
Η κυκλοσπορίνη
Πρόκειται για ένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

στη θεραπεία της ΡΑ, το οποίο μελετήθηκε ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη και προ 2ετίας δημοσιεύθηκε μία εξαιρετική ανα-
σκόπηση των μελετών αυτών3. 

Το φάρμακο αυτό επιβεβαίωσε στην πράξη τη σημασία 
του T-λεμφοκυττάρου στην παθογένεια της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας. Σε μοριακό επίπεδο, αναστέλλει τη μεταγραφή 
του γονιδίου της ιντερλευκίνης-2, με αποτέλεσμα την άμε-
ση ή έμμεση παρέμβαση στην παραγωγή του δικτύου των 
κυτταροκινών (αναστολή της παραγωγής των IL-2, IL-15, IL-
17, TNF-α με παράλληλη αύξηση της παραγωγής των αντι-
φλεγμονωδών κυτταροκινών), (σχήμα 2).

Η κυκλοσπορίνη σε μονοθεραπεία ή σε 
συνδυασμούς;

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δημοσιεύθηκε η πρώ-
τη κλινική μελέτη που απέδειξε ότι η κυκλοσπορίνη υπερ-
τερούσε του εικονικού φαρμάκου (placebo) ως προς την 
πρόληψη των ακτινολογικών βλαβών στη ΡΑ, μετά από 
ένα χρόνο θεραπείας με 5 mg ανά Kgr βάρους σώματος 
ημερησίως4. 

Κατόπιν, μελετήθηκε η δράση της κυκλοσπορίνης σε 
ασθενείς με πρώιμη ΡΑ σε σύγκριση με τα τότε χρησιμο-
ποιούμενα τροποποιητικά φάρμακα (ανθελονοσιακά, αου-
ρανοφίνη, πενικιλλαμίνη, σουλφασαλαζίνη) και βρέθηκε 
ότι παρουσίαζε ισχυρότερη δράση και λιγότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες5.

Σε μια υποομάδα των ασθενών αυτών, οι οποίοι ξεκίνη-
σαν τη θεραπεία χωρίς να έχουν ακτινολογικές βλάβες, πο-
σοστό 52% ανέπτυξε βλάβες μέσα σε ένα χρόνο εφόσον 
έπαιρνε τα συμβατικά φάρμακα, ενώ μόνο το 11% όταν 
λάμβανε την κυκλοσπορίνη6. 

Ακολούθησε η μελέτη του καθηγητή κ. Δρόσου από τα 
Γιάννενα στην οποία συγκρίθηκε η κυκλοσπορίνη με τη με-
θοτρεξάτη σε πρώιμη νόσο και αποδείχθηκε η ισοδυναμία 
τους: σε 42 μήνες θεραπείας το 71% των ασθενών με κυ-
κλοσπορίνη και το 76% των ασθενών με μεθοτρεξάτη δεν 
ανέπτυξε ακτινολογικές βλάβες7.

Έχουμε, όμως, εισέλθει πλέον στην εποχή της θεραπείας 
με συνδυασμούς φαρμάκων. 

Πληθώρα μελετών, τόσο σε πρώιμη όσο και σε εγκατεστη-
μένη ΡΑ, έδειξαν ότι οι συνδυασμοί τροποποιητικών φαρ-
μάκων ή/και βιολογικών παραγόντων είναι αποτελεσματι-
κότεροι της μονοθεραπείας ως προς την κλινική και ακτινο-
λογική ανταπόκριση και, μάλιστα, όσο νωρίτερα ξεκινούν 
τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η κυκλοσπορίνη 
μελετήθηκε σε συνδυαστική θεραπεία με τη μεθοτρεξάτη, 
τη λεφλουνομίδη και την ινφλιξιμάμπη. Υπάρχει αιτιολο-
γική βάση για τους συνδυασμούς αυτούς: ο συνδυασμός 
με τη μεθοτρεξάτη, για παράδειγμα, παρουσιάζει συμπλη-
ρωματικές δράσεις επειδή σε άλλους στόχους δρα το ένα 
και σε άλλους το άλλο φάρμακο. 

Επίσης, συνδυάζονται κατάλληλα και για λόγους φαρμα-
κοκινητικής: η κυκλοσπορίνη αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότη-
τα της μεθοτρεξάτης και ελαττώνει τον ανενεργό μεταβο-
λίτη της.

Ποια είναι, όμως, τα πλεονεκτήματα, όπως αναδεικνύο-
νται στις κλινικές μελέτες, της προσθήκης της κυκλοσπορί-
νης σε θεραπευτικό συνδυασμό με άλλα φάρμακα για την 
αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας;

Α) Καλύτερη κλινική ανταπόκριση

α) Συνδυασμός της κυκλοσπορίνης με τη 
μεθοτρεξάτη

Κλινική μελέτη του συνδυασμού της κυκλοσπορίνης με 
τη μεθοτρεξάτη8 έδειξε ότι το κύριο πλεονέκτημα του συν-
δυασμού έναντι της μονοθεραπείας αφορούσε στην επίτευ-
ξη βελτίωσης σύμφωνα με το δείκτη ανταπόκρισης ACR70 
(47% των ασθενών βελτιώθηκε με το συνδυασμό έναντι 
19% με τη μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη), δηλαδή ο συν-
δυασμός αύξησε σημαντικά το ποσοστό των ασθενών που 
παρουσίασαν πολύ καλή θεραπευτική απάντηση.

Λίγο νωρίτερα οι Hochberg και συν. δημοσίευσαν μεταα-
νάλυση 4 κλινικών μελετών θεραπείας της ΡΑ με συνδυ-
ασμούς9, στην οποία αποδείχθηκε ότι η προσθήκη δεύτε-
ρου φαρμάκου (λεφλουνομίδης, ετανερσέπτης, ινφλιξιμά-
μπης, κυκλοσπορίνης) στη μεθοτρεξάτη βελτίωσε σημαντι-
κά το ποσοστό των ασθενών που απάντησαν θεραπευτικά 
σύμφωνα με το δείκτη ACR20 (διπλάσιο ποσοστό ασθε-
νών σε σχέση με τη μονοθεραπεία). Όμως, η προσθήκη 
της κυκλοσπορίνης είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα για την 
επίτευξη αυτής της θεραπευτικής απάντησης.

Σε προηγούμενη κλινική μελέτη σε ασθενείς με εγκατε-
στημένη ΡΑ, ανθεκτικούς στη θεραπεία μόνο με μεθοτρε-
ξάτη, παρατηρήθηκε μακροχρόνια (3 χρόνια) διατήρηση 
του κλινικού οφέλους (μείωση των ευαίσθητων και των δι-
ογκωμένων αρθρώσεων καθώς και της διάρκειας της πρω-
ινής δυσκαμψίας) που προσέφερε η προσθήκη της κυκλο-
σπορίνης10.

β) Συνδυασμός της κυκλοσπορίνης με τη 
λεφλουνομίδη

Αν και στην κλινική πράξη πολλοί ρευματολόγοι έχουν 
παρατηρήσει οφέλη από αυτό το θεραπευτικό συνδυα-
σμό (Neoral μαζί με Arava), δεν υπήρχαν μέχρι τώρα δη-
μοσιευμένες μελέτες. 

Πρόσφατα, όμως, δημοσιεύθηκε μία ελληνική κλινική με-
λέτη των Καρανικόλα και συν. σε μεγάλη σειρά ασθενών 
(106 ασθενείς με εγκατεστημένη ΡΑ, ανθεκτικοί σε τουλά-
χιστον ένα DMARD και οπωσδήποτε στη μεθοτρεξάτη), οι 
οποίοι τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν για ένα έτος κυκλο-
σπορίνη ή λεφλουνομίδη ή συνδυασμό τους11. Η ανά-
λυση των αποτελεσμάτων παρουσίασε ένα εντυπωσιακό 
ποσοστό κλινικής ανταπόκρισης κατά ACR70 στο συνδυ-
ασμό έναντι της μονοθεραπείας (69% έναντι 34% της θε-
ραπείας μόνο με κυκλοσπορίνη και 30% μόνο με μεθο-
τρεξάτη, p= 0,001) μεταξύ των 91 ασθενών που ολοκλή-
ρωσαν τη μελέτη. 

Η μελέτη αυτή καθιερώνει ως δόκιμο το συνδυασμό των 
δύο φαρμάκων και, πιθανά, ως την καταλληλότερη επιλογή 
πριν από την εισαγωγή βιολογικών παραγόντων στην αντι-
μετώπιση της ανθεκτικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

γ) Συνδυασμός της κυκλοσπορίνης με την 
ινφλιξιμάμπη

Έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα τέσσερις μικρές κλινικές 
μελέτες αυτού του συνδυασμού (Neoral από το στόμα μα-
ζί με ενδοφλέβιες περιοδικές εγχύσεις Remicade) σε ανθε-
κτική νόσο. Η πρώτη μελέτη των Τεμεκονίδη και συν. μας 
έμαθε ότι μπορούν τα δύο φάρμακα να συγχορηγηθούν 
με καλά αποτελέσματα12.

Σε παράλληλη δημοσίευση δεδομένων από τη μελέτη 
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Η θέση της κυκλοσπορίνης στη σύγχρονη θεραπευτική 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
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Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στη θεραπευτική της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Ο θεραπευτικός στόχος δεν 
είναι, πλέον, μόνο η ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς, αλλά και η πρόληψη της αναπηρίας, δηλαδή η αναστολή 
της ακτινολογικής εξέλιξης της νόσου, η οποία επιτυγχάνεται με την πρόληψη της εγκατάστασης των οστικών βλαβών.
Γνωρίζουμε από μετααναλύσεις κλινικών μελετών ότι η εξέλιξη των ακτινολογικών βλαβών αναπτύσσεται γραμμικά στη 
διάρκεια των πρώτων δεκαετιών, αν και οι περισσότερες οστικές βλάβες εγκαθίστανται τα πρώτα δύο χρόνια από την έναρξη της 
νόσου1. Έχει, ακόμα, παρατηρηθεί ότι η μονοθεραπεία με ένα μόνο τροποποιητικό της νόσου φάρμακο (DMARD) δεν αποτρέπει 
μακροπρόθεσμα την κλινική, ακτινολογική και λειτουργική εξέλιξη της νόσου2 (σχήμα 1).
Τι πρέπει να γίνει για να προληφθούν οι βλάβες; Χρειάζεται το θεραπευτικό σχήμα να αρχίζει έγκαιρα, να διατηρείται μακροχρόνια 
και να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου, στόχος ο οποίος απαιτεί συχνή παρακολούθηση του ασθενούς.

Σχήμα 1. Κλινική, ακτινολογική και λειτουργική εξέλιξη της ρευμα-
τοειδούς αρθρίτιδας στα πρώτα είκοσι χρόνια της νόσου σε ασθε-
νείς που θεραπεύτηκαν με ένα μόνο τροποποιητικό φάρμακο2.

Σχήμα 2. Επιδράσεις της κυκλοσπορίνης (CςA) στο δίκτυο των κυτ-
ταροκινών και την ενεργοποίηση των κυττάρων της φλεγμονής.

Σχήμα 3. Η εξέλιξη των ακτινολογικών βλαβών (Sharp score) σε 
σχέση με την ενεργότητα της νόσου (DAS score)17.
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ATRACT, φάνηκε ότι η προσθήκη της ινφλιξιμάμπης σε 
ασθενείς με ανθεκτική νόσο στο συνδυασμό κυκλοσπορί-
νης με μεθοτρεξάτη προσέφερε σημαντική κλινική βελτίω-
ση σε όσους θεραπεύθηκαν με τον τριπλό συνδυασμό και 
όχι σε εκείνους που διέκοψαν την κυκλοσπορίνη13.

Σε μία άλλη κλινική μελέτη φάνηκε ότι η προσθήκη της 
κυκλοσπορίνης σε ασθενείς που λάμβαναν ανεπιτυχώς ιν-
φλιξιμάμπη με μεθοτρεξάτη και κορτιζόνη έδωσε εντυπωσι-
ακή κλινική βελτίωση από τον πρώτο μήνα θεραπείας, ενώ 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς εκπλήρωσαν σε 6 
μήνες τα κριτήρια της EULAR για την ύφεση της νόσου14.

Τέλος, πρόσφατη κλινική μελέτη των Σιδηρόπουλου και 
συν. από την Κρήτη, αν και δεν παρουσίασε πολύ καλά 
κλινικά αποτελέσματα με την προσθήκη της κυκλοσπορίνης 
στο συνδυασμό της ινφλιξιμάμπης με τη μεθοτρεξάτη, έδει-
ξε ότι η προσθήκη της κυκλοσπορίνης επιφέρει σημαντική 
ελάττωση της ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων15.

Συμπερασματικά, οι προαναφερόμενες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι η προσθήκη της κυκλοσπορίνης στη θεραπεία της 
ανθεκτικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας με μεθοτρεξάτη, λε-
φλουνομίδη ή βιολογικούς παράγοντες σε διπλό ή/και τρι-
πλό συνδυασμό είναι καλά ανεκτή και βελτιώνει σημαντι-
κά την κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία.

Β) Καθυστέρηση των ακτινολογικών βλαβών
Είναι γνωστό ότι ο αριθμός, το μέγεθος και η έκταση των 

ακτινολογικών βλαβών της ΡΑ συσχετίζονται με την επερ-
χόμενη στην πορεία της νόσου μη αντιστρεπτή λειτουρ-
γική ανικανότητα και αναπηρία16. Επίσης, γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει γραμμική συσχέτιση της ενεργότητας της νόσου 
με την ακτινολογική εξέλιξη και τη λειτουργική ανικανότη-
τα17, (σχήμα 3). Οι περισσότερες βλάβες εγκαθίστανται τα 
πρώτα 2 χρόνια στην πορεία της νόσου αλλά η ακτινολο-
γική εξέλιξη συνεχίζεται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
πρώτης 10ετίας1 (σχήμα 4).

Η κυκλοσπορίνη αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη 
των ακτινολογικών βλαβών της ΡΑ και στο θέμα αυτό έχει 
μελετηθεί εκτενέστερα από οποιοδήποτε άλλο αντιρευμα-
τικό φάρμακο. Η πρώτη κλινική μελέτη που καθιέρωσε την 
κυκλοσπορίνη ως τροποποιητικό φάρμακο της ΡΑ δημο-
σιεύθηκε το 1994 και έδειξε ότι η θεραπεία με το φάρμα-
κο αυτό για 48 εβδομάδες προκάλεσε στατιστικά σημαντι-
κά λιγότερες οστικές διαβρώσεις στις αρθρώσεις συγκρι-
τικά με το placebo σε ασθενείς με εγκατεστημένη ανθεκτι-
κή νόσο4 (σχήμα 5).

Στην εγκατεστημένη ΡΑ και άλλα φάρμακα έχουν δείξει 
καθυστέρηση των ακτινολογικών βλαβών συγκρινόμενα με 
το placebo, όπως η μεθοτρεξάτη18,19, η λεφλουνομίδη20 και 
ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1 (anakinra)21. Οι αντι 
ΤΝF-α παράγοντες έχουν δεδομένα μεγαλύτερης καθυστέ-
ρησης της ακτινολογικής εξέλιξης της νόσου κατά τη συγ-
χορήγησή τους με τη μεθοτρεξάτη συγκριτικά με τη μονο-
θεραπεία με μεθοτρεξάτη22-25.

Σε πρώιμη ΡΑ (έναρξη της νόσου λιγότερο από 2 ή και 
1 έτος πριν από τη μελέτη) υπάρχουν κλινικά και επιδημι-
ολογικά δεδομένα τροποποίησης της πορείας της ΡΑ μετά 
θεραπεία με πολλά από τα DMARDs εκτός από την αζα-
θειοπρίνη, την πενικιλλαμίνη, την υδροξυχλωροκίνη και 
την αουρανοφίνη26. Μεταανάλυση τυχαιοποιημένων, δι-
πλά-τυφλών κλινικών μελετών έδειξε ότι η κυκλοσπορί-
νη καθυστερεί την ακτινολογική εξέλιξη της πρώιμης ΡΑ 
περισσότερο από όλα τα άλλα τροποποιητικά φάρμακα27 
(σχήμα 6).

Στην πρώιμη ΡΑ η κυκλοσπορίνη έχει συγκριθεί, ως μο-
νοθεραπεία, με άλλα τροποποιητικά φάρμακα και έχει βρε-
θεί ότι καθυστερεί την ακτινολογική εξέλιξη της νόσου ισο-
δύναμα με τη μεθοτρεξάτη7 και τον παρεντερικό χρυσό28, 
αλλά υπέρτερα από άλλα παλαιότερα συμβατικά DMARDs 
(ανθελονοσιακά, σουλφασαλαζίνη, πενικιλλαμίνη, αουρα-
νοφίνη)5. Όμως, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (περίπου 
ο 1 στους 3) στις μελέτες αυτές εξακολουθεί να δημιουργεί 
ακτινολογικές βλάβες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μο-
νοθεραπεία δεν καλύπτει πολλούς από τους ασθενείς.

Έτσι, άρχισαν να δημοσιεύονται κλινικές μελέτες ακτινο-
λογικής πρόληψης με συνδυασμούς τροποποιητικών φαρ-
μάκων. Ο συνδυασμός της κυκλοσπορίνης με τη μεθοτρε-
ξάτη στην πρώιμη ΡΑ αποδείχθηκε υπέρτερος από τη μο-
νοθεραπεία με μεθοτρεξάτη8 ή με κυκλοσπορίνη29 ή με 
σουλφασαλαζίνη30. Φαίνεται ότι ο συνδυασμός της κυ-
κλοσπορίνης με τη μεθοτρεξάτη είναι εξαιρετική επιλογή 
για την τροποποίηση της πορείας της πρώιμης και ενεργού 
ΡΑ στην πλειονότητα των ασθενών. Αντίθετα, η προσθή-
κη υδροξυχλωροκίνης δε βελτίωσε το αποτέλεσμα της κυ-
κλοσπορίνης31. Από τους βιολογικούς παράγοντες, η θε-

ραπεία με την ετανερσέπτη έχει αποδειχθεί υπέρτερη της 
μονοθεραπείας με τη μεθοτρεξάτη32,33, ενώ ο συνδυασμός 
της ινφλιξιμάμπης με τη μεθοτρεξάτη υπέρτερος της μεθο-
τρεξάτης μόνης34,35 και του adalimumab με τη μεθοτρεξά-
τη υπέρτερος της μονοθεραπείας, είτε με adalimumab, εί-
τε με μεθοτρεξάτη36.

Συμπερασματικά, η κυκλοσπορίνη διαθέτει τις περισσότε-
ρες ακτινολογικές μελέτες στις οποίες αποδεικνύεται η ικα-
νότητά της να καθυστερεί την εξέλιξη των αρθρικών βλα-
βών στην εγκατεστημένη νόσο αλλά και να προλαμβάνει 
τη δημιουργία βλαβών στη ρευματοειδή αρθρίτιδα πρό-
σφατης έναρξης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τη μεθο-
τρεξάτη.

Γ) Ασφάλεια κατά τη μακροχρόνια χορήγηση
Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια της κυκλοσπο-

ρίνης όταν χορηγείται μακροχρόνια. Αρχικά είχαν εκφρα-
σθεί πολλοί φόβοι ιδιαίτερα για πιθανή επιβάρυνση των 
νεφρών, γιατί το φάρμακο ήταν γνωστό από τη χορήγησή 
του σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Μελέτη, όμως, 9χρο-
νης παρακολούθησης 428 ασθενών με πρώιμη ΡΑ έδειξε 
ότι μόνο το 1,6% των ασθενών που έλαβαν κυκλοσπορίνη 
τουλάχιστον για 6μήνες διέκοψε τη θεραπεία λόγω νεφρι-
κής επιβάρυνσης και 1,6% λόγω υπέρτασης37. Συνολικά, 
διέκοψε τη θεραπεία λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων ενερ-
γειών το 6,5% των ασθενών με κυκλοσπορίνη και το 10,5% 
των ασθενών με μεθοτρεξάτη.

Η κυκλοσπορίνη μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμες, με-
ρικά αναστρέψιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες στους νε-
φρούς. Όμως, οι μη αναστρέψιμες βλάβες (διάμεση ίνω-
ση, σωληναριακή ατροφία, αγγειακές βλάβες) εμφανίζο-
νται γενικά σε ποσοστό <1% και μόνο σε δόσεις >5 mg/
kgr βάρους σώματος ημερησίως. Ιστολογική μελέτη νεφρι-
κού παρεγχύματος από ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήμα-
τα, οι οποίοι έλαβαν μεγάλες δόσεις κυκλοσπορίνης μέχρι 
και για 39 μήνες, δεν αποκάλυψε βλάβη σε κανέναν από 
όσους έλαβαν κυκλοσπορίνη σε δόση <5 mgr/kgr βάρους 
σώματος ημερησίως38. 

Η μεταβολή του ρυθμού σπειραματικής διήθησης με επα-
κόλουθη αύξηση της κρεατινίνης, καθώς και η εμφάνιση 
υπέρτασης είναι δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες της κυκλοσπορίνης και η συχνότητά τους υπολογίζεται 
γενικά στο 10%. Σε 10ετή κλινική μελέτη παρακολούθη-
σης μεταμοσχευμένων ασθενών, οι οποίοι λάμβαναν πο-
λύ μεγάλες δόσεις κυκλοσπορίνης, μόνο όσοι ξεκίνησαν 
με πολύ χαμηλή κάθαρση κρεατινίνης (περίπου 30 mg/ml) 
παρουσίασαν στο τέλος στατιστικά σημαντική μείωση της 
κάθαρσης της κρεατινίνης39. Όσον αφορά στην υπέρταση, 
η μελέτη PISCES σε δερματολογικούς ασθενείς, οι οποίοι 
θεραπεύτηκαν διαλειπόντως με κυκλοσπορίνη (2,5-5 mg/
kgr) επί 1 έτος, ανέφερε υπέρταση σε ποσοστό 12%40. Από 
αυτούς μόνο το 6% διέκοψε τη θεραπεία, το 42% έλαβε 
αντιυπερτασική αγωγή ενώ το 52% μείωσε απλά τη δόση 
της κυκλοσπορίνης.

Μία άλλη ανησυχία κατά τη μακροχρόνια λήψη των 
DMARDs αφορά στην πιθανότητα αύξησης του κινδύνου 
ανάπτυξης λεμφωμάτων. Φαίνεται, όμως, ότι ο κίνδυνος 
αυτός για όσους λαμβάνουν κυκλοσπορίνη ανέρχεται στο 
επίπεδο του γενικού πληθυσμού, σε αντίθεση με τα άλ-
λα DMARDs τα οποία, ως σύνολο, ανεβάζουν τον κίνδυ-
νο του λεμφώματος41.

Γενικότερα, η κυκλοσπορίνη είναι ένα καλά ανεκτό φάρ-
μακο και μία παλαιότερη μεταανάλυση κλινικών μελετών 
έδειξε ότι το ποσοστό των ασθενών με ΡΑ οι οποίοι διακό-
πτουν τη θεραπεία λόγω δυσανοχής είναι μικρότερο του 
10%, λίγο μεγαλύτερο από το placebo αλλά σαφώς μι-
κρότερο από το ποσοστό της μεθοτρεξάτης ή της σουλ-
φασαλαζίνης42. 

Η παραμονή στη θεραπεία με την κυκλοσπορίνη σε μία 
άλλη ανοιχτή κλινική μελέτη 12 μηνών ανήλθε στο 89,2% 
των ασθενών και ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτε-
ρη (p= 0,002) από ό,τι με τα άλλα συμβατικά DMARDs 
(77,5%)43.

Θεραπευτικές στρατηγικές εφαρμογής των 
συνδυασμών

Η διαδοχική προσθήκη των φαρμάκων ενός συνδυα-
σμού μέχρι να επέλθει ύφεση της νόσου αποτελεί τη step 
up strategy (προσθετική στρατηγική), ενώ η εκκίνηση με 
το συνδυασμό και, κατόπιν, η διαδοχική αφαίρεση των 
φαρμάκων τη step down strategy (αφαιρετική στρατηγι-
κή). Η παράλληλη συνεχής χορήγηση των φαρμάκων του 
συνδυασμού αποτελεί την parallel strategy (παράλληλη 
στρατηγική).
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Σχήμα 4. Εξέλιξη των ακτινολογικών βλαβών (Larsen score) στα 
πρώτα 10 χρόνια της πορείας της νόσου1.

Σχήμα 5. Διαφορά στις ακτινολογικές βλάβες μετά 48 εβδομά-
δες θεραπείας με κυκλοσπορίνη (CsA) ή με εικονικό φάρμακο 
(placebo)4.

Σχήμα 6. Καθυστέρηση της εξέλιξης των ακτινολογικών βλα-
βών (weighted standard mean difference and 95% CI) στις κλι-
νικές μελέτες διαφόρων φαρμάκων σε ασθενείς με πρώιμη ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα27.

Σχήμα 7. Ποσοστά ασθενών με ανταπόκριση κατά ACR5045.
(Ομάδα 1: θεραπεία συνδυασμού με διαδοχική προσθήκη με-
θοτρεξάτης, κυκλοσπορίνης, σουλφασαλαζίνης. Ομάδα 2: θε-
ραπεία συνδυασμού αντίστοιχα με κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, 
σουλφασαλαζίνη. Ομάδα 3: μονοθεραπεία με σουλφασαλαζίνη 
σε όλες τις φάσεις).
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Η «προσθετική» (step up) στρατηγική έχει υποστηριχθεί 
στις περισσότερες μελέτες. Κλινική μελέτη από τον Καναδά 
σε ασθενείς με εγκατεστημένη ΡΑ, οι οποίοι έλαβαν χωρίς 
αποτέλεσμα μεθοτρεξάτη για 3 μήνες, τυχαιοποιήθηκαν 
και πήραν κατόπιν κυκλοσπορίνη ή placebo για άλλους 3 
μήνες44 διαπίστωσε ότι το ποσοστό των ασθενών που πα-
ρουσίασε βελτίωση κατά ACR20 ανήλθε στο συνδυασμό 
της μεθοτρεξάτης με την κυκλοσπορίνη στο 48%, ενώ με 
το placebo στο 16% (p= 0,001).

Σε άλλη μεγάλη ανοικτή μελέτη από την Ιταλία συγκρί-
θηκαν 3 ομάδες ασθενών με πρώιμη ενεργό ΡΑ: η πρώτη 
ομάδα έλαβε μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη κατά το πρώ-
το 6μηνο, κατόπιν προστέθηκε κυκλοσπορίνη στο δεύτε-
ρο 6μηνο και σουλφασαλαζίνη στο τρίτο 6μηνο. Η δεύ-
τερη ομάδα έλαβε αντίστοιχα κυκλοσπορίνη στην αρχή 
και, κατόπιν, προστέθηκε μεθοτρεξάτη και σουλφασαλα-
ζίνη, ενώ η τρίτη ομάδα έλαβε μόνο σουλφασαλαζίνη και 
στα τρία 6μηνα45. 

Τα αποτελέσματα (ποσοστά ασθενών με βελτίωση κατά 
ACR50) ήταν θεαματικά στις ομάδες που έλαβαν το συν-
δυασμό κατά το δεύτερο και, ιδιαίτερα, το τρίτο εξάμηνο 
(σχήμα 7). Μετά από 3 χρόνια παρακολούθησης, θεραπευ-
τική ανταπόκριση (σύμφωνα με τα κριτήρια Magnusson) 
παρουσίαζε το 40% των ασθενών που λάμβαναν τον τρι-
πλό συνδυασμό έναντι μόνο 21% όσων λάμβαναν μονο-
θεραπεία με σουλφασαλαζίνη (p= 0,009).

Το 2004 δημοσιεύθηκε, επίσης, η μελέτη TICORA, στην 
οποία συγκρίθηκε για 18 μήνες η συνήθης πρακτική της 
μονοθεραπείας (με κάποιο DMARD) με την εντατική θερα-
πεία αρχικά με τριπλό σχήμα (διαδοχική προσθήκη σουλ-
φασαλαζίνης, μεθοτρεξάτης, υδροξυχλωροκίνης) ή, εναλ-
λακτικά, με κυκλοσπορίνη και μεθοτρεξάτη ή με λεφλου-
νομίδη46. 

Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά υπέρ της εντατικής θε-
ραπείας, αφού οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 
στατιστικά σημαντικές τόσο ως προς το δείκτη ενεργότη-
τας, όσο και ως προς τους δείκτες κλινικής ανταπόκρισης 
(ACR20, ACR50, ACR70), ύφεσης (EULAR) ή ακτινολογι-
κής εξέλιξης (Sharp score).

Η «παράλληλη» (parallel) στρατηγική έχει, επίσης, υποστη-
ριχθεί στην κλινική μελέτη CIMESTRA από τη Δανία, όπου 
συγκρίθηκε η χορήγηση μεθοτρεξάτης (7,5 mg εβδομαδι-
αίως) + placebo έναντι της μεθοτρεξάτης (7,5 mg εβδομα-
διαίως) + κυκλοσπορίνη (2,5 mg ημερησίως) για 52 εβδο-
μάδες σε πρώιμη ενεργό ΡΑ, με επί πλέον ενδαρθρική χο-
ρήγηση βηταμεθαζόνης στις πάσχουσες αρθρώσεις47. Τα 
ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης και η καθυστέρηση 
της ακτινολογικής εξέλιξης υπερτερούσαν στο συνδυασμό 
της μεθοτρεξάτης με την κυκλοσπορίνη, αν και δε σημει-
ώθηκαν εντυπωσιακές διαφορές.

Τέλος, η «αφαιρετική» (step down) στρατηγική έχει λι-
γότερες αναφορές. Σε μία μικρή κλινική μελέτη χορηγήθη-
κε αρχικά ο συνδυασμός της μεθοτρεξάτης με την κυκλο-
σπορίνη επί 6 μήνες σε πρώιμη ΡΑ, με σκοπό να συγκρι-
θεί η μετέπειτα συνέχιση για άλλους 18 μήνες σε μονοθε-
ραπεία είτε με μεθοτρεξάτη είτε με κυκλοσπορίνη48. Στη 
μελέτη, όμως, αυτή απεσύρθησαν αρκετοί ασθενείς λό-
γω ανεπιθύμητων ενεργειών, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματι-
κότητα της στρατηγικής αυτής.

Πρόσφατα, όμως, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα των 
πρώτων 2 ετών διεξαγωγής της BeSt study από την Ολλανδία 
επί 508 ασθενών με πρώιμη (very early) και ενεργό (very 
active) ΡΑ χωρίς προηγούμενη θεραπεία49,50. Στη μελέτη 
αυτή, προστίθετο ή άλλαζε κάποιο DMARD ή βιολογικός 

παράγοντας αν μετά από 6 μήνες θεραπείας ο δείκτης ενερ-
γότητας DAS44 είχε τιμές άνω του 2,4. Αντίθετα, αν ο δεί-
κτης είχε μικρότερες τιμές, ο συνδυασμός μετατρεπόταν σε 
μονοθεραπεία με μικρές δόσεις (και αφού είχαν διακοπεί 
τα κορτικοειδή και η ινφλιξιμάμπη). Οι πρώτες 2 ομάδες 
ξεκινούσαν με μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη και στη συ-
νέχεια μπορούσε να αλλάξει ή να προστεθεί κάποιο από 
τα γνωστά DMARDs ή και ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης ή 
και ινφλιξιμάμπη (step up). 

Αντίθετα, οι άλλες 2 ομάδες ακολουθούσαν αντίθετη πο-
ρεία, ξεκινώντας με επιθετική συνδυαστική θεραπεία (step 
down). Οι ομάδες με την αρχικά επιθετική στρατηγική πα-
ρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση 
της λειτουργικότητας των ασθενών (δείκτης ΗΑQ), ιδιαίτε-
ρα στους 3 πρώτους μήνες, συγκριτικά με τις ομάδες που 
ξεκίνησαν με μονοθεραπεία. 

Το σπουδαιότερο, όμως, ήταν ότι η step down στρατηγι-
κή μείωσε σε μεγάλο βαθμό και στατιστικά σημαντικά την 
ακτινολογική εξέλιξη της νόσου σε σχέση με τη step up 
στρατηγική (p= 0,001).

Συμπερασματικά, η πρώιμη και επιθετική θεραπεία της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας φαίνεται να παρουσιάζει καλύ-
τερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Η κυκλοσπορίνη έχει σημαντική θέση στους συνδυασμούς 
με άλλα τροποποιητικά φάρμακα (DMARDs) ή/και βιολογι-
κούς παράγοντες τόσο σε προσθετικές (step-up) ή παράλ-
ληλες (parallel), όσο και σε αφαιρετικές (step-down) θε-
ραπευτικές στρατηγικές.

Συνολικά συμπεράσματα
Την προηγούμενη 10ετία γνωρίσαμε ότι η κυκλοσπορί-

νη είναι ένα καλό τροποποιητικό φάρμακο για τη ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα, εναλλακτικά στη μεθοτρεξάτη και στη 
λεφλουνομίδη. 

Πέραν της κλινικής βελτίωσης των ασθενών, καθυστε-
ρεί την ακτινολογική εξέλιξη της νόσου και, σαν αποτέλε-
σμα, ελαττώνει την πιθανότητα της αναπηρίας. Όσον αφο-
ρά στην ασφάλεια, η πιθανότητα επιβάρυνσης της νεφρι-
κής λειτουργίας στις μικρές δόσεις που χορηγείται στη ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα (μέχρι 5 mg/Kgr βάρους σώματος) εί-
ναι μηδαμινή, εφόσον παρακολουθείται η κρεατινίνη και 
η αρτηριακή πίεση του ασθενούς.

Τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι πρέπει να θεραπεύουμε 
έγκαιρα και επιθετικά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα με συνδυ-
ασμούς φαρμάκων. Η κυκλοσπορίνη κέρδισε μια καινού-
ρια θέση στη σύγχρονη θεραπευτική, αφού αποδεικνύε-
ται ότι μπορεί να συνδυαστεί εξαιρετικά τόσο με τη μεθο-
τρεξάτη, όσο και με τη λεφλουνομίδη ή/και με τους βιολο-
γικούς παράγοντες, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά 
τους. Το προφίλ ασφάλειας έγινε καλύτερο αφού στους 
συνδυασμούς η κυκλοσπορίνη, συνήθως, χρησιμοποιεί-
ται σε μικρότερες δόσεις (2-3 mg/Kgr).

Η ορθή κλινική πρακτική, με τα σημερινά δεδομένα, εί-
ναι η άμεση εκκίνηση, μετά τη διάγνωση, της θεραπείας 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας με μεθοτρεξάτη, κυκλοσπο-
ρίνη ή λεφλουνομίδη (μόνες ή σε συνδυασμούς ανάλο-
γα με το προφίλ του κάθε ασθενούς και την επιθετικότη-
τα της νόσου) και η πιθανή προσθήκη βιολογικών παρα-
γόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν κατά τη συ-
χνή παρακολούθηση το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν εί-
ναι ικανοποιητικό.
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