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•  Ο πρώτος πεγκυλιωμένος παράγοντας κατά 
του TNF παρουσιάζεται σε δύο άρθρα

•  Δεδομένα επιβεβαιώνουν την αποτελεσμα-
τικότητα του Certolizumab Pegol στη θερα-
πεία της νόσου του Crohn

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια διαταραχή 
που προκαλεί φλεγμονή της γαστρεντερικής 
οδού, συνήθως στο τελευταίο τμήμα του λεπτού 

εντέρου (ειλεό) και στο παχύ έντερο (κόλον). Μαζί με 
την ελκώδη κολίτιδα, η νόσος του Crohn ανήκει στις 
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΦΝΕ)1. 

Οι ασθενείς με νόσο του Crohn μπορεί να υποφέρουν όλη 
τους τη ζωή, παρουσιάζοντας ένα συνεχή κύκλο εξάρσεων 
και υφέσεων της νόσου, η οποία εμφανίζει σημαντικές 
διαφορές από ασθενή σε ασθενή και της οποίας τα στάδια 
εξέλιξης και η σοβαρότητα ποικίλλουν. Σε κάποιους ασθενείς 
η νόσος παρουσιάζει αραιές εξάρσεις με περιόδους μεγά-
λων υφέσεων, ενώ σε άλλους οι κρίσεις είναι συχνότερες 
και πολύ πιο σοβαρές, χρήζοντας συχνά χειρουργικής ή 
νοσοκομειακής αντιμετώπισης. Λόγω του εξατομικευμένου 
χαρακτήρα της νόσου, καθίσταται δύσκολη η πρόβλεψη 
της μελλοντικής εξέλιξης κάθε ασθενή. 

Δύο κεντρικές κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ, που καταδει-
κνύουν την ασφάλεια και τη σταθερή αποτελεσματικότητα 
του certolizumab pegol στην αντιμετώπιση της μέτριας έως 
σοβαρής νόσου του Crohn, δημοσιεύθηκαν σε δύο άρθρα 
στο τεύχος της 19ης Ιουλίου της επιθεώρησης New England 
Journal of Medicine (NEJM). Το certolizumab pegol είναι ένα 
υπό μελέτη φαρμακευτικό προϊόν για τη θεραπεία της νόσου 
του Crohn και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό πεγκυλι-
ωμένο αντίσωμα Α κατά του TNF (παράγοντας νέκρωσης 
όγκου). Η πεγκυλίωση του certolizumab pegol επιτρέπει 
την υποδόρια χορήγησή του κάθε τέσσερις εβδομάδες, 
χωρίς προφανή ανάγκη για κλιμάκωση της δόσης. 

Τα αποτελέσματα των μελετών PRECiSE 1 και PRECiSE 2 
καταδεικνύουν ότι στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο πο-
σοστό ασθενών με μέτρια έως σοβαρή νόσο του Crohn πέ-
τυχε και διατήρησε κλινική ανταπόκριση με το certolizumab 
pegol, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Το certolizumab 
pegol χορηγήθηκε υποδορίως κάθε τέσσερις εβδομάδες για 
χρονικό διάστημα έως 26 εβδομάδων, με δόσεις εφόδου 
τις εβδομάδες 0, 2 και 4. Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν 
στην ανοικτή θεραπεία εφόδου με certolizumab pegol και 
συνέχισαν τη θεραπεία είχαν περισσότερες πιθανότητες 
για διατήρηση της ανταπόκρισης και της ύφεσης στις 26 
εβδομάδες, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο στη μελέτη PRECiSE 2. 

Ειδικότερα η PRECiSE 22 περιλάμβανε μια ανοικτή φάση 
θεραπείας εφόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν certolizumab pegol τις εβδομάδες 0, 2 
και 4. Οι ασθενείς που είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση 
την εβδομάδα 6, τυχαιοποιήθηκαν στη συνέχεια στη λήψη 
certolizumab pegol ή εικονικού φαρμάκου κάθε τέσσερις 
εβδομάδες (διπλά τυφλή θεραπεία) και αξιολογήθηκαν μέχρι 
την εβδομάδα 26. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 64% των 
ασθενών πέτυχαν κλινική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας εφόδου και ένας στατιστικά σημαντικός 
αριθμός ασθενών διατήρησε την ανταπόκριση έως την 
εβδομάδα 26 με το certolizumab pegol, σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο, ανεξαρτήτως των αρχικών επιπέδων C-
αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP). Επιπροσθέτως, περισσότεροι 
ασθενείς από την ομάδα που λάμβανε certolizumab pegol 
είχαν επιτύχει ύφεση της νόσου την εβδομάδα 26. Όπως 
διαπιστώθηκε και στην PRECiSE 1, οι ασθενείς που λάμβαναν 
certolizumab pegol παρουσίασαν επίσης βελτίωση στην 
ποιότητα ζωής βάσει του IBDQ. 

Κύριοι ερευνητές των μελετών ήταν ο William J. Sandborn, 
M.D., Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Mayo Clinic, 
Rochester, Μινεσότα, Η.Π.Α. (PRECiSE 1) και ο Καθηγητής Stefan 
Schreiber, Νοσοκομείο Γενικής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Schleswig-Holstein, Πανεπιστήμιο Christian 
Albrechts, Κίελο, Γερμανία (PRECiSE 2). 

«Υπάρχει ανάγκη για μια θεραπεία κατά του TNF, η οποία 
θα χορηγείται υποδορίως κάθε τέσσερις εβδομάδες σε 
σταθερή δόση για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νόσο του 
Crohn. Βάσει αυτών των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, 
το certolizumab pegol θα είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη 
στις θεραπευτικές μας επιλογές», δήλωσε ο Καθηγητής 
Schreiber, βασικός ερευνητής της μελέτης PRECiSE 2. «Η 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δύο αυτών μεγάλων 
πολυεθνικών μελετών στην επιθεώρηση New England 
Journal of Medicine επιτρέπει στους επαγγελματίες της 
περίθαλψης υγείας να εκτιμήσουν συλλογικά την αποτελε-
σματικότητα του πεγκυλιωμένου certolizumab pegol κατά 
του TNF στη θεραπεία ασθενών με νόσο του Crohn». 

Το προφίλ ασφάλειας και ανοχής του certolizumab pegol 
δεν διαφέρει από το αναμενόμενο για έναν παράγοντα κατά 
του TNF. Οι πιο συχνές ΑΕ που αναφέρθηκαν και στις δύο 
μελέτες ήταν η κεφαλαλγία, η ρινοφαρυγγίτιδα, ο βήχας 
και το κοιλιακό άλγος. 

Στην PRECiSE 1, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΣΑΕ) 
παρουσιάσθηκαν σε 10,3% των ασθενών που έλαβαν 
certolizumab pegol και σε 7,0% των ασθενών που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο. Το ποσοστό τοπικών αντιδράσεων από 
την ένεση ήταν χαμηλό (3,0%). Σοβαρές λοιμώξεις παρου-
σιάστηκαν σε 2% των ασθενών που έλαβαν certolizumab 
pegol έναντι ποσοστού κάτω από 1% των ασθενών που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Μόνο 8% των ασθενών που 
έλαβαν certolizumab pegol ανέπτυξαν ανιχνεύσιμα αντι-
σώματα κατά του certolizumab pegol. 

Στην PRECiSE 2, ΣΑΕ παρουσιάσθηκαν σε 7% των ασθε-
νών που έλαβαν certolizumab pegol κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας εφόδου και σε ποσοστό 6% των ασθενών που 
έλαβαν certolizumab pegol έναντι 7% των ασθενών που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια της διπλά τυφλής 
φάσης. Το ποσοστό τοπικών αντιδράσεων από την ένεση 
ήταν χαμηλό (2% κατά τη διάρκεια της θεραπείας εφόδου 
και 3% κατά τη διάρκεια της διπλά τυφλής θεραπείας με το 
certolizumab pegol έναντι 15% για το εικονικό φάρμακο). 
Σοβαρές λοιμώξεις παρουσιάσθηκαν σε 3% των ασθενών 
που έλαβαν certolizumab pegol έναντι ποσοστού κάτω από 
1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο κατά τη 
διάρκεια της διπλά τυφλής φάσης. Μόνο 9% των ασθενών 
που εντάχθηκαν στην αρχική φάση θεραπείας εφόδου 

ανέπτυξαν ανιχνεύσιμα αντισώματα κατά του certolizumab 
pegol κάποια στιγμή κατά την πορεία της μελέτης. 

Σε αντίθεση με τις τρέχουσες διαθέσιμες αγωγές, το 
certolizumab pegol δεν περιέχει την περιοχή Fc του αντι-
σώματος. Η περιοχή Fc σχετίζεται με πιθανή in vitro κυτ-
ταρική τοξικότητα. Το certolizumab pegol έχει υψηλή 
συγγένεια προς τον ανθρώπινο TNF-α, εξουδετερώνοντας 
εκλεκτικά τις παθοφυσιολογικές επιδράσεις του TNF-α. 
Την τελευταία δεκαετία, ο TNF-α αναδείχθηκε σε μείζονα 
στόχο της βασικής έρευνας και της κλινικής διερεύνησης. 
Αυτή η κυτταροκίνη διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο, μεσολαβώντας στην παθολογική φλεγμονή και η 
υπερβολική παραγωγή TNF-α έχει άμεση εμπλοκή σε ένα 
ευρύ φάσμα νόσων. 

Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών PRECiSE
Οι κλινικές μελέτες PRECiSE (PEGylated Antibody Fragment 

Evaluation in Crohn’s Disease), με χορηγό την UCB, αποτε-
λούν τη βάση για τις αιτήσεις έγκρισης του certolizumab 
pegol στις ρυθμιστικές αρχές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. 
Το παγκόσμιας εμβέλειας πρόγραμμα PRECiSE, το οποίο 
περιλαμβάνει δύο ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέ-
τες και δύο ανοικτές μελέτες για την παρακολούθηση της 
ασφάλειας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εκτενέστερα 
προγράμματα ανάπτυξης ενός παράγοντα κατά του TNF 
για τη θεραπεία της νόσου του Crohn, με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 1.300 ασθενείς. 

Εκτός από τις μελέτες PRECiSE 1 και 2, οι μελέτες PRECiSE 3 
και 4 είναι μακροχρόνιες, ανοικτές μελέτες για την εκτίμηση 
της μακροχρόνιας ασφάλειας και ανοχής του certolizumab 
pegol έως και για πέντε έτη. Τα πρώτα δεδομένα από τη 
μελέτη PRECiSE 3, τα οποία παρουσιάσθηκαν κατά την 
Εβδομάδα Νόσων του Πεπτικού 2007, έδειξαν ότι οι ασθε-
νείς που είχαν ανταποκριθεί στο certolizumab pegol στη 
μελέτη PRECiSE 2 διατήρησαν την ανταπόκριση έως και για 
18 μήνες με σταθερές δόσεις του φαρμάκου. 

Τα αποτελέσματα από δύο πρόσφατες μελέτες (RAPID 1 
και RAPID 2), τα οποία παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο EULAR 
2007, έδειξαν την κλινική αποτελεσματικότητα και ανοχή 
του certolizumab pegol στη ρευματοειδή αρθρίτιδα3,4. Η 
κατάρτιση του φακέλου για χρήση του certolizumab pegol 
στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας βρίσκεται 
σε εξέλιξη και η υποβολή του στις ρυθμιστικές αρχές των 
Η.Π.Α. και της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τα τέλη 
του 2007. 
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