
389Copyright © 2006 by AAN Enterprises, Inc.

Klinik izole sendromu olan hastalarda
interferon beta-1b tedavisi klinik

kesin ve McDonald MS’ye dönüflümü
geciktirmektedir

L. Kappos, MD; C.H. Polman, MD, PhD; M.S. Freedman, MD; G. Edan, MD; H.P. Hartung, MD;
D.H. Miller, MD; X. Montalban, MD; F. Barkhof, MD, PhD; L. Bauer, MD; P. Jakobs, DiplMath;

C. Pohl, MD ve R. Sandbrink, MD, PhD; BENEFIT Çal›flma Grubu*

Özet—Amaç: Multipl skleroz (MS) ile uyumlu ilk klinik ata¤› gerçekleflen hastalarda (klinik izole sendrom) iki günde bir interferon
beta-1b’nin etkililik, güvenlik ve tolere edilebilirli¤ini de¤erlendirmek. Yöntemler: Çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrol-
lü bir çal›flma yürüttük. ‹lk klinik demiyelinizan olay yaflayan ve klinik olarak sessiz en az iki beyin MRG lezyonu bulunan hastalar,
klinik kesin MS (CDMS) tan›s› konulana kadar veya 24 ay boyunca her iki günde bir (EOD) (n = 292) interferon beta -1b (IFNB-1b)
250 μg cilt alt› (SC) veya plasebo (n = 176) almak üzere ayr›ld›. Bulgular: ‹ki y›l sonunda, plasebo hastalar›n›n %45’i CDMS’ye dönüfl-
tü (Kaplan Meier tahmini; birincil sonlan›m ölçümü) ve %85’i McDonald ölçütlerini (efl birincil sonlan›m ölçümü) tamamlad›. Genel-
de interferon beta-1b, CDMS (p < 0.0001) ve McDonald MS (p < 0.00001) tan›s› konulma süresini geciktirdi. Risk oranlar›n›n (%95
GA) CDMS için 0.5 (0.36-0.7) McDonald MS için 0.54 (0.43-0.67) olmas› IFNB-1b tedavisini tercih edilebilir k›ld›. CDMS düzeyine ula-
flana kadar çal›flmadan ayr›lan hasta say›s›n›n az olmas› tedavinin iyi tolere edildi¤ini gösteriyordu (genelde %6.6, IFNB-1b grubunda
%7.2). Sonuçlar: ‹ki günde bir 250 μg cilt alt› interferon beta-1b klinik kesin MS’ye dönüflümü geciktirmifltir ve multipl skleroz (MS)
ile uyumlu ilk klinik ata¤› gerçekleflen hastalarda bir tedavi seçene¤i olarak düflünülmelidir.
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‹ki çok merkezli çal›flmada (CHAMPS ve ETOMS1,2) kli-
nik izole sendromu (CIS) olan hastalarda haftada bir inter-
feron beta-1b’nin klinik kesin multipl skleroza (CDMS)
dönüflüm oran› üzerinde iyilefltirici etkileri oldu¤u göste-
rilmifltir. Tek merkezli bir çal›flmada, tekrarlanan IV im-

münoglobulin infüzyonlar›yla da benzer sonuç elde edil-
mifltir.3

“BEtaferon in Newly Emerging Multiple Sclerosis for
Initial Treatment (BENEFIT)” çal›flmas›nda, MS ile uyum-
lu ilk atak geçiren hastalarda interferon beta-1b’nin etkili-
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lik, güvenlik ve tolere edilebilirli¤i de¤erlendirildi. Poser
ölçütleriyle4 tan›mlanan CDMS’ye dönüflüm h›z› üzerinde
tedavinin etkilerini araflt›rd›k. Tedavinin, Uluslararas› bir
panelle4 konulan tan›sal ölçütlere (McDonald ölçütleri)
göre MS’ye dönüflüm h›z› üzerindeki etkilerini de de¤er-
lendirdik. Bu ölçütlere yetersiz duyarl›l›¤›, özgüllü¤ü etki-
lemeksizin, art›rmak üzere sistematik olarak paraklinik
bulgular ve özellikle MRG dahil edilmifltir.6-8

Metodlar. Çal›flma tasar›m›, hastalar ve tedavi. BENEFIT çal›flmas› çift
kör, plasebo kontrollü, randomize, paralel grup, çok merkezli bir faz III
çal›flmad›r. fiubat 2002 ila Haziran 2003 tarihleri aras›nda 18 Avrupa ülke-
si, ‹srail ve Kanada’da 98 merkezde randomizasyon gerçeklefltirildi. 

MS ile uyumlu, en az 24 saat süren ve belirti ve bulgular›n SSS’de tek
bir lezyonu (monofokal) veya birden fazla lezyonu (multifokal) düflün-
dürdü¤ü ilk nörolojik olay olarak tan›mlanan CIS hastalar› çal›flmaya da-
hil edildi. Hastalar›n 18–45 yafllar› aras›nda olmas›, MS ile uyumlu en az
24 saat süreli nörolojik olay geçirmesi ve T2-a¤›rl›kl› beyin MRG’de en az
3 mm çapl› klinik anlaml› en az iki lezyonu olmas› gerekiyordu. Lezyon-
lar›n en az biri ovoid, periventriküler veya infratentoriyal yerleflimli olma-
l›yd›. Bafllang›ç geniflletilmifl özürlülük durum ölçe¤i (EDSS)9 skoru 0–5
aras›nda olmal›yd›. Belirti ve bulgular›n MS d›fl› bir hastal›kla aç›klanabi-
lece¤i hastalar, önceden akut bir demiyelinizan hadise düflündüren bir
olay geçiren, komplet transvers miyelopatisi veya bilateral optik nöriti
olan ve yak›n dönemde immünosüpresif tedavi alm›fl olan hastalar d›fllan-
d›. Randomizasyon öncesi her bir hastan›n uygunlu¤u merkezden do¤ru-
land› (bak›n›z ek). Hastan›n ispatlanm›fl belirti ve bulgular› ›fl›¤›nda, gru-
bumuz ilk klinik demiyelinizan olay› mono veya multifokal olarak stan-
dart bir tarzda s›n›fland›rd›.10 Çal›flma tedavisine ilk klinik olaydan sonra-
ki 60 gün içinde bafllanmas› gerekiyordu. 

Hastalar merkezi olarak interferon beta-1b (8 MIU) veya plaseboya
(her ikisi de SC EOD) 5:3 oranda rasgele ayr›ld›. Kesin MS geliflme riski
üzerinde olas› etkili (seçilmifl) faktörlerde tedavi gruplar› aras›ndaki den-
gesizli¤i en aza indirmek amac› ile flans unsuru içeren minimizasyon iflle-
mi uyguland›. Faktörler: 1) ilk olay s›ras›nda steroid kullan›m›, 2) ilk ola-
y›n araflt›rmac› taraf›ndan mono veya polisemptomatik (belirtilerin tek bir
lezyonu veya birden fazla lezyonu göstermesi) olmas›,10 3) MRG’de T2 lez-
yon say›s› ve 4) BOS sonucu.

Körlemeden emin olabilmek için çal›flma ilaçlar›n›n görünüm, kutu ve
etiketlerinin ayn› olmas›na dikkat edildi. Hastalardan maskelenmifl nöro-
log taraf›ndan muayene s›ras›nda enjeksiyon yerlerini gizlemeleri istendi.

Çal›flma ilac›na tolerabiliteyi optimum hale getirebilmek için (her 4
enjeksiyonda bir 62.5 μg’l›k dört doz ad›m› halinde) doz titrasyonuna gi-
dildi. Ayn› zamanda grip benzeri belirtileri azaltabilmek üzere ilk 3 ay
ibuprofen veya asetaminofen verildi ve otoenjektörün kabul edildi¤i ülke-
lerde bu tür enjektörler kullan›ld›. ‹lk olayda ve çal›flma süresince tekrar-
layan ataklarda araflt›rmac›n›n sa¤duyusuna göre ve önceden tan›mlan-
m›fl tedavi flemas› ile steroid tedavisi verildi.

Hastalar 2 y›l boyunca veya CDMS’ye dönüflene kadar çift kör intefe-
ron beta -1b veya plasebo SC EOD enjeksiyonlar›na ayr›ld›. CDMS Poser
ölçütlerinin küçük bir modifikasyonu uyar›nca flu flekilde tan›mland›: 1)
en az bir SSS lezyonu ile uyumlu klinik kan›tlar sunan atak veya 2)
EDSS’de toplam skor ≥ 2.5 olana ve bu skor pefl pefle 3 ay boyunca bu se-
viyenin alt›na inmeyene dek ≥ 1.5 puan sürekli art›fl. Çift kör çal›flmay›
planland›¤› gibi tamamlayan tüm hastalar çift kör faz dahil en az 5 y›l sü-
re ile tek kollu (interferon beta -1b) takip çal›flmas›na uyumlu kabul edil-
di. Bu takip çal›flma faz›, erken ve geciktirilmifl interferon beta -1b teda-
visinin nörolojik özürlülü¤ün ilerlemesi, hastan›n bildirdi¤i sonlan›mlar
ve beyin atrofisi gibi nörodejenerasyon markerleri dahil MRG bulgular›
üzerindeki uzun dönem etkilerini de¤erlendirmek üzere ileriye dönük ta-
sarland›. 

Çal›flma, “International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use” a gö-
re ‹yi Klinik Uygulamalar (GCP) prensipleri11 ile uyumlu yürütüldü. Ka-
t›lan tüm merkezlerin Enstitü De¤erlendirme Kurullar›’ndan onay al›nd›
ve tüm hastalar çal›flmaya girmeden önce yaz›l› onam verdi. Çal›flman›n
genel gidiflat› ve hasta güvenli¤i Ba¤›ms›z Tavsiye Kurulu taraf›ndan te-
davi kodlar› bilinmeksizin izlendi.

Süreç. EDSS, MRG ve güvenlik verilerinin elde edilebilmesi için dü-
zenli takipler planland›, bunun yan›nda 3., 6., 9., 12., 18. ve 24. aylarda gü-
venlik de¤erlendirmeleri yap›ld›. Multipl Skleroz ‹fllevsel De¤erlendir-
mesi (FAMS)12 ve EuroQol-5 Boyutlu Anket13 dahil hastan›n bildirdi¤i
sonlan›mlar 6 ayda bir de¤erlendirildi. Her 6 ayda bir MxA asey ile nöt-
ralizan antikor düzeyi bak›ld›.14

Hastan›n belirti ve bulgular›n› aç›klayabilecek di¤er hastal›klar› d›flla-
mak üzere tarama ifllemi s›ras›nda vaskülit/kollagenoz, borelyoz, vita-
min B12 eksikli¤i ve nörosarkoidoz laboratuar testleri gibi ayr›nt›l› bir ta-
n›sal çal›flma yap›ld›. ‹zole görsel belirtileri olan hastalara tam bir oftal-
molojik muayene ve izole spinal belirtileri olanlara da spinal MRG veya
miyelografi yap›ld›. 

Körlü¤ün korunabilmesi için, tedavi eden doktor hastan›n tüm t›bbi
bak›m›ndan sorumlu tutuldu ve hastan›n bak›m›ndan sorumlu olmayan
ve dosyas›n› inceleme flans› bulunmayan araflt›rmac›lar ise tüm standart
nörolojik de¤erlendirmelerini yapt› ve EDSS ve ‹fllevsel Sistem (FS)
skorlar›n› belirledi. Körlü¤ün etkinli¤i kör bir anketle do¤ruland›. Çal›fl-
ma boyunca toplanan beyin MRG bulgular› hastaya ve araflt›rmac›lara
aç›klanmad›.

Herhangi bir yeni, tekrar oluflan veya derinleflen nörolojik belirti halin-
de hemen muayene planland› ve EDSS puan› belirlendi. Bu muayenenin
ve atefl veya enfeksiyon gibi di¤er faktörlerin olas› etkilerine yönelik de-
¤erlendirmenin sonuçlar› ›fl›¤›nda tedavi eden doktor CDMS ölçütlerinin
karfl›lan›p karfl›lanmad›¤›na karar verdi. Relaps, son olaydan en az 30 gün
sonra yeni bir nörolojik anormalli¤in geliflmesi veya eski bulgular›n tekrar
etmesi olarak tan›mland›. Anormallik nesnel klinik kan›tlar temelinde en
az 24 saat sürmeli ve atefl veya ciddi enfeksiyon tablosuna efllik etmeme-
liydi.4 CDMS tan›s› merkezi bir komite taraf›ndan do¤rulanmal›yd› (bak›-
n›z ek). CDMS’nin onay› sonras›, çal›flman›n 24. ay/son vizitinde protokol
bafl›na tamamlanm›fl olmas› gereken tüm tetkikler art› MRG yap›ld› (MRG
sadece çal›flman›n düzenli takip flemas›na göre son vizitte çekildi çünkü bu
de¤iflken zaman noktalar›nda elde edilecek MRG verilerinin karfl›laflt›r›la-
bilirli¤i s›n›rl› olacakt›). Bu son çal›flma vizitinde – randomizasyonu kodu-
nu bozmadan – hastalara aç›k etiketli interferon beta-1b tedavisi takip ça-
l›flmas›na girme flans› verildi.

Tüm MRG 0.1 mmol/kg gadolinyum (Gd)-DTPA ile çekildi. T2-a¤›r-
l›kl› görüntülerde hiperintens lezyon say› ve hacmi ile birlikte T1- a¤›rl›k-
l› görüntülerde Gd-kontrast tutan lezyonlar Amsterdam’da MRG Analiz
Merkezi’nde de¤erlendirildi (bak›n›z ek), de¤erlendirmeciler tedavi ay-
r›m›n› bilmemekteydiler. 

‹statistiksel analiz. ‹ki birincil etkililik de¤iflkeni önceden belirlenmifl-
ti: 1) CDMS’ye dönüflüm süresi ve 2) McDonald ölçütlerine göre MS’ye
dönüflüm süresi (McDonald MS’ye dönüflüm süresi). Tedavi etkilerinin
CHAMPS ve ETOMS çal›flmalar›ndakine benzer oldu¤unu varsayarak
CDMS’ye dönüflüm süresi için iki uçlu (α = 0.05) log-rank test gücünün
interferon beta-1b ile tedavi edilen 250 ve plasebo uygulanan 150 hasta-
da %88 ve %94 oldu¤u hesapland›. 

Efl birincil sonlan›mlar›n de¤erlendirmesi ard›fl›k, koflullu bir yaklafl›-
ma dayand›r›ld›. Ancak CDMS’ye dönüflüm süresi s›f›r hipotezi reddedil-
di¤i takdirde McDonald MS’ye dönüflüm süresi s›f›r hipotezi test edildi,
bu flekilde 0.05 olas›l›kla genel tip I hata engellenmifl oldu. Önceden be-
lirtilmifl birincil analiz tedavi amaçl› seti, en az bir çal›flma ilac› tedavi do-
zu alm›fl tüm randomize hastalar› içermekteydi.

Birincil etkililik de¤iflkenleri log-rank testi ve orant›sal risk regresyo-
nuyla analiz edildi. Analiz 1) çal›flma protokolünde minimizasyon iflle-
minde kullan›lanlara (ilk klinik olayda steroid kullan›m›, merkezi de¤er-
lendirmede ilk olay bafllang›c›n›n monofokal veya multifokal olarak s›n›f-
land›r›lmas›,10 tarama MRG’de T2 lezyon say›s›) benzer efl de¤iflkenler
için tan›mland›¤› gibi ve 2) önceden tan›mlanm›fl efl de¤iflkenlerin yan›n-
da yafl ve cinsiyetin anahtar demografik de¤iflkenler olarak dahil edildi-
¤i ve bunun yan›nda tarama MRG’de CDMS’ye dönüflümde en anlaml›
ön görücülerden biri kabul edilen Gd+ lezyon say›s›n›n15,16 bulundu¤u
geniflletilmifl efl de¤iflken seti tan›ml› bir post hoc (tam efl de¤iflken seti)
kullan›larak düzeltildi. Hem risk oranlar› hem de ([1 – risk oran›] x %100
ile hesaplanan) risk düflüflü, orant›sal risk regresyonu ile hesapland›.
Her iki birincil etkililik de¤iflkeni için iki y›ll›k Kaplan Meier tahmini te-
melli, tedavi etmek için gerekli say› bildirildi. 

Tedavi cevab› farkl› alt gruplar›n tan›mlanmas› ve tedavi etkilerinin,
birincil sonlan›mlardan CDMS’ye dönüflüm süresi üzerindeki etkilerinin
güçlülü¤ünü de¤erlendirmek için klinik prezentasyon (monofokal veya
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multifokal) ve prognostik de¤ere sahip MRG  bulgular›na (< 9 veya ≥ 9
T2 lezyonu)15,16 veya MRG’de en az bir Gd+ lezyonun varl›¤›na göre ta-
bakaland›r›lan hasta alt gruplar›na yönelik orant›sal risk regresyonu ya-
p›ld›.

‹ki ikincil MRG etkililik de¤iflkeni tan›mland›: 1) çal›flman›n sonuna
(çift kör çal›flmada son görüntülemeye) kadar kümülatif yeni aktif lezyon
say›s› – yeni Gd+ lezyon veya kontrast tutmayan yeni veya geniflleyen T2
lezyonu yeni aktif lezyon olarak tan›mland›; ve 2) tarama MRG’den itiba-
ren çal›flman›n sonuna kadar T2 lezyon hacminde meydana gelen de¤iflim.
Di¤er MRG de¤iflkenleri ise destekleyici ikincil etkinlik de¤iflkeni olarak
kabul edildi (kümülatif yeni T2 lezyon say›s›, kümülatif Gd+ lezyon say›s›
ve kümülatif Gd+ lezyon hacmi). MRG etkililik de¤iflkenleri, tarama
MRG’de eflde¤er parametrelerin efl de¤iflken olarak kullan›ld›¤› 17 nonpa-
rametrik kovaryans analizi ile analiz edildi.

MRG bulgular›n›n yorumlanmas›nda, çal›flma tasar›m› nedeniyle
CDMS geliflen hastalarda, ilk tedavi ayr›m› s›ras›nda al›nan MRG’ler te-
davinin sonunda tekrar edilmedi. Bu zaman noktas›ndan sonra hastalar
aktif tedaviye geçirildi. CDMS geliflen hastalarda, geliflmeyenlere göre
MRG aktivitesinin daha yüksek olmas› beklendi¤inden, mevcut MRG ve-
rileri lezyon aktivitesini küçük gösterecektir. Bu nedenle, bir gruptaki
hastalardan ne kadar ço¤unda CDMS geliflirse, MRG sonuçlar› o kadar
o gruba tarafl› ç›kacakt›r. 

EDSS, MSFC ve hasta bildirimli sonlan›m ölçümlerinde, yan etki
(AE) frekans›nda ve NAb frekans›nda meydana gelen de¤ifliklikler ta-
n›mlay›c› istatistiklerle analiz edildi. 

‹nterferon beta-1b’ye ayr›lan hastalarda, pozitif NAb titrelerinin (mev-
cut tüm negatif NAb titrelerine karfl›n en az bir pozitif NAb titresi) birin-
cil sonlan›m üzerindeki etkisi log-rank testi ve orant›sal risk regresyonu
yard›m›yla post hoc araflt›r›ld›. Bunun da ötesinde, çal›flman›n 24 aydan
önce bitti¤i interferon beta-1b hastalar›n›n d›fllanmas›n›n pozitif Nab du-
rumu ve CDMS’ye dönüflüm süresi iliflkisini nas›l etkiledi¤inin de¤erlen-
dirilmesi için, tedavi çal›flmas›n›n bafllat›lmas›ndan en az 180, 270 veya
360 gün sonra çal›flman›n sonland›r›ld›¤› interferon beta-1b hastalar›nda
ayn› analiz yap›ld›. 

Hastalar›n bafllang›ç özellikleri χ2 ve Wilcoxon testleri ile karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular. Çal›flmada toplam 603 hasta tarand› (flekil 1) ve 116
hastan›n elveriflli olmad›¤› görüldü. ‹lk olay öncesi MS’yi düflün-
düren atak belirtileri mevcut üç hasta çal›flmadan d›flland›. 

Toplam 487 hasta rasgele ayr›ld›, 468’ine tedavi baflland›. Ran-
domize edilen, ancak tedavi bafllanmayan 19 hasta takibe al›nma-
d› (bunlardan üçü tedavi bafllamadan önce zaten CDMS’ye dö-
nüflmüfltü, randomize edilen hastalarda di¤er tedavi bafllanmama
nedenleri; dahil etme ölçütlerinin farkl› flekillerde ihlali ve onay›n
geri çekilmesiydi). Tedavi bafllanan 468 hastadan 437’si çal›flma-
y› planland›¤› gibi tamamlad› (plasebo %94.3; interferon beta -1b
%92.8). Hastalardan toplam 418’i (%95.6) (interferon beta-1b has-
talar›n›n %96.3’ü) takip çal›flmas›na al›nmak üzere seçildi.

Bafllang›çta iki randomize grup, demografik, klinik ve MRG
özellikleri aç›s›ndan benzerdi ve iki grup aras›nda tablo 1’de gös-
terilen hiçbir bafllang›ç de¤iflkeni istatistiksel olarak anlaml› fark-
l›l›¤a sahip de¤ildi. Hastalar›n ilk klinik olaya ait belirti ve bulgu-
lar›n›n merkezi de¤erlendirmesine göre, 246 hastada (%52.6)
SSS’de tek lezyonla uyumlu klinik kan›tlar mevcuttu. Üçyüzotuzi-
ki hastada ilk olay› steroidle tedavi etmek gerekiyordu (%70.9).
BOS örnekleri 314 hastadan elde edildi (%61.7). Altm›fliki hasta
(%13.2) çal›flma ilaçlar›n› erken kesti. Neredeyse tüm hastalar
(interferon beta-1b grubunun %97.6’s› ve plasebo grubunun
%97.2’si) çift kör fazda tedavi flemas›n›n en az %80’ini tamamlad›.

Çal›flma s›ras›nda 176 plasebo hastas›ndan 77’si CDMS’ye dö-
nüfltü ve 142’si McDonald MS ölçütlerini karfl›lad›. Buna karfl›n,
interferon beta-1b ile tedavi edilen 292 hastadan 75’i CDMS’ye
dönüfltü ve 191’i McDonald MS ölçütlerini karfl›lad›.

Birincil etkililik de¤iflkenleri için bulgular tablo 2, flekil 2 ve
flekil 3’de özetlenmifltir. Her iki birincil etkililik de¤iflkeni için ya-
p›lan log-rank testinde interferon beta -1b’nin kesin bir avantaj›

oldu¤u ortaya ç›kt› (CDMS’ye dönüflüm süresinde p < 0.0001 ve
McDonald MS’ye dönüflüm süresinde p < 0.00001). Tam efl de-
¤iflken seti ile gerçeklefltirilen orant›sal risk regresyonuna göre,
interferon beta-1b grubunda CDMS’ye dönüflüm riski %50 (risk
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Tablo 1 Hastaların başlangıç özellikleri

İnterferon beta-1b,
n 292

Plasebo,

Kadın
İlk olayda yaş
Beyaz
İlk olayda steroid tedavisi
İlk olayda klinik prezentasyon

Monofokal başlangıç
Optik sinir
Beyin sapı/serebellum
Spinal
Diğer (serebral)

Multifokal başlangıç
Başlangıçta EDSS
İlk olayda alınan BOS

Bunlardan MS için tipik olan
Taramada MRG
T2 hiperintens lezyonlar

≥ 9 T2 lezyonu olan hasta sayısı
T2 lezyon sayısı

T2 lezyon hacmi, mm 

Gadolinyum (Gd+) tutan lezyon
Gd+ lezyon sayısı
≥ 1 Gd+ lezyonu olan hastalar
Gd+ lezyon hacmi, mm

n 176

)5.07(421)9.07(702
)63–52(03)5.73–42(03

)9.89(471)9.79(682
209 (71.6) 123 (69.9)

)8.25(39)4.25(351
)6.73(53)4.92(54

33 (21.6) 22 (23.7)
)9.62(52)0.43(25
)8.11(11)0.51(32
)2.74(38)6.74(931
)0.4–0(5.1)0.4–0(5.1

198 (67.8) 116 (65.9)
171 (86.4) 96 (82.8)

)5.63–5.7(0.71)5.83–0.7(0.81
207 (70.9) 123 (69.9)

3

3 1951.5 (592–5029) 1858.5 (641–3479)

)0.1–0(0)0.1–0(0
127 (43.5) 70 (39.8)

0 (0–155) 0 (0–140)

Değerler n (%) veya medyan (Q1-Q3) (1-3. kuartil) olarak ifade edilmiştir.

EDSS Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği; MS = multipl skleroz

fiekil 1. Çal›flma profili

Uyumluluk için de¤erlendirilen n = 603

D›fllanan n = 116

Dahil etme ölçütlerini
karfl›lamayan n = 92

Kat›lmay› reddeden
n = 11

Di¤er nedenler n = 13

Plaseboya ayr›lan n = 182

Plasebo almayan n = 6
Esas nedenler: 

Seçim ölçütlerini karfl›lamayan n = 2
Onay›n geri çekilmesi n = 3
Protokolden sapmalar n = 1
Di¤er n = 0

IFNB-1b’ye ayr›lan n = 305

IFNB-1b almayan n = 13
Esas nedenler:

Seçim ölçütlerini karfl›lamayan n = 5
Onay›n geri çekilmesi n = 3
Protokolden sapmalar :n = 1
Di¤er n = 4

IFNB-1b alan 
n = 292 (%100)

Takibe gelmeyen
n = 21 (%7.2)

Esas nedenler:
Onay›n geri çekilmesi n = 9
Yan etkiler n = 8
Di¤er n = 4

IFNB-1b’yi kesenler:
n = 44 (%15.1)

Esas nedenler:
Onay›n geri çekilmesi: n = 8
Yan etkiler: n = 24
Di¤er: n = 12

Plasebo alan
n = 176 (%100)

Takibe gelmeyen
n = 10 (%5.7)

Esas nedenler:
Onay›n geri çekilmesi n = 7
Takibe gelmeyen n = 2
Di¤er n = 1

Plaseboyu kesenler
n = 18 (%10.2)

Esas nedenler:
Onay›n geri çekilmesi: n = 6
Yan etkiler: n = 1
Di¤er: n = 11

Dahil edilme

Tedaviye ayr›lma

Takip

Analizler

Analiz edilen n = 176 (%100)Analiz edilen: n = 292 (%100)

Rastgele de¤erlendirilen 487 kifli
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oran› ve %95 GA: 0.5; 0.36–0.7) McDonald MS’ye dönüflüm riski
de %46 oran›nda düflmüfltü  (0.54; 0.43–0.67). ‹nterferon beta-1b
grubunda risk düflüflü minimizasyon iflleminde kullan›lanlara
benzer efl de¤iflkenlerle yap›lan orant›sal risk regresyonuna gö-
re CDMS’de %47 (0.53; 0.39-0.73) ve McDonald MS’de %43’dü
(0.57; 0.46-0.71).

Kaplan-Meier tahminiyle 2 y›lda CDMS geliflim olas›l›¤› plase-
bo grubunda %45 iken interferon beta-1b grubunda %28’di, yani
%17’lik bir mutlak risk azalmas› sa¤lanm›flt› (flekil 2, tablo 2). ‹n-
terferon beta-1b CDMS’ye dönüflüm süresini 25 persentilde 363
gün geciktirdi, plasebo ile bu süre 255 günken interferon beta -
1b ile 618 güne kadar uzad›. ‹ki y›ll›k çal›flma periyodu içinde tek
bir CDMS vakas›n›n engellenmesi için tedavi edilmesi gereken
hasta say›s›n›n 5.9 oldu¤u hesapland›. 

Alt› ay içinde McDonald ölçütlerine göre MS’ye dönüflüm ola-
s›l›¤› plasebo ile %51 ve interferon beta-1b ile %28’di. ‹ki y›l için-
de plasebodaki %85 olas›l›k tedavi ile %69’a geriledi, bu da %16’l›k
bir mutlak risk düflüflüne delalet etmekteydi (flekil 3, tablo 2; tek
bir McDonald MS vakas›n›n engellenmesi için gerekli NNT 6.3
olarak hesapland›). 

Farkl› bafllang›ç özellikleriyle tan›mlanan alt gruplarda da in-
terferon beta -1b’nin CDMS’ye dönüflüm süresi üzerinde ciddi
bir etkisi oldu¤u görüldü (tablo 3). Orant›sal risk regresyonuna
göre tedavi etkisi ile alt grup tabakaland›r›lmas› için kullan›lan
üç de¤iflkenden herhangi biri aras›nda iliflkiye yönelik testlerde
anlaml›l›k elde edilememifl olsa da (tedavi-alt grup etkileflimi p
de¤eri 0.3’ün üzerindeydi), tüm gruba bak›ld›¤›nda tedavinin,
Gd tutulumu veya T2 lezyon say›s› ve ilk olay s›ras›nda mekanda
yay›l›m›n dar olmas› ile dokümente edilen düflük inflamatuar
hastal›k aktivitesi üzerinde daha etkin oldu¤u görüldü. 

‹kincil ve destekleyici MRG etkililik de¤iflkenleri tablo 4’de
görülebilir. ‹nterferon beta-1b grubunda kümülatif yeni aktif lez-
yon say›s›, kümülatif yeni T2 ve Gd+ lezyon say›s› yan›nda kümü-
latif Gd+ lezyon hacmi plasebo alanlara göre daha düflüktü (tüm
vakalarda p < 0.0001). Bafllang›çtan son çal›flma vizitine kadar T2
lezyon hacminde meydana gelen düflüfl interferon beta-1b gru-
bunda daha belirgindi (p < 0.05).

Hastan›n bildirdi¤i fiziksel sa¤l›k ve sa¤l›kla iliflkili hayat kali-
tesi zamanla de¤iflmedi ve bu yönden interferon beta-1b ve pla-
sebo aras›nda bir fark geliflmedi (veriler sunulmad›).

‹nterferon beta-1b’ye ba¤l› en s›k yan etki enjeksiyon yerinde
reaksiyon ve grip benzeri sendromdu (tablo 5), her iki yan etki-
nin de frekans› ikinci y›lda düfltü. Her iki tedavi grubunda da ay-
n› oranda ciddi yan etkiyle karfl›lafl›ld› (%6.8). En s›k bildirilen la-
boratuar anormalli¤i karaci¤er enzimlerinde yükselmeydi. An-
cak bu yükselifl geçiciydi ve ilk 3 ay içinde interferon beta-1b ile
daha s›k gözlendi (tablo 5). ‹nterferon beta-1b grubundan befl
hasta anormal karaci¤er test bulgular› nedeniyle tedaviyi b›rakt›. 

Tedavi bafllad›ktan sonra yap›lan vizitlerde interferon beta-1b
grubunda pozitif NAb titre insidans› %16.5-%25.2 aras›ndayd›. ‹n-
terferon beta-1b tedavisi s›ras›nda kan al›nan 251 hastadan 75’in-
de (%29.9) en az bir kez nötralizan aktiviteye rastland›; bunlardan
17’si (%22.7) çal›flman›n geri kalan döneminde normale döndü.
‹nterferon beta-1b tedavisi alan hastalarda CDMS’ye dönüflüm
süresi üzerinde NAb durumunun önemli bir etkisi tespit edilme-
di (log-rank test p = 0.11); bu analizde en az bir kez NAb titresi
pozitif ç›kan hastalarda CDMS’ye dönüflüm riskinin daha düflük
olma e¤ilimi oldu¤u anlafl›ld› (risk oran› ve %95 GA: 0.63;
0.35–1.11). Çal›flman›n bafllang›c›ndan en az 180, 270 veya 360
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Tablo 2 Klinik kesin multipl skleroza (CDMS) ve McDonald MS’ye dönüşüm süresi sonuçları

2 yıllık kümülatif olasılık, %

p*
Risk oranı
(%95 GA)†

İnterferon beta-1b,
n 292

Plasebo,
n 176

CDMS’ye dönüşüm süresi 5482)07.0–63.0(05.01000.0

McDonald MS’ye dönüşüm süresi 5896)76.0–34.0(45.010000.0

* Log-rank testi ile elde edildi.
† Sonuçlar tam eş değişken seti ile orantısal risk regresyonu sonucu elde edildi. 

fiekil 2. ‹ki y›lda klinik kesin multipl skleroz (CDMS) olas›l›k Kap-
lan-Meier tahminleri. 2 y›ll›k takip periyodunda klinik kesin MS ge-
liflim kümülatif olas›l›¤› interferon beta-1b grubunda plaseboya gö-
re daha düflüktü; log-rank testi ile p < 0.0001.

fiekil 3. ‹ki y›lda klinik McDonald multipl skleroz (CDMS) olas›l›k
Kaplan-Meier tahminleri. 2 y›ll›k takip periyodunda McDonald MS
geliflim kümülatif olas›l›¤› interferon beta-1b grubunda plaseboya
göre daha düflüktü; log-rank testi ile p < 0.00001. Oklar, MRG
planland›¤› zaman dilimlerini göstermektedir.
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gün sonra sadece interferon beta -1b odakl› gerçeklefltirilen ana-
lizlerde NAb pozitif ve negatif hastalar aras›nda bir fark oluflma-
d› (log-rank testler: p = 0.97; p = 0.71; p = 0.84) ve Kaplan-Meier
e¤rileri de birbirinin ayn›yd› (risk oran›: 1.01; 0.54–1.92 ve 1.14;
0.56–2.3 ve 0.91; 0.38–2.22). 

Çal›flman›n sonunda de¤erlendiren ve tedavi eden doktorlara
hastalara ne tedavi verildi¤i soruldu. De¤erlendiren doktorlar has-
talar›n %20’sinde interferon beta-1b ve %10’unda plasebo tedavisini
do¤ru tahmin etti (yanl›fl cevap s›kl›¤› s›rayla %6 ve 14’dü). ‹nter-
feron beta-1b alanlar›n %72’si ve plasebo alanlar›n %76’s›nda “bilmi-
yorum” cevab› verildi. Tedavi eden doktorlar ve hastalar as›l teda-
viyi daha s›k do¤ru tahmin edebildi (interferon beta-1b: %49 ve
%67; plasebo: %51 ve %52).

Tart›flma. Çal›flmam›zdaki plasebo hastalar›n›n McDo-
nald ölçütlerine göre 2 y›l içinde MS’ye dönüflüm riski ol-
dukça yüksekti (%85). Alt› ay sonunda %51 efl birincil son-
lan›m ölçütüne ulafl›ld›. Bu, dahil etme ölçütlerinin yüksek
erken aktif MS gelifltirme riski alt›nda olan CIS hasta po-

pülasyonunun belirlenmesinde yard›mc› oldu¤unu göster-
mekte ve MS düflündüren ilk klinik olay geçiren ve beyin
MRG’de en az iki klinik sessiz lezyonu olan hastalar›n 250
μg interferon beta-1b SC EOD gibi hastal›k düzenleyici
ajanlarla tedavi seçimini hakl› ç›kar›r. ‹ki y›l içinde yüksek
McDonald MS geliflme olas›l›¤› da, beyin veya spinal
MRG’de 2–3 lezyonu olmas›n›n yüksek bir prediktif klinik
MS’ye dönüflüm de¤erine sahip oldu¤u yönünde yak›n dö-
nemde yap›lan uzlafl› bildirimi ile de paralellik sergilemek-
tedir.18

Bu çal›flmada 250 μg interferon beta-1b SC EOD’nin
bafllang›çtan itibaren klinik veya beyin görüntülemesinde
belirgin ikinci olaya kadar nüks aktif hastal›k gelifliminin
yavafllat›lmas›nda etkin oldu¤u görüldü. Sonlan›m noktas›
olan McDonald ölçütlerine göre interferon beta-1b’nin te-
rapötik etkisi sadece birkaç ay gibi k›sa bir süre içinde be-
lirgin hale geldi; 2 y›ll›k tedavi periyodu sonras› McDo-
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Tablo 3 Alt gruplarda başlangıç değişkenlerine göre klinik kesin multipl skleroza dönüşüm süresi sonuçları

2 yıllık kümülatif olasılık, %

p*
Risk oranı

Monofokal belirti

Multifokal belirti

Gd + lezyonu olmayan hastalar

Gd + lezyonu olan hastalar

< 9 T2 lezyonu olmayan hastalar

≥ 9 T2 lezyonu olmayan hastalar

(%95 GA)†
İnterferon beta-1b,

n 292
Plasebo,
n 176

7442)17.0–92.0(54.04000.0

4413)99.0–04.0(36.0140.0

1402)96.0–72.0(34.03000.0

2583)69.0–04.0(26.0920.0

9381)97.0–02.0(04.0600.0

8413)28.0–04.0(75.0200.0

* Log-rank testi ile elde edildi.
† Sonuçlar düzeltilmemiş orantısal risk regresyonuyla elde edildi. 

Tablo 4 Ikincil ve destekleyici ikincil MRG sonlanım noktaları 

İnterferon beta-1b, n 292 Plasebo, n 176 p*

İkincil sonlanım noktaları

Kümülatif yeni aktif lezyon sayısı† 0.0001

)9.31(5.8)2.8(7.3Ortalama (SS)

)4.01–0.1(2.3)6.3–0(3.1)3Q–1Q(naydeM

T2 lezyon hacminde değişim [mm ]‡ 3 0.05

Ortalama (SS) 888.5 (3312.6) 431.6 (2226.5)

Medyan (Q1–Q3) 206.0 ( 827–95) 93.0 ( 624–295)

Destekleyici ikincil sonlanım noktaları 0.0001

Kümülatif Gd + lezyon sayısı†

)1.7(3.4)2.5(9.1Ortalama (SS)

)5–0(0.2)2–0(0Medyan (Q1–Q3)

Kümülatif Gd + lezyon hacmi (mm )†3 0.0001

)1.086(6.024)6.915(5.302Ortalama (SS)

)5.615–0(5.801)641–0(0Medyan (Q1–Q3)

Kümülatif yeni T2 lezyon sayısı† 0.0001

)7.5(4.4)9.4(9.2Ortalama (SS)

)6–1(2)4–0(1Medyan (Q1–Q3)

* Başlangıç eğ değişkenlerine göre düzeltilmiş nonparametrik varyans analiziyle
† Kümülatif skorlar tüm tarama sonrası vizitlerde ve çalışmanın sonunda elde edildi.
‡ Tarama MRG’den son MRG’ye.

Q1–Q3 : 1-3. kuartil
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nald MS’ye dönüflmeme flans› interferon beta -1b grubun-
da (%31) plaseboya (%15) iki kat daha yüksekti.  

Oturmufl RRMS19 ve SPMS20 sonuçlar›ndan beklendi¤i
gibi, interferon beta-1b ilk olay› MS düflündüren hastalar-
da da yeni inflamatuar beyin lezyonlar›n›n geliflimini en-
gellemifltir. Taramadan çal›flman›n sonuna kadar her iki
tedavi grubunda hiperintens T2 lezyon hacminde meyda-
na gelen düflüfl ilk klinik olaya efllik eden inflamasyonun
geriledi¤ini göstermektedir. T2 hacmindeki bu düflüfl in-
terferon beta-1b ile tedavi edilen hastalarda daha belirgin-
di, bu da tedavinin etkinli¤ini gösteriyordu. MRG para-
metreleri aç›s›ndan tüm grup farkl›l›klar› göz ard› edilmifl
olabilir, çünkü plasebo grubundaki daha fazla hasta
CDMS’ye dönüfltü ve uzant›da aktif tedaviye geçti ve bu
nedenle bu hastalara daha fazla takip MRG çekilmedi. 

Klinik ve MRG’de hastal›k aktivitesi veya tedavinin bafl-
lang›çta tüm alt gruplarda mekanda yay›lma ile tan›mla-
nan kesin etkisi tespit edildi. ‹nterferon beta-1b tedavisi ile
herhangi bir stratifikasyon faktörü aras›nda önemli bir te-
davi-alt grup etkileflimi saptamad›k. Ne yaz›k ki alt grup
analizlerinde (tablo 3) daha fazla tart›flma gerektiren baz›
ilginç e¤ilimler saptand›: ilk bak›flta monofokal klinik pre-
zentasyonla gelen, daha az say›da T2 lezyonu olan veya
bafllang›çta kontrast tutulumu olmayan hastalarda tedavi-

nin daha etkin olmas›, tedavinin özellikle daha az aktif ve-
ya daha az yay›l›m göstermifl hastalarda, yani hastal›k sü-
recinin daha az yerleflmifl veya ilerlemifl oldu¤u durumlar-
da etkin oldu¤unu gösterdi. Bu gözlem, bu çal›flman›n hi-
potezinde ve di¤er eski giriflim çal›flmalar›nda immüno-
modülatör tedaviye ne kadar erken bafllan›rsa o kadar et-
kili olaca¤› yönündeki iddia ile ayn› çizgidedir. Erken has-
tal›k faz›n›n önemi üzerinde mevcut patolojik bulgular ve
do¤al öykü verilerinden21-23 baflka, bu hipotez CIS’de haf-
tada bir interferon beta-1b’nin RRMS’den24 daha etkin ol-
du¤unu, relaps aktivitesinin bask›lanmas›nda haftada bir
SC interferon beta-1b’nin plasebodan üstün olmad›¤›n›,
ancak ayn› dozun CIS hastalar›nda anlaml› klinik etki gös-
terdi¤ini2 bildiren önceki çal›flmalarla uyumludur. MRG
sonlan›mlar› aç›s›ndan, RRMS’de haftada bir IM 30 μg in-
terferon beta-1b ile yap›lan bir pilot çal›flmada 1 ve 2 y›l so-
nunda plaseboya göre T2 lezyon hacminde anlaml› etki
geliflmedi¤i,25 buna karfl›n CHAMPS çal›flmas›nda1 topla-
nan ve ayn› interferon beta -1b dozunda tedavi edilen has-
talarda bu sonlan›m noktas›na ulafl›labildi¤i görüldü. Bu
gözlemle k›smi tezat oluflturan CHAMPS çal›flmas›26 ve
k›smen de ETOMS16 alt grup post hoc analizlerinde, bafl-
lang›çta daha fazla say›da T2 ve Gd+ kontrast tutan lezyon
ile belgelenen daha yüksek inflamatuar hastal›k aktivitesi-
ne sahip hastalarda plaseboya göre aktif tedavinin daha
yüksek bir nispi etkisi oldu¤u gösterilmifltir. Bu k›smi çe-
liflkili sonuçlar›n bir olas› aç›klamas› kar›flt›r›c› iki meka-
nizman›n kompleks etkileflimi olabilir: bafllang›çta hastal›-
¤›n derecesi bu çal›flmada oldu¤u gibi (erken dönemde
hastal›¤› tedaviye daha aç›k hale getiren) biyolojik anlam
ve (hastal›k daha ileri, aktivite daha yüksek oldukça, süp-
resif etkinin daha fazla olaca¤›n› gösteren) istatistiksel bir
etkiye sahip olabilir. Hastalar›n farkl› seçimi de CHAMPS
ve BENEFIT’de farkl› alt grup bulgular›na da katk› sa¤la-
yabilir, çünkü BENEFIT çal›flmas›na ilk belirtileri monofo-
kal veya multifokal olan hastalar dahil edildi, buna karfl›n
CHAMPS çal›flmas› dahil etme ölçütlerine göre multifokal
prezentasyonlu hastalar al›nmam›flt›. Daha genifl veya da-
ha temsil edici hastal›k biçimleri tafl›yan daha fazla hasta-
n›n dahil edildi¤i BENEFIT çal›flmas› daha bilgi verici alt
grup analizleri yap›lmas›na izin verebilir. BENEFIT popü-
lasyonunun farkl› alt gruplar›nda tedavi etkilerinin ileri
analizleri devam etmektedir ve ayr› bir yay›n halinde bildi-
rilecektir. 

Bu çal›flmada interferon beta-1b tedavisi alm›fl hastala-
r›n %16.5–25.2’sinde herhangi bir zaman diliminde NAb tit-
releri pozitif iken, NAb’nin CDMS üzerinde anlaml› bir et-
kisi yoktu. NAb’nin klinik sonlan›mlar üzerindeki etkisine
yönelik ayr›nt›l› ve daha bilgi verici analizi bu çal›flman›n
aç›k etiketli takip çal›flmas›n›n bir parças› olacakt›r.

BENEFIT çal›flmas›ndan, CDMS sonlan›m noktalar›na
ulaflmadan önce ayr›lan hastalar›n oran› oldukça düflüktü
(plasebo %5.7; interferon beta-1b %7.2). ‹nterferon beta -1b
tedavisi alan hastalarda tedavi uyumu oldukça yüksekti ve
çift kör çal›flma bittikten sonra neredeyse tüm hastalar
(%96) aç›k etiketli tedavi için seçildi. BENEFIT çal›flmas›
güvenlik verileri interferon beta-1b için gösterilmifl güven-
lik profili ile uyumluydu. Önemlisi, bizim bildirdi¤imiz yan
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Tablo 5 En sık bildirilen yan etkiler (AE) (tedavilerden biri veya
her ikisini kullanan hastaların en az %10) ve ilgili laboratuar
bulguları insidansı

İnterferon beta-1b,
n 292

Plasebo,
n 176

Yan etkiler
Enjeksiyon yeri reaksiyonu
        (tüm çalışma süresince)

141 (48.3) 15 (8.5)

133 (45.5) 14 (8.0)
66 (30.0)‡ 7 (6.5)§

Grip benzeri sendrom
        (tüm çalışma süresince)

İlk yılda*

Baş ağrısı
Asteni

Parestezi
Ateş
Döküntü
Depresyon

Laboratuar bulguları
Alanin aminotransferaz
        başlangıcın ≥5
Aspartat aminotransferaz
        başlangıcın ≥5

Lökopeni ¶
Üst solunum yolu
        enfeksiyonu

İkinci yılda†

İlk yılda*
İkinci yılda†

129 (44.2) 32 (18.2)

122 (41.8) 27 (15.3)
28 (12.7)‡ 11 (10.3)§

)0.71(03)7.62(87
)0.71(03)6.12(36

)7.5(01)2.81(35
52 (17.8) 34 (19.3)

)0.71(03)4.61(84
)5.4(8)0.31(83
)8.2(5)0.11(23
)4.11(02)3.01(03

52 (17.8) 8 (4.5)

18 (6.2) 1 (0.6)

Verilen insidans AE’yi (veya laboratuar değişiklikleri) en az bir kez bildiren
hasta sayısını göstermektedir.

* 360 gün veya öncesinde başlangıç tarihi.
† Devam eden veya 360 günden sonra başlayan yan etkiler.
‡ n 220 interferon beta-1b hastası ikinci yıl devam etti.
§ n 107 plasebo hastası ikinci yıl devam etti.
¶ Araştırmacı tarafından AE olarak bildirildiyse.
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etkiler relapsing-remitting veya sekonder progresif MS’de
(250 μg, SC EOD) interferon beta-1b ile yap›lan çal›flma-
larda27,28 bildirilen yan etkilerden daha nadirdi. Hasta bildi-
rimli sa¤ kal›m ölçümleri aç›s›ndan, hastalar›n büyük k›s-
m›n›n ilk belirtilerden kurtuldu¤u ve günlük hayatlar›nda
bir k›s›tl›l›k hissetmedikleri dikkate al›nmal›d›r. Dolay›s›y-
la, interferon beta-1b tedavisiyle elde edilen stabil skorlar
hayat kalitesi üzerinde belirlenebilir bir negatif etki gös-
termiyordu. Titrasyon flemas› kullan›lmas› ve tedavinin
bafllang›c›nda asetaminofen veya ibuprofen verilmesi bu
tercih edilebilir sonuçlar› sa¤l›yor olabilir ve ilaca ba¤l›
yan etki frekans›n›n spontan azalmas› öncesi ilk tedavi
uyumunu art›rabilir. Ek olarak, otoenjektör kullan›m› da
enjeksiyon yeri reaksiyonlar›n› azaltabilir.29

MS’ye dönüflüm süresi üzerinde tedavinin anlaml› etki-
siyle birlikte kabul edilebilir bir yan etki profili ve plasebo
grubundaki yüksek MS’ye dönüflüm h›z›, bu çal›flmaya dahil
edilme ölçütlerini karfl›layan hastalarda interferon beta-1b
indikasyonu konulmas› karar›n› desteklemektedir.

Devam etmekte olan aç›k etiketli takip çal›flmas›ndan,
erkene karfl› geç 250 μg SC EOD interferon beta-1b teda-
visinin relaps h›zlar› yan›nda hastal›k progresyonu, klinik
ve MRG ölçümleri üzerinde uzun dönem etkisi hakk›nda
daha fazla kan›t beklenmektedir çünkü plasebo kontrollü
faz›n tamamlanmas› sonras› hastalar›n %96’s›n›n önceden
planlanm›fl bu 5 y›ll›k uzatma çal›flmas›na kat›lmas› kabul
edilmifltir.
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