Glatirameer (Copaxone®), behandeling van
relapsing-remitting multiple sclerose
drs. M.K. Schutte
Nr 7 | 2002 (36) | Pagina 79-80 | Nieuw | 01-07-2002

Glatirameer +
Copaxone® (Teva Pharma)
Poeder en oplosmiddel voor injectie 20 mg
behandeling van relapsing-remitting multiple sclerose
Zes jaar na de introductie van interferon b werd glatirameer (acetaat), een synthetisch copolymeer van vier aminozuren (
Gebu 1996; 30: 1-6), in Nederland in de handel gebracht. Glatirameer (acetaat), is geregistreerd 'ter vermindering van
de frequentie van het aantal recidieven bij ambulante patiënten (die zonder hulp kunnen lopen) met relapsing-remitting
multiple sclerose (MS), gekenmerkt door tenminste twee aanvallen met neurologische verschijnselen in de twee
voorgaande jaren'.1 Relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) is een in exacerbaties verlopende vorm van multiple
sclerose die bij 30-45% van de patiënten met MS voorkomt.
Werkingsmechanisme. Het werkingsmechanisme bij MS is niet volledig opgehelderd. Glatirameer is een
immunomodulator. Na toediening worden op de plaats van de injectie specifieke T-suppressorcellen geïnduceerd en
geactiveerd die verantwoordelijk zijn voor het therapeutische effect.
Klinisch onderzoek. De werkzaamheid van glatirameer is onderzocht in twee gerandomiseerde dubbelblinde
onderzoeken bij patiënten met RRMS met een geringe invaliditeit en met minstens twee goed gedocumenteerde
exacerbaties in de voorafgaande twee jaar.2 3 In het eerste onderzoek, dat bij 50 patiënten werd gehouden, kwamen na
twee jaar behandeling met glatirameer 1 dd 20 mg s.c. bij 56% van de patiënten geen exacerbaties voor, tegen bij 26%
in de placebogroep. Een significant verschil.2 Ook ondervonden de met glatirameer behandelde patiënten statistisch
significant minder exacerbaties (0,32/jaar) dan de met placebo behandelde groep (1,35/jaar).? Er bestond tussen de
onderzoeksgroepen geen significant verschil in het beloop van de progressie van de invaliditeit.
In het tweede onderzoek bij 251 patiënten ondervonden patiënten die gedurende twee jaar werden behandeld met
glatirameer 1 dd 20 mg s.c. minder exacerbaties dan patiënten die met placebo werden behandeld (0,59 tegenover 0,84
exacerbaties per jaar). Er bestond tussen glatirameer en placebo geen significant verschil in het percentage terugvalvrije
patiënten, noch in het percentage patiënten dat de behandeling staakte. Ook was er geen verschil wat de progressie van
de ziekte betreft. Van de met glatirameer behandelde patiënten was 78% vrij van progressie, tegenover 75% in de
placebogroep. In een 1-11 maanden durend vervolg op dit geblindeerde onderzoek, tot het moment dat alle patiënten
gedurende minstens twee jaar waren behandeld, bleef de gunstige invloed behouden van glatirameer op het aantal
exacerbaties (0,67 vs. 0,99 exarbaties/jaar bij de glatirameer vs. placebogroep).4 Ook nu werd er geen significant
verschil in de ziekteprogressie waargenomen. In een drie jaar durend vervolg op dit onderzoek was het aantal
exacebaties bij de 101 patiënten die vanaf de randomisatie glatirameer hadden gebruikt, gedaald naar gemiddeld
0,42/jaar.5
Bij patiënten met RRMS met een geringe invaliditeit en met minstens één goed gedocumenteerde exacerbatie in de
voorgaande twee jaar is de invloed van glatirameer op het aantal actieve hersenlaesies onderzocht,6 en is glatirameer
vergeleken met interferon b .7 8 In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 239 patiënten die minstens één
actieve hersenlaesie hadden, werd het effect van glatirameer 1 dd 20 mg s.c. op hersenlaesies vergeleken met het
effect van een placebo.6 Na negen maanden behandeling was in de glatirameergroep het gemiddeld aantal actieve
hersenlaesies significant lager dan in de placebogroep (0,22 tegenover 0,31 laesie gemiddeld per patiënt).
In een niet-gerandomiseerd niet-geblindeerd onderzoek bij 156 patiënten werd glatirameer 1 dd 20 mg s.c. vergeleken
met interferon b -1a (Avonex®) 6 MIU (30 m g) i.m. eenmaal per week, met interferon b -1b (Betaferon®) 8 MIU (250 m

1/3

g) s.c. om de dag, en met geen behandeling.7 8 De patiënten kozen zelf de behandeling. Na één jaar bedroeg het
gemiddeld aantal terugvallen in de niet-behandelde groep 0,97, in de interferon b -1a-groep 0,85, in interferon b -1bgroep 0,61 en in de glatirameergroep 0,62 per jaar.7 Na 18 maanden bedroeg het aantal terugvallen resp. 1,02, 0,81,
0,55 en 0,49 per jaar.8 Vergeleken met de niet-behandelde groep was het aantal terugvallen alleen in de glatirameer- en
de interferon b -1b-groep significant verminderd.7 8 De bewijskracht van dit onderzoek is echter geringer dan van een
gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend onderzoek.
Bijwerkingen. Lokale reacties op de injectieplaats, zoals roodheid, overgevoeligheid, pijn, zwelling, jeuk, ontsteking en
oedeem, komen veel voor. Een andere frequente bijwerking is een binnen enkele minuten optredende 'postinjectiereactie' met één of meer van de volgende symptomen: vasodilatatie, pijn op de borst, dyspnoe, palpitaties en
tachycardie. Overige bijwerkingen met een hogere incidentie in de behandelgroep dan in de placebogroep zijn: zeer vaak
(>10%) angst, misselijkheid en transpiratie, en vaak (1-10%) lymfadenopathie, tremor, (perifeer) oedeem,
gewichtstoename, nervositeit, herpes simplexinfectie, benigne neoplasma van de huid, oogaandoeningen, vaginale
candidiasis, rillingen, oedeem in het gezicht, syncope en braken.1 Zelden tot zeer zelden zijn anafylactische reacties,
convulsies, verschuivingen in het witte bloedbeeld en verhoogde leverenzymconcentraties gemeld.
Vanwege het ontbreken van goed vergelijkend onderzoek met interferon b kan over een kwantitatief verschil in
bijwerkingen geen uitspraak worden gedaan. Bij beide middelen treden vaak reacties op de injectieplaats op.
Contra-indicaties en interacties. In tegenstelling tot interferon b heeft glatirameer geen contra-indicaties. Evenals
van interferon b zijn er over glatirameer geen gegevens over het gebruik bij kinderen en bij patiënten met
nierfunctiestoornissen. Bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden is een verhoogde incidentie van reacties op de
injectieplaats waargenomen.
Zwangerschap en borstvoeding. De veiligheid van glatirameer bij het gebruik tijdens de zwangerschap en lactatie is
niet vastgesteld. Over uitscheiding in de moedermelk zijn geen gegevens bekend.

Plaatsbepaling
Bij patiënten met geringe invaliditeit die zonder hulp kunnen lopen, en die een in exacerbaties
verlopende vorm van multiple sclerose hebben, is aangetoond dat bij behandeling met
glatirameer gedurende een periode van negen maanden het aantal exacerbaties significant
afneemt. Er is geen bewijs voor een effect op de duur en de ernst van de aanval. Evenmin is
een effect bij de primair of secundair progressieve ziekte aangetoond.
De werkzaamheid van glatirameer en interferon b lijkt overeen te komen, maar vanwege het
ontbreken van een goed opgezet vergelijkend onderzoek kan over een kwantitatief verschil in
werking of bijwerkingen geen uitspraak worden gedaan. Een voordeel van glatirameer ten
opzichte van interferon b is het ontbreken van contra-indicaties. Een nadeel is de geringere
ervaring met het middel. Evenals bij interferon b zijn de optimale dosering en de start- en
stopcriteria niet duidelijk. Ten slotte dient het effect zowel van interferon als van glatirameer
op het beloop van de ziekte verder te worden onderzocht.
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gem. dosis

prijs/30 dagen

glatirameer

Copaxone

20 mg per dag

855,34

interferon b-1a

Avonex

6.106 IU (1 x per week)

798,32

Rebif

12.106 IU (3 x per week)

1.160,93

Betaferon

8.106 IU (elke 2 dagen)

855,18

interferon b-1b
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