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Safety and efficacy of ofatumumab in relapsing-remitting multiple 

sclerosis: A phase 2 study 

: دراسة في عالج مرض التصلب اللويحي الهاجع الناكس ( فيofatumumabفعالية عقار )سالمة و

 المرحلة الثانية.

 CD20لـ ولى التي تبحث في سالمة وفعالية األضداد وحيد النسيلة البشرية نعرض الدراسة األ :الهدف 

(ofatumumab )الناكسالهاجع التصلب اللويحي  مرض في عالج. 

. تلقى المرضى جرعتين placebo ـلف  غ   وهمي بعقار مقارنةفي دراسة عشوائية, مزدوجة التعمية,  :الطريقة

الوهمي  و جرعتين من العقارأ( ملغ 011أو  ملغ 011, ملغ 011عبر الوريد )  ofatumumab من العقار

تم التبديل بين المجموعتين ليتلقى  أسبوعا   42الجرعة الثانية. بعد واألولى سبوعين بين الجرعة بفاصل أ

 الفعالية.من ثم تم تقييم السالمة ووالمعاكس  العالجالمرضى 

 ومن ثم ofatumumabمريضا ( أخذوا  42إلى مجموعتين: األولى ) عشوائيا   مريضا   03تم تقسيم  :النتائج

 02 أكمل الدراسة .ofatumumab ومن ثممي العقار الوهمريضا ( أخذت  04والثانية ) العقار الوهمي

عفات ملغ من الدراسة بسبب المضا 011المجموعة التي تلقت جرعة ن من , حيث انسحب مريضامريضا  

عند . ظهرت بعض التفاعالت الدوائية العقار سالمةغير متوقعة فيما يتعلق بشارات الجانبية. لم تظهر هناك أية إ

ي من . لم يظهر عند أللجرعة الثانية الحقن الثانيلكنها لم تظهر عند واليوم األول في  العقار وريديا   حقن

 ستضدات البشرية.للم أضداد بشرية المرضى أية

حيث تم تحديد ذلك عن طريق قياس البائية  اتيمفاويلالانتقائي في عدد  بانخفاضofatumumab ارتبط عقار 

بنسبة  يةدماغفعالية اآلفات ال ه تم تثبيطأن دراسة الرنين المغناطيسيت ثبتأكما  .+CD19تعبيرية المستضد 

)في جميع  ofatumumabعطاء أول جرعة من عقار إ بعداألولى  سبوعا  عشرين أو ربعخالل األ 99%

وهذا ما يمكن عزوه إلى هذا العقار حيث تم إيجاده  (p< 0.001 ) حصائيا  هو هام إنخفاض الجرعات( وهذا اال

للغادولينيوم في الزمن اآلفات الحديثة المعززة جميع جميع اآلفات الدماغية المرئية على المرنان سواء: ضمن 

األول, جميع اآلفات المعززة في الزمن األول وجميع اآلفات المرئية في الزمن الثاني سواء كانت جديدة أو 

 متوسعة.

سبوعين بين الجرعتين ألمع فاصل زمني  (ملغ 011 حتىجرعة ب)ofatumumab  عقارظهرلم ي   :الخالصة 

مرض عقار بشكل جيد عند المرضى المصابين بلا حّملتم ت بالسالمة كمابأية مشاكل غير متوقعة  ا  ارتباط

 رة سريريا  ب  ـالرنين المغناطيسي تقترح وجود فعالية معت البيانات المستقاة من. الناكسالهاجع التصلب اللويحي 

مزيد من االستكشاف للعقار ال. هذه النتائج تستدعي دراستها تالتي تم ofatumumabلجميع جرعات عقار 

 الهاجع الناكس. التصلب اللويحيمرض في عالج 



Objective: We present the first study to explore safety and efficacy of the human CD20 monoclonal antibody 

ofatumumab in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS).  

 

Methods: In this randomized, double-blind, placebo-controlled study, patients received 

2 ofatumumab infusions (100 mg, 300 mg, or 700 mg) or placebo 2 weeks apart. At week 24, patients 

received alternate treatment. Safety and efficacy were assessed. 

 

Results: Thirty-eight patients were randomized (ofatumumab/placebo, n = 26; placebo/ofatumumab, n = 12) 

and analyzed; 36 completed the study. Two patients in the 300-mg group withdrew from the study because of 

adverse events. No unexpected safety signals emerged. Infusion-related reactions were common on the first 

infusion day but not observed on the second infusion day. None of the patients developed human anti-human 

antibodies. Ofatumumab was associated with profound selective reduction of B cells as measured by 

CD19+ expression. New brain MRI lesion activity was suppressed (>99%) in the first 24 weeks 

after ofatumumab administration (all doses), with statistically significant reductions (p < 0.001) 

favoring ofatumumab found in new T1 gadolinium-enhancing lesions, total enhancing T1 lesions, and new 

and/or enlarging T2 lesions. 

 

Conclusions: Ofatumumab (up to 700 mg) given 2 weeks apart was not associated with any unexpected safety 

concerns and was well tolerated in patients with RRMS. MRI data suggest a clinically meaningful effect of 

ofatumumab for all doses studied. Results warrant further exploration of ofatumumab in RRMS. 
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