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Μελέτη
Σχεδιασμός Ασθενείς Διάρκεια Δοσολογικό Σχήμα

Chaudhari et al. 
Lancet. 2001

Φάσης II, τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη 
με placebo, μελέτη

N=33 10 εβδομάδες ελεγχόμενη με 
placebo, θεραπεία έως την εβδ.6. 

Infliximab 5 mg/kg ή 10 mg/kg ή placebo με IV 
έγχυση τις εβδομάδες 0, 2, 6.

Gottlieb et al.
JAAD. 2004

Φάσης III, τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με 
placebo, πολυκεντρική μελέτη

N=249 26 εβδομάδες ελεγχόμενη 
με placebo, θεραπεία έως την εβδ.6. 

Infliximab 3 mg/kg ή 5 mg/kg ή placebo με IV έγχυση 
τις εβδομάδες 0, 2, 6.

Reich et al.
Lancet. 2005

Φάσης III, τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη 
με placebo, πολυκεντρική μελέτη

N=378 66 εβδομάδες, ελεγχόμενη 
με placebo, θεραπεία έως την εβδ.24. 

Infliximab 5 mg/kg ή placebo με IV έγχυση τις εβδο-
μάδες 0, 2, 6 και έπειτα κάθε 8 εβδομάδες έως την 
εβδ.50. Οι ασθενείς με placebo έλαβαν infliximab 
από την εβδ.24. 

Menter et al.
JAAD. 2007

Φάσης III, τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη 
με placebo,  πολυκεντρική μελέτη 

N=835 66 εβδομάδες, ελεγχόμενη 
με placebo θεραπεία έως την εβδ.14. 

Infliximab 3 ή 5 mg/kg ή placebo με IV έγχυση τις 
εβδομάδες 0, 2, 6 και έπειτα κάθε 8 εβδομάδες ή «επί 
υποτροπής» έως την εβδ.50. Οι ασθενείς με placebo 
έλαβαν infliximab από την εβδ.16 (5 mg/kg τις εβδο-
μάδες 0, 2, 6 και έπειτα κάθε 8 εβδομάδες). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Το σύστημα ΤΝFa/ αντι-ΤΝFa 
Τι είναι ο TNFa

Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων ή 
TNFa (Tumor Necrosis Factor) είναι μια 
διαλυτή πρωτεΐνη μικρού μεγέθους 
(17kD), παραγόμενη κυρίως από τα ε-
νεργοποιημένα μακροφάγα. Θεωρείται 
ο κυριότερος διαμεσολαβητής της ο-
ξείας φλεγμονώδους απόκρισης. Τo 
όνομά του οφείλεται σε αρχικές πει-
ραματικές παρατηρήσεις κατά τις οποί-
ες η προσθήκη μικροβίων σε σάρκω-
μα προκαλούσε αιμορραγική νέκρω-
ση του όγκου. 

Ανήκει στην οικογένεια των κυττα-
ροκινών και διαδραματίζει κομβικό 
ρόλο στις φλεγμονώδεις - ανοσολο-
γικές αντιδράσεις. Στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (ΡΑ) εμφανίζεται σε υψη-
λά επίπεδα στον αρθρικό υμένα - υ-
γρό και στον ορό των ασθενών, η δε 
αύξησή του βαίνει παράλληλα με τη 
δραστηριότητα της νόσου και της αρ-
θρικής φλεγμονής. Το ίδιο σημαντι-
κό παθογενετικό ρόλο κατέχει στην 
ψωριασική αρθρίτιδα και στην ψωρί-
αση. Αυξημένα επίπεδα ανευρίσκο-
νται στις δερματικές βλάβες και στον 
αρθρικό υμένα. Τα TNFa διαγονιδιακά 
ποντίκια εμφανίζουν εκτεταμένες αρ-
θρικές διαβρώσεις παρόμοιες με αυ-

τές που εκδηλώνουν μερικοί ασθενείς 
με Ψωριασική Αρθρίτιδα. 

Ο TNFa δεσμεύεται και μπορεί να ε-
ξουδετερωθεί από τους λεγόμενους 
βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι εί-
ναι μονοκλωνικά αντισώματα ή πρω-
τεΐνες σύντηξης που προκαλούν ύφε-
ση της νόσου για το χρονικό διάστη-
μα που χορηγούνται. 

Βιολογική δράση του TNFa
Ο TNFa επιδρά σε κύτταρα, κυτταρο-

κίνες, μεσολαβητές φλεγμονής κ.λπ. 
Ασκεί τη βιολογική του δράση μέσω 
δύο διαφορετικών μεμβρανικών υπο-
δοχέων, του TNF-p55 και του TNF-p75. 
Οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται στην 
επιφάνεια των περισσοτέρων κυττά-
ρων του οργανισμού. Αποτελούνται 
από δύο ενιαία τμήματα, το εξωκυτ-
ττάριο στο οποίο προσδένεται ο TNFa 
και το ενδοκυττάριο που μεταφέρει το 
διεγερτικό σήμα στο κύτταρο. 

Η απόσπαση του εξωκυττάριου τμή-
ματος του υποδοχέα από την επιφά-
νεια του κυττάρου είναι δυνατόν να 
δώσει ελεύθερο διαλυτό κυκλοφο-
ρούντα υποδοχέα, ο οποίος δρα ως 
«φυσικός αναστολέας» του κυκλο-
φορούντος TNFa, παρεμποδίζοντας 
τη σύνδεσή του με τους κυτταρικούς 

υποδοχείς. Ο χρόνος ημισείας ζωής 
των διαλυτών υποδοχέων ανέρχεται 
σε λίγα μόλις λεπτά.

Η ενεργοποίηση των μεμβρανικών 
υποδοχέων από τον ΤΝFα επιδρά στο 
κύτταρο και μπορεί να οδηγήσει: α) σε 
έκφραση γονιδίων μέσω ενεργοποί-
ησης παραγόντων μεταγραφής (NF-
kB, ΑΡ-1), και β) σε κυτταρική από-
πτωση (προγραμματισμένο κυτταρι-
κό θάνατο).

Συνοπτικά, η δράση του TNFa περι-
λαμβάνει τα εξής:
•  Ενεργοποιεί πολλά κύτταρα εμπλε-

κόμενα στη διαδικασία της φλεγ-
μονής, όπως τα Τ και Β λεμφοκύτ-
ταρα, τα μακροφάγα και τους ινο-
βλάστες.

•  Αυξάνει την έκφραση (up regulation) 
άλλων κυτταροκινών όπως IL-1, IL-6, 
IL-8, IL-18 GM-CSF και της οστε-
οπρoτεγερίνης.

•  Διεγείρει την έκκριση χημειοκινών 
των λευκοκυττάρων από το ενδο-
θήλιο και τα μακροφάγα.

•  Αυξάνει την απελευθέρωση ελευ-
θέρων ριζών, μεταλλοπρωτεϊνασών, 
προσταγλανδινών και άλλων μεσο-
λαβητών της φλεγμονής. 

•  Διευκολύνει την προσέλκυση νέων 
κυττάρων στην εστία της φλεγμονής. 

Για την ακρίβεια, αυξάνει στα ενδο-
θηλιακά κύτταρα την έκφραση των 
μορίων προσκόλλησης.

•  Μεταβάλλει την υφή και το ρόλο 
του ενδοθηλίου, στρέφοντας την ι-
σορροπία μεταξύ πηκτικών - αντι-
πηκτικών μορίων υπέρ της πήξης, 
διεγείροντας την παραγωγή θρομ-
βομοδουλίνης.

•  Δρα ως ενδογενές πυρετογόνο στον 
υποθάλαμο και προκαλεί καχεξία 
(παλιά περιγραφόταν και ως καχε-
κτίνη).

•  Σε υψηλές συγκεντρώσεις, αλλάζει 
τον τόνο των αγγείων και μειώνει τη 
συσταλτικότητα της καρδιάς προκα-
λώντας shock.
Στην ενεργό ΡΑ και άλλες αρθρίτι-

δες, πληθώρα μελετών έδειξε ότι ο 
TNFa και ο υποδοχέας του υπερεκ-
φράζονται στον αρθρικό υμένα των 
ασθενών. Ανευρίσκεται δε σε αυξη-
μένα επίπεδα στο αρθρικό υγρό και 
στον ορό αντανακλώντας την ενεργό-
τητα της νόσου. Ο TNFa αποτελεί κε-
ντρικό θεραπευτικό στόχο στη ΡΑ και 
την ΨΑ. Με βάση τις προόδους στη 
βιοτεχνολογία, η δημιουργία βιολογι-
κών παραγόντων (μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων ή πρωτεϊνών σύντηξης) που 
αναστέλλουν ή απενεργοποιούν τό-

Βιολογικοί παράγοντες στην ψωρίαση
και στη ρευματοειδή και ψωριασική αρθρίτιδα
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σο τον διαλυτό όσο και τον δεσμευ-
μένο στον υποδοχέα του TNFa, στό-
χο έχουν να αποτρέψουν τις φλεγμο-
νώδεις διαδικασίες και την καταστρο-
φή των αρθρώσεων.

Επιπρόσθετα, ο TNFa εμπλέκεται 
στην παθολογία πολλών νοσημάτων, 
όπως: ελκώδης κολίτιδα, ψωρίαση, 
ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητι-
κή σπονδυλαρθρίτιδα, άσθμα, διαβή-
της, AIDS, σαρκοείδωση, αγγειίτιδα, 
νόσος Αδαμαντιάδη - Behcet, σύνδρο-
μο Sjogren, νόσος Still κ.ά.

Οι βιολογικές θεραπείες έχουν τρεις 
προοπτικούς στόχους:
α)  Την αντιμετώπιση της ανοσολογικής 

- φλεγμονώδους διεργασίας.
β)  Την πρόληψη ή την επιβράδυν-

ση των αρθρικών, δερματικών κα-
θώς και των δομικών-ακτινολογικών 
βλαβών (διαβρώσεων).

γ)  Τη βελτίωση της λειτουργικότητας 
και της ποιότητας ζωής του ασθε-
νούς.

O ΤΝF-α στόχος των 
βιολογικών θεραπειών

Όπως έγινε αντιληπτό, δικαιολογη-
μένα ο ΤΝFα είναι καθοριστικός μορι-
ακός στόχος των βιολογικών θεραπει-
ών. Η δέσμευσή του αναστέλλει την 
ενεργοποίηση των υπευθύνων ανο-
σοκυττάρων καθώς και την παραγω-
γή των ΙL-1, ΙL- 6, ΙL- 8 κ.ά. που συμ-
μετέχουν στον καταρράκτη των αντι-
δράσεων, οι οποίες οδηγούν σε αρ-
θρική φλεγμονή και αρθρικές διαβρώ-
σεις των ρευματικών νοσημάτων, ό-
πως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (PA), 
και ευθύνονται για τα συμπτώματα και 
την αναπηρία της νόσου.

Στη ΡΑ όλοι οι TNFa ανταγωνι-
στές έχουν μια θεραπευτική αποτε-
λεσματικότητα που φθάνει περίπου 
το 70%, όπως αυτή αξιολογείται από 
την κατά 20% βελτίωση των κριτη-
ρίων του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ρευματολογίας (ACR)7.

Οι βιολογικοί παράγοντες έχουν ε-
νοχοποιηθεί για αυξημένη πιθανότητα 
ανάπτυξης λοιμώξεων, μεταξύ των ο-
ποίων και η φυματίωση. Συνιστάται αυ-
ξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο 
ανάπτυξης κακοηθειών ή λεμφωμά-
των, έστω και αν από μεγάλα μητρώα 
καταγραφής ασθενών με αυτοάνοσα 
νοσήματα που λάμβαναν βιολογικούς 
παράγοντες δεν έχει τεκμηριωθεί κά-
ποια τέτοια συσχέτιση (Wolfe- Arthr. 
Rheum, TREAT Registry, Lichtenstein, 
Gastroenterology 2006). Άλλες δυνη-
τικά σοβαρές αν και σπάνιες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβά-
νουν, την ανάπτυξη συνδρόμου προ-

σομοιάζοντος του λύκου, νευρολογι-
κές διαταραχές ή επιδείνωση ήδη υ-
πάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας, 
γι’ αυτό και οι παραπάνω καταστάσεις 
αποτελούν αντένδειξη για τη χρήση 
των αντι-TNFa παραγόντων.

Δε συνιστάται η χορήγησή τους στην 
κύηση, στη γαλουχία και στις γυναί-
κες που βρίσκονται σε προετοιμασία 
εγκυμοσύνης ή προγραμματισμένης 
εγχείρησης, καθώς και σε περιπτώ-
σεις ενεργού ή λανθάνουσας λοίμω-
ξης. Η συγχορήγηση δύο βιολογικών 
παραγόντων δε συνιστάται. Περίοδος 
έκπλυσης ενός μηνός για τη μετάτα-
ξη του ενός βιολογικού παράγοντα σε 
άλλο κρίνεται εμπειρικά αναγκαία και 
επαρκής με βάση τους χρόνους ημί-
σειας ζωής των φαρμάκων.

Σε όλους τους βιολογικούς παρά-
γοντες, πριν από την έναρξη της θε-
ραπείας ο ασθενής θα πρέπει να υ-
ποβάλλεται σε ακτινογραφία θώρα-
κος και Mantoux για έλεγχο φυματί-
ωσης9. Σε περίπτωση λανθάνουσας υ-
πολειμματικής φυματίωσης, συνιστά-
ται η παράλληλη χορήγηση χημειο-
προφύλαξης (ισονιαζίδη 300mg p.o. 
για εννέα μήνες) ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη αναζωπύρωσή της.

Το σχετικά υψηλό κόστος των αντι-
TNFa παραγόντων δημιουργεί ερωτη-
ματικά για τη σχέση οφέλους/κόστους. 
Τελευταία η σχέση αυτή έχει υπολο-
γισθεί ως ιδιαίτερα ευνοϊκή σε μεγά-
λες φαρμακοοικονομικές μελέτες, όταν 
συνυπολογίζεται σε σχέση πάντα με 
το κόστος της νόσου αυτής καθεαυτής 
(απώλεια εργασίας, αναπηρία).

Οι διατιθέμενοι βιολογικοί παράγο-
ντες στην κλινική πράξη είναι τα αντί 
-TNFa μονοκλωνικά αντισώματα και 
ο υποδοχέας του TNF p75 ως πρω-
τεΐνη σύντηξης, που διακρίνονται κα-
τά σειρά εισαγωγής τους στην ελλη-
νική θεραπευτική πρακτική στην ιν-
φλιξιμάμπη (Remicade),  την ετανερ-
σέπτη (Enbrel) και την ανταλιμουμά-
μπη (Humira) αντίστοιχα. Παρακάτω 
περιγράφεται η ταυτότητα ενός εκά-
στου των βιολογικών παραγόντων 
που χρησιμοποιούνται στη ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα, την ψωρίαση και την 
ψωριασική αρθρίτιδα.

1. Ινφλιξιμάμπη (Remicade)
Η ινφλιξιμάμπη (ΙΝΦΛ) είναι από 

τους πρώτους αντι- TNFa βιολογικoύς 
παράγοντες. Πρόκειται για ένα χιμαιρι-
κό (ανθρώπινο και ζωικό) μονοκλω-
νικό ΙgG1k αντίσωμα που δεσμεύει 
το διαλυτό (κυκλοφορούντα) το δι-
αμεμβρανικό, καθώς και το δεσμευ-
μένο στον υποδοχέα του TNFa, με υ-

ψηλή χημική συγγένεια και ειδικότη-
τα, εξουδετερώνοντας τις βιολογικές 
δράσεις του1-5.

Ενδείκνυται για τη θεραπεία της ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδος (ΡΑ), της ψω-
ρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδος, 
της αγκυλωτικής σπονδυλίτιδας, της 
ελκώδους κολίτιδας, της νόσου του 
Crohn σε ενήλικες και με πρόσφα-
τη απόφαση του ευρωπαϊκού οργα-
νισμού φαρμάκων (ΕΜΕΑ – Ιούνιος 
2007) και σε παιδιά με σοβαρή vόσο 
Crohn ηλικίας 6-17 ετών. 

Σήμερα η ινφλιξιμάμπη θεωρείται ο 
πιο καλά μελετημένος αντι-TNFa πα-
ράγοντας, αφού έχει χρησιμοποιηθεί 
σε περισσότερους από 1.000.000 α-
σθενείς, αριθμός μεγαλύτερος από 
το άθροισμα της έκθεσης όλων των 
υπολοίπων βιολογικών παραγόντων 
μαζί.

Σε όλα τα νοσήματα, η ινφλιξιμάμπη 
συνδέεται με ένα σχετικά άμεσο θερα-
πευτικό αποτέλεσμα που εκδηλώνε-
ται με σημαντική μείωση των δεικτών 
φλεγμονής, άμεση ύφεση των σημεί-
ων και συμπτωμάτων στα ρευματικά 
νοσήματα, με σύγκλιση των συριγγί-
ων στα φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου και λεύκανση του δέρματος 
στην ψωρίαση. 

Όμως πολύ σημαντική είναι και η 
επίδραση του φαρμάκου στην ανα-
στολή της εξέλιξης της αρθρικής κα-
ταστροφής και στην επούλωση του 
εντερικού βλεννογόνου, που φαίνε-
ται να συνδέονται με καλύτερη πρό-
γνωση των αντίστοιχων νόσων μα-
κροχρόνια1-5.

Μηχανισμοί δράσης του 
φαρμάκου 
•  Αναστέλλει τη δράση του διαλυ-

τού TNFa.
•  Εξουδετερώνει τον δεσμευμένο με 

τον διαμεμβρανικό υποδοχέα του 
TNFa.

•  Προκαλεί λύση του κυττάρου, το ο-
ποίο παράγει TNFa μέσω καθήλω-
σης του συμπληρώματος (κυτταρο-
τοξικότητας εξαρτώμενης από το α-
ντιγόνο) και απόπτωσης1,6.

•  Δε δεσμεύει τον ΤΝFβ ή αλλιώς LT 
(λεμφοτοξίνη).

•  Μπλοκάρει τον ανοσολογικό καταρ-
ράκτη αναστέλλοντας την παραγω-
γή άλλων φλεγμονωδών κυτταρο-
κινών (IL-1, IL-6, IL-8).

•  Εμποδίζει την αγγειογένεση μέσω 
αναστολής του VEGF.

•  Επαναφέρει την ανοσολογική ομοι-
οστασία μέσω ανασταλτικής δράσης 
στα T-ρυθμιστικά κύτταρα (Valencia 
et al, Blood 2006).

Κλινικά αποτελέσματα-ενδείξεις1-

6,12

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεκρίθη 
για πρώτη φορά το 1999 για τη σο-
βαρή ενεργό Νόσο του Crohn παρου-
σία ή όχι συριγγίων. Από τότε, έχει λά-
βει έγκριση σε ένα ευρύ φάσμα χρό-
νιων φλεγμονωδών ανοσοεξαρτώμε-
νων παθήσεων, όπως είναι η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική 
σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριασική αρ-
θρίτιδα και η ελκώδης κολίτιδα, ενώ 
το 2005 εγκρίθηκε για τη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της ψωρίασης κα-
τά πλάκας.

Όπως και οι υπόλοιπες εγκεκριμέ-
νες για την ψωρίαση βιολογικές θε-
ραπείες, ενδείκνυται για τη θεραπεία 
της μέτριας προς σοβαρής ψωρίασης 
κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι 
απέτυχαν να ανταποκριθούν ή έχουν 
δυσανεξία ή αντένδειξη σε άλλη συ-
στηματική θεραπεία, περιλαμβανομέ-
νης της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρε-
ξάτης ή της PUVA.

 
Κλινική αποτελεσματικότητα 
στην ψωριασική αρθρίτιδα

Στις παρακάτω μελέτες φαίνεται η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της ινφλιξιμάμπης :

Η μελέτη IMPACT έδειξε γρήγορη 
και παρατεταμένη βελτίωση της αρ-
θρίτιδας για τουλάχιστον 2 έτη με πε-
ρισσότερο από το 60% των ασθενών 
να επιτυγχάνουν ανταπόκριση κατά 
ACR20. Στη μελέτη αυτή συμμετεί-
χαν 104 ασθενείς με ενεργό πολυαρ-
θρική ψωριασική αρθρίτιδα οι οποί-
οι έλαβαν 5 mg/kg infliximab ή εικο-
νικό φάρμακο κατά τις εβδομάδες 0, 
2, 6 και 14 (52 ασθενείς σε κάθε ομά-
δα). Από τη 16η εβδομάδα και έπει-
τα, οι ασθενείς που ελάμβαναν εικο-
νικό φάρμακο μεταπήδησαν στη λή-
ψη infliximab και κατόπιν ελάμβαναν 
όλοι οι ασθενείς 5 mg/kg infliximab 
κάθε 8 εβδομάδες μέχρι την εβδομά-
δα 46. Μετά τον πρώτο χρόνο της με-
λέτης, 78 ασθενείς συνέχισαν σε μία 
ανοικτή επέκταση μέχρι την εβδομά-
δα 98. Περισσότεροι από το 60% των 
ασθενών πέτυχαν ανταπόκριση κα-
τά ΑCR 20. 

Στη μελέτη IMPACT 2, η αποτε-
λεσματικότητα και η ασφάλεια του 
infliximab μελετήθηκαν σε 200 ασθε-
νείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα 
(≥ 5 διογκωμένες αρθρώσεις και ≥ 5 
ευαίσθητες αρθρώσεις). Σαράντα έξι 
τοις εκατό των ασθενών συνέχισαν με 
σταθερές δόσεις μεθοτρεξάτης (≤25 
mg/εβδομάδα). Κατά τη διάρκεια της 
διπλά-τυφλής φάσης των 24 εβδομά-
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δων, οι ασθενείς έλαβαν είτε 5 mg/
kg infliximab ή εικονικό φάρμακο τις 
εβδομάδες 0, 2, 6, 14 και 22 (100 α-
σθενείς σε κάθε ομάδα). Την 16η ε-
βδομάδα, 47 ασθενείς υπό εικονικό 
φάρμακο με <10 % βελτίωση από 
την αρχική κατάσταση και στον αριθ-
μό των διογκωμένων και των ευαίσθη-
των αρθρώσεων μεταφέρθηκαν σε έ-
φοδο με infliximab (πρώιμη απόδρα-
ση). Την εβδομάδα 24, όλοι οι ασθε-
νείς που έλαβαν θεραπεία με εικονι-
κό φάρμακο μετέβησαν σε έφοδο με 
infliximab. Η δοσολογία συνεχίστηκε 
για όλους τους ασθενείς μέχρι και την 
εβδομάδα 46. 

Η βελτίωση στην ομάδα ενεργού 
φαρμάκου τη 16η εβδομάδα κατά 
ACR 20, 50, και 70 ήταν 65%, 46% 
και 29% αντίστοιχα. 

H IMPACT 2 έδειξε ότι η θεραπευ-
τική αντιμετώπιση με το Infliximab ο-
δηγεί στην αναστολή της ακτινολογι-
κής εξέλιξης, με 84% των ασθενών 
να μην παρουσιάζουν καμιά πρόοδο 
των ακτινολογιών αλλοιώσεων στο 1 
έτος θεραπείας. Αντίστοιχα ήταν τα α-
ποτελέσματα όσον αφορά στη βελτί-
ωση της λειτουργικότητας στα επίπε-
δα του γενικού πληθυσμού, αλλά και 
στη θεαματική (>50%) μείωση της εν-
θεσίτιδας και της δακτυλίτιδας που δι-
ατηρούνταν 2 χρόνια μετά την έναρ-
ξη της θεραπείας.

Κλινική αποτελεσματικότητα 
στην ψωρίαση

Όμως σημαντική είναι η αποτελε-
σματικότητα του φαρμάκου και στο 
δερματικό εξάνθημα, όπως αυτό εί-
χε φανεί ήδη από τις μελέτες της ψω-
ριασικής αρθρίτιδας αλλά επιβεβαιώ-
θηκε ακόμα περισσότερο σε ασθενείς 
με ψωρίαση κατά πλάκας. 

Έτσι, μέσα από μία σειρά τυχαιο-
ποιημένων ελεγχόμενων με εικονικό 
φάρμακο μελετών (πίνακας 1), έγινε 
φανερό ότι η θεραπεία με Infliximab 
στη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση συν-
δέεται με
1)   Υψηλή αποτελεσματικότητα
•  >80% των ασθενών επιτυγχάνει PASI 

75 μέχρι την εβδ. 10
•  Περίπου 6 στους 10 ασθενείς επι-

τυγχάνουν βελτίωση του PASI score 
κατά 90%.

2) Ταχεία έναρξη δράσης
•  Σημαντικά ποσοστά ανταπόκρισης 

παρατηρούνται από τις 2 πρώτες ε-

βδομάδες θεραπείας.
3) Μακροχρόνιο έλεγχο
•  Το 73,6% των ανταποκριθέντων κατά 

PASI 75 την εβδ. 10, ανταποκρίνονται 
στο ίδιο επίπεδο* την εβδ. 50.

4) Βελτίωση της ποιότητας ζωής
•  Το 66% των ασθενών επιτυγχάνουν 

DLQI 0 ή 1 την εβδ. 50, βαθμολογία 
που σύμφωνα με την ταξινόμηση κα-
τά Hongbo (Hongbo Y, et al. J Invest 
Dermatol. 2005 Oct;125(4):659-
64), συνδέεται με μηδενική επίδρα-
ση της νόσου στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες5– 
Αντενδείξεις

Η ινφλιξιμάμπη έχει συσχετιστεί με 
την πρόκληση ήπιων λοιμώξεων, ό-
πως του ανώτερου αναπνευστικού, 
καθώς και σοβαρών λοιμώξεων. Οι 
σοβαρότερες λοιμώξεις όπως πνευ-
μονία ή σήψη, είναι σπανιότερες, γι’ 
αυτό και αντενδείκνυται το φάρμακο 
σε ασθενείς με οξεία, ενεργό ή χρό-
νια λοίμωξη.

‘Όπως και με τους άλλους βιολογι-
κούς παράγοντες, πριν από την έναρ-
ξη της θεραπείας ο κάθε ασθενής θα 
πρέπει να υποβάλλεται σε ακτινογρα-
φία θώρακος και Mantoux για έλεγ-
χο φυματίωσης9.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες πε-
ριλαμβάνουν κεφαλαλγία, εξάνθημα 
και σπανιότερα μείωση του αριθμού 
των λευκών αιμοσφαιρίων. Οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες που σχετίζονται με 
την ενδοφλέβια έγχυση είναι συνή-
θως ήπιες. Σε πρόσφατη δημοσίευ-
ση από το μητρώο καταγραφής ασθε-
νών με νόσο του Crohn που έλαβαν 
Infliximab (TREAT - Lichtenstein GR, et 
al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 
May; 4(5):621-30), μεταξύ 20.309 εγ-
χύσεων, ανεπιθύμητες ενέργειες κατά 
την έγχυση εμφανίστηκαν σε ποσοστό 
4,6%, ενώ μόλις 0,12% εξ’αυτών θε-
ωρήθηκαν σοβαρές και ήταν αιτία δι-
ακοπής του φαρμάκου. Οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες κατά την έγχυση μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν κνίδωση, κνη-
σμό, εξάνθημα, κεφαλαλγία, έξαψη, 
πυρετό, ρίγος, δύσπνοια ή ταχυκαρ-
δία. Για την αντιμετώπιση τέτοιων α-
ντιδράσεων συνιστάται η μείωση του 
ρυθμού χορήγησης και/ή η προσθή-
κη παρακεταμόλης ή κάποιου αντιϊ-
σταμινικού. 

Το ίδιο ισχύει και για την πρόληψή 
τους. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβα-
ρότερης εκδήλωσης, όπως συσφιγκτι-
κό προκάρδιο άλγος, υπόταση, βρογ-
χόσπασμος ή αναφυλαξία (συχνότητα 
1 τοις χιλίοις), η αντιμετώπιση απαι-

τεί άμεση διακοπή της ινφλιξιμάμπης 
και, αναλόγως της σοβαρότητας της 
κατάστασης, παρεντερική χορήγηση 
κορτικοειδών, αντιϊσταμινικών ή και 
αδρεναλίνης9.

Τέλος, έχουν αναφερθεί όψιμες ανε-
πιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν ξανά σε αγωγή με ΙΦΛ 
μετά από χρονικό διάστημα 2 έως 4 
ετών, 3-12 ημέρες μετά την έγχυση. 
Αυτές συνίστανται σε αρθραλγίες, μυ-
αλγίες, πυρετό, εξανθήματα, κνίδω-
ση, οίδημα χεριών-χειλέων και δυ-
σφαγία. 

Η χορήγηση ινφλιξιμάμπης τόσο 
στη νόσο του Crohn όσο και στη ΡΑ 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη α-
ντιχιμαιρικών αντισωμάτων HACA ή 
ATI σε ποσοστό 13% και 8,3% αντί-
στοιχα, τα οποία όμως δε φαίνεται να 
επηρεάζουν την κλινική ανταπόκρι-
ση, με την προϋπόθεση ότι το φάρ-
μακο χορηγείται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα.

Στη ΡΑ και την ΝC έχει φανεί ότι η 
συγχορήγηση μεθοτρεξάτης ή αζα-
θειοπρίνης ελαχιστοποιεί την πιθα-
νότητα ανάπτυξης HACA. Μάλιστα 
στη ΡΑ η συγχορήγηση ΜΤΧ σε δο-
σολογία 7,5-12,5mg αποτελεί θερα-
πεία εκλογής.

Επίσης, έχει περιγραφεί και ανάπτυ-
ξη anti-dsDNA αντισωμάτων, χωρίς ό-
μως κλινικές ενδείξεις συστηματικού 
ερυθηματώδους λύκου20.

Η διακοπή της θεραπείας με ΙΝΦΛ 
πιθανότατα μπορεί να προκαλέσει έ-
ξαρση της νόσου σε διάστημα 12-20 
εβδομάδων. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη 
η συνεχής χορήγηση του φαρμάκου, 
προκειμένου να διατηρηθεί το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα.

Δοσολογία
Το φάρμακο χορηγείται ενδοφλε-

βίως σε χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον 2 ωρών.

Η συνιστώμενη δόση για τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση της ρευματοει-
δούς αρθρίτιδας είναι 3-7,5 mg/Kg 
και οι εγχύσεις γίνονται στις εβδομά-
δες 0, 2, 6 και ακολούθως κάθε 8 ε-
βδομάδες.

Στις οροαρνητικές σπονδυλίτιδες (α-
γκυλοποιητική σπονδυλίτιδα) η συνι-
στώμενη δόση είναι 5 mg/kg στις ε-
βδομάδες 0, 2, 6 και στη συνέχεια κά-
θε 6 έως 8 εβδομάδες.
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Eικόνα 1α.'Ανδρας 49 ετών με εκτεταμένες δερματικές βλάβες, πάχυνση και υπερκεράτωση των 
ονύχων. β. Μετά από θεραπεία με infliximab (Remicade) εμφάνισε σημαντική βελτίωση.
Παν/μιο Ιωαννίνων, Drosos et al An Rheum D 2007.

Α β

Σχήμα 1. 
Οκτώ στους 
10 ασθενείς 
επιτυγχάνουν 
PASI-75 
μετά από 10 
εβδομάδες 
θεραπείας με 
Remicade.

*Ο δείκτης ACR 20, 50, 70 (American College of Rheumatology) ορίζεται ως το ποσοστό μείωσης των ευαίσθητων ή φλεγμαινουσών αρθρώσεων κατά 20%, 50% ή 70% και επιπλέον 
βελτίωση 20%, 50% ή 70% σε 3 από τα παρακάτω 5 κριτήρια: Εκτίμηση του πόνου από τον ασθενή, συνολικές εκτιμήσεις από τον ιατρό και τον ασθενή, (αυτοεκτίμηση του ασθενή 
για ανικανότητα) και μετρήσεις δεικτών οξείας φάσης (TKE, CRP).
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Ενδεχομένως η χορήγηση υψηλότε-
ρων δόσεων είναι πιο αποτελεσματική 
για μερικούς ασθενείς, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις συνιστάται η χορήγηση 
της ίδιας δόσης σε βραχύτερα των 8 
εβδομάδων χρονικά διαστήματα.

Αντίστοιχα για την ψωρίαση το εγκε-
κριμένο δοσολογικό σχήμα είναι 5mg/
Kg τις εβδομάδες 0, 2, 6 και ακολού-
θως κάθε 8 εβδομάδες.

Το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλε-
σμα επιτυγχάνεται με την προγραμ-
ματισμένη (κάθε 8 εβδομάδες) θερα-
πεία, αφού η επί υποτροπής χορήγη-
ση συνδέεται με μειωμένη θεραπευτι-
κή ανταπόκριση και παράλληλη αύ-
ξηση των ΑΕ, λόγω αυξημένης ανο-
σοποίησης.
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