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Törzskönyvezett és vizsgálat alatt álló 
immunmoduláló készítmények 



Milyen problémákkal állunk szemben? 
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Kezelhető betegség; 
Krónikus terápia: 

életre szóló?  

IDEÁLIS terápia  
A velőshüvely (myelin) 

pusztulásra és az 
idegrost pusztulásra is 

hat  
myelin visszaépülést 

eredményez Beteg 
együttműködés 

Parenterális 
alkalmazási mód(1, 2) 

   Pillanatnyilag nincs 
gyógyító terápia 

1. S. Vasilou: Oral fingolimod for the treatment of relapsing – remitting multiple sclerosis. Drugs Today 2010;46(5):315-325 
2. A. Horga, J. Castilló, X. Montalban:  Fingolimod for relapsing multiple sclerosis: an update. Exp Op Pharmacother 2010;11:1183-1196 



Elvárások egy új SM gyógyszerrel szemben 

Hatékony 
Relapszusok 
Progresszió 

Biztonságos 
Mellékhatások 

Könnyen adagolható 
Gyakoriság 
Beadás módja 

Ára alacsony 

Beteg 
 
Orvos 
 
Társadalom 



„Tényeken alapuló orvoslás” 



Tényeken alapuló orvoslás 

Kohort-vizsgálat 

Eseteket ismertető tanulmányok 

Szakirodalmi esetismertetés 

Szakértői vélemények, ötletek, közlemények 

Állatkísérletek 

„Kémcső”-vizsgálatok 

Szisztematikus 
összefoglalások 

Meta-analízisek 

Randomizált-
kontrollált kettős-
vak vizsgálatok 

Randomizált-
kontrollált kettős-
vak vizsgálatok 

Randomizált-
kontrollált kettős-
vak vizsgálatok 

Szisztematikus 
összefoglalások 

Meta-analízisek 

Randomizált-
kontrollált kettős-
vak vizsgálatok 



Klinikai gyógyszervizsgálatok: 
hatékonyság, biztonságosság 

• I. fázis 
– biztonságosság 

• II. fázis 
– Biztonságosság 
– Dózis 
– (Hatékonyság) 

• III. fázis 
– Nagy betegszám! 
– Hosszú idő 
– Hatékonyság  

 

Placebo - Gyógyszer 



A Gilenya törzskönyvezését megelőző vizsgálatok 8 

1. J.A. Cohen: Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. NEJM 2010 
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A Gilenya – fingolimod, FTY720 – S1P receptor 
agonista 



Új hatásmechanizmus  - S1P moduláció  
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S1P1 S1P3 S1P4 S1P5 

Lymphocyta, 
neuron,atrialis 

myocyta, endothel sejt 

Endothel sejt, neuron, 
atrialis myocyta, 

simaizomsejt 

Lymphocyta 
(alacsony expresszió) 

Központi idegrendszer 
(KIR), Natural killer  

sejt 

Lymphocyta kiáramlás 
a nyirokcsomókból 

KIR sejt funkció és 
migráció 

Hatás 

Endothel 
sejtfunkció,vasomotor 
tónus, szívfrekvencia 

Adaptáció az (1) irodalom  2-3. oldal alapján. 
1. A. Horga, J. Castilló, X. Montalban:  Fingolimod for relapsing multiple sclerosis: an update. Exp Op Pharmacother 2010;11:1183-1196 



Kiterjedt kutatási program(1) 
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TRANSFORMS 
(vs. INF-b1a i.m.) 

RRSM 
N=1292 

FREEDOMS 
(vs. Placebo) 

RRSM 
N=1272 

POC vizsgálatok 
N=281, 171, 251, 

36 

2845 RRSM beteg fejezte 
be a klinikai vizsgálatokat. 

FREEDOMS II 
RRSM 

N=1083 

Japán 
RRSM 
N=168 

Több mint 5000 fingolimoddal kezelt egyén 

Pharmacologiai 
vizsgálatok 

N=1079 





FREEDOMS – Vizsgálati felépítés (1) 
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• 24-hónapos, randomizált, kettős - vak, placebo-kontrollált, párhuzamos 
csoporton végzett, multicentrikus vizsgálat. 
 138 centrumból 1272 beteget válogattak be (22 ország) 
 Központi MRI értékelés és független EDSS értékelők 

Alap fázis 
Oralis fingolimod 1.25 mg napi 1X 

Oralis fingolimod 0.5 mg napi 1X  

Placebo napi 1X 

Randomizáció 24.  
hónap 

12. hónap 

MRI 

Vizit 

6. hónap 

Kiterjesztett 
vizsgálat 
(0.5 mg fingolimod)        



A Gilenya szignifikánsan, 54% - kal csökkenti  
a relapszus rátát placeboval szemben!(1, 2) 
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TRANSFORMS – Vizsgálati felépítés 
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Folytatás 

Opcionális 
kiterjesztett 

fázis* 

Oralis fingolimod 0.5 mg napi 1X 
 IM placebo injekció 

Oralis fingolimod 1.25 mg napi 1X  
 IM placebo injekció 

IFNβ-1a 30 µg IM heti 1X  
 placebo kapszula napi 1x 

Randomizáció 12. hónap 6. hónap 

MRI 

Vizit 
EDSS 

Alap fázis 

 12 hónapig tartó, randomizált, kettős-vak, aktív kontroll, párhuzamos 
csoporton végzett, multicentrikus vizsgálat  

 172 vizsgálati centrumban, összesen 1292 beteg (18 
országban) 

 centralizált MRI értékelés és független EDSS bírálók 



A Gilenya szignifikánsan, 52% - kal csökkenti a relapszus rátát 
az INFβ–1a-hoz képest! 
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Módosított ITT populáció 
1. J.A. Cohen: Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. NEJM 2010 
 

Adaptáció az (1) irodalom  9. oldal 2/A ábra alapján. 



FREEDOMS: mellékhatások 
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Adaptáció az (1) irodalom  2. ábra alapján. 

1. Long-term safety of oral fingolimod (FTY720) in relapsing multiple sclerosis: integrated analyses of phase 2 and 3 studies 
W Collins, J Cohen, P O’Connor, A de Vera, L Zhang-Auberson, J Jin, L Kappos 

Magasabb placebo esetén Magasabb 0.5 mg fingolimod esetén 

Összes mellékhatás 

95% Cl relatív rizikó 

Emelkedett májenzimek 
Leukopenia 

Lymphopenia 
Emelkedett gamma – glutamiltranszferáz 

Tinea versicolour 
Migrén 

Emelkedett alanin aminotranszferáz 
Homályos látás 

Bronchitis 
Hátfájdalom 

Magasvérnyomás 
Hasmenés 

Nehézlégzés 
Húgyúti fertőzés 
Izomgyengeség 
Aluszékonyság 



Javallatok A Gilenya betegségmódosító kezelésként önmagában javallott 
nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére 
a következő  betegcsoportokban: 

azon betegeknél, akiknél béta-interferon-kezelés ellenére aktív a 
betegség; 

vagy 
• azon betegeknél, akiknél a relapszáló-remittáló sclerosis 

multiplex gyorsan súlyosbodik, azaz 2 súlyos relapszus fordult 
elő egy év alatt, és az MR-en is aktivitás mutatkozik 
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Alkalmazási előirat  2011.03.17 



Potenciális mellékhatások 

 Lassú szívverés („bradycardia”), szívritmuszavar a kezelés kezdetén 
– Herpesz vírus okozta fertőzés 
– Hányinger-hányás, hasmenés 
– Köhögés, kellemetlen mellkasi érzés, láz (tüdőbetegségre utaló tünetek) 
– Influenza vírus okozta fertőzés (fáradtság, láz, hidegrázás, torokfájás, ízületi, 

vagy izomfájdalom) 
– Fejfájás 
– Hátfájás 
– Köhögés 
– Emelkedett májenzim szint 
– Fehér vérsejtszám (lymphocyta, leukocyta) csökkenés – FOKOZOTT FERTŐZÉS 

VESZÉLY 
– Homályos látás – makula ödéma 
– Magas vérnyomás 
– Vérzsír emelkedés 
– Hajhullás, viszketés, fogyás, légszomj, gyengeség, ekcéma, szemfájdalom, 

depresszió, feszülő érzés vagy fájdalom az arc-homlok területén (melléküreg 
gyulladás), bőrt érintő gombás fertőzés, szédülés, bizsergés 
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1. Safety Risk Management Plan Final Version 2 23.02.2011 
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1. Safety Risk Management Plan Final Version 2 23.02.2011 
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1. Safety Risk Management Plan Final Version 2 23.02.2011 



Köszönöm a figyelmet! 
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