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Η Τεριφλουνομίδη αποτελεί 
ενεργό μεταβολίτη της Λεφ

λουνομίδης, μιας ουσίας που ήδη 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
αυτοάνοσων νοσημάτων, έχοντας 
πιο συγκεκριμένα πάρει άδεια για 
τη χορήγησή της σε ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Πρόκειται	για	αναστολέα	της	de-
novo	σύνθεσης	της	πυριμιδίνης,	που	
επιπλέον	επιβραδύνει	τον	πολλαπλα-
σιασμό	των	ταχέως	πολλαπλασιαζό-
μενων	κυτταρικών	σειρών	και	ιδίως	
των	Τ-λεμφοκυττάρων.	Η	ουσία	αυ-
τή	διαθέτει	επίσης	ανοσοτροποποι-
ητική	δράση	και	η	αποτελεσματικό-
τητά	της	έχει	τεκμηριωθεί	στα	πλαί-
σια	της	αντιμετώπισης	της	αυτοάνο-
σης	εγκεφαλομυελίτιδας	σε	ζώα,	του	
πιο	γνωστού	πειραματικού	μοντέ-
λου	μελέτης	της	Σκλήρυνσης	κατά	
Πλάκας	(ΣκΠ).	

Με	βάση	τα	παραπάνω	τίθεται	εύ-
λογα	το	ερώτημα	κατά	πόσον	η	χο-
ρήγηση	Τεριφλουνομίδης	είναι	απο-
τελεσματική	και	ασφαλής	σε	ασθενείς	
με	ΣκΠ.	Απάντηση	στο	ερώτημα	αυ-
τό	κλήθηκε	να	δώσει	μια	μελέτη	φά-
σης	ΙΙb,	που	πρόσφατα	δημοσιεύτηκε	
στο	περιοδικό	Neurology.	Πρόκειται	
για	καλής	ποιότητας,	πολυκεντρική,	
διπλά	τυφλά	τυχαιοποιημένη	ένα-
ντι	placebo,	μελέτη	που	έλαβε	χώ-
ρα	στις	ΗΠΑ	και	τον	Καναδά	και	αντι-
στοιχεί	σε	επίπεδο	τεκμηρίωσης	(level	
of	evidence)	Ι/Ιb.	

Στη	συγκεκριμένη	μελέτη	συμπερι-
λήφθηκαν	179	ασθενείς	με	ΣκΠ	που	
εκδηλώνεται	με	ώσεις.	Συνολικά	157	
ασθενείς	παρουσίαζαν	τη	διαλείπου-
σα	μορφή	της	νόσου	με	εξάρσεις	και	
υφέσεις,	ενώ	22	ασθενείς	παρουσία-
ζαν	πλέον	-	αν	και	με	ώσεις	-	την	κλι-
νική	εικόνα	της	δευτεροπαθώς	προϊ-
ούσας	ΣκΠ.	Η	ηλικία	τους	κυμαινόταν	
μεταξύ	των	18	και	των	65	ετών,	ενώ	
το	κλινικό	σκορ	στην	καθιερωμένη	
κλίμακα	EDSS	ήταν	μικρότερο	του	6.	
Προκειμένου	να	συμπεριληφθούν	στο	
πρωτόκολλο	της	μελέτης	οι	ασθενείς	
έπρεπε	να	έχουν	παρουσιάσει	3	ώσεις	

κατά	την	τελευταία	
τριετία,	μία	εκ	των	
οποίων	υποχρεω-
τικά	κατά	το	προ-
ηγούμενο	 έτος.	
Επιπλέον,	δεν	έπρε-
πε	να	έχουν	λάβει	
άλλου	τύπου	ανο-
σοτροποποιητική	
αγωγή	κατά	το	τε-
λευταίο	τετράμηνο	
πριν	την	είσοδό	τους	
στη	μελέτη.	Κατόπιν	τυχαιοποίησης	σε	
αναλογία	1:1:1	οι	ασθενείς	έλαβαν	
είτε	εικονικό	φάρμακο	(placebo),	εί-
τε	7mg,	είτε	14mg	Τεριφλουνομίδης	
ημερησίως,	για	διάστημα	36	εβδο-
μάδων.	Κάθε	6	βδομάδες	οι	ασθε-
νείς	υποβάλλονταν	σε	προγραμμα-
τισμένο	απεικονιστικό	έλεγχο	με	MRI	
εγκεφάλου.

Πρωταρχικός	σκοπός	της	μελέτης	
ήταν	η	καταγραφή	του	αριθμού	των	
βλαβών	που	παρουσίαζαν	πρόσλη-
ψη	σκιαγραφικού,	καθώς	επίσης	και	
των	νεοεμφανιζόμενων	και	των	αυ-
ξανόμενων	σε	μέγεθος	βλαβών	στις	
Τ2	ακολουθίες	(Combined	Unique	
Active	Lesions)	κατά	το	διάστημα	πα-
ρακολούθησης	των	36	εβδομάδων.	
Πέραν	αυτών	αξιολογήθηκαν	κι	άλ-
λες	απεικονιστικές	παράμετροι,	κα-
θώς	επίσης	και	κλινικά	δεδομένα	που	
αφορούσαν	στον	αριθμό	των	νέων	
ώσεων	και	την	εξέλιξη	της	νόσου.	
Σε	ό,τι	αφορά	ζητήματα	ασφάλειας	
του	χορηγούμενου	φαρμάκου	έγινε	
αξιολόγηση	της	κλινικής	κατάστασης	
των	ασθενών,	των	ζωτικών	τους	ση-
μείων	και	διαφόρων	εργαστηριακών	
παραμέτρων.

Οι	τρεις	υποομάδες	ασθενών	δεν	
παρουσίασαν	ουσιώδεις	διαφορές	
μεταξύ	τους	σε	ό,τι	αφορά	τα	δημο-
γραφικά	τους	χαρακτηριστικά	και	τα	
απεικονιστικά	ευρήματα,	τα	οποία	
ήταν	και	τα	αναμενόμενα	για	έναν	
πληθυσμό	ασθενών	με	διαλείπου-
σα	μορφή	ΣκΠ.	

Η	συμμόρφωση	των	ασθενών	στη	
λήψη	της	χορηγούμενης	αγωγής	ήταν	

εξαιρετική.	Σύμφωνα	με	την	Intention	
to	treat	ανάλυση	των	απεικονιστι-
κών	παραμέτρων,	διαπιστώθηκε	και	
στις	δύο	ομάδες	ασθενών	που	έλα-
βαν	Τεριφλουνομίδη,	σε	σύγκριση	με	
τους	ασθενείς	που	έλαβαν	placebo,	μι-
κρότερος	αριθμός	εστιών	με	πρόσλη-

ψη	σκιαγραφι-
κού,	καθώς	επί-
σης	και	μικρό-
τερος	αριθμός	
νεοεμφανιζό-
μενων	ή	αυξα-
νόμενων	σε	μέ-
γεθος	βλαβών	
στις	Τ2	ακολου-
θίες.	Οι	διαφο-
ρές	αυτές	ήταν	
στατιστικά	ση-
μαντικές,	χωρίς	

όμως	να	τεκμηριώνουν	κάποια	δοσο-
λογική	εξάρτηση.	Εξετάζοντας	απο-
κλειστικά	και	μόνο	τα	στοιχεία	των	
ασθενών	που	ολοκλήρωσαν	επιτυχώς	
τη	μελέτη,	διαπιστώθηκε	για	την	ομά-
δα	των	ασθενών	που	έλαβαν	14mg	
Τεριφλουνομίδης	ημερησίως,	στα-
τιστικά	σημαντική	(p=0.0106)	μείω-
ση	του	συνολικού	φορτίου	βλαβών	
στις	Τ2	ακολουθίες.	Σε	ό,τι	αφορά	τον	
αριθμό	των	υποτροπών	της	νόσου,	
κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	παρα-
κολούθησης	παρατηρήθηκε,	μεταξύ	
όσων	έλαβαν	Τεριφλουνομίδη,	τάση	
προς	έναν	μεγαλύτερο	αριθμό	ατό-
μων	ελεύθερων	υποτροπής.	Οι	δια-
φορές	αυτές	δεν	ήταν,	όμως,	στατι-
στικά	σημαντικές.	Συγκρίνοντας,	τέ-
λος,	τις	αρχικές	τιμές	της	κλίμακας	
EDSS	με	τις	αντίστοιχες	που	κατα-
γράφηκαν	κατά	το	πέρας	της	μελέ-
της,	μεταξύ	των	ασθενών	που	έλα-
βαν	14mg	Τεριφλουνομίδης	ημερη-
σίως	και	εκείνων	που	έλαβαν	εικονικό	
φάρμακο,	διαπιστώθηκε	μια	σημαντι-
κά	μικρότερη	επιβάρυνση	του	βαθ-
μού	αναπηρίας	(7.4%	έναντι	21.3%,	
p<0,04).	

Οι	πιο	χαρακτηριστικές	ήπιες	παρε-
νέργειες	που	αναφέρθηκαν	από	τους	
ασθενείς	που	έλαβαν	Τεριφλουνομίδη	
ήταν	φαρυγγίτιδες,	τριχόπτωση,	διάρ-
ροιες,	μυοσκελετικά	άλγη,	καθώς	και	
αυξημένα	επίπεδα	ηπατικών	ενζύμων.	
Σε	ό,τι	αφορά	την	εμφάνιση	σοβα-
ρών	παρενεργειών	δεν	αναφέρθη-
καν	διαφορές	μεταξύ	των	τριών	ομά-
δων.	Αξίζει,	όμως,	να	αναφερθεί	ότι	ο	
αριθμός	διακοπών	λήψης	της	φαρμα-
κευτικής	αγωγής,	μεταξύ	εκείνων	που	

λάμβαναν	14mg	Τεριφλουνομίδης	
ημερησίως,	ήταν	διπλάσιος	σε	σύ-
γκριση	με	τον	αντίστοιχο	αριθμό	στις	
δύο	άλλες	ομάδες.

Το	τελικό	συμπέρασμα	των	συγ-
γραφέων	ήταν	ότι	η	χορήγηση	Τε-
ριφλουνομίδης	σε	ασθενείς	με	δι-
αλείπουσα	ΣκΠ	είναι	ασφαλής	και	
επιφέρει	ελάττωση	των	απεικονιστι-
κά	τεκμηριωμένων	απομυελινωτι-
κών	βλαβών	του	εγκεφαλικού	πα-
ρεγχύματος.	

Εξετάζοντας	τα	αποτελέσματα	αυ-
τής	της	μελέτης	φάσης	ΙΙ,	αναφορι-
κά	με	τις	απεικονιστικά	ελεγχόμενες	
παραμέτρους,	διαπιστώνουμε	ότι	η	
Τεριφλουνομίδη	υστερεί	σε	αποτελε-
σματικότητα	σε	σύγκριση	με	τις	άλ-
λες	καθιερωμένες	ανοσοτροποποιητι-
κές	θεραπείες	της	διαλείπουσας	ΣκΠ.	
Βασικό	της	πλεονέκτημα	αποτελεί	σί-
γουρα	η	από	του	στόματος	χορήγηση,	
που	είναι	προτιμότερη	για	τους	περισ-
σότερους	ασθενείς.	Ο	βραδύς	μετα-
βολισμός	της	Τεριφλουνομίδης,	της	
οποίας	επίπεδα	στο	αίμα	διαπιστώ-
νονται	ακόμη	και	μετά	από	ένα	έτος	
από	τη	διακοπή	λήψης	της,	αποτε-
λούν	έναν	ακόμη	παράγοντα	που	θα	
πρέπει	να	λαμβάνεται	σοβαρά	υπό-
ψη,	ιδιαίτερα	σε	περιπτώσεις	γυναι-
κών	που	προγραμματίζουν	εγκυμο-
σύνη.	Συνολικά,	η	παρούσα	μελέ-
τη	αφήνει	αρκετά	ερωτήματα	ανοι-
χτά.	Δεδομένου	του	σχετικά	μικρού	
διαστήματος	παρακολούθησης	δεν	
μπορεί	κανείς	να	περιμένει	στατιστι-
κά	σημαντικά	αποτελέσματα	στο	σύ-
νολο	των	ελεγχόμενων	παραμέτρων.	
Αν	και	τα	μέχρι	στιγμής	δεδομένα,	
καθώς	και	η	εμπειρία	με	τη	συγγενι-
κή	ουσία	Λεφλουνομίδη,	είναι	μάλ-
λον	καθησυχαστικά	σχετικά	με	την	
ασφάλεια,	τον	κίνδυνο	ευκαιριακών	
λοιμώξεων	και	την	ανοχή	του	φαρ-
μάκου,	κρίνεται	αναγκαία	για	την	αξι-
όπιστη	εκτίμηση	των	παραπάνω	πα-
ραμέτρων	η	συλλογή	περισσοτέρων	
δεδομένων.	

Απάντηση	 σε	 όλα	 τα	 παραπά-
νω	ερωτήματα	πιθανότατα	θα	δώ-
σει	στο	μέλλον	η	αντίστοιχη	πολυ-
κεντρική	μελέτη	φάσης	ΙΙΙ,	που	ήδη	
«τρέχει»,	εξετάζοντας	έναντι	εικονι-
κού	φαρμάκου	τη	δραστικότητα	της	
ημερήσιας	χορήγησης	7mg	και	14mg	
Τεριφλουνομίδης,	για	χρονικό	διά-
στημα	2	ετών,	σε	δείγμα	άνω	των	
1.000	ασθενών,	με	διαλείπουσας	
μορφής	ΣκΠ.

Τεριφλουνομίδη 
για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
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