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Εtanercept

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ
Ειδικευόμενος Δερματολογίας-Αφροσισιολογίας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή
Το etanercept είναι ένας διαλυτός TNF υπο-

δοχέας ο οποίος δεσμεύει και εξουδετερώνει 
τον TNF, μία κυτοκίνη η οποία παίζει ένα ση-
μαντικό ρόλο σε αρκετές φλεγμονώδεις ασθέ-
νειες όπως η αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn 
και η ψωρίαση. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αυ-
τός ο παράγοντας είναι εγκεκριμένος για τη 
θεραπεία ασθενών με μέτρια προς σοβαρή 
ψωρίαση η οποία δεν έχει ανταποκριθεί σε 
άλλες κλασικές συστηματικές θεραπείες ό-
πως PUVA, μεθοτρεξάτη και κυκλοσπορίνη ή 
αντενδείκνυνται ή όταν οι παραπάνω θερα-
πείες δεν είναι ανεκτές. (πίνακας 1)

Μηχανισμός δράσης
Φαρμακοκινητική

Το etanercept είναι μία πλήρως ανθρώπι-
νη διμερής πρωτείνη σύντηξης η οποία απο-
τελείται από σύντηξη του εξωκυττάριου υπο-
δοχέα του TNF-a και του σταθερού τμήματος 
(Fc) της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης G1. Το 
etanercept απορροφάται αργά από το σημείο 
της ένεσης.  Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα υ-
πολογίζεται ότι είναι περίπου 60%, ο μέσος 
χρόνος για τη μέγιστη συγκέντρωση είναι 51 
ώρες και ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 68 ώ-
ρες. Διανέμεται ευρέως στους ιστούς. Το προ-
φίλ συγκέντρωσης-χρόνου υποδηλώνει ότι η 
σταθερή κατάσταση επιτυγχάνεται πριν τις 12 
εβδομάδες, οι συγκεντρώσεις στον ορό μετά 
από χορήγηση 50mg δύο φορές την εβδομά-
δα είναι περίπου δύο φορές υψηλότερες από 
εκείνες που θα επιτυγχάνονταν με δόση 25 mg 
δύο φορές την εβδομάδα, και υπάρχει ελάχι-
στη έως μέτρια συσσώρευση του etanercept 
μετά από πολλαπλές δόσεις. Το etanercept 
προφανώς μεταβολίζεται από πρωτεολυτικές 
διεργασίες πριν να ανακυκλωθεί ή να απελευ-
θερωθεί στην χολή ή στα ούρα.

Φαρμακοδυναμική
Το etanercept αναστέλλει τη χημική δρα-

στηριότητα του TNF-a με ανταγωνιστική δέ-
σμευση της προφλεγμονώδους κυτοκίνης και 
προλαμβάνοντας τις αλληλεπιδράσεις με τους 
υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων. Η 
διμερής φύση του etanercept επιτρέπει τη δέ-
σμευση της πρωτεΐνης 2 ή δεσμεύοντας τον 
υποδοχέα, τα μόρια του TNF-a με μία πολύ 
υψηλή συγγένεια εμποδίζουν τις αλληλεπι-
δράσεις αυτών των μορίων με τους υποδο-
χείς στην επιφάνεια των κυττάρων.

Δοσολογία
ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ (εβδομάδες 0-12): 2x25mg ή 
2x50mg την εβδομάδα

ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (εβδομάδες 13-24):
•  Εάν το PASI μετά από 12 εβδομάδες είναι 

75 (ή το ελάχιστο PASI 50): 2x25mg εβδο-
μαδιαίως

•  Εάν το PASI μετά από 12 εβδομάδες δεν έ-
χει φτάσει στο 75 (ή το ελάχιστο PASI 50): 
2x50mg εβδομαδιαίως μέχρι τις 24 εβδο-
μάδες

Λόγω του ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
του etanercept στην ψωρίαση δεν έχει πλή-
ρως τεκμηριωθεί και οι υψηλές δόσεις μπο-
ρούν να συσχετιστούν με υψηλότερα επίπε-
δα ανοσοκαταστολής (δηλαδή κίνδυνο για 
σοβαρές λοιμώξεις, κακοήθειες), πρέπει να 
γίνει προσπάθεια να κρατηθούν οι αθροιστι-
κές δόσεις χαμηλά. Μία πρόσφατη μελέτη έ-
δειξε ότι το ποσοστό των ασθενών που αντα-
ποκρίθηκαν καλά στο etanercept μετά από 12 

εβδομάδες και ακολούθως χρησιμοποίησαν 
etanercept συνεχώς μέχρι την εβδομάδα 24 
ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό 
των ανταποκριθέντων στις 12 εβδομάδες, οι 
οποίοι έλαβαν θεραπεία μόνο στην εβδομά-
δα 16 ή 20 εάν χρειαζόταν λόγω υποτροπής. 
Πάντως οι συσσωρευμένες δόσεις ήταν χαμη-
λότερες στο σκέλος διακοπής της θεραπείας. 
Μία ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας 
προτείνει ότι η χρήση του etanercept ήταν 
περισσότερο αποδοτική μεταξύ ασθενών με 
κακή αρχική HRQoL και αυτών με υψηλό κίν-
δυνο νοσηλείας. Επίσης αυτή η μελέτη έδει-
ξε ότι η χαμηλής δόσης διαλείπουσα χορή-
γηση του etanercept είναι ουσιαστικά λιγότε-
ρο δαπανηρή από ότι η συνεχόμενη χαμηλή 
δοσολογία ή η διαλείπουσα χορήγηση υψη-
λής δόσης.

Αποτελεσματικότητα
Συνολικά οκτώ μελέτες μονοθεραπείας με 

etanercept πληρούσαν τα κριτήρια για να συ-
μπεριληφθούν στις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Πίνακας 1. Etanercept. Συγκεντρωτικός Πίνακας

Έγκριση για ψωρίαση Σεπτέμβριος 2004

Συνιστώμενος έλεγχος Γενική αίματος, ηπατικά ένζυμα, ΤΚΕ/CRP, κρεατινίνη ορού, 
ίζημα ούρων, τεστ κύησης, HBV/HCV, HIV (πριν τη θεραπεία), 
έλεγχος για φυματίωση, συμπεριλαμβανομένης ακτινογραφίας 
(πριν τη θεραπεία)

Συνιστώμενη αρχική δόση 2x25mg ή 2x50mg εβδομαδιαίως (εβδομάδες 0-12)

Συνιστώμενη δόση 
συντήρησης

2x25mg ή 2x50mg εβδομαδιαίως 

Κλινικά σημαντική βελτίωση 
αναμένεται μετά

Μετά 6-8 εβδομάδες

Ρυθμός ανταπόκρισης PASI 75 σε 33 ή 49% μετά 12 εβδομάδες (2x25mg ή 2x50mg 
εβδομαδιαίως αντίστοιχα)

Απόλυτες αντενδείξεις Εγκυμοσύνη, θηλασμός, ενεργείς λοιμώξεις, ενεργός 
φυματίωση, ενεργός χρόνια ηπατίτιδα Β, απομυελινωτικές 
νόσοι, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (τρίτου, τέταρτου 
βαθμού)

Σημαντικές παρενέργειες Τοπικές αντιδράσεις, σχηματισμός αποστημάτων, καταστολή 
Μ.Ο. (θρομβοπενία, απλαστική αναιμία, λευκοπενία, 
ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία), φαρμακευτικός 
ερυθηματώδης λύκος, απομυελινωτικές νόσοι, σοβαρές 
λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης, 
αιματολογικές και συμπαγείς κακοήθειες

Σημαντικές αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων

 Anakinra

Ειδικές θεωρήσεις Αύξηση βάρους
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Τέσσερις από αυτές χαρακτηρίστηκαν βαθ-
μού τεκμηρίωσης Α2, τρεις βαθμού τεκμη-
ρίωσης Β, και μία βαθμού τεκμηρίωσης C. 
Αυτό μεταφράζεται σε ένα συνολικό βαθμό 
τεκμηρίωσης 1.

Στην δεύτερη φάση της μελέτης συμμε-
τέχουν 57 ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν 
etanercept 25mg δύο φορές την εβδομά-
δα συγκριτικά με 55 ασθενείς που λαμβά-
νουν εικονικό φάρμακο, Gottlieb, (βαθμός 
απόδειξης Α2). Επιδεικνύουν ελάττωση στο 
PASI τουλάχιστον 75% για 30% των ασθενών 
στην ομάδα του etanercept συγκριτικά με το 
2% των ασθενών στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου μετά από 12 εβδομάδες. Μετά 
από 24 εβδομάδες η αναλογία των ασθενών 
που έδειξαν αυτή την μείωση στο αποτέλε-
σμα του PASI αυξήθηκε στο 56% στην ομά-
δα του etanercept συγκριτικά με το 5% στην 
ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Σε μία μελέτη με 672 ασθενείς, οι Leonardi 
και συνεργάτες, (βαθμός τεκμηρίωσης Α2) α-
πέδειξαν ένα PASI 75 στο 14% (25mg εβδο-
μαδιαίως), 34% (25mg δύο φορές την εβδο-
μάδα) και 49% (50mg δύο φορές την εβδο-
μάδα) ασθενών υπό θεραπεία με etanercept 
μετά από 12 εβδομάδες, συγκριτικά με μία 
βελτίωση 4% στην ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου. Μετά από 24 εβδομάδες η αναλογία 
των ασθενών με ένα PASI 75 αυξήθηκε στο 
25%, 44% και 59% αντίστοιχα.

Παρόμοια αποτελέσματα της θεραπείας α-
ναφέρθηκαν στις μελέτες από τον Papp και 
συνεργάτες, Tyring και συνεργάτες, Cassano 
και συνεργάτες.  Μετά από 12 εβδομάδες θε-
ραπείας με etanercept 25mg δύο φορές την 
εβδομάδα με υποδόρια ένεση, οι Papp και 
συνεργάτες απέδειξαν ένα PASI 75 σε 34% 
των ασθενών και ένα PASI 90 σε 11% των α-
σθενών. Η συνεχόμενη θεραπεία με την ίδια 
δοσολογία αυξάνει τον αριθμό των ασθενών 
με PASI 75 στο 45% μετά από 24 εβδομάδες. 
Σε δύο μελέτες με βαθμό τεκμηρίωσης Α2, η 
θεραπεία με δόση 50mg etanercept χορηγού-
μενη δύο φορές την εβδομάδα με υποδόρια 
ένεση αποφέρει ένα PASI 75 σε 47-49% των 
ασθενών μετά από 12 εβδομάδες. Ένα PASI 
90 φάνηκε στο 21% των ασθενών και στις 
δύο μελέτες. Στην μελέτη από τον Tyring και 
συνεργάτες, διενεργήθηκε μία ανοικτή φά-
ση μελέτης (βαθμός τεκμηρίωσης Β), χρησι-
μοποιώντας μία δόση etanercept 50mg δύο 
φορές την εβδομάδα. Τα προσωρινά αποτε-
λέσματα 24 εβδομάδων έδειξαν ένα PASI 75 
για 60% των ασθενών που έκαναν θεραπεία 
καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 εβδομάδων και 
για το 48% των ασθενών που άλλαξαν από 
εικονικό φάρμακο σε etanercept την εβδο-
μάδα 13.

Στην μελέτη από τον Cassano και συνεργά-
τες (βαθμός τεκμηρίωσης Β), το 54% των α-

σθενών που έκαναν θεραπεία με etanercept 
50mg δύο φορές την εβδομάδα είχαν PASI 
75 μετά από 12 εβδομάδες. Μία αυξανόμενη 
δόση (δηλαδή 100mg δύο φορές την εβδο-
μάδα), δεν έδειξε κανένα περαιτέρω όφελος, 
με το 50% των ασθενών σε αυτή τη δόση να 
έχουν PASI 75 μετά από 12 εβδομάδες.

Η ανοικτή μελέτη από τον Moore και συ-
νεργάτες (βαθμός τεκμηρίωσης Β) αξιολόγη-
σε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
της συνεχόμενης εναντίον της διακοπτόμενης 
θεραπείας με etanercept. Κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 12 εβδομάδων, τόσο οι ασθε-
νείς στο συνεχόμενο σχήμα όσο και οι ασθε-
νείς στο δια κοπτόμενο σχήμα έλαβαν την ί-
δια θεραπεία (δηλαδή 50mg δύο φορές την 
εβδομάδα υποδορίως) και έδειξαν ένα PGA 
≤2 στο 71% και αντίστοιχα στο 72% των περι-
πτώσεων στην εβδομάδα 12. Ξεκινώντας την 
εβδομάδα 13 οι ασθενείς στο πρώτο σκέλος 
της μελέτης συνέχισαν με etanercept 50mg 
μία φορά την εβδομάδα. Πάντως οι ασθενείς 
στο δεύτερο σκέλος της μελέτης οι οποίοι α-
νταποκρίθηκαν στη θεραπεία (ορίζεται σαν 
PGA ≤2 και βελτίωση από την έναρξη ) διέ-
κοψαν τη θεραπεία και ξανασυνέχισαν τη θε-
ραπεία μόνο μετά από υποτροπή την εβδο-
μάδα 16 ή 20. Η ανάλυση της αποτελεσμα-
τικότητας την εβδομάδα 24 έδειξε ένα PGA 
≤2 για το 70% των ασθενών στην ομάδα της 
συνεχόμενης θεραπείας και ένα PGA ≤2 για 
το 51% των ασθενών στην ομάδα της διακο-
πτόμενης θεραπείας.

Στην τελευταία ομάδα ο μέσος χρόνος μέχρι 
την υποτροπή ήταν 39,6 ημέρες και ο μέσος 
χρόνος για επανάκτηση της κατάστασης μετά 

την επαναχορήγηση του φαρμάκου ήταν 35 
ημέρες. Η σημαντική βελτίωση στις κλίμακες 
PASI φαίνεται στην παρακάτω αναφερόμενη 
μελέτη από τον Leonardi και συνεργάτες, να 
συνοδεύεται από μία βελτίωση στη συνολι-
κή αξιολόγηση η οποία έγινε από τον ιατρό.  
Εξάλλου ο δερματολογικός δείκτης ποιότητας 
ζωής (DLQI) βελτιώθηκε 50,8% (25mg δύο 
φορές την εβδομάδα) και 61% (50mg δύο φο-
ρές την εβδομάδα) μεταξύ των ασθενών υπό 
θεραπεία με etanercept. Παρομοίως, η παρα-
κάτω αναφερόμενη μελέτη από τον Cassano 
και συνεργάτες (βαθμός τεκμηρίωσης Β) α-
πέδειξε μια ευτελή βελτίωση 68% στον DLQI 
και 69% σε μια ανάλογη οπτική κλίμακα για 
τον κνησμό μετά από θεραπεία 12 εβδομά-
δων με etanercept 50mg δύο φορές την ε-
βδομάδα. Η μέση βελτίωση αυτών των απο-
τελεσμάτων στο etanercept στο 100mg δύο 
φορές την εβδομάδα ήταν συγκρίσιμη (δη-
λαδή 66% και 72% αντίστοιχα).

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις / 
Ασφάλεια

Το etanercept φαίνεται να είναι ένα σχε-
τικά ασφαλές φάρμακο βραχυπρόθεσμα. Ο 
κίνδυνος βλάβης οργάνου, όπως δυσλειτουρ-
γία των νεφρών ή του ήπατος είναι μικρός σε 
σχέση με τη χρήση του. Στην τελευταία δεκα-
ετία το etanercept χρησιμοποιήθηκε σε μεγά-
λο αριθμό ασθενών με ρευματοειδή αρθρί-
τιδα και φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου. 
Φαίνεται να είναι ασφαλές σε αυτόν τον πλη-
θυσμό, αλλά λείπουν καλά σχεδιασμένες με-
λέτες για την ασφάλεια. Μία πρόσφατη μελέ-
τη στην οποία συμμετείχαν 464 ασθενείς για 
96 εβδομάδες δεν έδειξε καμία αύξηση στην 
συχνότητα των κακοηθειών ή των λοιμώξεων 
μεταξύ ψωριασικών ασθενών υπό θεραπεία 
με etanercept σε σύγκριση με ασθενείς οι ο-
ποίοι λάμβαναν εικονικό φάρμακο και/ή με 
το γενικό πληθυσμό (πίνακας 2).

Σημαντικές αντενδείξεις / 
περιορισμοί στη χρήση

Απόλυτες αντενδείξεις
Εγκυμοσύνη/θηλασμός• 
 Ενεργείς (χρόνιες) λοιμώξεις (συμπεριλαμ-• 

Πίνακας 2. Etanercept. Σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Πολύ συχνές Αντιδράσεις στο σημείο ένεσης, λοιμώξεις (ανωτέρου αναπνευστικού, 
βρογχίτιδα, λοιμώξεις δέρματος

Συχνές κνησμός

Περιστασιακές Θρομβοπενία, κνίδωση, αγγειοοίδημα, σοβαρές λοιμώξεις (πνευμονία, 
κυτταρίτιδα, σήψη), αύξηση βάρους

Σπάνιες Αναιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία, αγγειίτιδα, 
υποξύς και δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος, απομυελινωτική νόσος, 
φυματίωση

Πολύ σπάνιες Απλαστική αναιμία

Το etanercept είναι ένας διαλυτός 

TNF υποδοχέας εγκεκριμένος για  

τη θεραπεία ασθενών με μέτρια 

προς σοβαρή ψωρίαση η οποία 

δεν έχει ανταποκριθεί σε άλλες 

κλασικές συστηματικές θεραπείες
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βάνοντας την φυματίωση και την ενεργή 
χρόνια ηπατίτιδα B)
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (τρί-• 
του ή τέταρτου βαθμού)

Σχετικές αντενδείξεις
 PUVA> 200 θεραπείες (ειδικά αν ακολουθεί-• 
ται από θεραπεία με κυκλοσπορίνη)
HIV• 
Ηπατίτιδα C• 
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (πρώ-• 
του ή δευτέρου βαθμού)
Απομυελινωτικές νόσοι• 
 Κακοήθειες και λεμφοϋπερπλαστικές δια-• 
ταραχές
Ζώντα εμβόλια• 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Για τις σοβαρές αλληλεπιδράσεις φαρμά-

κων δείτε τον πίνακα 3.
Ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια δε θα πρέ-

πει να χορηγούνται κατά τη διάρκεια θερα-
πείας με οποιονδήποτε βιολογικό παράγοντα. 
Ανάλογα με τη μέση διάρκεια ζωής, τα βιο-
λογικά θα πρέπει να διακόπτονται 4-8 εβδο-
μάδες προ του εμβολιασμού και να ξαναρ-
χίζουν 2-3 εβδομάδες αργότερα.

Οδηγίες Χρήσης

Απαραίτητα Μέτρα
Λόγω της έλλειψης μακροπρόθεσμων δε-

δομένων, η ομάδα δημιουργίας των επίση-
μων οδηγιών πιστεύει ότι η λήψη προφυλά-
ξεων και η παρακολούθηση του ασθενούς εί-
ναι απαραίτητη.

Πριν τη θεραπεία
 Αντικειμενική εκτίμηση της ασθένειας (ό-• 
πως PASI/BSA/PGA/αρθρίτιδα)
HRQoL (όπως DLQI/Skindex-29 ή -17)• 
 Το ιστορικό και η κλινική εξέταση θα πρέ-• 
πει να επιμένουν σε προηγηθείσες θερα-
πείες, κακοήθειες και λοιμώξεις, συμφορη-
τική καρδιακή ανεπάρκεια και νευρολογι-
κά συμπτώματα
Συνιστώμενα μέτρα περιλαμβάνουν:• 
- Έλεγχο για καρκίνο δέρματος
- Έλεγχο για λεμφαδενοπάθεια
- Εργαστηριακό έλεγχο (βλέπε Πίνακα 4)
- Εξέταση ούρων
- Ακτινογραφία θώρακος
-  Εξέταση Mantoux και/ή Qua     nti  feron-TB 

Gold-test
-  Σε αμφίβολη περίπτωση, επικοινωνού-

με με ειδικό
- Τεστ κύησης
Αντισύλληψη• 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
 Αντικειμενική εκτίμηση της ασθένειας (ό-• 
πως PASI/BSA/PGA/αρθρίτιδα)

HRQoL (όπως DLQI/Skindex-29 ή -17)• 
 Το ιστορικό και η κλινική εξέταση θα πρέ-• 
πει να επιμένουν σε κακοήθειες, παράγο-
ντες κινδύνου για σοβαρές λοιμώξεις, συμ-
φορητική καρδιακή ανεπάρκεια και νευρο-
λογικά συμπτώματα
Συνιστώμενα μέτρα περιλαμβάνουν:• 
- Έλεγχο για καρκίνο δέρματος
- Έλεγχο για λεμφαδενοπάθεια
- Εργαστηριακό έλεγχο (βλέπε Πίνακα 4)
- Ανάλυση ούρων
Αντισύλληψη• 

Μετά τη θεραπεία
 Μετά τη διακοπή του Etanercept, οι ασθε-• 
νείς θα πρέπει να παρακολουθούνται με ι-
ατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση.
 Οι υπεύθυνοι ιατροί συμβουλεύονται να • 
καταγράφουν τους ασθενείς

Υπερδοσολογία / αντιμετώπιση 
υπερδοσολογίας

Σε μελέτες σε ασθενείς με ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα δεν αποδείχθηκε η τοξικότητα σχετι-
ζόμενη με τη δόση. Η μέγιστη δόση που εξε-
τάστηκε ήταν η ενδοφλέβια χορήγηση 32mg/
m2, ακολουθούμενη από υποδόριες ενέσεις 
των 12mg/m2 δύο φορές την εβδομάδα. Δεν 
υπάρχει γνωστό αντίδοτο για το etanercept

Ειδικοί προβληματισμοί 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ETANERCEPT:  Το etanercept 
μπορεί να διακοπεί μετά από τον μακροπρό-
θεσμο έλεγχο της ασθένειας (δηλ. PASI 75). 
Ανοιχτές μελέτες έχουν δείξει περαιτέρω βελ-
τίωση με την πάροδο του χρόνου, χωρίς τεκ-

μηρίωση απώλειας της αποτελεσματικότητας 
με τη διακοπή της θεραπείας. 
Ο χρόνος υποτροπής μετά τη διακοπή (μεί-
ωση κατά 50% της βελτίωσης του PASI) είναι 
70-90 ημέρες και φαίνεται ελαφρώς μακρύ-
τερος για τη δοσολογία των 50 mg δύο φο-
ρές την εβδομάδα. 
Η διαφορά μεταξύ ελάττωσης της δόσης του 
etanercept και απότομης διακοπής του φαρ-
μάκου δεν έχει μελετηθεί αλλά η ελάττωση 
δεν συνίσταται εξαιτίας του κινδύνου της υ-
ποτροπής.
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Ο έλεγχος για σοβαρή λοίμωξη 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ενδείκνυται 
και πρέπει να περιλαμβάνει ένα ιστορικό του 
ασθενούς, φυσική εξέταση (συμπεριλαμβά-
νοντας λεμφαδενοπάθεια, λευκοκυττάρωση, 
ΤΚΕ, CRP, εξέταση ούρων) σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης στον παρακάτω πίνακα. Μία 
λοίμωξη θεωρείται σοβαρή αν δικαιολογείται 
χορήγηση αντιβιοτικών από του στόματος.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ:  
Οι ασθενείς στους οποίους θα χορηγηθούν 
ανταγωνιστές του TNF, θα πρέπει να ελεγ-
χθούν με δερματικό τέστ, λεπτομερές ερωτη-
ματολόγιο για έκθεση σε φυματίωση (συμπε-
ριλαμβάνοντας πρόσφατο ταξίδι), αναφορά 
συμπτωμάτων όπως ο βήχας και η απώλεια 
βάρους και ακτινογραφία θώρακος. Εξέταση 
Mantoux και/ ή Quantiferon–TB Gold test πρέ-
πει να πραγματοποιούνται στην πρώτη επί-
σκεψη. Η χρήση του Quantiferon–TB Gold 
test προτείνεται σε ασθενείς στους οποίους 
η εξέταση Mantoux είναι αβέβαιη. Το τεστ 
φυματίνης είναι η κύρια σημερινή εξέταση, 

Πίνακας 3. Etanercept. Τα πιο σημαντικά φάρμακα με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις

Φάρμακο Τύπος αλληλεπίδρασης

Anakinra Ουδετεροπενία και σοβαρές λοιμώξεις

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
(κυκλοσπορίνη, ΜΤΧ, άλλα βιολογικά)

Αύξηση ανοσοκαταστολής

PUVA Κίνδυνος καρκίνου δέρματος

Πίνακας 4. Etanercept. Εργαστηριακός έλεγχος

Παράμετροι Περίοδος σε εβδομάδες

Προ θεραπείας 4 12 Κάθε 3 μήνες μετά τη θεραπεία

Γενική αίματος X X X X

Ηπατικά ένζυμα Χ Χ X Χ

Κρεατινίνη ορού Χ Χ X Χ

Ίζημα ούρων Χ Χ X Χ

Τεστ κύησης Χ Χ X Χ

ESR/CRP Χ Χ X Χ

HBV/HCV X

HIV X

Περαιτέρω ειδικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν, ανάλογα με τα κλινικά σημεία, τους κινδύνους και την έκθεση



10

επιστημονικές σελίδες

αλλά έχει σοβαρούς περιορισμούς, συμπε-
ριλαμβάνοντας την ανάγκη για δύο επισκέ-
ψεις στην κλινική (υποδόρια ένεση και έλεγ-
χο 48 έως 72 ώρες αργότερα), η σχετική ευ-
αισθησία και ειδικότητα του τεστ είναι 74% 
και 81% αντίστοιχα. 
Υπάρχει δυσκολία στην ερμηνεία αποτελεσμά-
των σε ασθενείς οι οποίοι εμβολιάστηκαν με 
BCG στο παρελθόν. Δυνητικά αναξιόπιστο σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκατασταλ-
τική θεραπεία. Τα αποτελέσματα είναι ψευ-
δώς θετικά στο ένα τέταρτο των περιπτώσε-
ων. Το Quantiferon-TB Gold test μπορεί να 
είναι η μελλοντική εξέταση εκλογής για τον έ-
λεγχο της φυματίωσης. Εγκεκριμένο από τον 
FDA για τη διάγνωση της λανθάνουσας και 
χρόνιας φυματίωσης το 2005, η εξέταση α-
νιχνεύει την ιντερφερόνη-γ η οποία απελευ-
θερώνεται από ευαισθητοποιημένα λευκά αι-
μοσφαίρια από αντιγόνα της φυματίωσης. Η 
ευαισθησία της εξέτασης είναι 89% και η ει-
δικότητά της είναι 98.1%. Η κάθε εξέταση κο-
στίζει περίπου 200 δολάρια. 
Για την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός ίσως κατα-
σταλούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
αντί-TNF. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνε-
ται στους ασθενείς οι οποίοι προέρχονται από 
περιοχές όπου ενδημούν ευκαιριακές λοιμώ-
ξεις. Όπως και με τα υπόλοιπα ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα, οι ανταγωνιστές του TNF 
δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ε-
νεργές λοιμώξεις. Εάν υποψιαζόμαστε λανθά-
νουσα φυματίωση, η θεραπεία με etanercept 
πρέπει να ξεκινά σε συνδυασμό με προφυ-
λακτική θεραπεία, κατά προτίμηση ισονια-
σίδη, η οποία ξεκινά ένα μήνα πριν την θε-
ραπεία με etanercept και συνεχίζεται για εν-
νέα μήνες.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ/HIV: Αν και δεν είναι απαραίτη-
το, οι εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B και C εί-
ναι επιθυμητές, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι 
είναι υψηλού κινδύνου. Εξαιτίας του κινδύ-
νου της επανενεργοποίησης, οι χρόνιοι φο-
ρείς ηπατίτιδας Β δεν θα πρέπει να κάνουν 
θεραπεία με etanercept. Οι ασθενείς με ηπα-
τίτιδα C πρέπει να εκτιμώνται κατάλληλα και 
να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με etanercept.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ:  Αν και μέχρι τώ-
ρα είναι άγνωστο αν οι ψωριασικοί ασθε-
νείς υπό θεραπεία με ανταγωνιστές του TNF 
έχουν υψηλότερο κίνδυνο για λέμφωμα ή 
καρκίνο του δέρματος, ένα δυνητικό ρίσκο 
για την ανάπτυξη λεμφώματος ή κακοηθών 
νόσων δεν μπορεί να αποκλειστεί βασιζόμε-
νο στην τρέχουσα γνώση. Πρέπει να παρα-

τηρηθεί ότι οι ασθενείς με ψωρίαση, όμοια 
με τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
έχουν υψηλότερο κίνδυνο για λέμφωμα συ-
γκρινόμενοι με τον γενικό πληθυσμό και επί-
σης μπορούν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος ε-
ξαιτίας της προηγούμενης φωτοθεραπείας, 
ειδικά PUVA, ή εξαιτίας χρήσης ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων όπως η κυκλοσπορίνη. 
Ως εκ τούτου, όλοι οι ασθενείς, ειδικά εκείνοι 
με έντονη ανοσοκατασταλτική θεραπεία στο 
ιατρικό τους ιστορικό, όπως επίσης οι ασθε-
νείς με ψωρίαση οι οποίοι έχουν υποβληθεί 
σε θεραπεία με PUVA, πρέπει να αξιολογη-
θούν για μη-μελανωτικό καρκίνο του δέρμα-
τος, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με ανταγωνιστές TNF.

ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Οι αναστολείς 
του TNF μπορούν να σχετίζονται με την ανά-
πτυξη ή επιδείνωση απομυελινωτικών νόσων 
και σκλήρυνσης κατά πλάκας. Το infliximab 
και το etanercept είναι γνωστό ότι επηρεά-
ζουν ή επιδεινώνουν προϋπάρχουσα καρ-
διακή ανεπάρκεια. 
Οι αναστολείς του TNF αντενδείκνυνται σε 
ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 
(τρίτου ή τέταρτου βαθμού) και οι ασθε-
νείς με λιγότερο σοβαρή νόσο πρέπει να πα-
ρακολουθούνται προσεκτικά και να υφίστα-
νται καρδιολογικό έλεγχο κάθε τρεις μήνες. 
Αν και τα ANA και, σε μικρότερη έκταση, τα 
ds-DNA αντισώματα μπορούν να αναπτυ-
χθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης ανταγω-
νιστών του TNF (μεταξύ 10% και 70% για το 
etanercept σε ασθενείς με ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα και 18% για τους ασθενείς με ψωρί-
αση), είναι συχνά παροδική απάντηση και ε-
ξαφανίζονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. 
Ο ερυθηματώδης λύκος ο οποίος οφείλεται σε 
φάρμακα είναι σπάνιος. Επειδή μόνο το 5% 
των ασθενών οι οποίοι κάνουν θεραπεία με 
etanercept αναπτύσσουν αντισώματα και η 
σχέση αυτών των αντισωμάτων δεν είναι ξε-
κάθαρη, δεν είναι πιθανό η μεθοτρεξάτη να 
μειώνει την αποτελεσματικότητα.

Συνδυαστική Θεραπεία

Περίληψη
Ένα σύνολο οκτώ μελετών εκπλήρωσαν τα 

κριτήρια για να συμπεριληφθούν στις κατευ-
θυντήριες οδηγίες. Το etanercept είναι απο-
τελεσματικό στη θεραπεία της μέτριας προς 
σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, με περίπου 
το 49% των ασθενών να φτάνουν ένα PASI 
75 με 50mg δύο φορές την εβδομάδα και 
περίπου το 33% των ασθενών να φτάνουν 
ένα PASI 75 με 25mg δύο φορές την εβδο-
μάδα έως την εβδομάδα 12 (βαθμός απόδει-
ξης 1). Στο 50% των ασθενών το etanercept 
είναι αποτελεσματικό στο να γίνει μία ουσι-
αστική κάθαρση από την ψωρίαση εντός 24 
εβδομάδων.

Παρακολουθώντας τους ασθενείς υπό θε-
ραπεία με etanercept η προσοχή μας επικε-
ντρώνεται αρχικά στις λοιμώξεις και την α-
νάπτυξη καρκίνου. Οι αλληλεπιδράσεις με 
άλλα φάρμακα είναι περιορισμένες, εκτός 
από την αύξηση της ανοσοκαταστολής η ο-
ποία προκαλείται από τη χρήση ορισμένων 
φαρμάκων. 

Οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης εί-
ναι η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Το 
etanercept μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίν-
δυνο σοβαρών λοιμώξεων, συμπεριλαμβάνο-
ντας την επανενεργοποίηση της φυματίωσης. 
Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του etanercept, 
συμπεριλαμβάνοντας τον κίνδυνο αιματολογι-
κών και συμπαγών κακοηθειών, δεν είναι κα-
λά μελετημένη σε ασθενείς με ψωρίαση.

Θεραπευτικές Συστάσεις
Το etanercept προτείνεται για θεραπεία ει-

σαγωγής (25mg ή 50mg δύο φορές την ε-
βδομάδα) για μέτρια προς σοβαρή ψωρίαση 
εάν η φωτο(χημειο)θεραπεία και οι συμβατι-
κοί συστηματικοί παράγοντες είναι ανεπαρ-
κείς στην απάντηση, εάν αντενδείκνυνται ή 
εάν δεν είναι καλά ανεκτοί. 

Εάν μετά από 10 έως 16 εβδομάδες η θερα-
πεία εισαγωγής θεωρείται επιτυχημένη, η δι-
ατήρηση της θεραπείας μπορεί να συνεχιστεί 
με τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση.

Πίνακας 5. Etanercept. Δυνατότητες θεραπευτικών συνδυασμών

Συστάσεις Σχόλια

Μεθοτρεξάτη +/- Συχνή χρήση στη ρευματολογία, υπό έρευνα στην ψωρίαση

Κυκλοσπορίνη - Αυξημένη ανοσοκαταστολή

Ρετινοειδή + Μία RCT έδειξε ίδια αποτελεσματικότητα για ασιτρετίνη 
σε συνδυασμό με 1x25 mg etanercept έναντι 2x25 mg 
etanercept

Εστέρες φουμαρινικού οξέος _ Προσοχή για λεμφοπενία

Βιολογικοί παράγοντες _ Αυξημένη ανοσοκαταστολή

Φωτοθεραπεία - Πιθανή αύξηση δερματικού καρκίνου, ειδικά σε ασθενείς υπό 
θεραπεία με PUVA




