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Tα φάρμακα που αναστέλλουν τον Παράγοντα 
Νέκρωσης των Ογκων (TNF-α) χρησιμοποιού-

νται ευρέως πλέον για τη θεραπεία μιας σειράς φλεγ-
μονωδών διαδικασιών (π.χ. ρευματολογικές διατα-
ραχές, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου), ανθεκτι-
κών στην κλασική θεραπεία. Οπως όμως συμβαίνει 
με πολλές ιατρικές εξελίξεις, έτσι και εδώ υπάρχει 
ένα κόστος-όφελος και μια σημαντική επίπτωση της 
αντι-ΤΝF θεραπείας, που είναι ο αυξημένος κίνδυ-
νος λοιμώξεων, ιδιαίτερα της φυματίωσης1.

Άλλες μελέτες έχουν συνδέσει την αντι-ΤΝF θεραπεία 
με αυξημένο κίνδυνο βακτηριακής2 και μυκητιασικής3 λοί-
μωξης. Ο συσχετισμός ανάμεσα στους ανταγωνιστές ΤΝF 
και τις ιογενείς λοιμώξεις δεν έχει αποσαφηνιστεί, παρό-
λο που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία περιστατικά 
σοβαρών επεισοδίων έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες. Παλαιότερες αναλύσεις 
σε μεγάλες βάσεις δεδομένων έχουν δείξει αντικρουόμε-
να αποτελέσματα για την αιτιολογική συσχέτιση των βιο-
λογικών θεραπειών & του έρπητα ζωστήρα5,6.

Σε αυτή την έκδοση του JAMA, oι Strangfeld et al. δι-
ερεύνησαν περισσότερο τον πιθανό συσχετισμό ανάμε-
σα στην αντι-ΤΝF θεραπεία και τις ιώσεις. Oι ερευνητές 
μελέτησαν προοπτικά συγκεντρωμένα στοιχεία από το 
Γερμανικό registry βιολογικών θεραπειών σε ασθενείς με 
Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Ο στόχος ήταν να ελεγχθεί αν η 
συχνότητα εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα ήταν αυξημέ-
νη και αν ναι, αν υπήρχε συσχέτιση με τη θεραπεία7.

Σε πληθυσμό 5.040 ασθενών με ρευματοειδή αρθρί-
τιδα, οι ερευνητές αναγνώρισαν 86 περιπτώσεις έρπη-
τα ζωστήρα σε 82 ασθενείς. 39 περιπτώσεις συσχετίστη-
καν χρονικά με τη θεραπεία με αντι-ΤΝFα μονοκλωνικά 
αντισώματα (adalimumab ή infliximab), 23 περιστατικά 
με την πρωτεϊνη σύντηξης etanercept και 24 περιστατι-
κά με τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμα-
κα (DMARDs). Το ποσοστό επίπτωσης του έρπητα ζωστή-
ρα ήταν 11.1 ανά 1.000 ασθενο-έτη για την ομάδα υπό 
θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, 8.9 ανά 1.000 
ασθενο-έτη για το etanercept και 5.6 ανά 1.000 ασθενο-
έτη για τα παραδοσιακά DMARDs. H αύξηση της ηλικίας 
και η χρήση κορτιζόνης επιβεβαιώθηκαν ως παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη έρπητα ζωστήρα, όπως έχουν 
επιβεβαιωθεί και για άλλους πληθυσμούς.

Μετά από ρυθμίσεις που αφορούν στην ηλικία, τη βα-
ρύτητα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και τη χρήση κορ-
τιζόνης, ένας σημαντικά αυξημένος κίνδυνος για την α-
νάπτυξη έρπητα ζωστήρα παρατηρήθηκε στη θεραπεία 
με τα μονοκλωνικά αντισώματα (hazard ratio HR 1.82 - 
95% διάστημα εμπιστοσύνης CI, 1.05-3.15), αλλά όχι για 
το etanercept (HR 1.36 - 95% CI, 0.73-2.55). Ο κίνδυ-
νος αυξήθηκε όταν οι ασθενείς αλλαξαν από DMARDs 
σε θεραπεία με adalimumab ή infliximab. Οι ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι φαίνεται να υπάρχει αυ-
ξημένος κίνδυνος έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς που λαμ-

βάνουν αντι-TNFα μονοκλωνικά αντισώματα για τη θερα-
πεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας7.

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει κάποια σημαντικά ευ-
ρήματα, εγείρει ωστόσο και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. 
Η αυξημένη επίπτωση του έρπητα ζωστήρα που παρα-
τηρήθηκε στην ομάδα σε θεραπεία με αντι-TNFα μονο-
κλωνικά αντισώματα (11 περιπτώσεις ανά 1000 ασθενο-
έτη) δεν είναι το ίδιο υψηλή με εκείνη που έχει παρατη-
ρηθεί σε άλλες ανοσοκατεσταλμένες ομάδες, όπως είναι 
τα άτομα με HIV (30-50 περιπτώσεις ανά 1000 ασθενο-
έτη)8-10 ή οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς (25-40 ασθενείς 
ανά 1000 ασθενο-έτη)11-14. Αυτή η μέτρια αύξηση κινδύ-
νου πιθανά αντανακλά την περισσότερο στενά στοχευ-
μένη αντι-ΤΝFα θεραπεία. Για παράδειγμα, η επίπτωση 
του έρπητα ζωστήρα στον πληθυσμό των ΗΠΑ είναι πε-
ρίπου 3.5 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωπο-έτη, που κυ-
μαίνεται από 1 με 2 ανά 1000 ανθρωπο-έτη σε άτομα η-
λικίας 20-29 ετών έως 10 με 11 ανα 1000 ανθρωπο-έτη 
σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών15-16. Με άλλα λόγια, 
η αντι-ΤΝFα θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα φαί-
νεται να προκαλεί κίνδυνο παρόμοιο με εκείνον που πα-
ρατηρείται σε πληθυσμούς άνω των 80 ετών.

Παρόλα αυτά, παρουσιάστηκαν περισσότερες περι-
πτώσεις ασυνήθιστα σοβαρού έρπητα ζωστήρα σε αυ-
τό τον πληθυσμό ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
Συγκεκριμένα, 18 από τα 86 επεισόδια έρπητα ζωστήρα 
χαρακτηρίστηκαν ως «σοβαρά» και 12 (13%) χρειάστηκαν 
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Επιπλέον, 15 ασθενείς (18%) 
είχαν έρπητα ζωστήρα με συμμετοχή πολλών δερμοτο-
μίων (παρόλο που δεν διευκρινίστηκε αν ήταν εφαπτό-
μενα ή όχι), 1 ασθενής εμφάνισε σπλαγχνική συμμετο-
χή (οισοφαγίτιδα & πνευμονίτιδα) και 5 (6%) είχαν υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια. Την υψηλότερη επίπτωση έρπη-
τα ζωστήρα σε περισσότερα του ενός δερμοτόμια εμφά-
νισαν οι ασθενείς σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώ-
ματα. Αυτός ο απρόσμενα υψηλός αριθμός άτυπων πε-
ριστατικών μπορεί να αποδοθεί είτε σε υποκειμενικότητα 
κατά την αναφορά, είτε σε πιθανά ενισχυμένη βαρύτητα 
της νόσου που προκύπτει από την ανοσοκατατασταλτική 
θεραπεία σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι μόνο 2 ασθενείς (2.4%) 
εμφάνισαν μεθερπητική νευραλγία. Ενώ η επίπτωση της 
μεθερπητικής νευραλγίας ποικίλλει ανάλογα με την ηλι-
κία του πληθυσμού της μελέτης (υψηλότερα ποσοστά σε 
μεγαλύτερες ηλικίες) καθώς και από τον τρόπο που ορί-
ζεται η μεθερπητική νευραλγία, η επίπτωσή της σε αυ-
τή την μελέτη ήταν απρόσμενα χαμηλή.Το αν η επίπτω-
ση είναι υψηλότερη ανάμεσα σε ανοσοκατεσταλμένους 
ή μη ασθενείς είναι κάτι που συζητάται, ωστόσο, φαίνε-
ται ότι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου είναι η αύξη-
ση της ηλικίας. Στους ασθενείς με έρπητα ζωστήρα, πε-
ρίπου το 20% με 30% αναφέρουν επίμονο πόνο στις 90 
ημέρες. Για ασθενείς άνω των 70 ετών, το ποσοστό είναι 
περίπου 30% με 40%15-17.

Παρόλο που η μέση ηλικία του πληθυσμού που με-
λετήθηκε ήταν σχετικά μικρή (περίπου 54 έτη), προκα-
λεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν περισσό-
τερες περιπτώσεις μεθερπητικής νευραλγίας. Αυτή η χα-
μηλή επίπτωση αποδίδεται μάλλον σε μειωμένες ανα-
φορές περιστατικών. Ωστόσο, αν τα στοιχεία είναι όντως 
σωστά, δημιουργείται το σημαντικό ερώτημα κατά πό-
σο αυτές οι θεραπείες μπορούν να επηρεάσουν την α-
νάπτυξη, αντίληψη ή τροποποίηση του νευροπαθητικού 
πόνου. Διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει, ανε-
πιτυχώς, να αμβλύνουν την ανάπτυξη της μεθερπητικής 
νευραλγίας χρησιμοποιώντας την αντιφλεγμονώδη δρά-
ση των κορτικοστεροειδών18,19. Εάν οι παρατηρήσεις που 
έγιναν σε αυτή τη μελέτη επιβεβαιωθούν, μπορούν να 
παρέχουν νέες προοπτικές στο ρόλο των ανοσολογικών 
μηχανισμών που σχετίζονται με την παθογένεση της με-
θερπητικής νευραλγίας.

Oι Strangfeld et al. σχολίασαν το πιθανό όφελος από 
τον εμβολιασμό για έρπητα ζωστήρα στους ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζω-
στήρα έχει δείξει ξεκάθαρα ότι μειώνει τον κίνδυνο και τη 
βαρύτητα των επεισοδίων σε ανοσοεπαρκείς ενήλικες 60 
ετών και άνω. Ωστόσο, λόγω του ότι είναι ένα ζωντανό 
εμβόλιο, η χορήγησή του σε ανοσοκατεσταλμένους α-
σθενείς αντενδείκνυται, παρόλο που δεν εμφανίστηκαν 
κλινικά σημαντικές λοιμώξεις από το εμβόλιο με τον ιό 
VZVokα μετά από τον εμβολιασμό για έρπητα ζωστήρα21. 
Μέχρι να υπάρξουν επαρκή στοιχεία ασφαλείας διαθέσι-
μα, η χορήγηση του εμβολίου σε ασθενείς που λαμβά-
νουν αντι-TNFα θεραπεία δεν συνιστάται. Ομως, η χορή-
γηση του εμβολίου σε ενήλικα που προγραμματίζεται να 
εισαχθεί (δεν έχει όμως ξεκινήσει ακόμα) σε θεραπεία με 
αντι-TNFα φαίνεται λογική και χρήσιμη, παρόλο που δεν 
υπάρχουν στοιχεία κλινικών μελετών για αυτό22.

Μέχρι σήμερα, ο συσχετισμός ανάμεσα στην αντι-TNFα 
θεραπεία (συγκεκριμένα με τα μονοκλωνικά αντισώμα-
τα) και την εμφάνιση λοίμωξης από Mycobacterium 
Tuberculosis είναι βέβαιος, με άλλα βακτήρια και μύκη-
τες είναι ενδεχόμενη και με κάποιους ερπητοϊούς πιθανή. 
Η μελέτη του Strangfeld et al.7 παρέχει την καλύτερη α-
πόδειξη ότι υπάρχει βέβαιος συσχετισμός κατά την ανα-
ζωπύρωση του ερπητοϊού varicella. Παρόλο που τα στοι-
χεία είναι περιορισμένα, αδημοσίευτες περιπτώσεις δεί-
χνουν ότι η αναζωπύρωση του απλού ερπητοϊού μπορεί 
επίσης να εμφανιστεί με αυξημένη συχνότητα ή βαρύτη-
τα σε ασθενείς που λαμβάνουν αντι-TNFα θεραπεία23,24. 
Επιπλέον, τρεις περιπτώσεις εγκεφαλοπαθειών από ερ-
πητοϊό, αποδεδειγμένων με PCR (αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης) έχουν πρόσφατα περιγραφεί σε ασθενείς 
που λάμβαναν αντι-TNFα θεραπεία με μονοκλωνικά αντι-
σώματα για φλεγμονώδη αρθρίτιδα (R.D. Bradford and 
A.C.Petitt, γραπτή επικοινωνία, 30 Ιουνίου 2008).

Οι αναστολείς TNFα παρέχουν τεράστιο όφελος σε με-
γάλο εύρος ασθενών με συστηματικές φλεγμονώδεις νό-
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σους. Οπως σε κάθε θεραπεία, απαιτείται χρόνος για να 
αποσαφηνιστούν όλα τα θέματα ασφάλειας. Οι αναστο-
λείς TNFα είναι επαναστατικοί στη διαχείριση διαφόρων 
δύσκολων ασθενειών, ιδιαίτερα στη φλεγμονώδη αρθρί-
τιδα, ωστόσο, οι ιατροί θα πρέπει να παραμένουν σε ε-
γρήγορση για πιθανές επιπλοκές με σοβαρές λοιμώξεις, 
που πλέον περιλαμβάνουν και τον έρπητα ζωστήρα.
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