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ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΣ
• Η βιβλιογραφία όσο αφορά την
χορήγηση Mabthera και Ro-Actemra
σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα
είναι ανύπαρκτη και μη
συμπερασματική !!

We describe the case of a man with severe PsA
with dramatic improvement after rituximab treatment
•
•
•

.

ME Perry,1MMChee,1WR Ferrell,1 J C Lockhart,2 R D Sturrock1
1 Centre for Rheumatic Diseases, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow,
Scotland, UK;
2 School of Engineering & Science, University of Paisley, Paisley, Scotland
UK

The clinical, immunological and radiological features of our
patient were characteristic for PsA and, according to the
CASPAR (for ‘‘classification criteria for psoriatic arthritis’’)
criteria, the diagnosis was established.
-The diagnosis of RA was excluded regarding clinical and
radiological characteristics, and negative tests for anti-CCP,
RF and absence of HLA-DRB1*04.
The efficacy of rituximab, associated with MTX, on joint
inflammation in our case suggests a role of B cells in PsA.

tocilizumab
• Our experience shows that
tocilizumab
• may be a good alternative for those
PsA patients
• with amyloidosis whose disease is
resistant to DMARDs
• or anti-TNFa therapy.
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Orencia(abatacept)

Use of abatacept in patients with
psoriatic arthritis

• four cases
• reports have been identified which
showed improvements in PsA
symptoms in three of the four
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Θετικά αποτελέσματα για το

Cimzia της στη Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ).

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 16 Φεβρουαρίου 2012 –
Η UCB ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει μέχρι το τέλος του 2012 να καταθέσει τον
απαραίτητο φάκελο προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές υγείας για την ένδειξη του Cimzia
(Certolizumab Pegol) στη Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ), μετά τα αποτελέσματα της μελέτης
φάσης 3, RAPID-PsA.
Τα αποτελέσματα από την RAPID-PsA φάσης 3 μελέτη αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας του Cimzia (Certolizumab Pegol) σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ψωριασική
αρθρίτιδα, ανέδειξαν κλινικά σχετική και στατιστικά σημαντική βελτίωση των σημείων και
των συμπτωμάτων της ΨΑ την εβδομάδα 12.
Κατά την αρχική ανάλυση της μελέτης δεν προέκυψαν νέα safety signals και οι
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν σύμφωνες με αυτές που έχουν
παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες με το Cimzia.

Μελέτη φάσης 3, RAPID-PsA,
του certolizumab pegol (CZP) στη
Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ)

• Πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων, φάσης 3
μελέτη 48 εβδομάδων

• Μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του certolizumab
pegol σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό ΨΑ
•

409 ασθενείς - 3 σκέλη



CZP 400 mg κάθε 4 εβδομάδες

 CZP 200 mg κάθε 2 εβδομάδες
 placebo

