ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το Anifrolumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι ιντερφερόνης (type I
interferon receptor subunit) με
κλινικές δοκιμές στον ΣΕΛ.

Σε πρόσφατη μελέτη φάσης
ΙΙΙ (TULIP-1), η χορήγησή του

ΔΕΝ φάνηκε να έχει
κάποια σημαντική δράση στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης (SRI-4
απόκριση την εβδ 52 με anifrolumab 300 mg IV versus placebo) (1).

Σε επόμενη, επίσης φάσης ΙΙΙ μελέτη (TULIP-2), χρησιμοποιήθηκε 2γενές
καταληκτικό σημείο της 1ης μελέτης ως πρωταρχικό (British Isles Lupus Assessment
Group (BILAG)–based Composite Lupus Assessment (BICLA)). Στη μελέτη συμμετείχαν
362 ασθενείς με ΣΕΛ και τυχαιοποιήθηκαν σε Anifrolumab 300 mg IV /4 εβδ Vs
εικονικού φαρμάκου (2) . Στις 52 εβδομάδες φάνηκε σημαντική
•

απόκριση:

Το ποσοστό των ασθενών όπου επιτεύχθηκε απόκριση κατά BICLA ήταν
47.8% στην ομάδα υπό anifrolumab και 31.5% στην ομάδα υπό placebo
(διαφορά: 16.3 percentage points; 95% confidence interval, 6.3 to 26.3;
P=0.001).

•

Σχεδόν παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα σχετικά με υψηλή ή όχι
«παρουσία» ιντερφερόνης (interferon gene signature) : 48% Vs 46,7%

•

Βελτίωση με το anifrolumab φάνηκε και σε παραμέτρους όπως η δόση των
γλυκοκορτικοειδών ή η δερματική προσβολή, αλλά ΟΧΙ σε παραμέτρους
όπως οι επώδυνες ή οιδηματώδεις αρθρώσεις ή στο θέμα των εξάρσεων

•

Περιστατικά με έρπη ζωστήρα ή βρογχίτιδα παρατηρήθηκαν αντίστοιχα σε
ποσοστό 7,2% και 12,2% των ασθενών υπό anifrolumab
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ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Anifrolumab στον ΣΕΛ (μελέτη φάσης ΙΙ – A&R 1/17)
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

