ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2 μελέτες φάσης ΙΙΙ δημοσιεύονται πρόσφατα στην βιβλιογραφία σχετικά με την δράση του
ixekizumab (high-affinity monoclonal antibody με εκλεκτικό στόχο την interleukin-17A) σε
ασθενείς με αγκυλωτική σπονδυλίτιδα (radiographic axial spondyloarthritis)

Η πρώτη μελέτη (COAST-V) αφορά 341 ασθενείς
που στο παρελθόν δεν είχαν λάβει βιολογικούς

παράγοντες (αποτυχία μόνο σε ΜΣΑΦ) και οι
οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν: 80 mg SC
ixekizumab ανά 2 εβδ (Q2W) ή 4 εβδ (Q4W), 40 mg
adalimumab ανά 2 εβδ ή placebo.


Στις 16 εβδ, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε ASAS40 αντίστοιχα ήταν: 52%
(Q2W), 48% (Q4W), 36% (ADA), 18% (pl).



Οι σοβαρές λοιμώξεις ήταν παρόμοιες (1%) μεταξύ των 3 ενεργών φαρμάκων, όπως
και παρόμοιος ο αριθμός των λοιμώξεων από Candida (1%)
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Η 2η μελέτη αφορά 316 ασθενείς με axSpA και

αποτυχία σε 1 ή 2 TNFi, οι οποίοι
τυχαιοποιήθηκαν σε placebo ή 80‐mg SC
ixekizumab ανά 2 εβδ (IXEQ2W) ή 4 εβδ (IXEQ4W),
μετά από μια αρχική δόση 80‐mg ή 160‐mg.


Στις 16 εβδ, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε ASAS40 απόκριση αντίστοιχα
ήταν 12,5%, 30.6% (IXEQ2W p=0.003), 25.4% (IXEQ4W p=0.017), εικόνα της ταχείας
και σημαντικής βελτίωσης των ασθενών αυτών
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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

