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Φαξαθηεξηζηηθά ησλ απηνθιεγκνλσδώλ λνζεκάησλ 

Επεηζόδηα απξόθιεηεο θιεγκνλήο 

Τπεξβνιηθή ή/θαη παξαηεηακέλε ελεξγνπνίεζε 

ησλ κεραληζκώλ ηεο θπζηθήο αλνζίαο 

Πξνθαινύληαη ζπρλά από γνληδηαθέο βιάβεο 

παξαγόλησλ ηεο θπζηθήο αλνζίαο 

ηηο γελεηηθέο βιάβεο κπνξεί λα επηθάζνληαη θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

ήκεξα σο απηνθιεγκνλώδε ζεσξνύληαη ηα λνζήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από απηόκαηα επεηζόδηα θιεγκνλήο  ρσξίο 

πςειό ηίηιν απηναληηζσκάησλ ή αληηγνλνεηδηθά Σ θύηηαξα 
Dinarello CA. Eur J Immunol 2011;41:1203-1217 
Martinon F. Immunol Rev 2010 Jan;233(1):218-32 



Τν θνηλό κνξηαθό 

ππόβαζξν 

απηώλ ησλ 

απηνθιεγκνλσδώλ 

λνζεκάησλ  

θαίλεηαη λα είλαη 

ν θνκβηθόο ξόινο 

ηεο IL-1β 



Νέα δεδνκέλα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηελ νπξηθή 

αξζξίηηδα ζηα 

απηνθιεγκνλώδε 

λνζήκαηα 



Drenth JPH, van der Meer JWM. N Engl J Med 2006;355:730–732 

Κξύζηαιινη 

Οπξηθνύ 

Μνλνλαηξίνπ 

Ελεξγνπνίεζε ηεο Καζπάζεο-1 

Φιεγκνλόζσκα 

Φιεγκνλή 

Πξνηενιπηηθή δηάζπαζε 

ηεο IL-1β 

Απειεπζέξσζε 

IL-1β 



Οη αζζελείο κε Οπξηθή Αξζξίηηδα ππνθέξνπλ 

από ρακειή πνηόηεηα δσήο 
Adapted from Khanna et al. Health and Quality of Life Outcomes 2012, 10:117 



Οη αζζελείο κε Οπξηθή Αξζξίηηδα πάζρνπλ ζπρλά 

από πνιιαπιά ζπλνδά λνζήκαηα 
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Οη πνιιαπιέο ζπλλνζεξόηεηεο απμάλνπλ ηηο αληελδείμεηο:  

>90% αζζελώλ είραλ αληέλδεημε ζε ΜΑΦ, θνξηηθνζηεξνεηδή 

Data for 478 patients in an observational study who were stratified for certainty of gout diagnosis as determined by American College of 
Rheumatology criteria. Exact percentages were not available for all drug classes in the study reference; values in some cases are estimates 
based on the published figure. Adapted with permission from Keenan RT, et al. Am J Med. 2011;124:155-63.  



Πνιινί αζζελείο κε Οπξηθή Αξζξίηηδα εκθαλίδνπλ 

πνιιαπιέο αληελδείμεηο ιόγσ ησλ ζπλλνζεξνηήησλ  

Οη αληελδείμεηο πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ππαξρνπζώλ ζεξαπεηώλ  

γηα ηελ νπξηθή αξζξίηηδα 
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Data for 478 patients in an observational study who were stratified for certainty of gout diagnosis as determined by American 
College of Rheumatology criteria. Adapted with permission from Keenan RT, et al. Am J Med. 2011;124:155-63.  



Θεξαπεπηηθό θελό ζηελ Οπξηθή Αξζξίηηδα; 

ε αζζελείο όπνπ νη ππάξρνπζεο ζεξαπείεο:1,2  

- Αληελδείθλπληαη ιόγσ ζπλλνζεξνηήησλ 

- Εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλε αλεθηηθόηεηα 

- Έρνπλ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα 

- Δελ εκπνδίδνπλ ηελ επαλεκθάληζε νμεηώλ θξίζεσλ 

Οη αζζελείο ζπλερίδνπλ λα ππνθέξνπλ από:2  

- εκαληηθή λνζεξόηεηα (πόλνη, δπζθακςία, αληθαλόηεηα)  

- Τπνβαζκηζκέλε πνηόηεηα δσήο 

 Αλάγθε γηα ζεξαπείεο πνπ λα αλαζηέιινπλ ηε 

θιεγκνλώδε αληίδξαζε πνπ πξνθαινύλ νη 

θξύζηαιινη MSU ρσξίο λα επηβαξύλνπλ πεξαηηέξσ 

ηελ ήδε βεβαξεκέλε πγεία ησλ αζζελώλ 

Η IL-1β απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν 

ζεξαπεπηηθό ζηόρν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

Οπξηθήο Αξζξίηηδαο1,3 

1So A. 2008; 2Fels E, Sundby JS. 2008; 3Sidiropoulos PI et al. 2008 



Πόζν ζεκαληηθή είλαη ινηπόλ ε αλαζηνιή  

ηεο δξάζεο ηεο IL-1 ζηελ 

Οπξηθή Αξζξίηηδα, 

θαη πνηόο ν ξόινο ηειηθά  

ησλ ζύγρξνλσλ αλαζηνιέσλ ηεο 

 

; 





Αλαζηνιείο ηεο IL-1 

Anakinra 

Canakinumab 

Rilonacept 



Anakinra 

Αναζςνδιαζμένορ ανθπώπινορ 
ανηαγωνιζηήρ ηος ςποδοσέα ηηρ IL-1. 
Διαθέπει από ηον εν γένει 
ανηαγωνιζηή για ηην πποζθήκη ενόρ 
αμινοξέωρ και παπάγεηαι με ηην 
αναζςνδιαζμένη DNA ηεσνολογία 
σπηζιμοποιώνηαρ καλλιέπγεια 
βακηηπιδίων E.Coli. 



To Anakinra ζηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα 

1 ππνδόξηα έλεζε                     (100 mg) ηελ εκέξα γηα 3 εκέξεο 

1. Open-label study: 10 αζζελείο κε αλζεθηηθή νπξηθή αξζξίηηδα 

    So A, et al. Arthritis Res Ther 2007;9(2):R28. 



To Anakinra ζηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα 

Mέζνο όξνο ζεξαπείαο κε Kineret:  3,2 εκέξεο 

2. Retrospective study:  

10 αζζελείο κε αλζεθηηθή νπξηθή αξζξίηηδα  
Chen Κ, et al. Semin Arthritis Rheum 2010;40:210-4. 



Retrospective Study: 

40 αζζελείο κε αλζεθηηθή Οπξηθή Αξζξίηηδα 
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Retrospective Study: 

40 αζζελείο κε αλζεθηηθή Οπξηθή Αξζξίηηδα 

Σπκπέξαζκα: 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο  

πσο ην Anakinra είλαη απνηειεζκαηηθό, ζρεηηθά θαιά αλεθηό  

γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ρνξήγεζεο ηνπ θαη κπνξεί  

λα απνηειέζεη κηα θαιή ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή ιύζε  

γηα αζζελείο κε αλζεθηηθή νπξηθή αξζξίηηδα νη νπνίνη δελ 

απαληνύλ ή παξνπζηάδνπλ αληεδείμεηο ζηελ θιαζζηθή ζεξαπεία.  

 

Παξόηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξπληηθά ζηεξίδνληαη κόλν  

ζε αλαδξνκηθέο κειέηεο θαη νπσζδήπνηε απηά πξέπεη  

λα επηβεβαησζνύλ ζην κέιινλ θαη από δηπιέο ηπθιέο 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί ε ηειηθή  

ζέζε ηνπ θαξκάθνπ ζηε ζεξαπεπηηθή θαξέηξα. 



Σπκπεξάζκαηα 

Εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ηνπ 

θαξκάθνπ 

 

 

 

 

Εθηόο επίζεκεο έλδεημεο  

(Off Label) 

ΤΔ 100mg / εκέξα γηα 3 εκέξεο 

ζηελ νμεία θξίζε ηεο Οπξηθήο 

Αξζξίηηδαο 



έλα πιήξσο αλζξώπηλν, εθιεθηηθό κνλνθισληθό  

IgG1 αληίζσκα έλαληη ηεο IL-1β  

Canakinumab 



 
• Πξνζδέλεηαη ζηελ αλζξώπηλε IL-1β κε 

πςειή ζπγγέλεηα 
 

• Μαθξά εκηδσή πιάζκαηνο: 21–28 κέξεο1 

 

• Δελ αιιειεπηδξά κε ηελ IL-1α ή ηνλ 
αληαγσληζηή ηνπ IL-1 ππνδνρέα (IL-1Ra) 
 

• Οθηώβξηνο 2009 έγθξηζε ΕΜΑ γηα ζεξαπεία 
ηνπ CAPS2,3 

 

• Φεβξνπάξηνο 2013 εγθξίζεθε από ηνλ 
ΕΜΑ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο νμείαο νπξηθήο 
αξζξίηηδαο 

 

• επηέκβξην ηνπ 2013 εγθξίζεθε από ηνλ 
ΕΜΑ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο SJIA 

 

 
Canakinumab: έλα πιήξσο αλζξώπηλν, εθιεθηηθό 

κνλνθισληθό IgG1 αληίζσκα έλαληη ηεο IL-1β  
CAPS, cryopyrin-associated periodic syndromes; FCAS, familial cold autoinflammatory syndrome; IL, interleukin; MWS, Muckle-Wells syndrome. 
1. Church LD, McDermott MF. Expert Rev Clin Immunol. 2010;6:831-41. 2. Ilaris® (canakinumab) Summary of Product Characteristics. Novartis Pharmaceuticals. October 
2011. 3. Ilaris® (canakinumab) Prescribing Information. Novartis Pharmaceuticals. October 2012. 4. Alten R, et al. Arthritis Res Ther. 2008;10:R67. 



Πνηνη αζζελείο κε Οπξηθή Αξζξίηηδα έρνπλ αλάγθε 

λα ιάβνπλ ζεξαπεία κε Canakinumab; 

Αζζελείο 
πνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλν αξηζκό θξίζεσλ / έηνο (≥3), θαη 

Δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

αγσγή κε ΜΣΑΦ/θνιρηθίλε/ 

θαη γηα ηνπο νπνίνπο  

δελ είλαη θαηάιιειεο  

νη επαλαιακβαλόκελεο 

ρξήζεηο 

θνξηηθνζηεξνεηδώλ  

 

Έρνπλ αληελδείμεηο  

ζε θαζηεξσκέλεο  

ζεξαπείεο ιόγσ ζπλνδώλ 

λνζεκάησλ 

ή 



Μειέηεο Φάζεο 2  
Σπλνπηηθά Δεδνκέλα Απνηειεζκαηηθόηεηαο & Αζθάιεηαο 
ULT, urate-lowering therapy. 
1. Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2011;70:1264-71. 2. So A, et al. Arthritis Rheum. 2010;62:3064-76.  

    Πξνθπιαθηηθή αγσγή ζε αζζελείο πνπ μεθηλνύλ ULT έδεημε πσο  

    ην canakinumab ≥50 mg ππεξέρεη ηεο θνιρηθίλεο1: 

• Ληγόηεξεο θξίζεηο* νπξηθήο αξζξίηηδαο/αζζελή ζπγθξηηηθά κε ηελ θνιρηθίλε 

• Ληγόηεξνη αζζελείο* εκθάληζαλ ≥1 θξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ θνιρηθίλε 

 

    Θεξαπεία ησλ νμεηώλ θξίζεσλ ην canakinumab 150 mg2: 

• Σαρύηεξε θαη κεγαιύηεξε αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν ζηηο νμείεο θξίζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ην αθεηνλίδην ηεο ηξηακζηλνιόλεο 40 mg ζε αζζελείο κε 

δύζθνια δηαρεηξίζηκε Οπξηθή Αξζξίηηδα 

• Μείσζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ θξίζεο νπξηθήο αξζξίηηδαο θαηά  94% 

ζπγθξηηηθά κε ην αθεηνλίδην ηεο ηξηακζηλνιόλεο 40 mg ζε 8 εβδνκάδεο 

 

    Σα πνζνζηά ΑΕ ήηαλ παξόκνηα γηα όιεο ηηο δόζεηο canakinumab θαη ζηηο δύν   

    θιηληθέο δνθηκέο θαη ζπγθξίζηκα κε ηεο θνιρηθίλεο θαη ηνπ αθεηνληδίνπ  

    ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηηο αληίζηνηρεο κειέηεο 

 



Μειέηεο Φάζεο 3  β-RELIEVED 
Τν Canakinumab ζε αζζελείο κε πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48 

Σηόρνο 
απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα ηνπ Canakinumab έλαληη ηνπ 
αθεηνληδίνπ ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ νμείαο 
θξίζεο θαζώο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θξίζεσλ 

Σρεδηαζκόο 

2 κειέηεο θάζεο 3, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, 24 εβδ. 

Πιεζπζκόο αζζελώλ (n=230, n=226)  

 ≥3 θξίζεηο νπξηθήο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 έληαζε πόλνπ ≥ 50mm VAS 

                αληελδείμεηο ή έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε ΜΑΦ, θνιρηθίλε 

Καηαιεθηηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 - κείσζε ηεο έληαζεο πόλνπ ζηηο 72 ώξεο 

 - ρξόλνο θξίζεο ζηηο 12 βδνκάδεο 



Μειέηεο Φάζεο 3  β-RELIEVED 
Τν Canakinumab ζε αζζελείο κε πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48 

Σρεδηαζκόο 

2 κειέηεο θάζεο 3, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, 24 εβδ. 

Πιεζπζκόο αζζελώλ (n=230, n=226)  

 ≥3 θξίζεηο νπξηθήο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 έληαζε πόλνπ ≥ 50mm VAS 

                αληελδείμεηο ή έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε ΜΑΦ, θνιρηθίλε 

Καηαιεθηηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 - κείσζε ηεο έληαζεο πόλνπ ζηηο 72 ώξεο 

 - ρξόλνο θξίζεο ζηηο 12 βδνκάδεο 

Σηόρνο 
απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα ηνπ Canakinumab έλαληη ηνπ 
αθεηνληδίνπ ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ 
νμείαο θξίζεο θαζώο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θξίζεσλ 



Μειέηεο Φάζεο 3  β-RELIEVED 
Τν Canakinumab ζε αζζελείο κε πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48 

Πιεζπζκόο αζζελώλ (n=230, n=226)  

 ≥3 θξίζεηο νπξηθήο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 έληαζε πόλνπ ≥ 50mm VAS 

                αληελδείμεηο ή έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε ΜΑΦ, θνιρηθίλε 

Καηαιεθηηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 - κείσζε ηεο έληαζεο πόλνπ ζηηο 72 ώξεο 

 - ρξόλνο θξίζεο ζηηο 12 βδνκάδεο 

Σηόρνο 
απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα ηνπ Canakinumab έλαληη ηνπ 
αθεηνληδίνπ ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ νμείαο 
θξίζεο θαζώο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θξίζεσλ 

Σρεδηαζκόο 

2 κειέηεο θάζεο 3, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, 24 εβδ. 



Μειέηεο Φάζεο 3  β-RELIEVED 
Τν Canakinumab ζε αζζελείο κε πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48 

Σρεδηαζκόο 

2 κειέηεο θάζεο 3, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, 24 εβδ. 

Καηαιεθηηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 - κείσζε ηεο έληαζεο πόλνπ ζηηο 72 ώξεο 

 - ρξόλνο θξίζεο ζηηο 12 βδνκάδεο 

Σηόρνο 
απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα ηνπ Canakinumab έλαληη ηνπ 
αθεηνληδίνπ ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ νμείαο 
θξίζεο θαζώο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θξίζεσλ 

Πιεζπζκόο αζζελώλ (n=230, n=226)  

 ≥3 θξίζεηο νπξηθήο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 έληαζε πόλνπ ≥ 50mm VAS 

      αληελδείμεηο ή έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε ΜΑΦ, θνιρηθίλε 



Μειέηεο Φάζεο 3  β-RELIEVED 
Τν Canakinumab ζε αζζελείο κε πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48 

Σρεδηαζκόο 

2 κειέηεο θάζεο 3, ηπραηνπνηεκέλεο, δηπιά ηπθιέο, 24 εβδ. 

Πιεζπζκόο αζζελώλ (n=230, n=226)  

 ≥3 θξίζεηο νπξηθήο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν 

 έληαζε πόλνπ ≥ 50mm VAS 

                αληελδείμεηο ή έιιεηςε αληαπόθξηζεο ζε ΜΑΦ, θνιρηθίλε 

Καηαιεθηηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 - κείσζε ηεο έληαζεο πόλνπ ζηηο 72 ώξεο 

 - ρξόλνο θξίζεο ζηηο 12 βδνκάδεο 

Σηόρνο 
απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα ηνπ Canakinumab έλαληη ηνπ 
αθεηνληδίνπ ηεο ηξηακζηλνιόλεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ νμείαο 
θξίζεο θαζώο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θξίζεσλ 



β-RELIEVED - REsponse in acute fLare and In prEVEntion of episoDes of re-flare in gout: A Randomized, Multicenter, Double-blind, Active-
controlled Study; TA, triamcinolone acetonide. 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48. 
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RELIEVED 

Τν Canakinumab ππεξέρεη ηνπ αθεηνληδίνπ ηεο 
ηξηακζηλνιόλεο ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ πόλνπ 



β-RELIEVED - REsponse in acute fLare and In prEVEntion of episoDes of re-flare in gout: A Randomized, Multicenter, Double-blind, Active-
controlled Study; TA, triamcinolone acetonide. 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48. 
  

Τν Canakinumab ππεξέρεη ηνπ αθεηνληδίνπ ηεο 
ηξηακζηλνιόλεο ζηελ πξόιεςε θξίζεσλ oπξηθήο αξζξίηηδαο 

Πξσηεύνλ 

θαηαιεθηηθό 

ζεκείν  

Ακετονίδιο  
τριαμσινολόνης 

Canakinumab 

Μειέηεο Φάζεο 3 - β-

RELIEVED 

85% 

60% 



β-RELIEVED - REsponse in acute fLare and In prEVEntion of episoDes of re-flare in gout: A Randomized, Multicenter, Double-blind, Active-
controlled Study; TA, triamcinolone acetonide. 
Schlesinger N, et al. Ann Rheum Dis. 2012;71:1839-48. 
  

Δεδνκέλα Αζθαιείαο 

Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ Canakinumab ήηαλ 

από ήπηεο έσο κέηξηεο θαη δελ αθνξνύλ εηδηθά 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα νξγάλσλ 

Κακία επθαηξηαθή ινίκσμε 

Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο (99.1%) δελ εκθάληζαλ 

ηνπηθέο αληηδξάζεηο 

 

2500 αζζελείο ζπλνιηθά / 250 παηδηαηξηθνί αζζελείο 



Σπκπεξάζκαηα 

Η νπξηθή αξζξίηηδα είλαη κηα ρξόληα, πνιππαξαγνληηθή,  

θιεγκνλώδεο αξζξνπάζεηα ε νπνία ππνβαζκίδεη 

ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ 

 

Η ΙL-1β παίδεη θνκβηθό ξόιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

λόζνπ απνηειώληαο έλαλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν 

ζεξαπεπηηθό ζηόρν 

 

Σν Canakinumab, ν κνλαδηθόο εγθεθξηκέλνο επηιεθηηθόο 

αλαζηνιέαο ηεο IL-1β, είλαη κηα απνηειεζκαηηθή  

θαη αζθαιήο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα 

ζηνρεπκέλν πιεζπζκό αζζελώλ. 

IL, interleukin; IL-1R, IL-1 receptor.  
1. Richette P, Bardin T. Lancet. 2010;375:318-28. 2. Terkeltaub R. Nat Rev Rheumatol. 2010;6:30-38. 3. Choi HK, et al. Ann Intern 
Med. 2005;143:499-516. 4. Martinon F. Curr Rheumatol Rep. 2010;12:135-41. 5. Dinarello CA. J Exp Med. 2005;201:1355-9. 6. 
Dinarello CA. N Engl J Med. 2009;360:2467-70. 



Σπκπεξάζκαηα 

Εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ηνπ 

θαξκάθνπ. 

 

Μνλαδηθόο αλαζηνιέαο ΙL-1 

κε επίζεκε έλδεημε ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ελήιηθσλ 

αζζελώλ κε ζπρλέο θξίζεηο 

Οπξηθήο Αξζξίηηδαο 

(ηνπιάρηζηνλ 3 επηζόδεηα ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο) νη νπνίνη 

δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηε 

ζπκβαηηθή ζεξαπεία. 



Είλαη κηα πξσηετλε ζύληεμεο, πξντόλ ηεο “Trap” 

ηερλνινγίαο, ζρεδηαζκέλν λα δεζκεύεη θαη 

λα εμνπδεηεξώλεη ηελ IL-1 πξηλ απηή δεζκεπζεί  

από ηνπο ππνδνρείο ηεο επηθάλεηαο ησλ θπηηάξσλ  

θαη επάγεη ηελ θιεγκνλή 

Rilonacept 



Pilot, non-randomised, single-blind, crossover, 14-week, study  

10 αζζελείο κε ρξόληα ελεξγό νπξηθή αξζξίηηδα 

 

PLACEBO 0-2 εβδνκάδεο 

ARCALYST (sc) 320 mg ηελ εβδνκάδα 2  &160 mg (o.w.) ηηο εβδνκάδεο 3-7 

 

Πόλνο (VAS) 

Terkeltaub R, et al. Ann Rheum Dis 2009;68(10):1613-7. 

To Rilonacept (IL-1 Trap - soluble receptor) 
ζηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα 



Α.  Phase 2, 16 weeks, randomized trial 
    ARCALYST Rilonacept 160 mg (sc) o.w.  vs Placebo 
    ε 83 αζζελείο κε ρξόληα νπξηθή αξζξίηηδα πνπ άξρηζαλ  
    αληηππεξνπξηραηκηθή ζεξαπεία 
 
 Μέζε κείσζε ησλ ππνηξνπώλ: 81% ηε 12ε εβδνκάδα  
 ζηελ νκάδα ηνπ Rilonacept έλαληη ηνπ Placebo 
 
 Schumacher HR, et al. [Abstract] Arthritis Rheum 2009;60(Suppl 10):1096. 

B.  2 RCTs 16 weeks   PRE-SURGE 1 study (North American)  
      PRE-SURGE 2 study (Global) 
  
 PRE-SURGE 1 study (240 αζζελείο ):  
    ARCALYST 160 mg (sc) vs  Placebo 
    Μέζε κείσζε ησλ ππνηξνπώλ / αζζελή  ηε 16ε εβδνκάδα: 
    80% (0,21 flares vs 1,06 flares, p<0,0001) 
 
 Tarrytown, NY: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; June 9, 2010. 

Δόζε:  160mg ΥΔ αλά εβδνκάδα 



Σπκπεξάζκαηα 

Εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ηνπ θαξκάθνπ 

 

 

 

 

 

Εθηόο επίζεκεο έλδεημεο (Off Label) 

ΤΔ 160mg / εβδνκάδα 

Γηα ηελ πξόιεςε ησλ θξίζεσλ 

ζε αζζελείο κε ρξόληα αλζεθηηθή 

λόζν πνπ αξρίδνπλ 

αληηππεξνπξηραηκηθή ζεξαπεία 



Σπκπεξάζκαηα 



Επραξηζηώ  

γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Γεώργιος Βοσβοτέκας 
Υπεύζσλος Ρεσκατοιογηθού Τκήκατος   

Β’  Παζοιογηθής Κιηληθής 

Γεληθής Κιηληθής                           Θεσσαιολίθε  


