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Ιστορικό:•  ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, απάντηση σε προηγούμενες θεραπείες, ύπαρξη 
αντενδείξεων.
φυσική εξέταση• : ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, σημεία ηπατικού, νεφρικού ή λοιμώδους 
νοσήματος.
Εργαστηριακές εξετάσεις• : γενική αίματος, προσδιορισμός αιμοπεταλίων, κάθαρση κρεατινί-
νης, τρανσαμινάσες, αλκαλική φωσφατάση, χολερυθρίνη, αλβουμίνες, ορολογικός έλεγχος για 
ηπατίτιδες (σε κάποια κέντρα μόνο αν είναι επηρεάσμένος ο έλεγχος ηπατικής λειτουργίας)
Έλεγχος κύησης• 
Έλεγχος HIV• 
Έλεγχος PPD• 
Bιοψία ήπατος•  μόνο σε ιστορικό σημαντικής ηπατικής νόσου 

Συστηματική θεραπεία ψωρίασης 
και ανεπιθύμητες ενέργειες 

από το ήπαρ
αΓΓΕλΙΚη ΜΠΕφΟν 

Επιμελήτρια Β΄, Γ’ Δερματολογική Κλινική, νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»

Methotrexate and psoriasis: 2009 National Psoriasis
Foundation Conserus Conference

Robert E. Kalb, MD, Bruce Strober, MD, PhD, Gerard Weinstein, MD, and Mark Lebwohl, MD, 
Buffalo and New York, New York and Irvine California
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ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ (1)

Γενική αίματος και ποσοτικός προσδιορισμός αιμοπεταλίων 7-14 ημέρες μετά από έναρξη ή αύξη-• 
ση δοσολογίας, κάθε 2-4 εβδομάδες τους πρώτους μήνες και κάθε 1-3 μήνες στη συνέχεια.
Νεφρική λειτουργία κάθε 2-3 μήνες• 
Τρανσαμινάσες, αλκαλική φωσφατάση, αλβουμίνες κάθε 1-3 μήνες• 
Συχνότερος έλεγχος απαιτείται σε αλλαγές δοσολογίας και σε συγχορήγηση άλλων φαρμά-• 
κων.
Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η σχετιζόμενη με μεθοτρεξάτη ηπατική ίνωση και κίρρωση • 
είναι πολύ λιγότερο επιθετικές από ότι αρχικά είχε επισημανθεί. Η πιο αυστηρή αξιολόγη    ση 
από τους δερματολόγους σε σχέση με τους ρευματολόγους, οφείλεται πιθανά στο προφίλ των 
ασθενών. Οι ψωριασικοί ασθενείς έχουν υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας, ΣΔ και αλκοολι-
σμού. Οι πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι συνήθως γυναίκες που καταναλώνουν 
λιγότερο αλκοόλ.
Η ιστοπαθολογική εικόνα της ηπατοτοξικότητας από μεθοτρεξάτη προσομοιάζει αυτής της μη • 
αλκοολικής στεατοηπατίτιδος (non alcoholic steatohepatitis – NASH), που παρατηρείται σε 
παχυσαρκία, ΣΔ και υπερλιπιδαιμία.
Ψωριασικοί ασθενείς με επιβαρυντικούς παράγοντες για NASH (παχυσαρκία, ΣΔ, αλκοόλ), • 
μπορεί να αναπτύξουν ηπατική κίρρωση σε μικρότερη συνολική δόση από αυτούς που δεν 
παρουσιάζουν επιβαρυντικούς παράγοντες
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ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ (2)

Οι νεότερες οδηγίες για τη χρήση μεθοτρεξάτης προτείνουν διαχωρισμό των ασθενών σε δύο 
ομάδες ανάλογα με τους επιβαρυντικούς παράγοντες για ηπατική βλάβη.

Επιβαρυντικοί παράγοντες για ηπατική βλάβη θεωρούνται οι ακόλουθοι: 
Κατανάλωση αλκοόλ και ιστορικό κατανάλωσης αλκοόλ• 
Επιμένουσες παθολογικές ηπατικές εξετάσεις• 
Ιστορικό ηπατικής νόσου, συμπεριλαμβανομένων χρόνιων ηπατίτιδων B και C• 
Ιστορικό κληρονομικής ηπατικής νόσου• 
Παχυσαρκία, ΣΔ, υπερλιπιδαιμία• 
Ιστορικό σημαντικής έκθεσης σε ηπατοτοξικά φάρμακα ή χημικά• 
Έλλειψη συμπληρωματικής χορήγησης φυλλικού.• 
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ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ (3)

Οι ασθενείς που δεν έχουν επιβαρυντικούς παράγοντες για ηπατική βλάβη • 
ταξινομούνται στους ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» για ηπατοτοξικότητα και 
σε αυτούς στους οποίους εφαρμόζονται τα κριτήρια παρακολούθησης του 
American College of Rheumatology (ACR).Οι ασθενείς αυτοί θεωρούνται ίδιου 
κινδύνου με τους πάσχοντες από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Με βάση τα κριτήρια 
αυτά έχει μειωθεί με ασφαλή τρόπο ο αριθμός των ηπατικών βιοψιών.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι στους ασθενείς αυτούς, ηπατική βιοψία • 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στα 3.5-4.0gr αντί στο 1.0-1.5gr.
Όταν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές ηπατικών δοκιμασιών, ελεύθερο ιστορικό • 
και χωρίς ευρήματα φυσική εξέταση, η διενέργεια ηπατικής βιοψίας πρέπει 
να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
Εάν στην πρώτη ηπατική βιοψία δεν ανευρεθούν σημαντικές ανωμαλίες, τότε οι • 
επόμενες βιοψίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τα ACR κριτήρια.
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KΡΙΤHΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ ACR

Δεν είναι απαραίτητη η βιοψία ήπατος στην έναρξη της θεραπείας.• 
Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας μηνιαίως για τους πρώτους 6 μήνες και κάθε • 
1-2 μήνες στη συνέχεια.
i. Για μικρές αυξήσεις <2x ULN, επανάληψη σε 2-4 εβδομάδες.
ii.  Για μέτριες αυξήσεις >2 και <3 x ULN, πολύ καλή παρακολούθηση, 

επανάληψη σε 2-4 εβδομάδες και ανάλογα μείωση της δόσης.
iii.  Σε επίμονες αυξήσεις των επιπέδων AST >5 έως <9 x ULN μέσα σε διά-

στημα 12 μηνών ή σε μείωση των λευκωμάτων κάτω του φυσιολογικού 
ενώ η θρέψη είναι φυσιολογική συνιστάται βιοψία ήπατος.

5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ χαΜηλΟυ ΚΙνΔυνΟυ αΣθΕνΕΙΣ 
Θεραπεία με βάση τα κριτήρια ACR χωρίς διενέργεια βιοψίας

ή
Διενέργεια βιοψίας σε αθροιστική δόση 3.5-4.0gr.

ή
Αλλαγή θεραπευτικού παράγοντα ή διακοπή θεραπείας  

σε συνολική δόση 3.5-4.0gr

ΣΕ υΨηλΟυ ΚΙνΔυνΟυ αΣθΕνΕΙΣ 
Για τους ασθενείς που έχουν ένα ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες 
ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Σκέψη για χρήση άλλου θεραπευτικού παράγοντα
Β)  Πιθανή καθυστέρηση της πρώτης βιοψίας μετά από διάστημα 2-6 μηνών 

από την έναρξη της θεραπείας, έτσι ώστε να ελεχθεί τόσο η αποτελεσμα-
τικότητα του φαρμάκου, όσο και η ανεκτικότητα σε αυτό

Γ)  Επαναλαμβανόμενες ηπατικές βιοψίες σε συνολική δόση φαρμάκου 1.0-1.5gr
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ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ

Με βάση την κλίμακα Roenigk για την ιστοπαθολογική αξιολόγηση ηπατικής 
βιοψίας: 
Α) Στα στάδια Ι ή ΙΙ επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης μεθοτρεξάτης 
Β)  Στο στάδιο ΙΙΙα επιτρέπεται η συνέχιση της θεραπείας, αλλά χρειάζεται 

επανάληψη βιοψίας σε 6 μήνες. Η πιθανότητα αλλαγής της θεραπείας θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψιν.

Γ)  Στα στάδια ΙΙΙβ και ΙV η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται.
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ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ

Κατά τη  χρήση των ρετινοειδών έχει παρατηρηθεί αύξηση τρανσαμινασών • 
οι οποίες έχει θεωρηθεί ότι είναι ηπατικής προέλευσης, χωρίς να έχουν απο-
κλειστεί και οι μύες ως πηγή.
Σε κλινική μελέτη (Ellis CN et al, JAAD 2001;45:S150-7) σε 128 ασθενείς με • 
ψωρίαση που έλαβαν ασιτρετίνη 30.5% εμφάνισαν αύξηση ΑST και 27.3% 
αύξηση ALT. Ηπατική βοψία έγινε σε 83 ασθενείς πριν και μετά τη θεραπεία. 
Στο 24% έδειξε βελτίωση, στο 59% καμία διαφορά και στο 17% επιδείνω-
ση. Δεν φάνηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ ευρημάτων βιοψίας και αύξησης 
τρανσαμινασών.
Σε άλλες κλινικές μελέτες (Kreiss C et al, Am J Gastroenterol. 2002; 97:775-7 • 
και Roenigk HH Jr, JAAD 1988; 19:199-208), έχουν αναφερθεί περιστατικά 
σοβαρής ηπατίτιδας ακόμα και θανατηφόρου, η οποία χαρακτηρίστηκε ιδιο-
συγκρασιακή.
Με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, φαίνεται ότι σπανίως τα ρετινοειδή • 
προκαλούν σοβαρή ηπατοτοξικότητα, εκτός από ιδιοσυγκρασιακές περιπτώσεις 
που φαίνεται να είναι περισσότερο συχνές στη χρήση ασιτρετίνης.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος τρανσαμινασών και διακοπή τους σε τιμές>3 ULN. Σε • 
μικρότερες αυξήσεις συστήνεται συχνότερος έλεγχος και μείωση της δόσης.

ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ
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Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της κυκλοσπο-
ρίνης από το ήπαρ είναι συχνές. Φθάνουν 
το 50% των ασθενών, αλλά είναι γενικά 
ήπιες και αυτοπεριοριζόμενες.
Έτσι έχουν παρατηρηθεί: 

Αύξηση χολερυθρίνης • 
Αύξηση τρανσαμινασών • 

Αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης • 
Χολοστατικός ίκτερος.• 
Σε σύνολο 75 μεταμοσχεύσεων • 
ήπατος έχουν παρατηρηθεί 4 πε-
ριστατικά ηπατοτοξικότητας.

Warren B.R. et al, Clinics in 
Dermatology 2008; 26:438-447

InflIxImAb ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το ήπαρ που έχουν παρατηρηθεί κατά τη 
χρήση του infliximab είναι: 

i. Ήπια έως μέτρια αύξηση τρανσαμινασών 
ii. Ίκτερος
iii. Χολόσταση 
iv. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
v. Αυτοάνοση ηπατίτις 
vi. Επανεργοποίηση ηπατίτιδος Β σε χρόνιους φορείς.
Σε κλινικές μελέτες στην ψωρίαση κατά πλάκας, η αύξηση των τρανσαμινασών • 
παρατηρήθηκε τόσο σε συνδυαστική θεραπεία με άλλα ανοσοκατασταλτικά όσο 
και στη μονοθεραπεία. Γενικά οι ασθενείς ήταν ασυμπτωματικοί. Τα ποσοστά αύξη-
σης της ALT από >1 έως <3 x ULN ήταν 49%, >3 x ULN 8% και >5 x ULN 3%. Η 
αύξηση αυτή των τρανσαμινασών δεν εξελίχθηκε σε σοβαρή ηπατική βλάβη.
Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν μεταξύ 2 εβδομάδων και ενός • 
έτους από την έναρξη της θεραπείας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν προηγήθηκε 
αύξηση των τρανσαμινασών.
Εάν παρατηρηθεί ίκτερος ή αύξηση τρανσαμινασών >5 x ULN τότε πρέπει να • 
διακοπεί η θεραπεία και να γίνει εκτεταμένος έλεγχος της βλάβης.
Συνολικά 34 περιστατικά σοβαρής ηπατικής βλάβης έχουν ανακοινωθεί • 
κατά τη χρήση infliximab έως το 2004. Αιτιολογική συσχέτιση των περι-
στατικών αυτών με το infliximab δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς οι ασθενείς 
αυτοί ελάμβαναν και άλλες ηπατοτοξικές θεραπείες και έπασχαν από νό-
σους που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηπατική βλάβη. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το FDA κατέληξε ότι το infliximab μπορεί 
να προκαλέσει ηπατοτοξικότητα. (FDA Briefing document. Arthritis Advisory 
Committee).
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AnTI Tnfα ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Περισσότερα στοιχεία χρειάζονται προκειμένου να τεκμηριωθεί το αν υπάρχει • 
διασταυρούμενη τοξικότητα μεταξύ ανταγωνιστών TNFα. Έχουν δημοσιευθεί 
δύο περιστατικά που δείχνουν ότι το etanercept πιθανώς να είναι ασφαλές σε 
ασθενείς που έχουν παρουσιάσει ηπατική τοξικότητα σε infliximab.
Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός πρόκλησης • 
ηπατοτοξικότητας, που πιθανώς οφείλεται στη διαφορετική χημική σύσταση 
των μορίων. Επίσης η αλλαγή σε άλλο antiTNFa μπορεί να ωφελήσει έναν 
ασθενή που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά.
Πλειομορφισμός φαίνεται να υπάρχει στα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτε-• 
ΐνες σχετικές με τον TNFa. Αυτός ο πλειομορφισμός πιθανά εξηγεί εν μέρει τις 
διαφορές του προφίλ τοξικότητας, την απουσία διασταυρούμενης τοξικότητας 
μεταξύ των antiTNFa και τέλος τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα.

Η • αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της anti-TNFa θεραπείας σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα που πάσχουν από χρόνια HBV λοίμωξη δεν έχει 
επιβεβαιωθεί.
Σε πειραματικά μοντέλα φαίνεται ότι ο TNF-a έχει σημαντικό ρόλο στην κάθαρση • 
των ηπατοκυττάρων από τον HBV.
Οι δημοσιευμένες οδηγίες του British Society of Rheumatology προτείνουν την • 
αποφυγή θεραπείας με anti-TNFa μέχρι να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
Οι δημοσιευμενες οδηγίες του British Society of Gastroenterology αντιθέτως, • 
προτείνουν προσεκτική χορήγηση με συχνή παρακολούθηση τρανσαμινασών και 
ιικού φορτίου μέχρι και 3 μήνες από το τέλος της θεραπείας και προφυλακτική 
ή πρώιμη χορήγηση αναλόγων νουκλεοσιδίων σε επανεργοποίηση του ιού.
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Letter to the Editor (Case Report)

ΕTAnERCEPT ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ

Κατά τη χρήση etanercept σε κλινικές μελέτες έχουν παρατηρηθεί ήπιες • 
αυξήσεις τρανσαμινασών.
Μέχρι το 2003 το FDA κατέγραψε 19 περιστατικά με οξεία ηπατική ανεπάρκεια • 
που έπαιρναν etanercept. ́ Αμεση αιτιολογική συσχέτιση δεν τεκμηριώθηκε 
λόγω συνοδών ηπατικών παθήσεων των ασθενών, καθώς και συγχορή-
γησης άλλων ηπατοτοξικών φαρμάκων. Σε κάποια από τα περιστατικά ο 
παράγοντας αυτοανοσία φαίνεται να έχει θέση.

ADAlImUmAb ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ

Oι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί κατά τη χρήση του 

adalimumab: 

i. Αύξηση ηπατικών ενζύμων-συχνά 

ii. Ηπατίτιδα-σπάνια 

iii. Στεάτωση-σπάνια 

iv. Ίκτερος-σπάνια 

v. Ηπατική νέκρωση-σπάνια.

Στις κλινικές μελέτες η αύξηση των τρανσαμινασών ήταν μεταξύ 1.5-3 x ULN. 

Παρατηρήθηκε τόσο στη μονοθεραπεία, όσο και στη συνδυαστική θεραπεία 

με άλλα ανοσοκατασταλτικά. Οι ασθενείς ήταν ασμπτωματικοί και οι τιμές 

βελτιώθηκαν ή και ομαλοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τη συνέχιση ή τη διακοπή 

της θεραπείας. Αυξήσεις τρανσαμινασών >5-20 ή >20 x ULN ήταν πολύ σπάνιες. 

Eπανεργοποίηση HBV, HCV σε χρόνιους φορείς δεν έχει αναφερθεί.
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14 Case reports
(8 men - 6 women)

Inflammatory rheumatic
disease (n=10)

rheumatic arthritis 
(n=6)

Εtanercept 
(n=3)

Lamivudine
prophylaxis

Μοnitoring

None

Εtanercept 
(n=1)

None

HBeag +
(n=2)

Lamivudine
prophylaxis

Μοnitoring

Μοnitoring

Infliximab 
(n=3)

Lamivudine
prophylaxis

Μοnitoring

None

Infliximab 
(n=3)

Lamivudine
prophylaxis

Lamivudine
prophylaxis

HBeag -
(n=2)

None

None

spondyloarthritis
(n=4)

Infliximab
(n=4)

IBD
(n=4)

Key

Good outcome Intermediate outcome Poor Outcome
(Well, no or transcient change (Increased ΗΒV DNa responded (reactivation HBV with acute hepatitis
ΗΒV DNa only, continues anti-tNF) to anti-virals or cessation anti-tNF) anti-tNF stopped)

PuBlIc cAsEs OF PATIENTs REcEIVINg ANTI-TNF THERAPY IN THE cHRONIc HBV INFEcTION

the author 2009. published by oxford University press on behalf of the British society for rheumatology. all rights reserved. 
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αποτελέσματα• : Μέχρι σήμερα 13 περιστατικά με χρόνια ηπατίτιδα Β και anti-TNFa θεραπεία 
έχουν αναφερθεί: 11 με infliximab και 2 με etanercept. Κάποιοι ασθενείς έπαιρναν αντιϊκή 
θεραπεία (συγκεκριμένα λαμιβουδίνη) πριν, κατά ή και μετά τη θεραπεία με anti-TNF a. 
Κλινικά εμφανής επανεργοποίηση ηπατίτιδας Β παρουσιάστηκε 1 μήνα μετά την 3η δόση 
infliximab. Το etanercept δεν συνδέθηκε με παρόμοια επανεργοποίηση. Η διαφορά στα 
δύο φάρμακα πιθανά οφείλεται στο διαφορετικό φαρμακολογικό προφίλ τους. 
Συμπέρασμα• : Οι anti-TNFa παράγοντες πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά όταν 
συνυπάρχει HBV λοίμωξη. Σε περίπτωση που αποφασιστεί χορήγηση anti-TNFa τότε θα 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ο μηχανισμός δράσης.
Συζήτηση• : Το infliximab εξαιτίας της δράσης του και στο διαλυτό, αλλά και στο συνδεδεμένο 
με την κυτταρική μεμβράνη TNF-a καταστέλλει την κυτταρική ανοσία περισσότερο σε σχέση 
με το etanercept και το adalimumab. Η καταστολή αυτή πιθανά οδηγεί σε δυσανάλογη 
κυτταρική απάντηση που πιθανά ευθύνεται για την επανεργοποίηση του ιού.

Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια χρήσης • 
anti-TNFa σε 31 ασθενείς με ΡΑ που έπασχαν παράλληλα 
από χρόνια HCV λοίμωξη.
11 ασθενείς έλαβαν infliximab, 17 έλαβαν etanercept και • 
3 έλαβαν adalimumab.
Οι διαφορές τιμών στις τρανσαμινάσες (ALT) και στο ιικό • 
φορτίο δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Το ιικό φορτίο 
αυξήθηκε σημαντικά σε 3 περιστατικά με infliximab και σε 
1 με etanercept.
Συμπερασματικά φαίνεται ότι η χρήση anti-TNFa σε ασθε-• 
νείς με ΡΑ και χρόνια HCV λοίμωξη είναι ασφαλής αρκεί 
να υπάρχει συχνή παρακολούθηση τρανσαμινασών και 
ιικού φορτίου.
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Use of Tumor Necrosis Factor-α Inhibitors in Patients  
with Chronic Hepatitis B Infection

Mathew B. Carroll, MD, FACP, and Michael I. Bond, DO

Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor-α Therapy in Patients with 
Rheumatoid Arthritis and Chronic Hepatitis C Virus Infection
Clodoveo Ferri, Gianfranco Ferraccioli, Daniela Ferrari, Mauro Galeazzi, Giovanni Lapadula, Carlomaurizio 

Montecucco, Giovanni Triolo, Gabriele Valentini, and Guido Valesini, for the Gisea Group

ΠΙνΑκΑΣ 1. ΕμΠΕΙΡΙΑ μΕ ΑνΤΙ-TNF θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ μΕ ΣυνυΠΑΡχΟυΣΑ ΛΟΙμΩξΗ ΑΠΟ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HCV)
Μελέτη ασθενείς φάρμακο Διάρκεια θεραπείας Παρακολούθηση αποτελέσματα Συμπεράσματα

Peterson et al3 24 ασθενείς 
με RA

iNH, ETA Τουλάχιστον 2 μήνες 1-34 μήνες (μέση 
τιμή 9 μήνες)

Χωρίς σημαντικές μεταβολές 
στις μετρήσεις LFT (24 ασθε-
νείς) και HCV (22 ασθενείς) 
σε σύγκριση με την αρχική 
τιμή

Ο TNF-a δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην καταστολή 
της HCV στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ευρήματα 
υποδηλώνουν ότι οι ανταγωνιστές ΤΝF-a πρέπει να 
μελετηθούν περαιτέρω για τη χρήση τους σε θερα-
πεία RA σε ασθενείς με HCV λοίμωξη. Συστάσεις: Η 
ιαιμία θα πρέπει να παρακολουθείται στενά ώστε να 
διακοπεί η θεραπεία σε παρατηρούμενα αυξημένα 
επίπεδα ιαιμίας.

Parke and 
Reveille4

5 ασθενείς με 
RA υπό θερα-

πεία

INFL, ETA 8±4 μήνες (INFL)  
18±9 μήνες (ΕΤΑ)

41±28 μήνες Κανένας ασθενής δεν παρου-
σίασε εμμένουσες αυξήσεις 
στις LFT κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, 1 ασθενής με ε-
λαττωμένο ιϊκό φορτίο μετά 
τη θεραπεία

Η θεραπεία με αντι-TNF για RA στην ομάδα των HCV 
ασθενών είναι ασφαλής και καλά ανεκτή χωρίς επί-
δραση στην υποκείμενη HCV λοίμωξη. Απαιτείται 
μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση καθώς και 
προοπτικές μελέτες ανάλυσης ιστολογικών δεδομένων 
μαζί με ορολογικούς δείκτες.

Oniankitan et 
al5

2 ασθενείς με 
ρευματικές 

νόσους (συν-
λοίμωξη)

ΙΝΗ >1 έτος σε εξέλιξη Καμία επιδείνωση στην ηπα-
τική λειτουργία ή στην ιϊκή 
κατάσταση

Η Ινφιξιμάμπη μπορεί να είναι ασφαλής σε ορισμένες 
HBV ή HCV λοιμώξεις οι οποίες είναι υπό έλεγχο.

Cansu et al12 5 ασθενείς με 
RA και AS

ΕΤΑ 12-23 μήνες 12-23 μήνες Καμία σημαντική αύξηση στις 
ηπατικές αμινοτρανσφεράσες, 
αύξηση ιϊκής ανταπόκρισης 
σε 2 ασθενείς (μη σημαντι-
κά επίπεδα), ελάττωση σε 
1 ασθενή και αμετάβλητη 
αρνητική σε 2 ασθενείς

Χορήγηση ετανερσέπτης (σε συνδυασμό με DMARD) 
χωρίς προφυλακτική αντιϊκή θεραπεία μπορεί να οδη-
γήσει σε αύξηση αν και μη σημαντική στο ιϊκό φορτίο σε 
ασθενείς με RA που έχουν προσβληθεί από HCV.

Aslanidis et al13 2 ασθενείς με 
AS και PsA

iNH, ADA 13/12 μήνες Σε εξέλιξη Δεν υπάρχει ένδειξη αναζω-
πύρωσης ή επιδείνωσης της 
HCV λοίμωξης ή έκπτωσης 
της ηπατικής λειτουργίας

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το εμπόδιο TNF-a 
είναι μία αποτελεσματική και μη συμβιβαστική θεραπεία 
σε άτομα υπό HCV λοίμωξη με διαταραχές συνδετικού 
ιστού. Παρόλαυτά χρειάζονται συστηματικές μελέτες 
μεγάλης κλίμακας

De Simone et 
al14

2 ασθενείς με 
ψωρίαση

ΕΤΑ >1 έτος Σε εξέλιξη Καμία σημαντική επίδραση 
στην ηπατική λειτουργία ή 
στο ιϊκό φορτίο

Για συγκεκριμένους ασθενείς η ετανερσέπτη μπορεί να 
αποτελεί μία ασφαλή θεραπευτική επιλογή αν και χρει-
άζονται επιπλέον μελέτες συμπεριλαμβάνουσες εξέταση 
ηπατικής λείτουργίας προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
μακροχρόνια ασφάλεια της

Rokhsar et al15 1 ασθενής με 
ψωρίαση και 

PsA

ETA >1 έτος Σε εξέλιξη Καμία σημαντική επίδραση 
στην ηπατική λειτουργία ή 
στο ιϊκό φορτίο

Η ετανερσέπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επι-
πλοκές στην ομάδα ψωρίασης και HCV

Magliocco and 
Gottlieb16

3 ασθενείς με 
ψωρίαση και 

PsA

ETA Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη  Καμία επιδείνωση της η-
πατίτιδας ή ανάμιξη με τη 
θεραπεία της ηπατίτιδας

Εφόσον παρακολουθείται στενά το ιϊκό φορτίο και τα 
ηπατικά έμζυμα, η ετανερσέπτη μπορεί να είναι μία ασφα-
λής επιλογή για τη θεραπεία PsA/ψωρίασης σε ασθενείς 
που έχουν συνυπάρχουσα λοίμωξη με HCV

Marotte et al17 9 ασθενείς με 
ρευματολο-

γικά προβλή-
ματα

ΕΤΑ 3 μήνες 0 Καμία αύξηση στην ηπατι-
κή φλεγμονή, σηματιντική 
αύξηση στο ιϊκό φορτίο ή 
αναζωπύρωση της HCV 
λοίμωξης

Η ετανερσέπτη εμφανίζεται να είναι ασφαλής σε ασθενείς 
με αρθρικές εκδηλώσεις

Cecchi and 
Bartoli18

1 ασθενής με 
ψωρίαση

ΕΤΑ 1 έτος 0 Καμία επιδείνωση στα ηπατι-
κά ένζυμα ή το ιϊκό φορτίο

Η ετανερσέπτη μπορεί να είναι μία ασφαλής θεραπευτική 
επιλογή σε ασθενείς με ψωρίαση και HCV λοίμωξη
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Με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία της ανασκόπησης αυτής προτείνονται οι παρακάτω 
οδηγίες για την επιλογή και την παρακολούθηση των ασθενών σχετικά με τις λοιμώξεις 
από ιούς (HCV, HBV, CMV, VZV, HIV)
 I.  Έλεγχος για HBV και HCV σε όλους τους ασθενείς και για HIV όταν υπάρχει ύποπτο 

ιστορικό, πριν την έναρξη θεραπείας με anti-TNFa.
II.  Παρακολούθηση ιικού φορτίου σε θετικούς για HBV και HCV ασθενείς και σε θετικούς 

για HIV ασθενείς συχνή παρακολούθηση όλων των κλινικά σχετικών παραμέτρων 
σε συνεργασία με ιατρικές ειδικότητες σχετικές με τη φροντίδα ασθενών με AIDS.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι η συστηματική θεραπεία της ψω-• 
ρίασης απαιτεί τη χρησιμοποίηση φαρμάκων που μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στο ήπαρ ακόμα 
και θάνατο.
Παρόλο που οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το ήπαρ με την ενδε-• 
δειγμένη χρήση των παραπάνω παραγόντων δεν είναι συχνές, οι 
δερματολόγοι πρέπει να έχουν γνώση αυτών και να σταθμίζουν 
τον κίνδυνο και το όφελος κατά την επιλογή της θεραπείας.
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Esteve et al6 3 ασθενείς με 
CD

INFL 3-5 εγχύσεις 2/3 μήνες 2 περιπτώσεις αναζωπύρω-
σης HBV λοίμωξης μετά από 
διακοπή της INFL αγωγής (2-
3 μήνες μετά την τελευταία 
έγχυση) με 1 θάνατο

1) σε τέτοιους ασθενείς στενή παρακολούθηση των LFT 
και της ηπατικής λοίμωξης κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας 2) Αντιϊκή θεραπεία (λαμιβουδίνη) σε ασθενείς 
HBsAg θετικούς με ή χωρίς ενεργή ιϊκή απάντηση 3) 
θα πρέπει να συστήνεται HBV εμβολιασμός σε όλους 
τους ασθενείς με CD κατά τη διάγνωση

Ostuni et al8 1 ασθενής με 
RA

INFL 16 μήνες Σε εξέλιξη Οξεία ηπατίτιδα εξαιτίας α-
ναζωπύρωσης HBV, πλήρης 
ανάρρωση μετά από θερα-
πεία με λαμιβουδίνη

1) διενέργεια ορολογικών εξετάσεων για HBV θα πρέπει 
να πραγματοποιείται πριν τη θεραπεία 2) σε ασθενείς 
με RA και χρόνια HBV λοίμωξη θα πρέπει να γίνεται 
στενή παρακολούθηση των επιπέδων LFT και HBV/
DNA πολυμεράσης

Michel et al8 1 ασθενής με 
νόσο Still

INFL 2 εγχύσεις 2 εβδομάδες 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη 
έγχυση εμφάνιση κεραυνο-
βόλου ηπατίτιδας η οποία 
απαιτεί μεταμόσχευση ήπα-
τος, καμία ένδειξη αναζωπύ-
ρωσης HBV λοίμωξης

1) Η ινφιξιμάμπη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
μεγάλη προσοχή σε ασθενείς HbsAg θετικούς ακόμα 
και με απουσία HBV ανταπόκρισης ή ενεργού ηπατίτι-
δας 2) HbsAg θετικοί ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν 
από τους στόματος λαμιβουδίνη πριν τη θεραπεία με 
ινφλιξιμάμπη. Απαιτείται στενή παρακολούθηση της 
ηπατικής λειτουργίας

Millong et al26 1 ασθενής με 
CD

INFL 3 εγχύσεις 1 μήνας 1 μήνα μετά την τρίτη έγχυση 
αναζωπύρωση της HBV λοί-
μωξης με υποκεραυνοβόλο 
ηπατίτιδα, πλήρης ανάρρω-
ση με λαμιβουδίνη

σύσταση για εκτενή έλεγχο για πιθανές λοιμώξεις, 
συμπεριλαμβάνουσας ηπατίτιδας πριν τεθεί η σκέψη 
για θεραπεία με ινφλιξιμάμπη

Montiel et al27 1 ασθενής με 
AS

ΕΤΑ 14 μήνες επανέναρξη 
μετά από 4 μήνες

Σε εξέλιξη αναζωπύρωση HBV μετά 
από 14 μήνες θεραπείας με 
ετανερσέπτη, επιτυχής θερα-
πεία με λαμιβουδίνη, καμία 
επανεμφάνιση μετά από ε-
πανέναρξη σε συγχορήγηση 
λαμιβουδίνης

Για HbsAg αρνητικούς ασθενείς με ενδείξεις προηγηθεί-
σας HBV λοίμωξης, θα πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά οι ορολογικοί δείκτες της ηπατίτιδας και η ιαιμία. 
Σε περίπτωση αναζωπύρωσης της HBV λοίμωξης, θα 
πρέπει να γίνεται έναρξη ειδικής αντιϊκής θεραπείας

AS: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, CD: νόσος Crohn, ΕΤA: ετανερσέπτη, HBsAg: επιφανειακό αντιγόνο ηπατίτιδας Β, INFL: ινφλιξιμάμπη, LFT: δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας
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