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Pegylovaný interferon beta 1-a v klinické praxi
Pegylated inteferon beta 1-a in clinical routine
Souhrn
Cíl: Sledování klinického efektu, radiologických parametrů, tolerance a nežádoucích účinků
u pacientů léčených pegylovaným interferonem beta 1-a (PEG IFN). Soubor a metodika: Ve studii
bylo sledováno 117 pacientů s klinicky izolovaným syndromem nebo relaps remitentní formou
roztroušené sklerózy, u kterých byla prováděna pravidelná klinická kontrola vč. stanovení skóre
Expanded Disability Status Scale (EDSS), laboratorní monitoring a pravidelně byla prováděna
MR mozku a míchy. Výsledky: Relaps onemocnění proběhl u 10,6 % pacientů. Kontrolní MR byla
v progresi počtu lézí ve 22,6 %. U pacientů léčených PEG IFN došlo k signiﬁkantnímu zlepšení EDSS
(p = 0,049). Dále byl prokázán příznivý efekt léčby na vývoj EDSS u pacientů, u kterých byla zahájena
terapie PEG IFN jako lékem 1. volby ve srovnání s těmi, kteří byli předtím léčeni jiným preparátem
(p = 0,042), a u pacientů mladších 36 let (p < 0,001). Z nežádoucích účinků byly nejčastější reakce
v místě vpichu (53,8 %), ﬂu-like syndrom (35,9 %), dále změny v krevním obraze (29,9 %) a elevace
jaterních testů (27,6 %). Další nežádoucí účinky byly málo časté. Závěr: PEG IFN je účinný a dobře
tolerovaný preparát s příznivým bezpečnostním proﬁlem.
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Abstract

Neurologická klinika 2. LF UK
a FN Motol, Praha

Aim: To evaluate the clinical eﬀect, radiological parameters, tolerability and adverse events in
patients treated with pegylated interferon beta 1-a (PEG IFN). Patients and methods: A total of
117 patients with clinically isolated syndrome or relapse remitting form of multiple sclerosis were
enrolled in the study, with regular clinical assessment including Expanded Disability Status Scale
(EDSS), laboratory monitoring, and MRI of the brain and spinal cord. Results: Relapse of the disease
was present in 10.6% of the patients. The progression on brain MRI was present in 22.6% of the
patients. There was signiﬁcant improvement in EDSS (P = 0.049). In addition, the eﬀect of treatment
was demonstrated in patients with PEG IFN as a ﬁrst-choice drug (P = 0.042) and in patients under
36 years of age (P < 0.001). The most common side eﬀects were local reactions (53.8%), ﬂu-like
syndrome (35.9% of patients), changes in blood count (29.9%) and elevation of liver enzymes
(27.6%). Other side eﬀects were uncommon. Conclusion: PEG IFN is an eﬀective and well tolerated
drug with a favorable safety proﬁle.
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Úvod
Pro léčbu pacientů s relaps remitentní formou RS (RR-RS) je nově od počátku roku
2017 k dispozici pegylovaný interferon
beta-1a (PEG IFN), který se aplikuje subkutánně 1× za 14 dnů. PEG IFN vzniká připojením polyetylenglykolu k N-konci interferonu beta-1a. Pegylace vede ke zvýšené
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stabilitě léku, ke snížení imunogenicity a tím
i ke snížení pravděpodobnosti vzniku neutralizačních protilátek (neutralizing antibodies; NAbs) [1–3]. PEG IFN byl hodnocen ve
studii ADVANCE [4], kdy bylo prokázáno snížení počtu relapsů a snížení progrese trvalé disability. Z radiologických parametrů vedla terapie PEG IFN ke snížení počtu

nových a zvětšujících se T1 a T2 lézí a také
ke snížení počtu lézí s postkontrastním sycením na MR mozku. V celkovém objemu
mozku nebyl mezi skupinami užívajícími
PEG IFN a placebo signiﬁkantní rozdíl. Přípravek byl dobře snášen, z nežádoucích účinků
se nejčastěji objevovaly reakce v místě vpichu a ﬂu-like syndrom. Laboratorně ve studii
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ADVANCE docházelo ke změnám v krevním
obraze a k elevaci jaterních testů. Potenciálním závažným nežádoucím účinkem v souvislosti s terapií IFN je vznik depresivních
příznaků. Jednoznačný vztah však nebyl prokázán, naopak některé práce popsaly u pacientů léčených IFN zlepšení kvality života
a kognitivních funkcí [5–7]. Vzácně byly popsány případy trombotické mikroangiopatie
a dysfunkce štítné žlázy [8,9] u pacientů léčených IFN. Spektrum nežádoucích účinků
u PEG IFN bylo srovnatelné s ostatními IFN
u pacientů s RR-RS [10]. Některé studie prokázaly vyšší efekt léčby u pacientů po změně
léčby v rámci stejné linie (switch-in) na PEG
IFN a IFN beta-1a 44 μg [10,11].
Cílem naší práce bylo zhodnotit klinický
efekt, radiologické parametry, vliv léčby na
snížení disability, toleranci a případné nežádoucí účinky u pacientů léčených PEG IFN.

Metodika
Do studie bylo zařazeno 117 pacientů, kteří
byli vyšetřeni a sledováni v Centru pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice 2. LF UK a FN
Motol. Všichni pacienti buď prodělali klinicky
izolovaný syndrom s vysokým rizikem dalšího rozvoje RS nebo splnili kritéria pro diagnózu RR-RS [12] a dále splňovali následující
kritéria: věk 18–55 let, skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS) < 3,5, ≥ 2 hyperintenzních T2 lézí na MR mozku a ≥ 2 oligoklonálních proužků v mozkomíšním moku.
Všichni pacienti při zahájení terapie PEG IFN
splňovali úhradová kritéria pro terapii léky
1. volby v ČR. Prospektivní sledování pacientů probíhalo od února 2017 do července
2018 a do analýzy byli zahrnuti pouze pa-

cienti, kteří užívali PEG IFN minimálně 3 měsíce. Do analýzy zaměřené na hodnocení
vlivu léčby PEG IFN na vývoj disability bylo
zahrnuto celkem 77 pacientů, u kterých byla
k dispozici hodnota EDSS v časech 0, 3, 6,
9 a 12 měsíců od zahájení terapie. EDSS bylo
hodnoceno lékaři, kteří jsou certiﬁkováni pro
hodnocení EDSS. Každý pacient byl sledován
stejným lékařem po celou dobu studie. Byl
hodnocen celkový vliv léčby na vývoj EDSS,
dále pak efekt léčby na disabilitu u nově nasazených a u pacientů, u nichž byl proveden
switch, a vliv léčby na vývoj EDSS dle věku
a pohlaví. Analýza dat byla provedena v software STATISTICA 12 (StatSoft, Praha, ČR). Statistické posouzení významnosti rozdílů mezi
EDSS na počátku sledování a ﬁnální hodnotou po 12 měsících léčby bylo provedeno párovým t-testem. Testy byly provedeny na hladině významnosti 5 %. U všech pacientů byl
prováděn pravidelný monitoring laboratoře
(krevní obraz vč. diferenciálního rozpočtu, jaterní testy, hormony štítné žlázy). Odběry byly
provedeny po 4 týdnech od zahájení terapie, poté po 8 týdnech a následně každých
12 týdnů. V rámci pravidelných laboratorních odběrů probíhala vždy i klinická kontrola
u ošetřujícího lékaře. Každý rok byla provedena kontrolní MR mozku a krční míchy. Autoři prohlašují, že studie na lidských subjektech popsaná v manuskriptu byla provedena
v souladu s etickými standardy příslušné ko-

mise (institucionální a národní) odpovědné za
provádění klinických studií a Helsinskou deklarací z roku 1975, revidovanou v roce 2000.

Výsledky
Průměrný věk pacientů byl 36,8 ± 10,0 let,
průměrná doba léčby PEG IFN byla
10,86 ± 1,5 měsíce. Jako lék 1. volby byl PEG
IFN zvolen u 57 pacientů. Celkem 60 pacientů užívalo před nasazením PEG IFN jinou
terapii chorobu modiﬁkujícími léky (disease
modifying drugs; DMD). Nejčastějším důvodem pro switch na PEG IFN byla hraniční tolerance předcházející léčby (konkrétně častější aplikace ostatních injekčních preparátů
ve srovnání s PEG IFN) (53,3 %). Následovala
progrese na MR mozku nebo míchy nebo
lehká ataka (21,7 %). Další důvody, které vedly
ke změně terapie, jsou uvedeny v tab. 1.
Relaps onemocnění proběhl u 10,6 % pacientů z celého souboru, tedy z počtu 117 pacientů. Většinou se jednalo o středně těžkou ataku (69,2 %), a u těchto pacientů byla
proto indikována eskalace terapie na jiný preparát. Kontrolní MR byla realizována celkem
u 62 (53,0 %) sledovaných pacientů. Bylo provedeno konvenční radiologické hodnocení
progrese počtu viditelných lézí [13]. U 22,6 %
pacientů došlo k progresi MR mozku nebo
míchy, která však nebyla důvodem k eskalaci
terapie s výjimkou těch pacientů, u kterých zároveň proběhla středně těžká ataka. Dále byl
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1,40

Tab. 1. Důvody pro switch na pegylovaný interferon beta 1-a.
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pacientů

0,80

intolerance původní
léčby

32 (53,3 %)

0,40

progrese na MR
a/nebo lehká ataka

13 (21,7 %)

0,20

požadavek pacienta

10 (16,7 %)

0,00
EDSS-0m

alergická reakce
na glatirameracetát

3 (5,0 %)

výrazná neutropenie

1 (1,7 %)

klinická studie
s jiným preparátem

1 (1,7 %)
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Obr. 1. Posouzení vývoje EDSS dle celkového vývoje všech měřených pacientů.
EDSS – Expanded Disability Status Scale
Fig. 1. Evaluation of EDSS in all patients.
EDSS – Expanded Disability Status Scale
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sledován vliv léčby PEG IFN na vývoj disability prostřednictvím parametru EDSS. Do analýzy bylo zahrnuto 77 pacientů, u kterých byla
k dispozici měření EDSS v 3měsíčních intervalech po dobu alespoň 1 roku od nasazení PEG
IFN. Všichni tito pacienti byli zároveň součástí
celého souboru o počtu 117 pacientů. U pacientů došlo k signiﬁkantnímu zlepšení EDSS
po jednoleté léčbě (p = 0,049; obr. 1). Dále byl
prokázán pozitivní efekt léčby na vývoj EDSS
u naivních pacientů, u kterých byla zahájena
terapie PEG IFN jako lékem 1. volby ve srovnání s pacienty, kteří byli předtím léčeni jiným
preparátem 1. linie a teprve následně na PEG
IFN převedeni (p = 0,042; obr. 2). Efekt PEG IFN
na vývoj EDSS byl také přítomen u pacientů
mladších 36 let (p < 0,001; obr. 3) ve srovnání
s pacienty staršími 36 let. Vliv pohlaví na vývoj
disability v souvislosti s terapií PEG IFN nebyl
signiﬁkantní. Všechny výsledky jsou uvedeny
v tab. 2.
Z hlediska nežádoucích účinků v souvislosti s léčbou PEG IFN se nejčastěji vyskytovaly reakce v místě vpichu (53,8 %), a dále ﬂu-like syndrom – celkem u 35,9 % pacientů.
Důvodem pro ukončení terapie však byl ﬂu-like syndrom pouze u 3 pacientů (2,6 %).
Z laboratorních nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytovaly změny v krevním obraze, konkrétně leukopenie (< 3,0 × 109 /l),
lymfopenie (< 0,8 × 109 /l) či neutropenie
(≤ 1,5 × 109 /l) byly přítomny celkem u 29,9 %
pacientů z celého souboru. Nicméně pouze
u jedné pacientky (0,9 %) byly abnormity
v krevním obraze natolik závažné, že vedly
nakonec k ukončení terapie PEG IFN. K elevaci jaterních testů nad trojnásobek hodnot
horní hranice normy došlo celkem u 27,6 %
pacientů, pouze v 5,1 % případů byla hodnota jaterních testů opakovaně více než pětinásobná, a byla tak důvodem pro ukončení
terapie PEG IFN. Všichni pacienti, u nichž byl
lék vysazen z důvodu elevace jaterních testů,
byli léčeni PEG IFN jako lékem 1. volby. Celkem u třech pacientů byla přítomna mírná
trombocytopenie (≤ 150 × 109 /l). U dvou pacientů vznikla alergická reakce na PEG IFN
a dále se u jedné pacientky rozvinula tyreotoxikóza, u další pacientky těžká deprese
a u jedné pacientky došlo k rozvoji NAbs.
Přehled nežádoucích účinků v souvislosti
s terapií PEG IFN je uveden v tab. 3.
Celkem byla léčba PEG IFN ukončena
u 20,5 % sledovaných pacientů. Nejčastějším
důvodem byl prodělaný středně těžký relaps
(7,7 %) nebo výrazná elevace jaterních testů
(5,1 %). Další důvody byly méně časté a jsou
uvedeny v tab. 4.
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Obr. 2. Posouzení vývoje EDSS dle pořadí terapie.
EDSS – Expanded Disability Status Scale
Fig. 2. Evaluation of EDSS according to order of therapy.
EDSS – Expanded Disability Status Scale
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Obr. 3. Posouzení vývoje EDSS dle věku.
EDSS – Expanded Disability Status Scale
Fig. 3. Evaluation of EDSS according to age.
EDSS – Expanded Disability Status Scale

Diskuze
V naší práci jsme hodnotili klinický efekt, toleranci a případné nežádoucí účinky u pacientů léčených PEG IFN v reálné klinické
praxi. Asi u poloviny pacientů byl zvolen PEG

IFN jako lék 1. volby, zatímco v druhé polovině případů předcházela léčba jiným DMD.
Důvodem pro switch na PEG IFN byla nejčastěji hraniční tolerance předchozí terapie
vzhledem k častější injekční aplikaci ostat-
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Tab. 2. Vývoj parametru EDSS v časech 0, 3, 6, 9 a 12 měsíců a p-hodnoty párového t-testu pro srovnání konečné a počáteční hodnoty EDDS.
Počet
měření

EDSS 0 m

EDSS 3 m

EDSS 6 m

EDSS 9 m

EDSS 12 m

Rozdíl
12 m – 0 m

párový t-test
(12 m – 0 m)

77

1,67

1,60

1,56

1,55

1,56

–0,11

p = 0,049*

naivní pacienti

36

1,78

1,65

1,61

1,63

1,58

–0,19

p = 0,042*

druhá volba

41

1,57

1,55

1,51

1,49

1,54

–0,04

p = 0,570

Celkem
Dle pořadí terapie

Dle věku
do 36 let

43

1,71

1,62

1,55

1,52

1,49

–0,22

p < 0,001***

nad 36 let

34

1,62

1,57

1,57

1,59

1,65

0,03

p = 0,773

Dle pohlaví
muži

12

1,71

1,63

1,58

1,58

1,58

–0,13

p = 0,099

ženy

65

1,66

1,59

1,55

1,55

1,55

–0,11

P = 0,082

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
EDSS – Expanded Disability Status Scale

Tab. 3. Nežádoucí účinky pegylovaného interferonu beta 1-a.

Tab. 4. Důvody pro přerušení terapie
pegylovaného interferonu beta 1-a.

Nežádoucí účinky

Počet
pacientů

Důvod přerušení terapie

Počet
pacientů

reakce v místě vpichu

63 (53,8 %)

středně těžký relaps

9 (7,7 %)

ﬂu-like syndrom

42 (35,9 %)

6 (5,1 %)

leukopenie, lymfopenie,
neutropenie

výrazná elevace
jaterních testů

35 (29,9 %)

výrazný ﬂu-like syndrom

3 (2,6 %)

elevace jaterních testů

32 (27,6 %)

alergická reakce

2 (1,7 %)

trombocytopenie

3 (2,6 %)

tyreotoxikóza

1 (0,9 %)

alergická reakce

2 (1,7 %)

lymfopenie

1 (0,9 %)

tyreotoxikóza

1 (0,9 %)

deprese

1 (0,9 %)

deprese

1 (0,9 %)

rozvoj NAbs

rozvoj NAbs

1 (0,9 %)

celkem

ních preparátů ve srovnání s PEG IFN. Ačkoliv také PEG IFN je lék s injekčním podáním, tak vzhledem k nízké frekvenci aplikace
(jednou za 14 dnů) může být jeho tolerance
vyšší [14]. Dalším důvodem pro switch na
PEG IFN byla mírná aktivita choroby (progrese na MR či lehká ataka). Tito pacienti
byli buď léčeni jiným lékem 1. volby (glatiramer acetát, teriﬂunomid), a lze u nich proto
vzhledem k jinému mechanizmu účinku IFN
předpokládat pozitivní ovlivnění průběhu
onemocnění [15]. Druhou skupinou byli pacienti již léčeni jiným IFN, u kterých switch
na PEG IFN může vést ke snížení aktivity
onemocnění [10].
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1 (0,9 %)
24 (20,5 %)

Relaps proběhl asi u desetiny pacientů
z celého souboru. Kontrolní MR byla v naší
práci provedena u poloviny pacientů a téměř
ve čtvrtině případů došlo k progresi. Ve studii ADVANCE byl zaznamenán jak větší počet
relapsů, tak vyšší výskyt progrese počtu lézí
na MR, konkrétně celkem u 25 % pacientů [4]
a u 41 % pacientů [16], což je dáno pravděpodobně kratší dobou sledování v naší studii.
Dále byl sledován vliv léčby PEG IFN na
vývoj disability. V průběhu sledování došlo
ke statisticky signiﬁkantnímu zlepšení EDSS,
což bylo prokázáno i v předchozí studii
ADVANCE [4]. V naší studii byla také většina
pacientů klinicky stabilizovaných, což mohlo

pozitivně ovlivnit skóre EDSS. Dále bylo prokázáno zlepšení EDSS u pacientů, u nichž
byla léčba PEG IFN nově započata, na rozdíl od těch, kteří byli v minulosti léčeni jinými DMD. Studie, které se zabývají efektem
léčby na vývoj disability u pacientů, u nichž
byl proveden switch, nejsou k dispozici, nicméně zlepšení EDSS u terapeuticky naivních
pacientů bylo opakovaně prokázáno v jiných studiích. Bylo zaznamenáno zlepšení
parametru EDSS u pacientů léčených PEG
IFN ve skupině mladších 36 let ve srovnání
se skupinou starších 36 let, což je v souladu
s jinými studiemi, které prokázaly, že u pacientů s počátkem onemocnění ve vyšším
věku probíhá progrese disability rychleji než
u mladších pacientů [17]. Efekt léčby PEG IFN
na vývoj disability s ohledem na vliv pohlaví
jsme neprokázali, což je ve shodě s předchozími studiemi [18].
Z hlediska nežádoucích účinků v souvislosti s léčbou PEG IFN se nejčastěji vyskytovaly
reakce v místě vpichu a ﬂu-like syndrom, který
byl přítomen asi u třetiny pacientů, nicméně
vedl k vysazení léku pouze ve třech případech.
Ve studii ADVANCE byl ﬂu-like syndrom přítomen asi u poloviny pacientů a vedl k ukončení
léčby u 6 % z nich. Důvodem vyšší adherence
k terapii v našem souboru může být edukace
pacientů o nežádoucích účincích v souvislosti
s užíváním PEG IFN. Z laboratorních nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytovaly změny
v krevním obraze (leukopenie, lymfopenie či
neutropenie), které jsme zaznamenali téměř
u třetiny pacientů. Nicméně pouze u jedné
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pacientky byla z tohoto důvodu indikována
změna terapie. Ve studii ADVANCE byly změny
v krevním obraze přítomny u 10 % pacientů.
K elevaci jaterních testů došlo v našem souboru u více než čtvrtiny pacientů, pouze v 5 %
však byla opakovaně hodnota jaterních testů
více než pětinásobná, a byla tak důvodem pro
ukončení terapie PEG IFN. Ve studii ADVANCE
byla přítomna elevace jaterních testů u více
než třetiny pacientů, ani v jednom případě nebyla důvodem k přerušení terapie a hodnoty
se v průběhu dvouletého sledování normalizovaly. Vyšší výskyt elevace jaterních testů
a abnormit v krevním obraze v našem souboru ve srovnání se studií ADVANCE je pravděpodobně důsledkem vyšší frekvence odběrů,
což může vést k většímu záchytu laboratorních abnormit u námi sledovaných pacientů.
Výrazná elevace jaterních testů se nevyskytovala u pacientů dříve již léčených jinými DMD.
Nejpravděpodobnějším vysvětlením je anamnesticky prodělaná hepatopatie v souvislosti
s léčbou DMD v minulosti, těmto pacientům
proto nebyl PEG IFN nasazen. Všichni pacienti,
u nichž byl lék vysazen z důvodu výrazné elevace jaterních testů, byli terapeuticky naivní.
Většina pacientů v našem souboru byla klinicky stabilizovaná, z laboratorních výsledků
má vliv na průběh onemocnění rozvoj NAbs,
k čemuž došlo u jedné pacientky. Další nežádoucí účinky (mírná trombocytopenie, alergická reakce, tyreotoxikóza, rozvoj deprese)
byly v našem souboru málo časté.

Závěr
Pegylovaný interferon beta 1-a je dobře tolerovaný preparát s příznivým bezpečnostním
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proﬁlem, který vede ke stabilizaci onemocnění. Výhodou je nízká frekvence aplikace,
což může vést ke zvýšené spokojenosti pacientů s léčbou a k vyšší ochotě pacienta dodržovat léčbu (compliance).
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