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Στις 23 /11/15 ο ΕΜΑ έδωσε έγκριση στο Secukinumab (Cosentyx, αναστολέας IL-17A) για 2 

νοσήματα , στην ΨΑ και την ΑΣ. Ειδικά για την ΑΣ, είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται 

16 χρόνια μετά την έγκριση των TNF-α αναστολέων .  

 

Mε βάση τις μελέτες  MEASURE 1 και  MEASURE 2 (1,2), η έγκριση στην ΑΣ είναι σε ενήλικες 

με ενεργό νόσημα και ανεπαρκή ανταπόκριση στην συμβατική θεραπεία (πχ ΜΣΑΦ), με 

δόση 150 mg SC τις εβδομάδες 0-1-2-3-4 και στη συνέχεια μηνιαία χορήγηση.  

 

 Στην ΨΑ, με βάση τις μελέτες FUTURE 1 και FUTURE 2 (3,4) , η ένδειξη αφορά ενήλικες με 

ενεργό νόσο, με ή χωρίς ΜΤΧ, και ανεπαρκή ανταπόκριση σε DMARDs , με το ίδιο 

δοσολογικό σχήμα. Στην περίπτωση όμως έντονης ψωρίασης ή ήδη αποτυχίας σε TNF-α 

αναστολή, η συνιστώμενη δόση είναι 300 mg   

 

Το φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί στην κατά πλάκας ψωρίαση 
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https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receives-two-landmark-european-approvals-cosentyx-treat-patients
http://www.ere.gr/assets/files/exelixis/SecuPsA.pdf


Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης 
και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

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  

 

 


