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Η συνέχιση
μονοθεραπείας με
DMARDs (όπως MTX,
HCQ, LEF) ή
συνδυασμού MTX &
TNFi σε ασθενείς με
ΡΑ κατά την περιεγχειρητική περίοδο ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ με
αυξημένη συχνότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών λοιμώδους φύσεως
ή λοιμώξεις χειρουργικών τομών. Τα δεδομένα έρχοναι από μια αναδρομική μελέτη, στην
οποία περιελήφθησαν κάθε είδους χειρουργική επέμβαση (σύνολο 9.362 ασθενείς)
Perioperative Use of Synthetic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs or Tumor Necrosis Factor α Inhibitors
Does Not Associate with Increased Rates of Post-Operative Infections. Hsin-Hsuan Juo1,2, Anders Peck .ABSTRACT
NUMBER: 2001

H μελέτη NOR-SWITCH είναι μια μελέτη φάσης IV, 52 εβδομάδων, με σκοπό να εκτιμήσει
ευρήματα από την αλλαγή από το πρωτότυπο infliximab στο biosimilar (CTP-13) σε 481
ασθενείς με όλες τις ενδείξεις (241 παρέμειναν στο προτότυπο και 240 “πέρασαν” στο CTP13) και έδειξε ότι μια τετοια αλλαγή δεν είναι κατώτερη από την περίπτωση διατήρησης
αγωγής στο πρωτότυπο φάρμακο
Biosimilar Infliximab (CT-P13) Is Not Inferior to Originator Infliximab: Results from a 52-Week Randomized Switch
Trial in Norway . Guro Løvik Goll1,2, Inge C Olsen, et al, ABSTRACT NUMBER: 19L

Το abatacept φαίνεται να βελτιώνει την ΨΑ και να είναι καλά ανεκτό, ανεξάρτητα από
προηγηθείσα έκθεση σε TNF αναστολέα, σύμφωνα με τη μελέτη φάσης ΙΙΙ ASTRAEA, με 423
ασθενείς με ενεργό νόσο (ACR20 24w: 39,4%)
P Mease1, AB Gottlieb et al. Abatacept in the Treatment of Active Psoriatic Arthritis: 24-Week Results from a
Phase III Study . ABSTRACT NUMBER: 1041

H ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του certolizumab pegol είναι παρόμοια με αυτή
του adalimumab, μετά από 2 χρόνια αγωγής, σε ασθενείς με (μέτριας-σοβαρής μορφής)

ΡΑ, χωρίς διαφορές ακόμη και στις 12 εβδομάδες (ACR20 69.2% vs 71,4%), σύμφωνα με την
προοπτική head-head μελέτη EXXELERATE με 915 ασθενείς
Fleischmann R, et al "Comparison of certolizumab pegol versus adalimumab: 2 year efficacy and safety results
from a superiority, investigator-blind, head-to-head study" ACR 2016; Abstract 2987.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση των περιλλήψεων των μελετών
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

