
Το κείμενο αποτελεί ελεφθερη μετάφραςη τησ περίληψησ τησ δημοςιευμζνησ μελζτησ 
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλήρεσ άρθρο 

Αποτελεί επίςησ εφρημα  μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά θζμα καταςταλαγμζνησ γνϊςησ 
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφική ενημζρωςη και όχι απαραίτητα  ςφςταςη για την καθημζρα κλινική πράξη 
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Στο τεφχοσ Σεπτεμβρίου του ARD, 2 άρθρα αναφέρονται ςε 2 νέουσ βιολογικοφσ παράγοντεσ 

με αναςτολή τησ IL-6  

 

To πρϊτο αφορά το olokizumab (OKZ) (humanised anti-IL6 monoclonal antibody) ςε μια 12 

εβδομάδων φάςησ ΙΙb μελζτη με 221 αςθενείσ με ΡΑ και αποτυχία ςε αντι-TNF-α, με 9 

θεραπευτικζσ ομάδεσ (ςε διάφορεσ δόςεισ και ςχήματα), μια εκ των οποίων λάμβανε 8 

mg/kg tocilizumab (TCZ) Q4W. Το φάρμακο ςχετίςτηκε με ςημαντική μείωςη του 

DAS28(CRP) με αποτελεςματικότητα και αςφάλεια παρόμοια του tocilizumab (1) 

 

Το δεφτερο άρθρο αφορά το sarilumab (fully human anti-interleukin 6 receptor α (anti-IL-

6Rα) monoclonal antibody) ςε 306 ΡΑ αςθενείσ και αποτυχία ςε ΜΤΧ, με 5 διαφορετικά SC 

ςχήματα, για 12 εβδομάδεσ. Το φάρμακο φάνηκε να βελτιϊνει τα ςημεία και ςυμπτϊματα 

τησ νόςου, με προφίλ αςφάλειασ (λοιμϊξεισ, ουδετεροπενία, τρανςαμινάςεισ, λιπίδια) 

παρόμοιο αυτοφ των αναςτολζων τησ Il-6. Η δόςη των 150 mg και 200 mg /2 εβδ 

«προκρίνεται» για την φάςη ΙΙΙ (2)  

 

Δείτε τον τρίτο IL-6 αναςτολζα (sirukinumab) ςτο EREnews (29/4/14):  

http://www.ere.gr/_newsletter_news/29042014_1.pdf 
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