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Στο τελευταίο τεύχος του “THE LANCET” δημοσιεύονται 2 μελέτες φάσης ΙΙ σχετικά 

με την δράση του filgotinib (εκλεκτικός αναστολέας JAK1)* σε ασθενείς με ενεργό 

ΨΑ ή ΑΣ .  

Στην πρώτη μελέτη (EQUATOR)1 , 131 ασθενείς με 

ενεργό ΨΑ (≥ 5 οιδηματώδεις  αρθρώσεις) και 

ανεπαρκή απόκριση σε τουλάχιστον 1 csDMARD, 

τυχαιοποιήθηκαν επιπρόσθετα σε filgotinib 200 mg ή  

placebo, μια φορά από το στόμα ημερησίως για  16 

εβδ.  

 Τη μελέτη ολοκλήρωσε το 92% των ασθ υπό filgotinib (placebo 97%) 

 Στο 80% υπό filgotinib επιτεύχθηκε απόκριση ACR20 (placebo 33%) 

 57% των ασθ υπό ενεργό φάρμακο είχε τουλάχιστον μια ΑΕ (placebo 59%) – 

πιο συχνά ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία.  

Στη 2η μελέτη (TORTUGA)2, 116 ασθενείς με ενεργό ΑΣ, 

παρά τη χορήγηση ≥ 2 ΜΣΑΦ,  τυχαιοποιήθηκαν σε 

filgotinib  200 mg ή placebo, από του στόματος, μία 

φορά  ημερησίως, για 12 εβδ.  

 95% των ασθενών υπό filgotinib και 90% υπό 

placebo ολοκλήρωσαν τη μελέτη 

 η μέση μεταβολή στο ASDAS από την έναρξη, για το filgotinib ήταν  −1·47 (SD 

1·04) ( −0·57 (0·82) στο εικονικό φάρμακο)  

 ΑΕ διαπιστώθηκαν σε παρόμοιο αριθμό ασθενών (18), με την 

ρινοφαρυγγίτιδα να είναι η πιο συχνή  
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(2) Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active ankylosing 

spondylitis (TORTUGA): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial, Désirée van der Heijde, 

Xenofon Baraliakos, et al. The Lancet, Volume 392, Issue 10162, 2018, Pages 2378-2387, 1–7 December 2018, 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32463-2. 

 

* Belgian-Dutch biotech company Galapagos NV 

 

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  

Αποτελεί επίσης εύρημα  ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 


