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Eπιμέλεια: Α. ΜΑγΑλου
Ειδικευόμενη ιατρός Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, γ' Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
αφορούν 
• Ετανερσέπτη (Etanercept, Enbrel)
• Ινφλιξιμάμπη (Infliximab, Remicade)
• Εφαλιζουμάμπη (Efalizumab, Raptiva)
Έγκριση για χρήση στην ψωρίαση

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για κλινικές 
μελέτες 1990-2005
Βάση δεδομένων: EMBASE και Medline
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Ποιοι ασθενείς θεωρούνται 
κατάλληλοι
1. Σοβαρή νόσος:

PASI score >10 
ή BSA > 10%
ή DLQI > 10

2. Διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες
3. Nόσος ανθεκτική στη θεραπεία
4.  Υποψήφιος για συστηματική 

θεραπεία
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Kαι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις 
παρακάτω κατηγορίες:
•  Υψηλός κίνδυνος για την ανάπτυξη κλινικά σημαντικής 

φαρμακευτικής τοξικότητας και όπου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η κλασική θεραπεία*.

•  Μη ανταπόκριση στην κλασσική συστηματική 
θεραπεία**.

•  Νόσος ελεγχόμενη μόνο με επαναλαμβανόμενη 
ενδονοσοκομειακή αγωγή.

•  Σοβαρά συνυπάρχοντα νοσήματα που αποκλείουν 
τη χρήση συστηματικών παραγόντων, όπως η 
κυκλοσπορίνη ή η μεθοτρεξάτη.

•  Ερυθροδερμική ή φλυκταινώδης ψωρίαση.
•  Ψωριασική αρθρίτιδα που πληροί τα κριτήρια για 

θεραπεία της BSR.

*κλασική θεραπεία: ασιτρετίνη, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, 
NB-UVB, PUVA.
**βελτίωση του PASI score < 50% (ή BSA<50% ή DLQI< 5 
βαθμοί) μετά από 3 μήνες τουλάχιστον θεραπείας με δόσεις: 
κυκλοσπορίνη 2,5-5mg/kg/ημέρα, μεθοτρεξάτη 15mg/
εβδομάδα (max 15-30mg), ασιτρετίνη 25-50 mg/ημέρα, NB-
UVB > 350 συνεδρίες, PUVA > 150-200 συνεδρίες.

3 Οι βιολογικοί παράγοντες στοχεύουν 
1.  Τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων TNFa (etanercept, infliximab, 

adalimumab).
2.  Τ-λεμφοκύτταρα ή αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (efalizumab, ale-

facept).

4

Φαρμακολογία - Etanercept
•  Πρωτεΐνη σύντηξης: Fc τμήμα της ανθρώπινης IgG1 + Εξωκυττάρια 

περιοχή του ανθρώπινου υποδοχέα TNFa.
• Δεσμεύει το διαλυτό TNFa.
Δοσολογικό σχήμα: 25 ή 50 mg Χ 2 φορές/εβδομάδα υποδόρια.
Κλινική αποτελεσματικότητα (τα δεδομένα αφορούν στην ψωρίαση 
κατά πλάκας):

• Η αποτελεσματικότητα είναι δοσοεξαρτώμενη.
• Βελτίωση > 75% του PASI score (PASI 75).

1. μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας:
• 34% των ασθενών με δόση 25 mg Χ 2 φορές/εβδομάδα.
• 49% των ασθενών με δόση 50 mg Χ 2 φορές/εβδομάδα.

2. μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας:
• 44% των ασθενών με δόση 25 mg Χ 2 φορές/εβδομάδα.
• 59% των ασθενών με δόση 50 mg Χ 2 φορές/εβδομάδα.
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Φαρμακολογία - Etanercept ΙΙ
•  Επισήμως συνιστάται χρήση μέχρι 24 εβδομάδες/

κύκλο θεραπείας.
•  Σε περίπτωση επαναχορήγησης επιτυγχάνονται τα 

ίδια ποσοστά απόκρισης.
•  Χρόνος παρέλευσης μέχρι την εμφάνιση υποτροπής: 

70-91 ημέρες. Φαίνεται δοσοεξαρτώμενος.
•  Υποτροπή: πτώση κατά 50% της επιτευχθείσας 

βελτίωσης του PASI score μετά από 24 εβδομάδες 
θεραπείας.

•  11% των ασθενών με PASI 75 μετά από 24 
εβδομάδες θεραπείας παρέμεινε σε ύφεση μετά από 
ένα έτος.

•  Τεκμηριωμένη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
μέχρι 2 έτη.
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Φαρμακολογία - Infliximab
•  Χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα (ανθρώπινο + μύιο 25%) 

έναντι του TNFa.
•  Σχηματίζει σταθερά συμπλέγματα με όλες τις μορφές του 

διαλυτού και διαμεμβρανικού TNFa.

Δοσολογικό σχήμα: 5 mg/kg βάρους σώματος τις εβδομάδες 0, 
2, 6 και στη συνέχεια κάθε 8 εβδομάδες (5 ή 3 mg/kg). Η έγχυση 
γίνεται ενδοφλέβια εντός 2 ωρών.
Κλινική αποτελεσματικότητα (τα δεδομένα αφορούν στην ψωρίαση 
κατά πλάκας):
•  Έναρξη βελτίωσης εντός των πρώτων 2-4 εβδομάδων θεραπείας.
•  Μέγιστη βελτίωση μέχρι τη 10η εβδομάδα στην πλειοψηφία των 

ασθενών.
• 87% των ασθενών επιτυγχάνει PASI 75.

7 Φαρμακολογία - Infliximab ΙΙ
Χρόνος παρέλευσης μέχρι την εμφάνιση υποτρο-
πής μετά την επιτυχή θεραπεία επαγωγής:
• Μεγάλη διακύμανση.
•  Φαίνεται εξαρτώμενος από την αρχικά χορηγού-

μενη δόση:
1.  10 mg/kg: 73% διατηρεί βελτίωση 50% του 

PASI score
2.  5 mg/kg: 40% διατηρεί βελτίωση 50% του 

PASI score την εβδομάδα 26
•  Φαίνεται ότι με την επαναχορήγηση επί υποτρο-

πής δεν επιτυγχάνεται η ίδια αποτελεσματικότη-
τα όπως στην αρχική θεραπεία επαγωγής.

•  Συνιστάται η συνέχιση της τακτικής θεραπείας 
συντήρησης.
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Φαρμακολογία - Εfalizumab 
•  Ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της υπομονάδας CD11a του LFA-1 

των Τ-λεμφοκυττάρων.
•  Αναστέλλει πολλαπλά παθογενετικά στάδια στην ψωρίαση:

- ενεργοποίηση Τ κυττάρων.
-  διακίνηση Τ κυττάρων στο δέρμα.
-  προσκόλληση Τ κυττάρων στα κερατινοκύτταρα.

Δοσολογικό σχήμα: 
1 mg/kg βάρους σώματος (πρώτη δόση 0.7 mg/kg) υποδόρια, μία φορά/εβδομάδα Χ 
12 εβδομάδες. Συνέχιση της χορήγησης μόνο στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν.
Κλινική αποτελεσματικότητα:
•  Βελτίωση 75% του PASI score (PASI 75).
•  27% των ασθενών με δόση 1 mg/kg βάρους σώματος την εβδομάδα μετά από 12 

εβδομάδες θεραπείας.
•  Βελτίωση της απόκρισης με τη συνέχιση της χορήγησης.
•  Τεκμηριωμένη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα μέχρι 27 μήνες.

9 Φαρμακολογία - Εfalizumab ΙΙ 
•  Διακοπή της θεραπείας μετά από 12 εβδομάδες στους 

ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν.
•  30% των ασθενών διατηρεί βελτίωση τουλάχιστον 

50% του PASI score κατά τη 12η εβδομάδα μετά τη 
διακοπή της θεραπείας.

•  Η διακοπή της θεραπείας μπορεί να συνοδεύεται από 
επιδείνωση της ψωρίασης - ανάπτυξη ερυθροδερμικής 
ή φλυκταινώδους ψωρίασης.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες Αντι -TNF θεραπειών 
(Infliximab, Etanercept)
• Γενικά είναι καλά ανεκτές.
•  Ανησυχία κυρίως για λοιμώξεις και κακοήθεια.
•  Προηγηθείσα ή ταυτόχρονη ανοσοκατασταλτική 

θεραπεία και PUVA αυξάνουν τον κίνδυνο.
•  Άλλες πιθανές, σοβαρές τοξικές επιδράσεις: 

απομυελινωτική νόσος και καρδιακή ανεπάρκεια.
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Αλλεργικές αντιδράσεις 
- Σχηματισμός 
αντισωμάτων

Etanercept
•  Οι αντιδράσεις στο σημείο 

έγχυσης είναι η πιο συχνή 
παρενέργεια (10-20%), 
όπως ερύθημα, οίδημα και 
εκχύμωση. Υποχωρούν 
αυτόματα εντός 2-3 
ημερών. Εκδηλώνονται, 
συνήθως, κατά τον πρώτο 
μήνα της θεραπείας.

•  Αντισώματα έναντι της 
etanercept στο 6% των 
ασθενών. Υπάρχουν 
ελάχιστα δεδομένα για την 
κλινική σημασία τους.
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Αλλεργικές αντιδράσεις - 
Σχηματισμός αντισωμάτων

Infliximab

•  Αντιδράσεις κατά την έγχυση ή εντός 
1-2 ωρών από το τέλος της, μέχρι 20% 
των ασθενών.

•  Για ήπιες ή μέτριες αντιδράσεις: 
επιβράδυνση του ρυθμού έγχυσης ή 
προσωρινή διακοπή / συμπτωματική 
αγωγή με αντιισταμινικά, 

υδροκορτιζόνη, παρακεταμόλη.

•  Για πιο σοβαρές αντιδράσεις 
αντενδείκνυται η επαναχορήγηση της 
infliximab, χωρίς να αποκλείονται 
άλλοι αντι-TNF παράγοντες.

•  Αντισώματα έναντι της infliximab: δεν 
έχει τεκμηριωθεί η κλινική σημασία 
τους στην ψωρίαση. Σε άλλα νοσήματα 
σχετίζονται με πτωχότερη θεραπευτική 
έκβαση και ο κίνδυνος ανάπτυξής τους 
περιορίζεται με τη χορήγηση συνεχούς 
θεραπείας και την ταυτόχρονη 
χορήγηση μεθοτρεξάτης.

13 Σοβαρές λοιμώξεις

•  Άγνωστος ο 
πραγματικός 
κίνδυνος για σοβαρές 
λοιμώξεις.

•  Ταυτόχρονη θεραπεία 
με ανοσοκατασταλτικά 
ή ΗIV λοίμωξη 
ενδεχομένως αυξάνει 
τον κίνδυνο.

•  Πιθανή αναζωπύρωση 
φυματίωσης με αντι-
TNF παράγοντες, ιδίως 
infliximab – πιο συχνά 
εξωπνευμονική ή 
διάσπαρτη νόσος.

•  Ασθενείς με ενεργό ή 
ανεπαρκώς θεραπευ-
θείσα ΤΒ πρέπει να 
λάβουν αντιφυματική 
αγωγή πριν τη θερα-
πεία με αντι-TNF παρά-
γοντες.

14 Καρδιοαγγειακή νόσος

•  Οι αντι-TNF παράγοντες πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με 
σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ τάξη ΙΙΙ ή ΙV).

•  Οι ασθενείς με ηπιότερη νόσο πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά 
και η θεραπεία να διακόπτεται με την έναρξη νέων συμπτωμάτων ή την 
επιδείνωση προϋπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας.

Ταξινόμηση καρδιακών συμπτωμάτων ΝΥΗΑ:
•  Κανένας περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.
•  Μικρός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας (ήπια καρδιακή 

ανεπάρκεια).
•  Σημαντικός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας (μέτρια καρδιακή 

ανεπάρκεια).
•  Συμπτώματα συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και στην ηρεμία).
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Κακοήθεια

•  Τα δεδομένα μέχρι σήμερα δεν υποδεικνύουν αυξημένη συχνότητα 
κακοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των λεμφοϋπερπλαστικών 
νοσημάτων.

•  Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε PUVA αποτελούν ιδιαίτερη 
ομάδα κινδύνου.

16

Νευρολογική 
νόσος

•  Συσχέτιση αντι-
TNF παραγόντων 
με την ανάπτυξη 
ή την επιδείνωση 
απομυελινωτικής 
νόσου.

•  Η infliximab και η 
etanercept δεν πρέπει 
να χορηγούνται σε 
άτομα με ιστορικό 
απομυελινωτικής 
νόσου ή οπτικής 
νευρίτιδας και η 
θεραπεία πρέπει 
να διακόπτεται 
εάν αναπτυχθούν 
νευρολογικά 
συμπτώματα.
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ΑΝΑ και lupus-like 
syndromes

•  ANA και σπανιότερα anti-dsDNA 
μπορεί να αναπτυχθούν κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας.

•  Δε φαίνεται να σχετίζονται με 
συμπτώματα ή σημεία λύκου στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων.

•  Σύνδρομα που μοιάζουν με 
φαρμακευτικό λύκο έχουν 
αναφερθεί και συνήθως 
υποχωρούν με τη διακοπή της 
θεραπείας.
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Ηπατίτιδα

•  Έχουν αναφερθεί σπάνιες 
περιπτώσεις σοβαρών ηπατικών 
αντιδράσεων μετά τη θεραπεία 
με infliximab με εμφάνιση των 
συμπτωμάτων ή σημείων από 
2 εβδομάδες - 1 έτος μετά την 
έναρξη της θεραπείας.

•  Συνιστάται διακοπή της θεραπείας 
σε περίπτωση ίκτερου και/ή 
αύξησης των ηπατικών ενζύμων Χ 
5 φορές.

•  Η ασφάλεια των αντι-TNF 
παραγόντων σε ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα Β και C δεν είναι γνωστή 
- παραπομπή σε ηπατολόγο.

•  Οι πρόσφατες κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη χρήση 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 
στην περίπτωση ηπατίτιδας Β 
συστήνουν αντιιική θεραπεία πριν 
την έναρξη της αγωγής ή κατά 
τη διάρκεια, εφόσον αναπτυχθεί 
ηπατίτιδα.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες Efalizumab

•  Γενικά είναι καλά ανεκτή.
•  Τα δεδομένα μέχρι σήμερα δεν υποδεικνύουν αυξημένη συχνότητα κακοήθειας ή 

λοιμώξεων, αλλά χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.
•  Γριππώδης συνδρομή

- η πιο συχνή ΑΕ
-  κατά τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας
-  υποχωρεί την 3η ή 4η εβδομάδα θεραπείας.

• Θρομβοπενία
-  πολύ σπάνια (1/500-1/1.000 ασθενείς)
-  ο αριθμός των αιμοπεταλίων πρέπει να παρακολουθείται.
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Εξάνθημα

•  Οξύ, παροδικό, κνησμώδες, 
φλυκταινώδες.

•  Καμπτικές επιφάνειες, βραχίονες, 
τράχηλος, κορμός.

• 4η με 10η εβδομάδα.
•  Αυτοπεριοριζόμενο / τοπικά 

στεροειδή.

ΔΔ από έξαρση ψωρίασης

•  Παρατηρείται, κυρίως, σε ασθενείς 
που δεν αποκρίνονται ή με τη 
διακοπή της θεραπείας.

•  Απαιτείται συστηματική θεραπεία 
για 6 ως 8 εβδομάδες, συνήθως 
κυκλοσπορίνη (ταχεία δράση). 
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Επιλογή παράγοντα

•  Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες 
αποτελεσματικότητας.

•  Η infliximab είναι χρήσιμη όταν 
απαιτείται ταχύς έλεγχος της 
νόσου (π.χ. ερυθροδερμική ή 
φλυκταινώδης ψωρίαση), λόγω της 
πολύ ταχείας έναρξης δράσης και 
του υψηλού ποσοστού απόκρισης.

•  Για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 
αναζωπύρωσης ΤΒ ή με στοιχεία 
απομυελινωτικής νόσου, η efali-
zumab πρέπει να θεωρείται πρώτης 
εκλογής.

•  Για ασθενείς με σοβαρή, μη 
ελεγχόμενη ψωριασική αρθρίτιδα, 
η etanercept πρέπει να θεωρείται 
πρώτης εκλογής, όπως και όταν 
ληφθεί απόφαση για χρήση ενός 
αντι-TNF παράγοντα.
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Αντενδείξεις
• Κύηση ή θηλασμός
• Ενεργές λοιμώξεις. Υψηλού κινδύνου:

- χρόνια έλκη κνημών
-  επίμονες ή υποτροπιάζουσες 

λοιμώξεις αναπνευστικού
- ύπαρξη ουροκαθετήρα

• Λανθάνουσα ΤΒ*
•  Κακοήθεια ή προκαρκινικές 

καταστάσεις με εξαίρεση:
-  καρκίνος δέρματος (ΝΜ) που έχει 

αντιμετωπιστεί επαρκώς
-  κακοήθειες με διάγνωση και θεραπεία 

> 10 έτη
•  Απομυελινωτική νόσος*
•  Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια* 

(ΝΥΗΑ τάξη ΙΙΙ ή ΙV)

Σχετικές αντενδείξεις:
•  PUVA > 200 θεραπείες, ιδίως όταν 

ακολουθεί κυκλοσπορίνη
• HIV+
• HBV, HCV+

*Αφορά μόνο σε αντι-ΤΝF
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Παρακολούθηση ασθενών

Πριν την έναρξη της θεραπείας, κλινική 
εκτίμηση και εργαστηριακός έλεγχος που 
περιλαμβάνει:

• Γενική αίματος

•  Κρεατινίνη, ουρία, ηλεκτρολύτες, 
ηπατικά ένζυμα

• Ηπατίτιδα Β και C, HIV

• Γενική ούρων

•  Αυτοαντισώματα (ANA και anti-dsDNA). 
Αφορά μόνο σε αντι-ΤΝF.

• Ακτινογραφία θώρακα

•  Δερμοαντίδραση Mantoux

Στους 3 μήνες και μετά κάθε 3-6 μήνες, 
κλινική εκτίμηση και εργαστηριακός 
έλεγχος που περιλαμβάνει:

• Γενική αίματος*

•  Κρεατινίνη, ουρία, ηλεκτρολύτες, 
ηπατικά ένζυμα

• Γενική ούρων

*Για την efalizumab κάθε μήνα Χ 3 μήνες 
και μετά κάθε 3 μήνες.
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Επαρκής απόκριση στη 
θεραπεία

•  Ελάττωση κατά 50% ή 
περισσότερο του PASI score 
(ή BSA ή DLQI 5 βαθμοί) εντός 
3 μηνών από την έναρξη της 
θεραπείας.

Διακοπή θεραπείας
•  Όταν μετά από 3 μήνες δεν 

υπάρχει βελτίωση τουλάχιστον 
κατά 50% του PASI score (ή 
BSA ή DLQI 5 βαθμοί).

•  Ανάπτυξη σοβαρής ΑΕ:

-  Κακοήθεια ( εκτός από ΝΜ 
καρκίνο δέρματος)

-  Σοβαρή φαρμακευτική τοξική 
επίδραση

-  Κύηση (προσωρινή 
απόσυρση)

-  Σοβαρή λοίμωξη (προσωρινή 
απόσυρση)

-  Μείζονα χειρουργική 
επέμβαση (προσωρινή 
απόσυρση)

Δερμοαντίδραση 
Mantoux

•  Αναξιόπιστη (ψευδώς αρνητική) 
σε ανοσοκατεσταλμένους και/ή 
σε πάσχοντες από συστηματική 
νόσο.

•  ΒCG (με ακτινογραφία θώρακα 
= κ.φ. και αρνητικό ιστορικό 
για ΤΒ):

Ναι
•  Mantoux < 15mm καμία 

περαιτέρω ενέργεια
•  Mantoux > 15mm έλεγχος για 

ΤΒ

Όχι
•  Mantoux < 6mm καμία 

περαιτέρω ενέργεια
•  Mantoux > 6mm έλεγχος για ΤΒ

Παρακολούθηση για ΤΒ σε όλη τη 
διάρκεια της αντι-ΤΝF θεραπείας, 
έως και 6 μήνες μετά τη διακοπή 
της.
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