β.  Mult Scler 2008; 14: 830–36. 

206. Sominanda A. Rot U. Suoniemi M. Deisenhammer F. Hillert J. Fogdell-Hahn A. 

Interferon beta preparations for the treatment of multiple sclerosis patients differ in 

neutralizing antibody seroprevalence and immunogenicity Mult Scler 2007; 13: 208-14. 

207. Grossberg SE. Oger J. Grossberg LD. Gehchan A. Klein JP. Frequency and 

Magnitude of Interferon β Neutralizing Antibodies in the Evaluation of Interferon β 

Immunogenicity in Patients with Multiple Sclerosis. J Interferon Cytokine Res  2011; 

31:337-44. 

208. Bertolotto A. Sala A. Malucchi S. Marnetto F. Caldona M. Di sapio A. ve 

ark.Biological activity of interferon betas in patients with multiple sclerosis is affected 



 140

by treatment regimen and neutralising antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry  2004; 

75:1294–9.  

209. Pachner AR. Narayan K. Pak E. Multiplex analysis of expression of three IFNβ-

induced genes in antibody-positive MS patients. Neurology 2006; 66: 444–46. 

210. Santos R. Weinstock-Guttman B. Tamaño-Blanco M. Badgett D. Zivadinov R. 

Justinger R. ve ark. Dynamics of interferon-beta modulated mRNA biomarkers in 

multiple sclerosis patients with anti-interferon-beta neutralizing antibodies. J 

Neuroimmunol 2006; 176: 125–33. 

211. Scagnolari C. Duda P. Bagnato F. De Vito G. Alberelli A. Lavolpe V. Ve ark. 

Pharmacodynamics of interferon beta in multiple sclerosis patients with or without 

serum neutralizing antibodies. J Neurol  2007;  254: 597–604.   

212. Sominanda A. Hillert J. Fogdell-Hahn A. In vivo bioactivity of interferon-beta in 

multiple sclerosis patients with neutralising antibodies is titre-dependent. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry  2008; 79:57–62. 

213. Hoffmann LA. Krumbholz M. Faber H. Kuempfel T. Starck M. Pöllmann W. ve 

ark. Multiple sclerosis:relating MxA transcription to anti-interferon-beta-neutralizing 

antibodies. Neurology  2007; 68: 958–59.     

214. Rot U. Sominanda A. Fogdell-Hahn A. Hillert J. Impression of Clinical Worsening 

Fails to Predict Interferon-β Neutralizing Antibody Status The J Int Med Res 2008; 36: 

1418-25.  

215. Hesse D. Krakauer M. Lund H. Breakthrough disease during interferon-β therapy 

in MS No signs of impaired biologic response Neurology  2010; 74:1455–62. 

216. Hesse D. Krakauera M. Lund H. Søndergaarda HB. Limborga SJW. P. Sørensen 

PS. ve ark. Disease protection and interleukin-10 induction by endogenous interferon-b 

in multiple sclerosis? Eur J Neurol  2011; 18: 266–72. 

217. van Baarsen LG. Vosslamber S. Tijssen M.  Baggen JMC. van der Voort LF. 

Killestein J.ve ark. Pharmacogenomics of interferon-beta therapy in multiple sclerosis: 

baseline IFN signature determines pharmacological differences between patients. PLoS 

One  2008; 3:1-9. 



 141

218. Gilli F. Valentino P. Caldano M. Expression and regulation of IFNα/β receptor in 

IFNβ-treated patients with multiple sclerosis Neurology  2008; 71:1940–47.   

219. Suzuki T. Higgins PJ. Crawford DR.. Control selection for RNA quantitation 

BioTechniques  2000; 29:332-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142

FORMLAR 

Form: 1 BAb ve MxA mRNA Laboratuar Talep Formu 
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Form 2: BAb ve MxA mRNA Laboratuar Sonuç Formu 

Đ.Ü. 

ĐSTANBUL TIP FAKÜLTESĐ 

VĐROLOJĐ VE TEMEL ĐMMÜNOLOJĐ BĐLĐMDALI 

Adı Soyadı:  Geldiği Yer:  

Cinsiyeti:  Örnek alım 
tarihi: 

 

Doğum 
Tarihi/Yaş 

 Test çalışma 
tarihi: 

 

BAb -SONUÇ 
(BTU) 

(Hasta Değeri): 

 
Referans 
Aralığı-

Açıklamalar 

Test Linear Kantitasyon Aralığı: 20-500 BTU 

Eşik Değeri: > 50 BTU 

Klinik Açıdan Anlamlı Titre: > 80 BTU 

SONUÇ: NR 
(Normalizasyon 

Oranı) 

 
(Hasta Değeri): 

 
 
 
 

Referans Aralığı-
Açıklamalar 

NR= 2−∆∆Ct 
 

MxA mRNA 
Gen 

Ekspresyonu 
IFNβ 

Biyolojik Aktivite 

NR > 4 Eşik Değer VAR 

NR > 16 
Yüksek 
Aktivite VAR ( YÜKSEK) 

16 < NR > 4 
Düşük 
Aktivite VAR (Azalmış) 

NR ≤ 4 Aktif Değil YOK 
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