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Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset
kokeet uudella lääkkeellä antoivat
lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että
ensisijaisesti
etenevän
ms-taudin
oireiden hoidossa.
Uuden lääkkeen osoitettiin kolmessa kliinisessä kokeessa
vähentävän uusia oireita ja hidastavan taudin etenemistä.
Kolme tuoretta kliinistä tutkimusta osoittaa, että ocrelizumab
voi merkittävästi vähentää uusia pahenemisvaiheita
aaltoilevasti etenevää (RRMS) ms-tautia sairastavilla sekä
hidastaa ms-taudin etenemistä primaaristi progressiivista
(PPMS) ms-tautia sairastavilla.
Kansainvälinen tutkijaryhmä, johon kuuluivat Amit Bar-Or ja
Douglas Arnold Montrealin Neurologisesta Instituutista ja
McGillin yliopistollisesta sairaalasta, teki kolme kliinistä
koetta ocrelizumab-lääkkeellä. Kokeissa havaittiin, että
ocrelizumab voi merkittävästi vähentää uusia pahenemisvaiheita
ja hidastaa taudin kulkua sekä aaltoilevasti etenevää, että
ensisijaisesti etenevää ms-tautia sairastavilla.
Tutkimus 1:
732 ensisijaisesti etenevää (PPMS) ms-tautia sairastavaa
potilasta jaettiin kahteen ryhmään, joista toisen ryhmän
koehenkilöt saivat ocrelizumab-lääkettä (a humanized
monoclonal antibody that depletes CD20+ B cell) ja toiselle
ryhmälle annettiin lumelääkettä. Koehenkilöistä kaksi kolmesta
sai kokeiltavaa ocrelizumab-lääkettä.

120-viikon koejakson alussa ja lopussa mitatun kävelykokeen
perusteella lumelääkettä saaneen ryhmän tulos oli heikentynyt
keskimäärin 55.1 prosentilla testiä edeltäneestä tuloksesta ja
kokeiltavaa ocrelizumab-lääkettä saaneilla keskimäärin 38,9
prosentilla testiä edeltäneestä tuloksesta.
Lisäksi havaittiin, että lääkettä saaneilla koehenkilöillä oli
aivoissa vähemmän uusia leesioita, kuin lumelääkettä saaneen
ryhmän koehenkilöillä.

Tutkimukset 2 & 3
Kahdessa erillisessä tutkimuksessa lääkettä kokeiltiin aaltoilevasti etenevää
(RRMS) ms-tautia sairastavilla.Toisessa koeryhmässä oli 821 ja toisessa 835
koehenkilöä.

Molemmissa koeryhmissä koehenkilöt jaettiin satunnaisesti
kahteen testiryhmään, joista toisessa 50 prosentille
testattavista injektoitiin kolmesti viikossa kokeiltavaa
ocrelizumab-lääkettä ja 50 prosenttia koehenkilöistä sai
lumelääkettä.
Toisessa
koeryhmässä
testihenkilöille
injektoitiin joko nykyisin aaltoilevaan ms-tautiin yleisesti
käytettävää lääkettä (subcutaneous interferon-beta) tai

lumelääkettä.
Ocrelizumabia saaneessa testiryhmässä taudin pahenemisvaiheet vähenivät 46 %
suhteessa lumelääkettä saaneen ryhmän tuloksiin. Sekä 12- että 24-viikon
tutkimusjaksoilla ocrelizumab hidasti oireiden etenemistä ja vähensi aivojen
leesioita.
Toisessa koeryhmässä lääkettä saaneiden pahenemisvaiheet vähenivät 47 %
verrattuna placebo-ryhmän tuloksiin.
Haittavaikutukset
Tutkimusryhmä huomioi, että infuusion aiheuttamia reaktioita esiintyi 34,3
prosentilla

ocrelizumabia

saaneista

koehenkilöistä.

Ocrelizumab

ei

aiheuttanut vakavia infektioita sen enempää kuin muutkaan injektoitavat
lääkkeet, kuten interferonit. Neljällä ocrelizumabia saaneella ilmeni
pahempia sivuoireita. Vastaava yleisesti käytettävä lääke aiheutti vakavampia
sivuoireita kahdella. Tutkijaryhmä totesi, että ocrelizumabin tutkimusta on
jatkettava, jotta lääkkeen pitkäaikainen käyttö saadaan turvalliseksi.

”The results in patients with relapsing remitting MS not only
demonstrate very high efficacy against relapses, but also
underscore the important emerging role of B cells of the
immune system in the development of relapses,” says Bar-Or.
”While the results in patients with primary progressive MS
are more modest, they nonetheless represent the very first
successful trial in such patients, a breakthrough as primary
progressive MS now transitions from a previously untreatable
condition to one that can be impacted by therapy. It is an
important step forward in the field.”
These studies, funded by Roche, were published in the New
England Journal of Medicine on Dec. 21, 2016.
Lähde: ScienceDaily

Nykyisin aaltoilevaan ms-tautiin on useita lääkkeitä, jotka
voivat estää pahenemisvaiheita. Kanadalaisen tutkimuksen
mukaan nykyisin käytettävät lääkkeet eivät kuitenkaan vaikuta

taudin invalidisoivaan kehitykseen. Ensisijaisesti etenevään,
eli primaaristi progressiiviseen ms-tautiin ei tunneta
hidastavaa tai parantavaa lääkehoitoa, vaikka joitain oireita
voidaan helpottaa oireisiin liittyvillä lääkkeillä. Siinä
mielessä tämä tutkimus antoi lupaavia tuloksia.

