Vážená pani doktorka,
vážený pán doktor,
dovoľujem si s Vami zdieľať autorský
komentár k abstraktu z DDW 2021. Verím,
že Vás takéto stručné sprostredkovanie
informácií zaujalo a prijmete od nás
aj ďašie, ktoré pre vás spracujeme z
nasledujúcich významných kongresov.
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Názov: Udržanie remisie s tofacitinibom u pacientov s ulceróznou
kolitídou: Konečné výsledky analýzy subpopulácie z nezaslepeného
dlhodobého pokračovacieho klinického skúšania OCTAVE Open.
Pre vypočutie si komentára prvého autora, prosím, kliknite na baner
(video je v anglickom jazyku)
Maintenance of remission with tofacitinib
in patients with ulcerative colitis: Final results
of a subpopulation analysis from an open-label,
long-term extension study, OCTAVE Open

• Abstrakt prináša1 konečné údaje od 163 účastníkov programu klinického skúšania
OCTAVE, ktorí boli na konci OCTAVE Sustain v remisii a boli zaradení do nezaslepeného
pokračovacieho klinického skúšania tofacitinib 5 mg dvakrát denne.
• Remisia bola definovaná ako celkové Mayo skóre 2 alebo nižšie, bez individuálneho
podskóre presahujúceho 1 a subskóre krvácania z konečníka 0. Z týchto 163 účastníkov
dostalo 66 tofacitinibu 5 mg dvakrát denne v OCTAVE Sustain, 76 dostalo 10 mg dvakrát
denne a 21 dostalo placebo.
• Spolu 79 zo 163 pacientov prerušilo nezaslepené pokračovacie klinické skúšanie: 20
z dôvodu nežiaducich účinkov, okrem zhoršenia ulceróznej kolitídy, a 19 z dôvodu
nedostatočnej klinickej odpovede.
• Medzi účastníkmi, ktorí pokračovali, bola remisia zachovaná počas 36 mesiacov a
bola podobná bez ohľadu na dávku tofacitinibu v OCTAVE Sustain.
• Podobný vzorec bol pozorovaný pri endoskopickom zlepšení počas 36 mesiacov a klinickej
odpovedi počas 36 mesiacov.
• Podstatná časť pacientov, ktorí boli v remisi v 52. týždni OCTAVE Sustain, si v
nezaslepenom pokračovacom klinickom skúšaní zachovala účinnosť s tofacitinibom
5 mg dvakrát denne počas 36 mesiacov.
• Miera remisie a endoskopického zlepšenia u účastníkov, ktorí boli liečení tofacitinibom
10 mg dvakrát denne v OCTAVE Sustain a dávka bola znížená na 5 mg dvakrát denne v
nezaslepenom pokračujúcom klinickom skúšaní, bola podobná ako u účastníkov, ktorí boli
liečení tofacitinibom 5 mg dvakrát denne počas oboch.

Pre podrobné informácie o klinických skúšaniach Octave Induction I a II
a Octave Sustain kliknite TU
1. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative
colitis [supplementary appendix]. N Engl J Med. 2017;376:1723-1736.
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