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Προϋποθέσεις για ασφαλή χορήγηση 
βιολογικών παραγόντων

Η αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων 
έχει τεκμηριωθεί τόσο σε προκλινικές μελέτες, 
που οδήγησαν στην έγκρισή τους από τις 

ελεγκτικές αρχές, όσο και από τη συσσωρευμένη κλινική 
εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την εμπορική τους 
κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που έχει 
παρέλθει από την εισαγωγή τους στην καθημερινή 
κλινική πράξη έχει υπολογισθεί ότι περισσότεροι από 
1,5 εκατομμύρια ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με 
βιολογικούς παράγοντες (κυρίως αντιTNFa).

Η χορήγηση των βιολογικών παραγόντων έχει συνδεθεί 
με μια σειρά ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες πρέπει 
να είναι γνωστές στους ιατρούς που ασχολούνται με τη 
περίθαλψη ασθενών που υποβάλλονται σε παρόμοια 
αγωγή3 . Η σωστή επιλογή των ασθενών που πρόκειται 
να λάβουν βιολογικούς παράγοντες καθώς και η συνεχής 
και στενή παρακολούθησή τους, αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ασφαλή χορήγησή τους .

Στο παρόν αρθρό θα ανασκοπηθούν οι κυριότερες πα-
ρενέργειες της χορήγησης των βιολογικών παραγόντων 
(κυρίως των αντι-TNFa) και οι προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται κατά τη χορήγησή τους .

Παρένεργειες χορήγησης βιολογικών 
παραγόντων

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται σχηματικά οι συχνότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες των βιολογικών παραγόντων .

Αντιδράσεις κατά τη χορήγηση
Οι παρενέργειες κατά τη χορήγηση αφορούν κυρίως το 

infliximab το οποίο χορηγείται ενδοφλεβίως . Έχει αναφερθεί 
ότι περίπου 22% των ασθενών εμφανίζουν αντιδράσεις κατά 
την έγχυση, αν και ο αριθμός των σοβαρών αντιδράσεων 
είναι μικρός (<1%)4 . Η πλειοψηφία των αντιδράσεων (90%) 
εμφανίζεται κατά τις πρώτες 1-2 ώρες μετά την έναρξη της 
έγχυσης5 . Σε πρόσφατη μελέτη ασθενών με ρευματικές 
παθήσεις φάνηκε ότι ο αριθμός των αντιδράσεων κατά την 
έγχυση μειώνεται σταδιακά με τη πάροδο των ετών (από 
6% το 2000 σε 1% το 2003)6 .

Λοιμώξεις
Εμφάνιση νέων βακτηριακών λοιμώξεων

Τα περισσότερα δεδομένα για την εμφάνιση βακτηριακών 
λοιμώξεων υπό αγωγή με αντι-TNFa παράγοντες προέρ-
χονται από τη μελέτη ασθενών με ρευματικές παθήσεις 
που έχουν καταχωρηθεί σε ειδικά αρχεία (registries) σε 
χώρες της Ευρώπης (Μ . Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία) και 
στις ΗΠΑ . Η ανάλυση αυτών των δεδομένων δείχνει ότι 
ο αριθμός των βακτηριακών λοιμώξεων εμφανίζεται αυ-

ξημένος σε ασθενείς υπό αντι-TNFa, ιδιαίτερα κατά τους 
πρώτους 6-12 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής (κυρίως 
δερματικές λοιμώξεις)7-9 .

Σπάνια, έχουν αναφερθεί περιστατικά ευκαιριακών λοιμώ-
ξεων σε ασθενείς που ελάμβαναν αντι-TNFa παράγοντες10 . 

Παρά την σπανιότητά τους, οι θεράποντες ιατροί πρέπει 
να είναι ευαισθητοποιημένοι για την εμφάνιση παρόμοιων 
λοιμώξεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγωγή με 
αυτούς τους παράγοντες .

Αναζωπύρωση χρόνιων λοιμώξεων
• Φυματίωση: Μια σειρά από μελέτες τα 

τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι οι αντι-
TNFa παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα 
ενεργοποίησης λανθάνουσας λοίμωξης από 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (M . Tb) 

από 4-10 φορές10 . Τα δεδομένα αυτά προέρχονται κυρίως 
από την αρχική περίοδο χορήγησης των φαρμάκων, που 
δεν εφαρμόσθηκαν αυστηροί προληπτικοί κανόνες για 
υποκείμενη λανθάνουσα ΤΒ λοίμωξη . Πρόσφατα δεδομένα 
από την Ισπανία, όπου εφαρμόσθηκαν σαφείς προληπτι-
κοί κανόνες διαλογής των ασθενών για λοίμωξη από Μ . 
Τb, έδειξαν σαφή μείωση των νέων περιστατικών ΤΒ υπό 

αντι-TNFa αγωγή11 .
Σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να αρχίσουν αγω-

γή με αντι-TNFa παράγοντες απαιτείται η λήψη πλήρους 
ιστορικού για τυχόν παρελθούσα ΤΒ λοίμωξη ή ιστορικό 
πρόσφατης έκθεσης σε ασθενείς με ΤΒ, καθώς και η διε-
νέργεια Μantoux και απλής ακτινογραφίας θώρακα .

Σε ασθενείς με παθολογική Mantoux (> 5mm, ανεξάρτητα 
από προηγούμενο εμβολιασμό με BCG), α/α θώρακα συμ-
βατή με παλαιά ή ενεργό ΤΒ ή ιστορικό πρόσφατης έκθεσης 
σε M .Tb, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για αποκλεισμό 
ενεργού νόσου . Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ενεργού 
ΤΒ, ο ασθενής υποβάλλεται σε αντιφυματική αγωγή και 
η θεραπεία με αντι-TNFa παράγοντες μπορεί να αρχίσει 
μετά τη λήψη της αντιφυματικής αγωγής . Σε ασθενείς με 
παλαιά ΤΒ που είχαν λάβει πλήρη αντιφυματική αγωγή, 
μπορεί να αρχίσει άμεσα η αντι-TNFa αγωγή . Σε ασθενείς 
χωρίς στοιχεία ενεργού νόσου (λανθάνουσα ΤΒ λοίμωξη) 
απαιτείται η χορήγηση ισονιαζίδης (ΙΝΗ) για 9 μήνες . Ένα 
μήνα μετά την έναρξη χορήγησης ΙΝΗ μπορεί να αρχίσει 
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Πίνακας 1. Παρενέργειες 
βιολογικών θεραπειών

• Απλή ακτινογραφία θώρακα
• Δερμοαντίδραση Mantoux
• HBsAg/Anti-HBc/Anti-HBs
• Anti-HCV
• Test κύησης (σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας)
•  Αποκλεισμός υποκείμενης καρδιακής ανεπάρκειας (αντικειμενική 

εξέταση, ECHO-καρδιάς, επί ενδείξεων)

Πίνακας 2. Προληπτικός έλεγχος 
πριν την έναρξη αντι-TNFa 

παραγόντων

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση μιας σειράς παθήσεων, που περιλαμβάνουν φλεγμονώδεις αρθροπάθειες 

(ρευματοειδής αρθρίτιδα-ΡΑ, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, 

σπονδυλοαρθρίτιδες), δερματικές παθήσεις (ψωρίαση) και φλεγμονώδεις νόσους του 

εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn)1,2. Οι παράγοντες αυτοί στοχεύουν σε 

συγκεκριμένες προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκων 

ή TNFa (αντι-TNFa παράγοντες: infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab), 

υποδοχείς που συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων όπως ο CTLA-4 

(abatacept) και μορίων προσκόλλησης όπως η α4-ιντεγκρίνη (natalizumab). 

Η χορήγηση των βιολογικών παραγό-

ντων έχει συνδεθεί με μια σειρά ανεπι-

θύμητων ενεργειών, οι οποίες πρέπει 

να είναι γνωστές στους ιατρούς που 

ασχολούνται με τη περίθαλψη ασθε-

νών που υποβάλλονται σε παρόμοια 

αγωγή. Η σωστή επιλογή των ασθενών 

που πρόκειται να λάβουν βιολογικούς 

παράγοντες καθώς και η συνεχής και 

στενή παρακολούθησή τους, αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την α-

σφαλή χορήγησή τους.
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η αντι-TNFa αγωγή . Σε ασθενείς με αρνητική α/α θώρακα, 
Mantoux < 5 mm και χωρίς ιστορικό έκθεσης, μπορεί να 
αρχίσει άμεσα η χορήγηση αντι-TNFa παραγόντων .

Οι γνωστοί περιορισμοί της δερμοαντίδρασης Mantoux 
έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών 
που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
από τη Mantoux για τη διάγνωση της έκθεσης στο Μ . Τb 
και αναμένεται να έχουν ευρεία διάδοση στην καθημερινή 
κλινική πράξη12,13 .

• ΗΒV λοίμωξη: Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί 
17 περιστατικά χορήγησης αντι-TNFa αγωγής σε ασθενείς 
με χρόνια HBV λοίμωξη12,14 . Περίπου οι μισοί ασθενείς 
εμφάνισαν έξαρση της νόσου (8/17, 47%) . ένας ασθενής 
κατέληξε και ένας οδηγήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση 
ήπατος .

Τα περιορισμένα αυτά δεδομένα δείχνουν ότι είναι πιθανή 
μια αναζωπύρωση υποκείμενης χρόνιας HBV λοίμωξης 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγωγή με βιολογικούς 
παράγοντες . Σε όλους τους ασθενείς συνιστάται έλεγχος 
με HBsAg, anti-HBc και anti-HBs πριν την έναρξη αντι-TNFa 
αγωγής12,14 . 

Σε ασθενείς που είναι ΗΒsAg (+), απαιτείται η χορήγηση 
αντιικής αγωγής με νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα από του 
στόματος παράλληλα με την αντι-TNFa αγωγή και με τα-
κτική παρακολούθηση του HBV DNA και τρανσαμινασών . 
Σε ασθενείς με παλαιά HBV λοίμωξη (anti-HBc +/anti-HBs 
±) απαιτείται στενή παρακολούθηση των τρανσαμινασών 
και του HBsAg .

• HCV λοίμωξη: Περίπου 50 ασθενείς με χρόνια HCV 
λοίμωξη έχουν λάβει αγωγή με αντι-TNFa παράγοντες 
για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών, χωρίς επιβάρυνση της 
ηπατικής λειτουργίας, ανόδου των τρανσαμινασών ή του 
HCV RNA12,14 . Χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία από μα-
κροχρόνια χορήγηση αντι-TNFa παραγόντων, απαιτείται η 
στενή παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας ασθενών 

με χρόνια HCV λοίμωξη, ιδιαίτερα εάν συνυ-
πάρχει προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση .

Νεοπλασματικές παθήσεις
Λεμφώματα

Τα περισσότερα δεδομένα για την ανάπτυξη λεμφωμά-
των προέρχονται από μελέτες σε μεγάλες πληθυσμιακές 
ομάδες ασθενών με ΡΑ . 

Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο γεγονός ότι 
οι ασθενείς με ΡΑ υπό αγωγή με αντι-TNFa παράγοντες 
εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη λεμφωμάτων 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (2-3 φορές), αλλά όχι σε 
σύγκριση με ασθενείς με ΡΑ υπό αγωγή με μη βιολογικούς 
παράγοντες15,16 .

Συμπαγείς όγκοι
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα δε φαίνεται 

να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ανά-
πτυξη συμπαγών όγκων σε ασθενείς υπό 

αγωγή με αντι-TNFa παράγοντες (με εξαίρεση τον καρκίνο 
του δέρματος)17,18 .

Απομυελινωτικές παθήσεις
Η ύπαρξη απομυελινωτικών παθήσεων 

αποτελεί αντένδειξη για τη χορήγηση 
αντι-TNFa παραγόντων, μια και έχουν α-
ναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις παρόμοιων 
παθήσεων σε ασθενείς υπό αντι-TNFa 

αγωγή10 .

Καρδιακή ανεπάρκεια
Η χορήγηση αντι-TNFa παραγόντων αντενδείκνυται σε 

ασθενείς με προχωρημένη συμφορητική καρδιακή ανεπάρ-
κεια (κατηγορία NYHA III ή IV)10 . Έχουν αναφερθεί σπάνιες 
περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας σε νέους ασθενείς 
χωρίς προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη 
καρδιακής ανεπάρκειας, υπό αντι-TNFa παράγοντες .

Αυτοαντισώματααυτοάνοσα νοσήματα
Η ανίχνευση ΑΝΑ (50-90%) και αντι-dsDNA (20%) είναι συ-

χνή σε ρευματικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε αγωγή 
με infliximab και σπανιότερα σε ασθενείς που λαμβάνουν 
adalimumab10 . Η εμφάνιση παρόμοιων αντισωμάτων δεν 
αποτελεί λόγο διακοπής του φαρμάκου μια και η εκδήλωση 
κλινικού αυτοάνοσου συνδρόμου όπως ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος είναι σπάνια .

Εγκυμοσύνη
Τα μέχρι τώρα περιορισμένα δεδομένα δε δείχνουν ση-

μαντική αύξηση των ανεπιθύμητων εκβάσεων κατά την 
κύηση γυναικών που έχουν λάβει αντι-TNFa παράγοντες 
κατά τη σύλληψη ή το 1ο τρίμηνο της κύησης10,19 . Το FDA 
έχει κατατάξει αυτούς τους παράγοντες στην κατηγορία Β, 
που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για αυξημένη 
τοξικότητα σε πειραματόζωα, ενώ τα αντίστοιχα δεδομένα 
από ανθρώπους είναι ανεπαρκή .

Οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν τη διακοπή των 
αντι-TNFa παραγόντων πριν την κύηση (infliximab: 6 μήνες, 
adalimumab: 5 μήνες)19 . Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
για το θηλασμό και την επίδραση των φαρμάκων αυτών 
στη γονιμότητα των ανδρών .

Μετεγχειρητικές λοιμώξεις
Σε μια πρόσφατη μελέτη ασθενών με ρευματικές παθήσεις 

που υποβλήθηκαν σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις παρατη-
ρήθηκε μια μικρή αύξηση του κινδύνου μετεγχειρητικών 
επιπλοκών (κυρίως λοιμώξεων, 9%) σε σύγκριση με ασθενείς 
που διέκοψαν προεχειρητικά την αντι-TNFa αγωγή (5%), αν 
και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική . Για παρόμοιες 
προγραμματισμένες επεμβάσεις προτείνεται η διακοπή 
του αντι-TNFa παράγοντα πριν την επέμβαση (infliximab: 
40 ημέρες, adalimumab: 56 ημέρες) .

Συμπεράσματα

Η συσσωρευμένη εμπειρία 10 ετών από την έναρξη της 

ευρείας κλινικής χρήσης των βιολογικών παραγόντων 
έχει δείξει ότι η χορήγησή τους είναι γενικά ασφαλής . 
Στον πίνακα 2 απεικονίζονται οι βασικές εργαστηριακές και 
απεικονιστικές εξετάσεις που απαιτούνται πριν την έναρξη 
χορήγησης αυτών των παραγόντων, ενώ πρέπει να τονισθεί 
η ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και κατά τη διάρκεια 
χορήγησης των βιολογικών παραγόντων .
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