ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ουσιαστικά πρόκειται για μελέτη
εκτίμησης της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας του ABT122 (δι-ειδικό μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι TNF-α και IL17A) σε συνδυασμό με ΜΤΧ,
μέσα από δεδομένα από 2
μελέτες επέκτασης αρχικών RCTs
μελετών σε ασθενείς με ΡΑ (SC 120mg/2 εβδ) ή ΨΑ (240mg/2 εβδ). (1)

Το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου ήταν ανεκτό (ΤΕΑΕ 41% στην ΡΑ, σπάνια διαταραχές
σε αριθμό λεμφοκυττάρων, ηπατικά ένζυμα, Ηb), ενώ η αποτελεσματικότητα που
επιτεύχθηκε στις αρχικές μελέτες των 12 εβδ, διατηρήθηκε και στις επόμενες 24.
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Σχόλιο:
Η διπλή αναστολή TNF-α & IL-17A δεν φαίνεται να υπερέχει ουσιαστικά έναντι της χορήγησης
μόνο TNFi, τόσο στην RA (1) (αναμενόμενο, αφού η αναστολή IL-17 δεν είναι ιδιαίτερα κλινικά
σημαντική και ποτέ δεν έχει εγκριθεί) όσο και στην ΨΑ (2) (όπου τόσο η αναστολή TNF-α όσο και IL17A είναι ευεργετική)
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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
Αποτελεί τέλος

