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Είναι ασφαλή τα βιολογικά στην ψωρίαση;

Γ. XAΪΔΕΜΕΝΟΣ
Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη

1 Βιολογικοί παράγοντες - έλεγχος
 Infliximab Adalimumab
Έλεγχος FDA PPD και/ή CXR PPD και /ή CXR, CBC,
  ds-DNA
Προαιρετικός PPD και/ή CXR,  
 και β-HCG
 SGOT,SGPT,  
 Hep C serology, PPD και /ή CXR, 
 BUN, Cr  και β-HCG
 πριν την έναρξη. 
 Περιοδικά, CBC 
 και κλινικό FU 
 κάθε 3 μήνες

2 Efalizumab (Raptiva)
Ανεπιθύμητες ενέργειες
ϋ  Συμπτώματα τύπου οξείας γριππώδους συνδρομής: 

 Πονοκέφαλος            
 Ρίγος στις δύο
 Πυρετός πρώτες
 Μυαλγία ενέσεις :
 Έμετος  43% vs 27% pl
 Ναυτία  
ϋ  Θρομβοκυτταροπενία. 0.3% των ασθενών είχε 

PLT <52,000 
A. Gottlieb, JAAD 2006, δεδομένα 3 ετών          
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Έλεγχος FDA

Προαιρετικός

Efalizumab

Αιμοπετάλια αρχι-
κά- ανά μήνα Χ 3 
μήνες. Μετά ανά 
3μηνο

PPD και/ή CXR,
και β-HCG πριν την 
έναρξη

Etanercept

Κανείς

PPD και /ή CXR,
και β-HCG
SGOT,SGPT, Hep C 
serology, BUN, Cr 
πριν την έναρξη

Βιολογικοί παράγοντες - έλεγχος 

Efalizumab (Raptiva)

ϋ  Το 25-30% των ασθενών παρουσι-
άζουν βλατιδώδες εξάνθημα σε θέ-
σεις διαφορετικές από τις θέσεις της 
Ψωρίασης (λαιμός, καμπτικές επιφά-
νειες άκρων)

Αντιμετώπιση 
•  Συνέχιση του φαρμάκου χωρίς άλλη 

παρέμβαση ή με προσθήκη τοπικών 
στεροειδών. 

•  Δεν αποτελεί δείκτη μελλοντικής επι-
δείνωσης της νόσου 

Papp, JCMS 2005

4 Raptiva: ανεπιθύμητες 
ενέργειες τύπου ψωρίασης 

•  Επιδείνωση ή παρουσία νέων μορ-
φών της νόσου: 1-3% στις πρώτες 6-10 
εβδομάδες - 14% μετά από διακοπή 
του φαρμάκου

•  Η πιθανότητα εμφάνισης αντιστρόφως 
ανάλογη προς την ανταπόκριση στη 
θεραπεία (μόνο το 10% είχαν επιτύχει 
PASI 75) 

Carey JAAD 2006

5 Raptiva: αντιμετώπιση 
έξαρσης της ψωρίασης

•  Προσθήκη CyA ή MTX για 4-6 εβδομά-
δες ή σύντομη χορήγηση στεροειδούς 
ΕΔΜ ή από το στόμα (ειδικά εφόσον 
συνυπάρχει αρθραλγία ή αρθρίτις)

•  Πάντως, πρώτη εμφάνιση ή επιδεί-
νωση αρθρίτιδας είναι ασυνήθης (3% 
vs 3% pl).

                     Papp, Arch Derm Res, 2006

6 Raptiva: ανεπιθύμητες ενέργειες 
Κίνδυνος λοιμώξεων

•  Συνήθως μη ειδικές (αναπνευστικού)
•  Μόνο το 0.4% διέκοψε λόγω σοβαρής 

λοίμωξης
•  Κανείς θάνατος που ν’ αποδίδεται σε 

λοίμωξη δεν έχει αναφερθεί 
Δεδομένα 3ετίας, Lngley Clin Ther 2005 & 

δεδομένα σχημάτων με δόση 2 mg/kg,
 A. Gottlieb JAAD 2006

•  Δεν υπάρχει σύνδεση με αυξημένο 
κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων, 
HSV, VZV 
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Etanercept (Enbrel)

Άμεσες αντιδράσεις και λοιμώξεις   

(στους 3 μήνες, A. Gottlieb, JAAD 2006, 1374 ασθ.)

ϋ  Ερύθημα, οίδημα στο σημείο της ένεσης: 
8-11% (vs 6% pl)

ϋ   Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού (12%)  
όπως

Παραρρινοκολπίτις (3% με το placebo
Γριππώδης συνδρομή (2.5%)        

ϋ  Σοβαρές λοιμώξεις: 0.4% vs 1% pl

8 Enbrel

Μετά 3 έτη συνεχούς έκθεσης 
στο φάρμακο και τουλάχι-
στον 2 έτη με δόση 50 mg 
Χ δύο φορές την εβδομάδα 
δεν άλλαξε το profil ασφά-
λειάς του   

 Tyring, Lancet 2006  

Η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου φαίνεται δοσοε-
ξαρτώμενη αλλά η τοξικότητά 
του δεν είναι 

Leonardi 2003, Papp 2005

9 Enbrel

Ωστόσο από τη μακρόχρονη 
εμπειρία με το φάρμακο στη 
RA 25 mg/εβδ (8 έτη εμπειρίας, 
>300,000 ασθ. μέχρι Ιαν 2005) 
προέκυψαν:

ϋ  Ασυνήθεις περιπτώσεις Tb και

ϋ  Σπάνιες περιπτώσεις
• Απομυελινωτικής νόσου
• Παγκυτταροπενίας
•  Συμφορητικής καρδιακής ανε-

πάρκειας 

Papp, Arch Derm Res 2006

10 Infliximab (Remicade)

Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την έγχυση

ϋ  Οι πλέον συχνές (>1% των ασθ.)
• Ερύθημα προσώπου λαιμού σώματος (flushing) 
• Ναυτία

•  Συχνότερες στη δόση των 3 mg/kg από εκείνη των 5 
mg/kg (5.2 vs 3.4%, στους 3 μήνες)
Συνέχιση του φαρμάκου με premedication

•   Σοβαρές αντιδράσεις όπως δύσπνοια, σφίξιμο στο 
στήθος, υπόταση: 0.3% στους 6 μήνες

 Leonardi Poster AAD, 2007, 
Kalb, JAAD 2005
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Δεδομένα μακρόχρονης θεραπείας 
(Infliximab)

•  Μετά 1 έτος, τα ποσοστά λοιμώξεων ήταν τα 
ίδια στην ομάδα ελέγχου και pl 

Reich, Lancet 2005

•  Συγκριτικά με την ομάδα placebo, δεν υπήρχε 
αύξηση της θνησιμότητας ή σοβαρής λοί-
μωξης 

Gelfand AAD 2007, 1353 ασθ./334 pl

•  Προτιμότερη η αύξηση της συχνότητας χορή-
γησης από την αύξηση της δόσης 

Stern, J Rheum 2004 
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INF & Ανοσογονικότητα

•  Στο 60% των ασθενών δημι-
ουργούνται αντισώματα κατά 
του φαρμάκου

•  Όσο υψηλότερη η συγκέντρωση 
τόσο συντομότερη η διάρκεια 
απάντησης

•  Ταυτόχρονη χορήγηση ΑΝΚ 
αγωγής, όπως ΜΤΧ, μείωσε το 
ενδεχόμενο αυτό 

Baert NEJM 2003

13
Αντι-TNF και αντισώματα 
LE

ϋ  Δεδομένα από Ρευματοπάθειες

•  RA, INF: 64% ANA, 
13% DsDNA (IgA-M)  

•  ETN: 11% ANA, 
15% DsDNA (IgA-M)

ϋ  Συχνότητα
•  SPA>RA>CD
•   Μετά 9 μήνες παρακολούθησης, 

κανένα σύμπτωμα Λύκου 

de Rycke, Arthr Rheum 2003

14 Αντι-TNF και Συμφορητική 
Καρδιοπάθεια

•  Δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με 
CHF κατηγορίας III/IV κατά NYHA

•  Διακοπή του φαρμάκου εάν παρουσιασθούν 
νέα ή επιδεινωθούν τα συμπτώματα της CHF 

Chung, Circulation 2003
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Αντι-TNF και Νευρολογικές νόσοι

Κίνδυνος απομυελινωτικής νόσου
ϋ  Συχνότερο σύμπτωμα:

•  Παραισθησίες
•  Διαταραχές στην όραση (Οπτική νευρίτις;)
ϋ  Λιγότερο συχνά συμπτώματα:

•  Δυσαισθησίες, διαταραχή πνευματικής κατάστασης, κινητικές διατα-
ραχές

•  Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα υφέθηκαν με τη διακοπή 
του φαρμάκου

Mohan, Arthr Rheum 2001, Robinson Arthr Rheum 2001

16 Κακοήθεια και ψωρίαση

Φαίνεται πως πράγματι υπάρχει 
συσχέτιση
•  Σε Φιλλανδία & Δανία: Ο καρκίνος των συμπαγών οργά-

νων συχνότερος κατά 20% από το γενικό πληθυσμό

•  Σε Φιλλανδία & Δανία: Συχνότερα τα λεμφώματα και 
ΝΜSC

 Hannuksela JID 2000

•  Στο ΗΒ (UK): Στις ηλικίες >65 ετών ο κίνδυνος λεμφώ-
ματος είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από το γενικό 
πληθυσμό

 Gelfand Arch Derm 2003

17 Κακοηθείς νόσοι και βιολογικά

Efalizumab (Raptiva)

•  Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακοήθους 
νόσου

•  Υπάρχει αβεβαιότης σχετικά με τα NMSC

- 2.980 ασθενείς έως τον Απρ. 2006
-  Μέση διάρκεια παρακολούθησης: 8 μήνες

Leonardi, Dermatology 2006
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Κακοηθείς νόσοι  και 
Αντι-ΤΝF

Δεδομένα στη ψωρίαση: 
•  Καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση δεν έχει βρεθεί έως 
τώρα

Εμπειρία από τη χρήση τους 
στις Ρευματοπάθειες
•  PM μελέτη έδειξε πως από τα λίγα 

περιστατικά Λεμφώματος, αυτά 
που πιθανώς συνδέοταν με ΕΤΝ 
έπασχαν από RA ενώ εκείνα με 
INF έπασχαν από CD

- Χρόνος εμφάνισης: 2 μήνες

- Στις 2/26 περιπτώσεις το λέμ-
φωμα υφέθηκε με τη διακοπή 
της θεραπείας 

Brown Arthr Rheum 2002

19 Κακοηθείς νόσοι και INF-
ADA

•  Με την παρατεινόμενη χορήγηση 
δεν υπήρχε αυξημένη συγκέ-
ντρωση κακοηθειών

•  Αυτό εξηγείται από την πιθανή 
επιτάχυνση υποκλινικών κακο-
ηθειών κι όχι από την πρόκληση 
κακοήθειας

•  Μια στρατηγική καλύτερου ε-
λέγχου για υποκρυπτόμενη 
κακοήθεια πριν τη θεραπεία θα 
βελτιώσει το δείκτη αποτ/κινδ 

Bongartz, JAMA, 2006

20 Αντι-ΤΝF & Tb

•  Από τη χρήση στις Ρευματοπάθειες, 
είναι γνωστός ο κίνδυνος: 70 πε-
ριπτώσεις Tb μετά θεραπεία με INF 
(PM & FDA MedWatch δεδομέ-
να 3 ετίας 1998-2000, σύνολο 
ασθενών 147,000, 47/74 στη θερ. 
Εισόδου, 50% εξωπνευμονική, 
25% διάχυτη)

•  Τα περιστατικά υπό ΕΤΝ, ήταν 
λιγότερα και παρουσιάσθηκαν 
μεταγενέστερα (12 μήνες)

   Στις αρχικές διπλές / τυφλές με-
λέτες στην Ψωρίαση δεν διαπι-
στώθηκε διασύνδεση

21 Συμπεράσματα

•  Τα Βιολογικά φάρμακα αποδεικνύονται πως δεν έχουν 
αυξημένη τοξικότητα ακόμη και σε μακροχρόνια χο-
ρήγηση

•  Η εμφάνιση Βλατιδώδους εξανθήματος δεν αποτελεί 
λόγο διακοπής, ενώ η τυχόν έξαρση της Ψωρίασης με 
την Efalizumab αντιμετωπίζεται συνήθως με πρόσθετη 
αγωγή CyA ή MTX

•  Ο πιθανός κίνδυνος κακοηθειών με τα αντι-TNF προ-
λαμβάνεται με αρχικό έλεγχο

•  Ο κίνδυνος Tb με τα αντι-TNF ελαχιστοποιείται με τον 
έλεγχο και τη χημειοπροφύλαξη

•  Μη διακόπτετε τα Βιολογικά με την πρώτη δυσκολία 
– συζητείστε εάν χρειασθεί με κάποιον περισσότερο 
έμπειρο συνάδελφο

•  Η επαναχορήγησή τους ακόμη και σε προηγούμενη 
αποτυχία είναι δυνατή
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