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Π ιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν ασθενείς 
οι οποίοι, υπό αγωγή με ιντερφερόνη, 

παρουσίασαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο 
πριν την είσοδό τους στη μελέτη τουλάχιστον 
μια νέα ώση της νόσου. Έτσι λοιπόν οι ασθενείς 
που συμμετείχαν στη μελέτη έλαβαν, πέραν 
της ήδη χορηγούμενης ιντερφερόνης και για 
διάστημα συνολικά 116 εβδομάδων, μια φορά 
το μήνα συνδυασμό 300mg natalizumab και 
ιντερφερόνης β-1a (589 άτομα) ή εικονικό 
φάρμακο – placebo (582 άτομα). Στόχος της 
μελέτης ήταν αφενός η καταγραφή των νέων 
ώσεων ανά έτος και αφετέρου η εκτίμηση του 
βαθμού αναπηρίας μετά την πάροδο διετίας 
με τη βοήθεια της καθιερωμένης κλίμακας 
EDSS.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης όπως παρουσι-
άστηκαν έδειξαν ότι η συνδυασμένη θεραπεία 
επιτυγχάνει ελάττωση του σχετικού κινδύνου (rela-
tive risk reduction) περαιτέρω κλινικής επιδείνωσης 
κατά 24%. Πιο συγκεκριμένα, 29% των ασθενών 
υπό μονοθεραπεία με ιντερφερόνη παρουσίασαν 
κλινική επιδείνωση, έναντι ποσοστού 23% μεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό των δύο 
ουσιών. Στην ομάδα αυτή καταγράφηκαν και 
στατιστικά σημαντικά λιγότερες ώσεις ανά έτος 
(0,34 έναντι 0,75 – p<0,01). Επιπλέον, στην ομάδα 
ασθενών υπό συνδυασμένη θεραπεία, απεικονί-
στηκαν λιγότερες νέες απομυελινωτικές εστίες στις 
ακολουθίες Τ2 της μαγνητικής τομογραφίας. Τέλος, 
σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές παρενέργειες, στην 
ομάδα που έλαβε διπλή θεραπεία παρατηρήθη-
καν πιο συχνά φοβίες, φαρυγγίτιδες, ιγμορίτιδες 
και περιφερικά οιδήματα. Θα πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι στην ίδια ομάδα καταγράφηκαν 
και δύο περιπτώσεις προϊούσας πολυεστιακής λευ-
κοεγκεφαλοπάθειας (PML – Progressive Multifocal 
Leucoencephalopathy).  

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός 
του μονοκλωνικού αντισώματος natalizumab με 
την ιντερφερόνη β-1a υπερέχει της μονοθεραπεί-
ας με ιντερφερόνη σε ό,τι αφορά τη μείωση του 
αριθμού των ώσεων και την κλινική επιβάρυνση 

των ασθενών. Η εμφάνιση όμως δύο περιπτώσεων 
PML σε σύνολο 589 ασθενών που έλαβαν το διπλό 
σχήμα θεραπείας, θα πρέπει σύμφωνα με τους 
ερευνητές να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Προσεγγίζοντας κριτικά τη μελέτη SENTINEL και 
τα αποτελέσματα, θα πρέπει να σταθούμε σίγουρα 
στη στατιστικά σημαντική ελάττωση των ώσεων 
ανά έτος που επιτεύχθηκε με τη συγχορήγηση 
natalizumab και ιντερφερόνης. Αντίθετα και πάντα 
σε απόλυτες τιμές, ο περιορισμός της κλινικής επι-
δείνωσης, και άρα της αναπηρίας, δεν παρουσίασε 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών που 
έλαβαν μόνο ιντερφερόνη κι εκείνων που έλαβαν 
συνδυασμένη αγωγή (29% για τη μονοθεραπεία και 
23% για το συνδυασμό natalizumab και ιντερφε-
ρόνης). Εάν προσχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω 
και συγκρίνουμε τα στοιχεία της μελέτης AFFIRM 
(μονοθεραπεία με natalizumab έναντι placebo) και 
της SENTINEL (συνδυασμός natalizumab και ιντερ-
φερόνης έναντι μονοθεραπείας με ιντερφερόνη) θα 
διαπιστώσουμε ότι, τόσο η συχνότητα των ώσεων 
όσο και η εξέλιξη της νόσου μεταξύ των ασθενών 
υπό μονοθεραπεία με ιντερφερόνη στα πλαίσια 
της SENTINEL, ήταν σχεδόν οι ίδιες με εκείνες που 

καταγράφηκαν μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
placebo στα πλαίσια της μελέτης AFFIRM. Οι πλη-
θυσμοί των δύο μελετών –όπως άλλωστε συνήθως 
συμβαίνει σε τέτοιες μελέτες– δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιμοι και από τα στοιχεία φαίνεται ότι στο 
σύνολό τους οι ασθενείς της SENTINEL έπασχαν 
από πιο ενεργό ΣκΠ. Δεδομένης της δράσης της 
μονοθεραπείας με natalizumab, καθώς και του 
γεγονότος ότι στη SENTINEL δεν έγινε σύγκριση 
με placebo, ουσιαστικά δεν είναι εφικτό οποιοδή-
ποτε συμπέρασμα σχετικά με την «αθροιστική» 
δράση και την τυχόν υπεροχή της συγχορήγησης 
natalizumab και ιντερφερόνης. Με άλλα λόγια, τα 
υπάρχοντα δεδομένα δεν παρέχουν καμιά ένδειξη 
για το κατά πόσο η αλλαγή από ιντερφερόνη σε 
μονοθεραπεία με natalizumab θα είχε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Υποδεικνύουν όμως μεταξύ των 
ασθενών υπό μονοθεραπεία με ιντερφερόνη την 
ύπαρξη ενός «θεραπευτικού αποθέματος», το οποίο 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη χορήγηση 
του natalizumab. Εξετάζοντας το ισοζύγιο πιθανού 
οφέλους και κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη 
τις δύο περιπτώσεις PML, θα πρέπει να είμαστε 
εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Δεδομένων λοιπόν των 
μεθοδολογικών αδυναμιών της μελέτης και των 
θεμάτων ασφαλείας που εγείρει η συγχορήγηση na-
talizumab και ιντερφερόνης, θεωρείται απαραίτητη 
η διενέργεια περαιτέρω μελετών, έτσι ώστε να δοθεί 
απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η εκδήλωση 
PML ήταν τυχαία, ή εάν ουσιαστικά πυροδοτή-
θηκε από την επιπλέον χορήγηση natalizumab 
σε ασθενείς που ήδη λάμβαναν ιντερφερόνη. Ο 
προβληματισμός αυτός και οι σχετικές επιφυλάξεις 
δεν επέτρεψαν τελικά την έγκριση συγχορήγησης 
natalizumab και ιντερφερόνης β-1a με βάση μόνο 
τα αποτελέσματα της μελέτης SENTINEL.

Συγχορήγηση natalizumab και ιντερφερόνης β-1a σε 
ασθενείς με διαλείπουσας μορφής σκλήρυνση κατά πλάκας

Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό όφελος;
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Η ανοσοτροποποιητική θεραπεία με τη χορήγηση ιντερφερόνης β-1a σε ασθενείς 
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ) επιτυγχάνει ελάττωση των ώσεων κατά ένα 
τρίτο περίπου. Δεδομένου όμως ότι σημαντικός αριθμός ασθενών υπό αγωγή με 
ιντερφερόνη παρουσιάζουν περαιτέρω ώσεις της νόσου, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο 
ο συνδυασμός της ιντερφερόνης με κάποια άλλη δραστική ουσία μπορεί να επιφέρει 
βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Με το σκεπτικό αυτό, οι Rudick και 
συνεργάτες εξέτασαν στην πρόσφατη μελέτη SENTINEL*, που δημοσιεύτηκε φέτος 
στο New England Journal of Medicine, την αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης 
μονοκλωνικού αντισώματος natalizumab και ιντερφερόνης β-1a σε σύγκριση με τη 
μονοθεραπεία με ιντερφερόνη σε ασθενείς με διαλείπουσας μορφής ΣκΠ.
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