
191

EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2010,21(3):191-198

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Treatment with rapamycin prevents fibrosis 
in tight-skin and bleomycin-induced mouse 
models of systemic sclerosis

Yoshizaki A, Yanaba K, Yoshizaki A, Iwata Y, Komura 
K, Ogawa F et al. 
Arthritis Rheum 2010; 62:2476-87

OBJECTIVE: Rapamycin, a novel macrolide im-
munosuppressive drug, is increasingly used as an 
agent for posttransplant immunosuppression and 
treatment of autoimmune disease. The molecular 
mechanism related to rapamycin-mediated im-
munosuppression is that rapamycin binds to FK-
506 binding protein 12, and the formed complex 
inhibits the function of the mammalian target of 
rapamycin (mTOR), which in turn reduces protein 
phosphorylation, cell cycle progression, and cytokine 
production. The aim of this study was to examine 
the effect of rapamycin against the development 
of fibrosis and autoimmunity in 2 different types 
of systemic sclerosis (SSc) model mice.

METHODS. Tight skin (TSK/+) mice and bleomy-
cin- induced SSc model mice were used to evaluate 
the effect of rapamycin on fibrosis and immunologic 
abnormalities. Furthermore, the antifibrotic effect 
of rapamycin was assessed using TSK/+ mouse 
fibroblasts.

RESULTS: Treatment with rapamycin reduced 
skin fibrosis of TSK/+ mice and skin and lung fi-
brosis of bleomycin-induced SSc model mice. The 
production of fibrogenic cytokines, such as in-
terleukin-4 (IL-4), IL-6, IL-17, and transforming 
growth factor β1, was attenuated by rapamycin. 
Hypergammaglobulinemia and anti–topoisomerase I 
antibody production were also reduced by rapamy-

cin treatment in TSK/+ mice. In addition, mTOR 
expression levels were increased in TSK/+ mouse 
fibroblasts compared with those in wild-type mouse 
fibroblasts. Rapamycin treatment inhibited prolif-
eration and collagen production of TSK/+ mouse 
fibroblasts in a dose-dependent manner.

CONCLUSION: This study is the first to show 
that rapamycin has a significant inhibitory effect on 
fibrosis in both TSK/+ and bleomycin-induced SSc 
model mice. These results suggest that rapamycin 
might be an attractive candidate for clinical trials 
in SSc patients.

Η θεραπεία με ραπαμυκίνη προλαμβάνει την 
ίνωση ποντίκια με τεταμένο δέρμα και σε 
μοντέλα πρόκλησης συστηματικής σκληρο-
δερμίας σε ποντίκια, με χρήση μπλεομυκίνης

ΣΤΟΧΟΣ: Η ραπαμυκίνη (rapamycin), ένα νέο 
μακρολιδικό ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, χρη-
σιμοποιείται όλο και περισσότερο ως παράγοντας 
ανοσοκαταστολής μετά από μεταμόσχευση και 
θεραπεία αυτοάνοσων παθήσεων. Ο μοριακός μη-
χανισμός που σχετίζεται με την διαμεσολαβούμενη 
από την rapamycin ανοσοκαταστολή αφορά την 
πρόσδεση της rapamycin στην πρωτεΐνη πρόσδεσης 
«FK-506 binding protein 12» και το σχηματιζόμενο 
σύμπλοκο αναστέλλει τη λειτουργία του στόχου 
της rapamycin (mTOR) στα θηλαστικά, γεγονός 
που με τη σειρά του ελαττώνει τη φωσφορυλίωση 
πρωτεϊνών, την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και 
την παραγωγή κυτοκινών. Σκοπός αυτής της μελέ-
της ήταν να εξεταστεί η επίδραση της rapamycin 
κατά της ανάπτυξης ίνωσης και αυτοανοσίας σε 
2 διαφορετικούς τύπους μοντέλων συστηματικής 
σκληροδερμίας (SSc) με ποντίκια.

Eπιμέλεια Μετάφρασης: Αλεξάνδρου Σύρου, Ιατρός
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ΜΕΘΟΔΟΙ: Μοντέλα με ποντίκια με σκληρό 
δέρμα (TSK/+) και συστηματική σκληροδερμία 
προκαλούμενη από μπλεομυκίνη (bleomycin) χρη-
σιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί η επίδραση της 
rapamycin στην ίνωση και σε ανοσολογικές ανωμα-
λίες. Επιπλέον, η αντι-ινωτική δράση της rapamycin 
αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ινοβλάστες από 
ποντίκια TSK/+.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με rapamycin 
ελάττωσε την ίνωση του δέρματος στα ποντίκια 
TSK/+, καθώς επίσης την δερματική και πνευμο-
νική ίνωση σε μοντέλα ποντικιών με συστηματική 
σκληροδερμία προκαλούμενη από μπλεομυκίνη. 
Η παραγωγή ινογόνων κυτοκινών, όπως οι ιντερ-
λευκίνες-4 (IL-4), IL-6, IL-17 και ο «transforming 
growth factor β1», εξασθένησε από την rapamycin. 
Η υπεργαμμασφαιριναιμία και η παραγωγή αντι-
σωμάτων κατά της τοποϊσομεράσης Ι ελαττώθηκε 
επίσης από τη θεραπεία των ποντικιών TSK/+ με 
rapamycin. Επίσης, τα επίπεδα έκφρασης του mTOR 
αυξήθηκαν σε ινοβλάστες ποντικιών TSK/+ συγκρι-
τικά με εκείνα των ινοβλαστών των ποντικιών χωρίς 
μετάλλαξη (in wild-type). Η θεραπεία με rapamycin 
ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή 
κολλαγόνου στους ινοβλάστες των ποντικιών TSK/+, 
με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη 
που καταδεικνύει ότι η rapamycin ασκεί σημαντική 
ανασταλτική δράση στους ινοβλάστες των μοντέλων 
με ποντίκια TSK/+ και με συστηματική σκλήρυνση 
προκαλούμενη από μπλεομυκίνη. Αυτά τα αποτελέ-
σματα προτείνουν ότι η rapamycin μπορεί να είναι 
ένας ελκυστικός υποψήφιος για κλινικές μελέτες σε 
ασθενείς με συστηματική σκληροδερμία.

Umbilical cord mesenchymal stem cell 
transplantation in severe and refractory 
systemic lupus erythematosus

Sun L, Wang D, liang J, Zhang H, Feng X, Wang 
H, et al. 
Arthritis Rheum 2010; 62:2467-75

OBJECTIVE: Umbilical cord (UC)–derived mes-

enchymal stem cells (MSCs) have shown marked 
therapeutic effects in a number of diseases in 
animal studies, based on their potential for self-
renewal and differentiation. No data are available 
on the effectiveness of UC MSC transplantation 
(MSCT) in human autoimmune disease. This 
study was undertaken to assess the efficacy and 
safety of allogeneic UC MSCT in patients with 
severe and treatment-refractory systemic lupus 
erythematosus (SLE).

METHODS: We conducted a single-arm trial 
that involved 16 SLE patients whose disease 
was refractory to standard treatment or who 
had life-threatening visceral involvement. All of 
the patients gave consent and underwent UC 
MSCT. Clinical changes were evaluated before 
and after transplantation using the SLE Disease 
Activity Index (SLEDAI), measurement of serum 
antinuclear antibody (ANA), anti–double-stranded 
DNA (anti-dsDNA) antibody, serum complement 
C3 and C4, and albumin levels, and assessment 
of and renal function. Evaluation of potential 
mechanisms of MSCT effects focused on the 
percentage of peripheral blood Treg cells and 
serum levels of cytokines.

RESULTS: From April 2007 to July 2009, a to-
tal of 16 patients with active SLE were enrolled 
and underwent UC MSCT. The median followup 
time after MSCT was 8.25 months (range 3–28 
months). Significant improvements in the SLEDAI 
score, levels of serum ANA, anti-dsDNA antibody, 
serum albumin, and complement C3, and renal 
function were observed. Clinical remission was 
accompanied by an increase in peripheral Treg 
cells and a re-established balance between Th1- 
and Th2-related cytokines. Significant reduction 
in disease activity was achieved in all patients, 
and there has been no recurrence to date and 
no treatment-related deaths.

CONCLUSION: Our findings indicate that UC 
MSCT results in amelioration of disease activity, 
serologic changes, and stabilization of proinflam-
matory cytokines. These data provide a founda-
tion for conducting a randomized controlled trial 
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of this new therapy for severe and treatment-
refractory SLE.

Μεταμόσχευση μεσεγχυματικών βλαστοκυτ-
τάρων ομφαλίου λώρου σε σοβαρό και ανθε-
κτικό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο 

ΣΤΟΧΟΣ: Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα 
που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο (MSCT) 
έχουν καταδείξει αξιοσημείωτες θεραπευτικές 
επιδράσεις σε έναν αριθμό νόσων σε μελέτες 
σε ζώα, που βασίζονται στην ικανότητά τους να 
αυτό-ανανεώνονται και να διαφοροποιούνται. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την απο-
τελεσματικότητα της μεταμόσχευσης μεσεγχυ-
ματικών βλαστοκυττάρων που προέρχονται από 
τον ομφάλιο λώρο σε αυτοάνοσες παθήσεις του 
ανθρώπου. Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε 
για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
ασφάλεια της αλλογενούς μεταμόσχευσης μεσεγ-
χυματικών βλαστοκυττάρων που προέρχονται 
από τον ομφάλιο λώρο σε ασθενείς με σοβαρό 
και ανθεκτικό στη θεραπεία συστηματικό ερυθη-
ματώδη λύκο (SLE).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήσαμε μία μελέτη 
ενός σκέλους που περιέλαβε 16 ασθενείς με συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο, των οποίων η 
νόσος ήταν ανθεκτική στην πρότυπη θεραπεία ή 
που είχαν απειλητική για τη ζωή προσβολή των 
σπλάγχνων. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκα-
τάθεσή τους και υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση 
μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που προέρχο-
νται από τον ομφάλιο λώρο. Οι κλινικές μεταβολές 
αξιολογήθηκαν πριν και μετά τη μεταμόσχευση 
χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Δραστηριότητας 
για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (SLE 
Disease Activity Index, SLEDAI), τη μέτρηση των 
αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA) στον ορό, 
των αντισωμάτων κατά του δίκλωνου DNA (anti-
dsDNA), του συμπληρώματος C3 και C4, στον 
ορό και του επιπέδου αλβουμίνης, ή/και με αξιο-
λόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Η αξιολόγηση 
των δυνητικών μηχανισμών της επίδρασης της 
μεταμόσχευσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττά-

ρων εστιάστηκε στο ποσοστό των κυττάρων Treg 
στο περιφερικό αίμα και στα επίπεδα κυτοκινών 
στον ορό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ Απριλίου 2007 και 
Ιουλίου 2009, γράφτηκαν στη μελέτη συνολικά 16 
ασθενείς με ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο και υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μεσεγχυ-
ματικών βλαστοκυττάρων που προέρχονται από τον 
ομφάλιο λώρο. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
μετά τη μεταμόσχευση μεσεγχυματικών βλαστο-
κυττάρων ήταν 8,25 μήνες (με διακύμανση 3–28 
μήνες). Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στο 
σκορ SLEDAI, στα επίπεδα των ANA στον ορό, στα 
anti-dsDNA αντισώματα, στην αλβουμίνη ορού, στο 
συμπλήρωμα C3 και στη νεφρική λειτουργία. Την 
κλινική ύφεση συνόδευσε αύξηση των περιφερικών 
κυττάρων Treg και μία επαναποκατάσταση της 
ισορροπίας μεταξύ των Th1- και Th2-σχετιζόμενων 
κυτοκινών. Σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε 
σημαντική μείωση στην ενεργότητα της νόσου, 
ενώ δεν παρατηρήθηκε υποτροπή μέχρι σήμερα 
ή θάνατος σχετιζόμενος με τη θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν 
ότι η μεταμόσχευση μεσεγχυματικών βλαστο-
κυττάρων που προέρχονται από τον ομφάλιο 
λώρο έχει ως αποτέλεσμα βελτίωση της νόσου, 
ορολογικές μεταβολές και σταθεροποίηση των 
προφλεγμονωδών κυτοκινών. Τα στοιχεία αυτά 
παρέχουν τα θεμέλια για τη διεξαγωγή μίας τυ-
χαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης για αυτήν τη 
νέα θεραπεία για τον σοβαρό και ανθεκτικό στη 
θεραπεία συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.

Adalimumab in severe and acute sciatica: 
A multicenter, randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial

Genevay S, Viatte S, Fincke A, Zufferey P, Balague 
F, Gabay C.
Arthritis Rheum 2010; 62:2339-46

OBJECTIVE: Based on several experimental 
results and on a preliminary study, a trial was 
undertaken to assess the efficacy of adalimumab, 
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a tumor necrosis factor α inhibitor, in patients with 
radicular pain due to lumbar disc herniation.

METHODS: A multicenter, double-blind, rand-
omized controlled trial was conducted between 
May 2005 and December 2007 in Switzerland. 
Patients with acute (duration of <12 weeks) and 
severe (Oswestry Disability Index score of >50) 
radicular leg pain and imaging-confirmed lumbar 
disc herniation were randomized to receive as 
adjuvant therapy either 2 subcutaneous injec-
tions of adalimumab (40mg) at 7-day intervals 
or matching placebo. The primary outcome was 
the score for leg pain, based on a visual analog 
scale (0–100mm), which was recorded every day 
for 10 days and at 6 weeks and 6 months.

RESULTS: Of the 265 patients screened, 61 were 
enrolled; 31 patients were assigned to receive 
adalimumab, and 4 patients in the placebo group 
were lost to followup. Over time, the course of 
leg pain was more favorable in the adalimumab 
group than in the placebo group (P=0.002). 
However, the effect size was relatively small, and 
at the last followup visit the difference was 13.8 
(95% confidence interval -11.5, 39.0). Compared 
with patients in the placebo group, approximately 
twice as many patients in the adalimumab group 
fulfilled the criteria for “responders” and for “low 
residual disease impact” (P<0.05), and fewer 
surgical discectomies were performed (6 versus 
13 in the placebo group; P=0.04).

CONCLUSION: The addition of a short course of 
adalimumab to the treatment regimen of patients 
experiencing acute and severe sciatica resulted in 
a small decrease in leg pain and in significantly 
fewer surgical procedures.

Η ανταλιμουμάμπη στη σοβαρή και οξεία 
ισχιαλγία: Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη

ΣΤΟΧΟΣ: Με βάση διάφορα πειραματικά αποτε-
λέσματα και μία προκαταρκτική μελέτη, διεξήχθη μία 
μελέτη για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 
ανταλιμουμάμπης (adalimumab), ενός αναστολέα 

του TNF-α, σε ασθενείς με αντανακλαστικό πόνο 
λόγω κήλης οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Μία πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, 
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη 
διεξήχθη μεταξύ Μαΐου 2005 και Δεκεμβρίου 2007 
στην Ελβετία. Ασθενείς με οξύ (διάρκειας <12 ε-
βδομάδων) και έντονο (Oswestry Disability Index 
score >50) αντανακλαστικό πόνο στο κάτω άκρο 
και απεικονιστικά επιβεβαιωμένη κήλη οσφυϊκού 
μεσοσπονδύλιου δίσκου, τυχαιοποιήθηκαν όσον 
αφορά τη λήψη επικουρικής θεραπείας με 2 υ-
ποδόριες ενέσεις ανταλιμουμάμπης (40mg) σε 
διαστήματα των 7-ημερών ή τη λήψη placebo. Η 
πρωταρχική έκβαση ήταν το σκορ για τον πόνο στο 
κάτω άκρο, βάσει μίας οπτικής αναλογικής κλίμα-
κας (0–100mm), που καταγραφόταν κάθε ημέρα 
επί 10 ημέρες, καθώς επίσης στις 6 εβδομάδες και 
στους 6 μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγινε έλεγχος διαλογής 265 
ασθενών, από τους οποίους 61 εγγράφηκαν, 31 
ασθενείς εκχωρήθηκαν για να λάβουν ανταλιμου-
μάμπη, ενώ 4 ασθενείς της ομάδας placebo διέ-
φυγαν κατά την παρακολούθηση. Με την πάροδο 
του χρόνου, η πορεία του πόνου στα κάτω άκρα 
βελτιώθηκε στην ομάδα της ανταλιμουμάμπης, σε 
σχέση με την ομάδα placebo (P=0,002). Εντούτοις, 
το μέγεθος της επίδρασης ήταν σχετικά μικρό, 
κατά την τελευταία δε επίσκεψη παρακολούθησης 
η διαφορά ήταν 13,8 (διάστημα εμπιστοσύνης 
95% - 11,5, 39,0). Συγκριτικά με τους ασθενείς 
στην ομάδα placebo, σχεδόν διπλάσιοι ασθενείς 
στην ομάδα της ανταλιμουμάμπης πληρούσαν τα 
κριτήρια ώστε να θεωρηθεί ότι «ανταποκρίθηκαν» 
και ότι είχαν «μικρό αντίκτυπο υπολειπόμενης νόσου 
(low residual disease impact, P<0,05), ενώ πραγ-
ματοποιήθηκαν λιγότερες χειρουργικές δισκεκτομές 
(6, έναντι13 στην ομάδα placebo. P=0,04).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η προσθήκη ανταλιμουμάμπης 
για σύντομη χρονική περίοδο στο θεραπευτικό σκεύ-
ασμα των ασθενών με οξεία και ισχιαλγία οδήγησε 
σε μικρή μείωση του πόνου στα κάτω άκρα και σε 
σημαντικά λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις.
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Ofatumumab, a human anti-CD20 
monoclonal antibody, for treatment of 
rheumatoid arthritis with an inadequate 
response to one or more disease-
modifying antirheumatic drugs: Results 
of a randomized, double-blind, placebo-
controlled, phase I/II study 

Ostergaard M, Baslund B, Rigby W, Rojkovich B, 
jorgensen C, Dawes PT, et al.
Arthritis Rheum 2010; 62:2227-38

OBJECTIVE: To investigate the safety and ef-
ficacy of ofatumumab, a novel human anti-CD20 
monoclonal antibody (mAb), in patients with 
active rheumatoid arthritis (RA) whose disease 
did not respond to ≥1 disease-modifying antirheu-
matic drug.

METHODS: This combined phase I/II study 
investigated the safety and efficacy of 3 doses of 
ofatumumab. In part A (phase I), 39 patients re-
ceived 2 intravenous (IV) infusions of ofatumumab 
(300mg, 700mg, or 1,000mg) or placebo in a 4:1 
ratio 2 weeks apart, using a specified premedica-
tion and infusion regimen. In part B (phase II), 
225 patients received study treatment as per 
phase I in a 1:1:1:1 ratio. Safety was assessed by 
adverse events (AEs) and laboratory parameters. 
Efficacy was assessed by the American College 
of Rheumatology 20% criteria for improvement 
(ACR20), the Disease Activity Score in 28 joints, 
and the European League Against Rheumatism 
(EULAR) response criteria. B cell pharmacodynam-
ics were also investigated.

RESULTS: AEs were predominantly reported at 
the first infusion and were mostly mild to moder-
ate in intensity. Rapid and sustained peripheral B 
cell depletion was observed in all dose groups. In 
phase II, patients in all ofatumumab dose groups 
had significantly higher ACR20 response rates 
(40%, 49%, and 44% for the 300mg, 700mg, and 
1,000mg doses, respectively) than did patients 
receiving placebo (11%) at week 24 (P<0.001). 
Overall, 70% of patients receiving ofatumumab 
had a moderate or good response according to 
the EULAR criteria at week 24.

CONCLUSION: Our findings indicate that ofa-
tumumab, administered as 2 IV infusions of doses 
up to 1,000 mg, is clinically effective in patients 
with active RA.

Ofatumumab, ένα ανθρώπινο αντι-CD20 
μονοκλωνικό αντίσωμα, για τη θεραπεία 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας με ανεπαρκή 
ανταπόκριση σε ένα ή περισσότερα αντιρ-
ρευματικά, τροποποιητικά της νόσου φάρ-
μακα: Αποτελέσματα μίας τυχαιοποιημένης, 
διπλής-τυφλής, ελεγχόμενης με placebo, 
μελέτης φάσης I/II

ΣΤΟΧΟΣ: Να διερευνηθεί η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα του ofatumumab, ενός νέου 
ανθρώπινου αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος 
(mAb), σε ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρί-
τιδα (RA) των οπίων η νόσος δεν ανταποκρίθηκε 
σε ≥1 τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά 
φάρμακα.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αυτή η συνδυασμένη μελέτη φάσης 
I/II διερεύνησε την ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα 3 δόσεων ofatumumab. Στο Τμήμα A 
(φάση I), 39 ασθενείς έλαβαν 2 ενδοφλέβιες (IV) 
εγχύσεις ofatumumab (300mg, 700mg, ή1.000mg) 
ή placebo σε αναλογία 4:1, με μεσοδιάστημα 2 
εβδομάδων, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο 
σκεύασμα προ του φαρμάκου καθώς και ένα 
σκεύασμα για έγχυση. Στο Τμήμα B (φάση II), 225 
ασθενείς έλαβαν το φάρμακο της μελέτης όπως 
και στη φάση I σε αναλογία 1:1:1:1. Η ασφάλεια 
αξιολογήθηκε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες (AEs) 
και τις εργαστηριακές παραμέτρους. Η αποτελε-
σματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια 
βελτίωσης “American College of Rheumatology 
20% criteria for improvement (ACR20)”, το σκορ 
Ενεργότητας της Νόσου (Disease Activity Score) 
σε 28 αρθρώσεις, και με βάση τα κριτήρια αντα-
πόκρισης «European League Against Rheumatism 
(EULAR) response criteria». Επίσης, διερευνήθηκε 
η φαρμακοδυναμική των κυττάρων-B.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανεπιθύμητες ενέργειες κατα-
γράφηκαν κυρίως μετά την πρώτη έγχυση, ήταν 
δε ως επί το πλείστον ήπιας έως μέτριας έντασης. 
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Σε όλες τις ομάδες δόσεων παρατηρήθηκε ταχεία 
και διαρκή μείωση των περιφερικών κυττάρων-B. 
Στη φάση II, οι ασθενείς σε όλες τις δοσολογικές 
ομάδες ofatumumab είχαν σημαντικά υψηλότε-
ρα ποσοστά ανταπόκρισης βάσει των κριτηρίων 
ACR20 (40%, 49% και 44% για δόσεις 300mg, 
700mg και 1.000mg, αντίστοιχα) σε σύγκριση με 
τους ασθενείς που έλαβαν placebo (11%), κατά 
την εβδομάδα 24 (P<0,001). Συνολικά, 70% τω 
ασθενών που έλαβαν ofatumumab είχαν μέτρια 
ή καλή ανταπόκριση σύμφωνα με τα κριτήρια 
EULAR, κατά την εβδομάδα 24.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματά μας υποδεικνύ-
ουν ότι το ofatumumab, όταν χορηγείται σε 2 IV 
εγχύσεις δόσεων έως και 1.000mg, είναι κλινικά 
αποτελεσματικό σε ασθενείς με ενεργό ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα.

The efficacy and safety of abatacept in 
patients with non–life-threatening manifes-
tations of systemic lupus erythematosus: 
Results of a twelve-month, multicenter, 
exploratory, phase IIb, randomized, double-
blind, placebo-controlled trial

Merrill JT, Burgos-Vargas R, Westhovens R, Chalmers 
A, D’Cruz D, Wallace DJ, et al.
Arthritis Rheum 2010; 62:3077-87

OBJECTIVE: To evaluate abatacept therapy in 
patients with non–life-threatening systemic lupus 
erythematosus (SLE) and polyarthritis, discoid 
lesions, or pleuritis and/or pericarditis.

METHODS: In a 12-month, multicenter, ex-
ploratory, phase IIb randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial, SLE patients with polyar-
thritis, discoid lesions, or pleuritis and/or pericardi-
tis were randomized at a ratio of 2:1 to receive 
abatacept (10mg/kg of body weight) or placebo. 
Prednisone (30mg/day or equivalent) was given 
for 1 month, and then the dosage was tapered. 
The primary end point was the proportion of 
patients with new flare (adjudicated) accord-
ing to a score of A/B on the British Isles Lupus 
Assessment Group (BILAG) index after the start 

of the steroid taper.
RESULTS: A total of 118 patients were random-

ized to receive abatacept and 57 to receive pla-
cebo. The baseline characteristics were similar in 
the 2 groups. The proportion of new BILAG A/B 
flares over 12 months was 79.7% (95% confidence 
interval [95% CI] 72.4, 86.9) in the abatacept 
group and 82.5% (95% CI 72.6, 92.3) in the 
placebo group (treatment difference -3.5 [95% 
CI - 15.3, 8.3]). Other prespecified flare end 
points were not met. In post hoc analyses, the 
proportions of abatacept-treated and placebo-
treated patients with a BILAG A flare were 40.7% 
(95% CI 31.8, 49.5) versus 54.4% (95% CI 41.5, 
67.3), and the proportions with physician-as-
sessed flare were 63.6% (95% CI 54.9, 72.2) and 
82.5% (95% CI 72.6, 92.3), respectively; treat-
ment differences were greatest in the polyarthritis 
group. Prespecified exploratory patient-reported 
outcomes (Short Form 36 health survey, sleep 
problems, fatigue) demonstrated a treatment 
effect with abatacept. The frequency of adverse 
events (AEs) was comparable in the abatacept 
and placebo groups (90.9% versus 91.5%), but 
serious AEs (SAEs) were higher in the abatacept 
group (19.8 versus 6.8%). Most SAEs were single, 
disease-related events occurring during the first 
6 months of the study (including the steroid 
taper period).

CONCLUSION: Although the primary/secondary 
end points were not met in this study, improve-
ments in certain exploratory measures suggest 
some abatacept efficacy in patients with non–life-
threatening manifestations of SLE. The increased 
rate of SAEs requires further assessment.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
abatacept σε ασθενείς με μη-απειλητικές για 
τη ζωή εκδηλώσεις συστηματικού ερυθημα-
τώδους λύκου: Αποτελέσματα μίας δωδεκά-
μηνης, πολυκεντρικής, διερευνητικής, τυχαι-
οποιημένης, διπλής-τυφλής, ελεγχόμενης με 
placebo μελέτης φάσης IIb

ΣΤΟΧΟΣ: Να αξιολογηθεί η θεραπεία με abata-
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cept σε ασθενείς με μη-απειλητικές για τη ζωή 
δισκοειδείς βλάβες, ή πλευρίτιδα και/ή περικαρδί-
τιδα λόγω συστηματικού ερυθηματώδους λύκου 
(SLE) και πολυαρθρίτιδας.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε μία δωδεκάμηνη, πολυκεντρι-
κή, διερευνητική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, 
ελεγχόμενης με placebo μελέτης φάσης IIb τυχαι-
οποιήθηκαν ασθενείς με SLE και πολυαρθρίτιδα, 
δισκοειδείς βλάβες, ή πλευρίτιδα και/ή περικαρ-
δίτιδα τυχαιοποιήθηκαν ως προς τη λήψη του 
abatacept (10mg/kg σωματικού βάρους) ή pla-
cebo, σε αναλογία 2:1. Χορηγήθηκε πρεδνιζόνη 
(30mg/ημέρα ή άλλη ισοδύναμη δόση) για 1 
μήνα και έπειτα η δόση μειώθηκε σταδιακά. Το 
πρωταρχικό καταληκτικό σημείο ήταν η αναλογία 
ασθενών με νέες εξάρσεις (κρινόμενο) σύμφωνα 
με το σκορ A/B του δείκτη του “British Isles Lupus 
Assessment Group (BILAG)” μετά την έναρξη τω 
στεροειδών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 118 ασθενείς τυ-
χαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν abatacept και 57 
για να λάβουν placebo. Τα χαρακτηριστικά κατά 
την έναρξη ήταν όμοια στις δύο ομάδες. Η ανα-
λογία νέων εξάρσεων BILAG A/B σε διάστημα 12 
μηνών ήταν 79,7% (διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
[95% CI] 72,4, 86,9) στην ομάδα του abatacept 
και 82,5% (95% CI 72,6, 92,3) στην ομάδα του 
placebo (διαφορά θεραπείας -3,5 [95% CI - 15,3, 
8,3]). Άλλα προκαθορισμένα καταληκτικά σημεία 
όσον αφορά τις εξάρσεις, δεν πληρούνταν. Σε post 
hoc αναλύσεις, οι αναλογίες των ασθενών που 
έλαβαν θεραπεία με abatacept και των ασθενών 
που έλαβαν θεραπεία με placebo με έξαρση BILAG 
A ήταν 40,7% (95% CI 31,8, 49,5) έναντι 54,4% 
(95% CI 41,5, 67,3), και οι αναλογίες με έξαρση 
που αξιολογήθηκε από ιατρό ήταν 63,6% (95% 
CI 54,9, 72,2) και 82,5% (95% CI 72,6, 92,3), 
αντιστοίχως. Οι διαφορές στη θεραπεία ήταν 
μεγαλύτερες στην ομάδα της πολυαρθρίτιδας. 
Οι προκαθορισμένες διερευνητικές εκβάσεις που 
αναφέρονται από τους ασθενείς (βραχεία φόρ-
μα-36 ανασκόπησης Υγείας, προβλήματα ύπνου, 
κόπωση) έδειξαν επίδραση της θεραπείας με 
abatacept. Η συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών 

(AEs) ήταν συγκρίσιμη στις ομάδες του abatacept 
και του placebo (90,9% έναντι 91,5%), αλλά οι 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (SAEs) ήταν υ-
ψηλότερες στην ομάδα του abatacept (19,8 έναντι 
6,8%). Οι περισσότερες σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήταν μεμονωμένα, σχετιζόμενα με τη 
νόσο συμβάντα που προέκυψαν κατά τους πρώ-
τους 6 μήνες της μελέτης (συμπεριλαμβανομένης 
της περιόδου χορήγησης στεροειδών).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν και δεν πληρούνταν τα 
πρωτεύοντα /δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία 
σε αυτήν τη μελέτη, βελτιώσεις σε συγκεκριμένα 
διερευνητικά μέτρα υποδηλώνουν ότι υπάρχει 
κάποιου βαθμού επίδραση του abatacept σε 
ασθενείς με μη-απειλητικές για τη ζωή εκδηλώσεις 
συστηματικού ερυθηματώδη λύκου. Η αυξημένη 
συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών 
απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση.

Canakinumab for the treatment of acute 
flares in difficult-to-treat gouty arthritis: 
Results of a multicenter, phase II, dose-rang-
ing study 

So A, de Meulemeester M, Pikhlak A, Yusel AE, 
Richard D, Murphy V, et al. 
Arthritis Rheum 2010; 62:3064-76

OBJECTIVE: To assess the efficacy and tolerability 
of canakinumab, a fully human anti–interleukin-1β 
monoclonal antibody, for the treatment of acute 
gouty arthritis.

METHODS: In this 8-week, single-blind, double-
dummy, dose-ranging study, patients with acute 
gouty arthritis whose disease was refractory to 
or who had contraindications to nonsteroidal 
antiinflammatory drugs and/or colchicine were 
randomized to receive a single subcutaneous 
dose of canakinumab (10, 25, 50, 90, or 150mg; 
n=143) or an intramuscular dose of triamcinolone 
acetonide (40mg; n=57). Patients assessed pain 
using a 100-mm visual analog scale.

RESULTS: Seventy-two hours after treatment, a 
statistically significant dose response was observed 
for canakinumab. All canakinumab doses were 
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associated with numerically less pain than triam-
cinolone acetonide; thus, a dose with equivalent 
efficacy to triamcinolone acetonide 72 hours 
after treatment could not be determined. The 
reduction from baseline in pain intensity with 
canakinumab 150 mg was greater than with 
triamcinolone acetonide 24, 48, and 72 hours 
after treatment (differences of -11.5mm [P=0.04], 
-18.2mm [P=0.002], and -19.2mm [P<0.001], 
respectively), and 4, 5, and 7 days after treatment 
(all P<0.05). Canakinumab significantly reduced 
the risk of recurrent flares versus triamcinolone 
acetonide (P≤0.01 for all doses) (relative risk 
reduction 94% for canakinumab 150mg versus 
triamcinolone acetonide). The overall incidence 
of adverse events was similar for canakinumab 
(41%) and triamcinolone acetonide (42%); most 
were mild or moderate in severity.

CONCLUSION: Our findings indicate that 
canakinumab 150mg provides rapid and sustained 
pain relief in patients with acute gouty arthritis, 
and significantly reduces the risk of recurrent flares 
compared with triamcinolone acetonide.

Το Canakinumab στη θεραπεία των οξέων 
εξάρσεων στην δύσκολη στη θεραπεία ουρι-
κή αρθρίτια: αποτελέσματα μίας πολυκεντρι-
κής μελέτης κυμαινόμενης δόσης, φάσης II. 

ΣΤΟΧΟΣ: Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότη-
τα και η ανοχή του canakinumab, ενός πλήρους 
ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος κατά 
της ιντερλευκίνης-1β, για τη θεραπεία της οξείας 
ουρικής αρθρίτιδας.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτήν την απλή-τυφλή μελέ-
τη 8 εβδομάδων, με διπλό εικονικό φάρμακο 
(double-dummy) και κυμαινόμενη δόση, ασθενείς 
με οξεία ουρική αρθρίτιδα των οπίων η νόσος 
ήταν ανθεκτική ή οι οποίοι είχαν αντενδείξεις για 
μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάμακα και/ή 
για κολχικίνη τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν 

μία μονήρη υποδόρια δόση canakinumab (10, 
25, 50, 90, ή 150mg; n=143) ή μία ενδομυϊκή 
δόση τριαμσινολόνης (triamcinolone acetonide) 
(40mg; n=57). Οι ασθενείς αξιολόγησαν τον πόνο 
χρησιμοποιώντας μία αναλογική οπτική κλίμακα 
των 100mm.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 72 ώρες μετά τη θεραπεία, 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ανταπό-
κριση στη δόση canakinumab. Όλες οι δόσεις 
του canakinumab σχετίστηκαν με αριθμητικά 
λιγότερο πόνο σε σύγκριση με την τριαμσινο-
λόνη (triamcinolone acetonide). Συνεπώς, δεν 
μπόρεσε να καθοριστεί μία δόση με ισοδύναμη 
αποτελεσματικότητα αυτής της τραμσινολόνης 
(triamcinolone acetonide) 72 ώρες μετά τη θε-
ραπεία. Η ελάττωση στην ένταση του πόνου 
από την έναρξη της μελέτης μετά από 150mg 
canakinumab, ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με 
την τριαμσινολόνη (triamcinolone acetonide) 
24, 48, και 72 ώρες μετά τη θεραπεία (διαφορές 
των -11,5mm [P=0,04], -18,2mm [P=0,002], και 
-19,2mm [P<0,001], αντιστοίχως), καθώς και 4, 5, 
και 7 days μετά τη θεραπεία (όλες οι P<0,05). Το 
Canakinumab ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο 
υποτροπιαζουσών εξάρσεων έναντι της τριαμσι-
νολόνης (triamcinolone acetonide) (P≤0,01 για 
όλες τις δόσεις) (ελάττωση σχετικού κινδύνου 94% 
για το canakinumab 150mg έναντι της τριαμσι-
νολόνης). Η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων 
ενεργειών ήταν παρόμοια για το canakinumab 
(41%) και την τριαμσινολόνη (triamcinolone 
acetonide) (42%), ενώ οι περισσότερες ήταν 
ήπιες ή μέτριες σε σοβαρότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματά μας δείχνουν 
ότι 150mg canakinumab παρέχουν ταχεία και 
σταθερή ανακούφιση από τον πόνο σε ασθενείς 
με οξεία ουρική αρθρίτιδα και ελαττώνουν σημα-
ντικά τον κίνδυνο υποτροπιαζουσών εξάρσεων, 
συγκριτικά με την τριαμσινολόνη (triamcinolone 
acetonide).


