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η πρώτη μελέτη που συγκρίνει έ-
ναν ένα βιολογικό παράγοντα, το 
Adalimumab, με μια κλασική θε-

ραπεία, τη MTX, για την ψωρίαση δημο-
σιεύτηκε πρόσφατα στο British Journal 
of Dermatology (Saurat JH, Stingl G, 
Dubertret L, et al. Efficacy and safety 
results from the randomized controlled 
comparative study of adalimumab vs. 
methotrexate vs. placebo in patients 
with psoriasis (CHAMPION). Br J Dermatol 
2008 Feb 11;158:558-566). 

Το Humira (Adalimumab) είναι ένα πλήρως 
ανθρώπινο, αυτοενέσιμο μονοκλωνικό αντί-
σωμα που προστέθηκε στην κατηγορία των 
αντι-TNF βιολογικών παραγόντων για τη θε-
ραπεία της ψωρίασης. Η Ψωρίαση αποτελεί 
την πέμπτη εγκεκριμένη ένδειξή του, ενώ ήδη 
χρησιμοποιείται στη Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, 
Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική 
Σπονδυλίτιδα και τη Νόσο του Crohn.

Περίληψη
Η μελέτη CHAMPION έδειξε ότι πιο πολ-

λοί ασθενείς σε στατιστικά σημαντικό βαθ-
μό πέτυχαν ανταπόκριση PASI 75 στην ομά-
δα του Adalimumab σε σύγκριση με τη ΜΤΧ 
ή το εικονικό φάρμακο. Επίσης, κατά τη δι-
άρκεια της μελέτης οι ασθενείς στην ομάδα 
του Adalimumab εμφάνισαν χαμηλότερα πο-
σοστά ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση 
με τη ΜΤΧ και το εικονικό φάρμακο. Σε γενι-
κές γραμμές το  Adalimumab ήταν ασφαλές 
και καλά ανεκτό.  

Σχεδιασμός μελέτης 
Η μελέτη CHAMPION είναι 16 εβδομάδων, 

φάσεως ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή με-
λέτη που εκτιμά την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια του Adalimumab σε σύγκριση 

με τη ΜΤΧ και το εικονικό φάρμακο σε ενή-
λικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρί-
αση κατά πλάκας (Σχήμα 1). Στη μελέτη συ-
μπεριλήφθησαν 271 ασθενείς. Το ένα σκέ-
λος έλαβε Adalimumab 80 mg SC την εβδ 
0 (n=108) και ακολούθως Adalimumab 40 
mg SC κάθε δεύτερη εβδομάδα ξεκινώντας 
από την εβδ 1. Οι ασθενείς στην ομάδα της 
ΜΤΧ (n=110)  έλαβαν ΜΤΧ 7,5 mg PO την 
εβδ 0 και 1, με αύξηση της δόσης σταδια-
κά έως τα 25 mg εβδομαδιαία μέχρι την εβδ 
12, ανάλογα με τα εργαστηριακά ευρήματα 
και την ανταπόκριση κατά PASI.

 
Αποτελέσματα

Ο πρωτεύων στόχος αποτελεσματικότητας 
ήταν το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν 
τουλάχιστον 75% βελτίωση στις 16 εβδομά-
δες θεραπείας (PASI 75) (σχήμα 2).

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα PASI 50, 
PASI 90 KAI PASI 100 την 16η εβδομάδα 
θεραπείας.

 
Ασφάλεια

Ανεπιθύμητες ενέργειες καθόλη τη διάρκεια 
της μελέτης εμφανίστηκαν στο 73,8% στην 
ομάδα του Adalimumab, 81,98% στην ομά-
δα της ΜΤΧ και στο 79,2% στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου (τα ποσοστά αυτά περι-
λαμβάνουν όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα και τη συσχέ-
τιση με το φάρμακο της μελέτης). Δεν εμφα-
νίστηκαν σοβαρές λοιμώξεις ή φυματίωση 
έως το τέλος της μελέτης. Ένας ασθενής διέ-
κοψε το φάρμακο στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου και στην ομάδα του Adalimumab 
λόγω αύξησης των ηπατικών ενζύμων και 6 
ασθενείς στην ομάδα της ΜΤΧ λόγω κοιλια-
κού άλγους, οπτικής νευρίτιδας, ηπατίτιδας 
και αύξησης των ηπατικών ενζύμων. 

Σχήμα 1. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Adalimumab σε σύγκριση 
με τη ΜΤΧ και το εικονικό φάρμακο σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση κατά πλάκας.

Σχήμα 2. Tο ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν τουλάχιστον 75% βελτίωση στις 
16 εβδομάδες θεραπείας (PASI 75).

Δημοσίευση της πρώτης μελέτης που συγκρίνει το Adalimumab 
με τη Μεθοτρεξάτη στη θεραπεία της ψωρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΣθΕΝΩΝ 
ΜΕ PASI 50, PASI 90 ΚΑΙ PASI 100 

 Adalimumab Methotrexate Εικονικό φάρμακο
 (n=108) (n=110) (n=53) 

PASI 50 88,0bc 61,8 30,2
PASI 90  51,9bc 13,6 11,3
PASI 100 16,7df 7,3 1,9
b 
P≤0.001 compared to placebo group, 

c 
P≤0.001 compared to methotrexate group, 

d
 P≤0.05 compared to methotrexate group, 

f 
P≤0.01 compared to placebo group.
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*Για τη διατήρηση 
της τυφλή μελέτης 
οι ασθενείς που 
έλαβαν adalimumab, 
έλαβαν παράλληλα 
εικονικές κάψουλες 
εβδομαδιαία. Οι 
α σ θ ε ν ε ί ς  σ τ η ν 
ομάδα της ΜΤΧ 
και του εικονικού 
φαρμάκου έλαβαν 
αντίστοιχα εικονικές 
ενέσεις.




