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50mg Etanercept μια φορά την εβδομάδα 
είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή δοσολογία 

σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκες
Poster presented at the 21st World Congress of Dermatology, 30 Sep - 7 Oct 2007, Buenos Aires, Argentina

P. VAN dE KERKHOF, C. ZANg, M.P. BOussugE, C. MOLTA, B. FREuNdLiCH, L. PAOLOZZi, J. WAJduLA

Eισαγωγή

•  Το Etanercept είναι πλήρως ανθρώπινη 
πρωτεΐνη σύντηξης, διαλυτός υποδοχέας 
του TNF, που έχει, μεταξύ άλλων, ένδειξη 
στη θεραπεία της ψωρίασης.

•  Σε πρόσφατες τυχαιοποιημένες διπλά-τυφλές 
μελέτες, το Etanercept 25mg 2 φορές εβδο-
μαδιαίως ή 50mg 2 φορές εβδομαδιαίως 
απέδειξε ότι μειώνει σημαντικά τη σοβα-
ρότητα της νόσου στους ασθενείς με κατά 
πλάκας ψωρίαση και επέδειξε ένα ευνοϊκό 
προφίλ ασφάλειας.

1
σκοπός Μελέτης

Ο στόχος της μελέτης 

ήταν να εκτιμήσει την 

αποτελεσματικότητα 

και την ασφάλεια του 

Etanercept όταν χο-

ρηγούνται 50mg μια 

φορά την εβδομάδα 

για 24 εβδομάδες σε α-

σθενείς με ψωρίαση.
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ασθενείς

αποτελεσματικότητα

•  Την εβδομάδα 12, ο πρωταρχικός στόχος PASI 75 (βελτίωση της βαθμολογίας 
PASI κατά 75%) επιτεύχθηκε στο 37,5% των ασθενών που έλαβαν Etanercept 
σε σχέση με το 2,2% εκείνων που έλαβαν placebo.

•  Την εβδομάδα 24, το PASI 75 επιτεύχθηκε στο 71,1% των ασθενών που έλαβαν 
Etanercept/Etanercept σε σχέση με το 44,4% εκείνων που έλαβαν placebo/
Etanercept.
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σχεδιασμός Μελέτης

• Η μελέτη διεξήχθη σε 2 φάσεις:
•  Η πρώτη φάση διάρκειας 12 εβδομάδων, πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, 

ελεγχόμενη με placebo, στην οποία οι ασθενείς τυχαιοποιημένα έ-
λαβαν Etanercept 50mg μια φορά εβδομαδιαίως ή placebo 1 φορά 
εβδομαδιαίως.

•  Μια επέκταση ανοικτής φάσης, διάρκειας 12 εβδομάδων, στην οποία 
όλοι οι ασθενείς έλαβαν Etanercept 50mg 1 φορά εβδομαδιαίως.

•  Αν και όλοι οι ασθενείς έλαβαν Etanercept κατά τη διάρκεια της 2ης 
φάσης της μελέτης, ιατροί και ασθενείς αγνοούσαν την αρχική τυχαία 
θεραπεία έως και το τέλος της μελέτης.
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•  Όλοι οι ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στη 
μελέτη είχαν κλινικά σταθερή κατά πλάκας ψω-
ρίαση, που αφορούσε σε πάνω από το 10% της 
επιφάνειας σώματος και ελάχιστη βαθμολογία 
PASI ίση με 10, που υποδηλώνει μέτρια προς 
σοβαρή ψωρίαση.

•  Οι ασθενείς της μελέτης δεν είχαν ανταποκριθεί 
ή είχαν αντένδειξη ή δυσανεξία σε περισσότερες από μία συστηματικές 
θεραπείες ή φωτοθεραπεία.

•  Οι ασθενείς δεν είχαν ενεργό σταγονοειδή, ερυθροδερμική ή φλυκταινώδη 
ψωρίαση.

•  Στους ασθενείς επιτρεπόταν η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών χαμηλής 
έως μέτριας ισχύος, στο τριχωτό της κεφαλής, τις μασχαλιαίες και βουβω-
νικές χώρες, κατά τη διάρκεια της μελέτης.
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αποτελεσματικότητα

Την εβδομάδα 12, πλήρης κά-
θαρση ή σχεδόν πλήρης κά-
θαρση, όπως υπολογίζεται με 
βάση τη Συνολική Εκτίμηση του 
Ασθενή από τον ιατρό του (PGA), 
επιτεύχθηκε στο 38,5% των α-
σθενών που έλαβαν Etanercept 
σε σχέση με το 4,3% των ασθε-
νών που ανήκαν στην ομάδα 
placebo.

Πλήρης κάθαρση ή σχεδόν πλήρης 
κάθαρση (βαθμολογία 0 ή 1) κατά PGA*

Βελτίωση στη συνολική βαθμολογία DLQI

Μέση % βελτίωση στη βαθμολογία PASI
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PGA: Physician Global Assessment

αποτελεσματικότητα

Την εβδομάδα 24, βελτίωση 
στη βαθμολογία PASI κατά 
100% επιτεύχθηκε στο 11,1% 
των ασθενών που έλαβαν 
Etanercept 50mg 1 φορά ε-
βδομαδιαίως καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θεραπείας έναντι 
του 5,6% εκείνων που έλα-
βαν placebo και ακολούθως 
Etanercept.

12 ασφάλεια13

•  Το Etanercept σε δόση 50mg 1 φορά εβδομα-
διαίως ήταν καλά ανεκτό κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας των 24 εβδομάδων.

•  Η επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών δεν ήταν 
στατιστικώς σημαντικά διαφορετική μεταξύ των 
ομάδων του Etanercept (2,1%) και του placebo 
(6,5%) κατά τη διάρκεια της διπλής-τυφλής φάσης 
της μελέτης.

•  Κατά τη διάρκεια των 24 εβδομάδων θεραπείας 
με Etanercept 50mg 1 φορά εβδομαδιαίως δεν 
αναφέρθηκαν θάνατοι, σοβαρές λοιμώξεις, ευ-
καιριακές λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένης της 
φυματίωσης, απομυελινωτικές νόσοι, αιματο-
λογικές ή ηπατικές ανωμαλίες, ούτε κάποια νέα 
ζητήματα ασφάλειας.
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•  Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης επιτεύ-
χθηκε, καθώς σημαντική βελτίωση παρατη-
ρήθηκε στους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία με Etanercept 50mg 1 φορά 
εβδομαδιαίως, έναντι εκείνων που έλαβαν 
placebo τις πρώτες 12 εβδομάδες.

•  Σημαντικός έλεγχος της νόσου επιτεύχθηκε 
στα 3/4 περίπου των ασθενών που έλαβαν 
Etanercept 50mg 1 φορά εβδομαδιαίως για 
24 εβδομάδες.

•  Oι ανταποκρίσεις κατά PASI μετά από 24 
εβδομάδες θεραπείας με Etanecept 50mg 1 
φορά εβδομαδιαίως ήταν μεγαλύτερες από 

εκείνες που έχουν αναφερθεί για το Etanercept 
25mg 2 φορές εβδομαδιαίως σε προηγού-
μενες μελέτες1-3.

•  Το Εtanercept επίσης παρουσίασε στατιστικά 
και κλινικά σημαντική βελτίωση στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών, σύμφωνα με τη βαθμο-
λογία κατά DLQI.

•  Το Etanercept 50mg 1 φορά εβδομαδιαίως 
είχε ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας στους 
ασθενείς με ψωρίαση. Δεν αναφέρθηκε κανέ-
να περιστατικό ευκαιριακής λοίμωξης, όπως 
φυματίωση.
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