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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νόσος Still των ενηλίκων (AOSD) είναι μια σπάνια νόσος αγνώστου 
αιτιολογίας. Η παραδοσιακή θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα κορτικοστεροειδή και τα ανοσοτροπο-
ποιητικά φάρμακα, όπως η μεθοτρεξάτη. Κάποιοι ασθενείς, ωστόσο 
παρουσιάζουν νόσο ανθεκτική στη θεραπεία ή χρήζουν υψηλών δόσεων 
κορτικοστεροειδών για τον έλεγχο των κλινικών τους εκδηλώσεων. Στην 
ανθεκτική AOSD έχουν χρησιμοποιηθεί παράγοντες που αναστέλλουν 
τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α), κυρίως infliximab και 
etanercept, οι οποίοι όμως, φάνηκαν αποτελεσματικοί μόνο σε μερικούς 
ασθενείς. Τελευταία, δημοσιεύθηκαν δεδομένα από τέσσερις ερευνητικές 
ομάδες και είναι υπό δημοσίευση οι παρατηρήσεις δικής μας μελέτης 
πάνω στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια του ανταγωνιστή του 
υποδοχέα της IL-1 (anakinra) σε περιπτώσεις ανθεκτικής AOSD. Αν και 
η εμπειρία αφορά συνολικά μόλις 14 ασθενείς, όλες οι μελέτες δείχνουν 
ότι το anakinra παρουσίασε εντυπωσιακά γρήγορη αποτελεσματικότητα 
και υψηλό προφίλ ασφάλειας σε όλους τους ασθενείς, ενώ αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι η χρήση του συνέβαλε σε σημαντική μείωση της 
χορηγούμενης δόσης κορτικοστεροειδών και σε κάποιες περιπτώσεις 
οδήγησε στην πλήρη διακοπή τους. Σε κάποιες περιπτώσεις ανθεκτικής 
AOSD το anakinra φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής 
θεραπευτική λύση, ωστόσο είναι απαραίτητες περισσότερες και μεγα-
λύτερες μελέτες για τη σωστή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειάς του στη νόσο 
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Ο ρOλΟς τΟυ ανταγωνιςτή τΟυ υπΟδΟχEα  της IL-1 (anakInra) ςτη θεραπεIα της νOςΟυ StILL των ενηλIκων

ΕΙςαΓωΓΗ

Η νόσος Still των ενηλίκων (AOSD) είναι μια 
σχετικά σπάνια νόσος με παγκόσμια κατανομή. 
Εκδηλώνεται με μια ποικιλία μη ειδικών κλινικών 
και εργαστηριακών ευρημάτων που συνολικά 
υποδηλώνουν συστηματική φλεγμονή1. Παρά τη 
σπανιότητά της η νόσος αποτελεί αιτία πυρετού 
αγνώστου αιτιολογίας (F.U.O) σε ποσοστό μέχρι 
και 6% 2. Η αναγνώριση της νόσου αποτελεί συχνά 
διαγνωστικό πρόβλημα και τις περισσότερες φορές 
η διάγνωση τίθεται, αφού πρώτα αποκλεισθούν 
άλλες καταστάσεις, όπως λοιμώξεις, νεοπλασίες 
και άλλα συστηματικά νοσήματα. Κατά καιρούς 
έχουν προταθεί διάφορα κριτήρια με σκοπό την 
ευχερέστερη διάγνωση της νόσου3-5.

Το 1971 ο Bywaters περιέγραψε για πρώτη 
φορά 14 περιπτώσεις νόσου Still των ενηλίκων6. 
Από τότε και, ενώ έχουν περάσει 35 χρόνια, η 
αιτιοπαθογένεια της νόσου παραμένει άγνωστη. 
Τα τελευταία χρόνια διερευνάται ο ρόλος διάφο-
ρων κυτταροκινών (TNF-α, IL-1, IL-6 και IL-18) 
στην παθογένεια της νόσου7,8 και, μάλιστα με τη 
θεραπευτική χρήση των βιολογικών παραγόντων 
που αναστέλλουν ειδικά τη δράση συγκεκριμέ-
νων κυτταροκινών, ο ρόλος αυτός έχει διαφανεί 
καλύτερα9-14. 

Σε περιπτώσεις AOSD που είναι ανθεκτικές στη 
θεραπεία με κορτικοστεροειδή και μεθοτρεξάτη, 
έχουν δοκιμαστεί σε μικρές μελέτες και μεμονω-
μένα περιστατικά κατά την τελευταία πενταετία, οι 
αναστολείς του αντι-TNF και κυρίως η ινφλιξιμάμπη 
και η ετανερσέπτη9-14. Σε δύο αναδρομικές κλινικές 
μελέτες που αξιολόγησαν τη δράση αυτών των 
βιολογικών παραγόντων, φάνηκε ότι αυτοί έχουν 
σχετικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ενώ 
στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και 
κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση 
τους11,14, 15.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δημοσιευθεί τα 
αποτελέσματα κάποιων μικρών κλινικών μελετών 
με τη χορήγηση του ανταγωνιστή του υποδοχέα 
της IL-1 (anakinra) στην AOSD που δείχνουν ότι 
είναι πολύ αποτελεσματικός σε όλους τους ασθε-
νείς που χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα, είναι εντυπω-

σιακά γρήγορη η θεραπευτική ανταπόκριση των 
εκδηλώσεων της νόσου, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
καμία ουσιώδης ανεπιθύμητη ενέργεια16-19. Αυτά 
τα δεδομένα είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη 
δική μας μελέτη παρατήρησης (observational 
study) για την ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα των υποδόριων ενέσεων anakinra σε 
τέσσερις ασθενείς με ανθεκτική AOSD20. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση της 
διεθνούς εμπειρίας από τη χρήση του anakinra 
στην AOSD. Η συνολική εμπειρία αφορά σε 
δεκατέσσερις ασθενείς και τα πρώτα δεδομένα 
δείχνουν ότι το anakinra αποτελεί μια ασφαλή 
και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή στις 
περιπτώσεις των ασθενών με AOSD, ανθεκτική 
στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή και μεθο-
τρεξάτη.

Η ΔΙΕΘνΗς ΕΜΠΕΙΡΙα αΠο τΗ ΧοΡΗΓΗςΗ 
του ANAKINRA ςτΗν AOSD

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μόνο μία 
δημοσιευμένη μελέτη από τους Fitzgerald και 
συν.16 το 2005, η οποία περιγράφει την αποτελε-
σματικότητα του ανταγωνιστή της IL-1 σε τέσσερις 
ασθενείς με ανθεκτική AOSD. Την ίδια χρονική 
περίοδο οι Godinho και συν.17 δημοσίευσαν 
μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς με ανθεκτική 
AOSD, που ανταποκρίθηκε στο anakinra, ενώ 
ένα χρόνο νωρίτερα οι Haraoui και συν.18 και 
οι Aelion και συν.19 ανακοίνωσαν την εμπειρία 
τους σε τρεις και δύο ασθενείς, αντίστοιχα. Τα 
πρόδρομα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια του anakinra στους τέσσερις ασθενείς 
με ανθεκτική AOSD που μελετήσαμε20.

Στη μελέτη των Fitzgerald και συν.16 η νόσος 
δεν ανταποκρίθηκε στη χορήγηση πρεδνιζόνης 
και μεθοτρεξάτης στους τρεις από τους τέσσερεις 
ασθενείς που αναφέρονται. Σε δύο από αυτούς 
προστέθηκε αναστολέας του TNF-α, εξαιτίας της 
επιμένουσας αρθρίτιδας χωρίς, όμως θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Στον τέταρτο ασθενή, το εξάνθημα, ο 
πυρετός η αρθρίτιδα και οι εργαστηριακοί δείκτες 
φλεγμονής δεν ανταποκρίθηκαν στη χορήγη-
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ση πρεδνιζόνης. Η έναρξη υποδόριων ενέσεων 
anakinra σε ημερήσια δόση 100mg οδήγησε 
σε εντυπωσιακή κλινική ανταπόκριση σε όλους 
τους ασθενείς. Ειδικότερα, τα συμπτώματα και 
οι δείκτες της φλεγμονής υποχώρησαν σε διά-
στημα λίγων ωρών έως λίγων εβδομάδων από 
την πρώτη ένεση. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε 
καμία ανεπιθύμητη ενέργεια από τη χορήγηση 
του φαρμάκου στη διάρκεια της περιόδου παρα-
κολούθησης των ασθενών που έφθασε τους 14 
μήνες. Πέρα από την αποτελεσματικότητα, την 
ταχεία δράση και την ασφάλεια του anakinra, στις 
περιπτώσεις αυτών των ασθενών με ανθεκτική 
AOSD, θα πρέπει, επίσης να τονιστεί ότι σε δύο 
περιπτώσεις που διακόπηκε το anakinra για μικρό 
χρονικό διάστημα, η νόσος υποτροπίασε, αλλά 
οι εκδηλώσεις της ανταποκρίθηκαν άμεσα στην 
επανέναρξη των υποδόριων ενέσεων16.

Οι Godinho και συν.17, δημοσίευσαν την περί-
πτωση ασθενούς με AOSD, χωρίς ανταπόκριση στη 
χορήγηση των ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων 
(μεθοτρεξάτη, σουλφασαλαζίνη και κυκλοσπορίνη 
Α), στην οποία για να αντιμετωπιστούν οι συχνές 
υποτροπές της νόσου χορηγούνταν υψηλές δόσεις 
πρεδνιζόνης (έως 1 mg/Kg/ημέρα). Η ασθενής 
σε ηλικία 28 ετών παρουσίασε άσηπτη νέκρωση 
των μηριαίων κεφαλών και οδηγήθηκε σε αμφο-
τερόπλευρη ολική αρθροπλαστική. Τα κλινικά και 
εργαστηριακά συμπτώματα της νόσου (πυρετός, 
πολυαρθρίτιδα, ΤΚΕ=117mm) δεν ανταποκρί-
θηκαν στους TNF-α αναστολείς, ινφλιξιμάμπη 
και ετανερσέπτη, που χορηγήθηκαν διαδοχικά. 
Αντίθετα, με την έναρξη υποδόριων ενέσεων 
anakinra σε ημερήσια δόση 100mg υπήρξε εντυ-
πωσιακή ανταπόκριση όλων των εκδηλώσεων τις 
νόσου εντός λίγων εβδομάδων. Επιπροσθέτως, 
το φάρμακο είχε άριστη ανοχή και οδήγησε στην 
πλήρη διακοπή των στεροειδών17. 

Οι Haraoui και συν.18 το 2004, ανακοίνωσαν 
τη χορήγηση anakinra σε τρεις ασθενείς με 
AOSD που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 
με ανοσοκατασταλτικά (μεθοτρεξάτη, λεφλου-
νομίδη, αζαθειοπρίνη), βιολογικούς παραγόντες 
(ινφλιξιμάμπη, ετανερσέπτη) και υψηλές δόσεις 

πρεδνιζόνης ( >20mg/ημέρα). Ο ένας από τους 
ασθενείς ανέπτυξε ιατρογενές σύνδρομο Cushing. 
Με την έναρξη των υποδόριων ενέσεων anakinra 
σε δόση 100mg/ημέρα, οι εκδηλώσεις της νόσου 
(αρθρίτιδα, εξάνθημα, πυρετός) άρχισαν να υπο-
χωρούν σε διάστημα λίγων ημερών, ενώ η χορη-
γούμενη δόση πρεδνιζόνης μειώθηκε σημαντικά 
( <10mg/ημέρα) και σε έναν ασθενή διακόπηκε 
τελείως η χορήγησή της. Η μόνη ανεπιθύμητη 
ενέργεια που παρατηρήθηκε ήταν ένα παροδικό 
τοπικό ερύθημα στη θέση της ένεσης σε έναν 
ασθενή18. Οι Aelion και συν.19 ανακοίνωσαν την 
ίδια χρονιά, εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα 
από τη χορήγηση του anakinra σε δυο ασθενείς 
με AOSD. 

Η μελέτη παρατήρησης άρχισε στο τμήμα μας 
σε μια περίοδο που δεν υπήρχε καμία δημοσι-
ευμένη πληροφορία για τη χρήση του anakinra 
στη νόσο Still των ενηλίκων. Η πρώτη ασθενής, 
μια γυναίκα 36 ετών, εμφάνισε ιδιαίτερα επιθε-
τική νόσο και στην πορεία εκδήλωσε αιμοφαγο-
κυτταρικό σύνδρομο. Τρεις από τους τέσσερις 
ασθενείς που μελετήσαμε, έλαβαν ενδοφλέβιες 
ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης (1g/ημέρα), προκει-
μένου να ελεγχθούν οι εκδηλώσεις της νόσου. 
Στους ασθενείς αυτούς, εξαιτίας και των υψηλών 
δόσεων πρεδνιζόνης από το στόμα που έλαβαν, 
αναπτύχθηκε ιατρογενές σύνδρομο Cushing 
με εκδήλωση πανσεληνοειδούς προσωπείου, 
μυοπάθειας, ραγάδων και διαταραχών από την 
ψυχική σφαίρα. Ένας άνδρας 54 ετών, στον οποίο 
η αρθρίτιδα και ο πυρετός δεν ελέγχονταν, παρά 
την προσθήκη μεθοτρεξάτης και αντι-TNF παρά-
γοντα, οδηγήθηκε σε πρόωρη συνταξιοδότηση, 
εξαιτίας της μυοπάθειας από τα κορτικοστερο-
ειδή. Με την έναρξη των υποδόριων ενέσεων 
anakinra (100mg/μέρα) ο πυρετός και η κακουχία 
υποχώρησαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλους τους 
ασθενείς, ενώ οι εργαστηριακοί δείκτες φλεγμονής 
(ΤΚΕ, λευκοκυττάρωση, αναιμία, CRP, φερριτίνη) 
υποχώρησαν σε λίγες εβδομάδες. Ο έλεγχος της 
νόσου με το anakinra επέτρεψε τη σημαντική 
μείωση της δόσης των χορηγούμενων κορτικο-
στεροειδών και στους τέσσερις ασθενείς. Δύο 
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από τους τέσσερις έχουν απογαλακτιστεί από τα 
κορτικοστεροειδή και κανένας από τους ασθενείς 
δεν λαμβάνει πάνω από 5mg/ημέρα πρεδνιζόνης. 
Η θεραπεία με anakinra οδήγησε σε υποχώρηση 
των εκδηλώσεων του ιατρογενούς συνδρόμου 
Cushing και στους τρείς ασθενείς, στους οποίους 
είχε εμφανιστεί. Η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια 
που καταγράψαμε και στους τέσσερις ασθενείς, 
ήταν ένα παροδικό, τοπικό ερύθημα στη θέση της 
ένεσης. Σε απόλυτη συμφωνία με τους Fitzgerald 
και συν.16, παρατηρήσαμε ότι σε ασθενή που διέ-
κοψε για λίγες ημέρες τη χορήγηση του anakinra, 
η νόσος υποτροπίασε, αλλά οι εκδηλώσεις της 
ανταποκρίθηκαν άμεσα με την επανέναρξη των 
υποδόριων ενέσεων20.

Ανάλογα δεδομένα με την AOSD για την απο-
τελεσματικότητα, την ταχύτητα δράσης και την 
ασφάλεια του anakinra προκύπτουν και στην ιδι-
οπαθή νεανική αρθρίτιδα συστηματικής έναρξης 
(SoJIA), η οποία θεωρείται ανάλογη της AOSD 
στην παιδική ηλικία. Οι Werbsky και συν.21 ανα-
κοίνωσαν για πρώτη φορά το 2004 την άμεση 
αποτελεσματικότητα του anakinra σε δύο παιδιά 
12 και 4 ετών, που έπασχαν από ανθεκτική SoJIA. 
Το 2005, οι Pascual και συν.22 δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα χορήγησης anakinra σε 9 παιδιά 
με ανθεκτική SoJIA. Πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε 
στα 7 παιδιά και τουλάχιστον μερική ανταπόκριση 
της νόσου στα άλλα δυο. Από τους ερευνητές 
αυτής της μελέτης επισημαίνεται το γεγονός ότι 
η έναρξη του anakinra οδήγησε και σε σημαντική 
μείωση της δόσης των χορηγούμενων στεροει-
δών (steroid sparing effect)22. Τέλος, το 2006 οι 
Mirkinson και συν.23 δημοσίευσαν την αποτελε-
σματικότητα του anakinra σε ένα τρίχρονο παιδί 
με SoJIA.

αΞΙοΛοΓΗςΗ του ΡοΛου του ANAKINRA 
ςτΗ ΘΕΡαΠΕΙα τΗς AOSD

Η παραδοσιακή θεραπεία της AOSD συνίσταται 
στη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονω-
δών φαρμάκων (ΜΣΑΦ), κορτικοστεροειδών 
και ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων. Μόνο 
το 12% των ασθενών με AOSD ανταποκρίνεται 

σε μονοθεραπεία με ΜΣΑΦ. Το υπόλοιπο 88% 
θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή της πορείας της 
νόσου, την προσθήκη κορτικοστεροειδών24. Στις 
περιπτώσεις που η νόσος δεν ελέγχεται, παρά 
τη χορήγηση κορτικοστεροειδών ή, όταν για να 
ελεγχθεί απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές δόσεις, 
υπάρχει ένδειξη χορήγησης ανοσοτροποποιητικού 
ή ανοσορυθμιστικού φαρμάκου. Σε διάφορες 
μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί η μεθοτρεξάτη, η 
λεφλουνομίδη, η υδρόξυχλωροκίνη, ο χρυσός, η 
D-πενικιλλαμίνη, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοσπορί-
νη-Α και η κυκλοφωσφαμίδη. Σε μια μελέτη των 
Fautrel και συν.5, το 88% των ασθενών με ανθε-
κτική AOSD ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στη 
μεθοτρεξάτη και μάλιστα στο 42% διακόπηκε η 
χορηγούμενη πρεδνιζόνη. Αντίθετα, σε κάποιες 
περιπτώσεις ανθεκτικής AOSD έχουν χορηγηθεί 
ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG) και έγιναν 
πλασμαφαιρέσεις25.

Την τελευταία πενταετία έχει δοκιμαστεί η 
χορήγηση αντι-TNF-α παραγόντων, κυρίως ιν-
φλιξιμάμπης και ετανερσέπτης, σε περιπτώσεις 
ανθεκτικής AOSD9-14. Παρά τον αρχικό ενθουσι-
ασμό στις πρώτες μικρές μελέτες, φαίνεται ότι η 
αποτελεσματικότητά τους στην ανθεκτική AOSD 
είναι κατώτερη των προσδοκιών. Σε μια αναδρο-
μική μελέτη από τη Γαλλία πλήρης ύφεση με τη 
χορήγηση αντι-TNF-α παράγοντα παρατηρήθηκε 
μόνο στους 5 από τους 25 ασθενείς, ενώ μερική 
ύφεση παρουσίασαν 16 ασθενείς και απουσία 
ανταπόκρισης 4 ασθενείς14. Σε μια άλλη μελέτη, 5 
από 12 ασθενείς με νόσο Still δεν παρουσίασαν 
καμία ανταπόκριση στη χορήγηση ετανερσέπτης 
για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών11. Επιπλέον, 
έχουν αναφερθεί παρενέργειες που συσχετίστη-
καν με τη χρήση των αντι-TNF-α παραγόντων σε 
ασθενείς με AOSD, όπως τοπικές αντιδράσεις, 
βρογχίτιδα, πνευμονία, πνευμονίτιδα, καρδιακή 
ανεπάρκεια14. Μάλιστα, σε μια περίπτωση ασθε-
νούς με AOSD και συνυπάρχουσα ηπατίτιδα Β, 
αναπτύχθηκε κεραυνοβόλος ηπατίτιδα στο διά-
στημα που έπαιρνε ινφλιξιμάμπη15. 

Αντίθετα, τα δεδομένα από τη χορήγηση του 
ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 σε ασθενείς 
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με ανθεκτική AOSD είναι πολύ ενθαρρυντικά, 
καθώς και στους 14 ασθενείς που αναφέρεται 
βιβλιογραφικά ότι τους χορηγήθηκε το anakinra, 
η νόσος ανταποκρίθηκε. Εντυπωσιακή ήταν η τα-
χύτητα ανταπόκρισης όλων των ασθενών, αφού ο 
πυρετός και η κακουχία υποχώρησαν μέσα σε λίγες 
ώρες, ενώ οι εργαστηριακοί δείκτες φλεγμονής 
(ΤΚΕ, λευκοκυττάρωση, αναιμία, CRP, φερριτίνη) 
υποχώρησαν εντός λίγων εβδομάδων από την 
έναρξη των υποδόριων ενέσεων. Ενδεικτικό της 
σημασίας της αναστολής της δράσης της IL-1 
σε αυτούς τους ασθενείς ήταν το ότι σε τρεις 
συνολικά περιπτώσεις, όπου η χορήγηση του 
anakinra διακόπηκε για λίγες ημέρες, η νόσος 
υποτροπίασε, αλλά οι εκδηλώσεις της ανταποκρί-
θηκαν άμεσα με την επανέναρξη των υποδόριων 
ενέσεων16, 20. Καμία ουσιαστική παρενέργεια από 
τη χορήγηση του anakinra δεν αναφέρθηκε, ενώ 
ένα παροδικό τοπικό ερύθημα στη θέση της 
ένεσης περιγράφηκε σε 5 από τους 14 ασθε-
νείς18,20. Πολύ σημαντικό θεωρείται το γεγονός 
ότι η έναρξη του anakinra συνέβαλε στη μείωση 
της χορηγούμενης δόσης κορτικοστεροειδών και 
στους δεκατέσσερις ασθενείς (steroid sparing 
effect). Μάλιστα, σε τουλάχιστον 7 από αυτούς 
οδήγησε στον απογαλακτισμό από τα κορτικο-
στεροειδή, ενώ κανένας δεν λαμβάνει πρεδνιζόνη 
σε δόση >10mg/ ημέρα. Αυτή η παρατήρηση 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι πριν 
την χορήγηση του anakinra τουλάχιστον πέντε 
από τους ασθενείς είχαν αναπτύξει εκδηλώσεις 
ιατρογενούς συνδρόμου Cushing με σημαντικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους17,18,20. Στη 
δική μας μελέτη με την έναρξη του anakinra και 
το σταδιακό απογαλακτισμό από την πρεδνιζό-
νη, οι εκδηλώσεις του συνδρόμου υποχώρησαν 
πλήρως και στους 3 ασθενείς που είχαν αναπτύξει 
ιατρογενές σύνδρομο Cushing20.

Αν και δεν υπάρχει καμία κλινική μελέτη που να 
συγκρίνει απευθείας τη χορήγηση του anakinra 
με τη χορήγηση των TNF-α αναστολέων στην 
ανθεκτική AOSD, τα πρώτα στοιχεία από τους 
ομολογουμένως πολύ λίγους ασθενείς που έλαβαν 
anakinra, εισηγούνται υπεροχή του από πλευράς 

αποτελεσματικότητας, ταχύτητας δράσης, ασφά-
λειας και steroid sparing effect στους ασθενείς. 
Μια πιθανή εξήγηση για αυτή την διαφαινόμενη 
υπεροχή της θεραπευτικής αναστολής της δράσης 
της IL-1 έναντι αυτής της αναστολής του TNF-α 
προτείνεται από τους Fitzgerald και συν.16. Οι 
συγκεκριμένοι ερευνητές θεωρούν ότι στην πα-
θογένεια της AOSD υπάρχει ένας καταρράκτης 
κυτταροκινών, στον οποίο η IL-1 έπεται του TNF-α 
και διαμεσολαβεί πιο άμεσα τις εκδηλώσεις της 
νόσου16.

Η νόσος Still των ενηλίκων είναι μια σχετικά 
σπάνια νόσος, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να σχεδιασθούν ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες 
μελέτες που να αξιολογούν την αποτελεσματικό-
τητα των χορηγούμενων θεραπειών. Τα στοιχεία 
που έχουμε, έως σήμερα, τόσο για τους TNF-α 
αναστολείς όσο και για το anakinra βασίζονται σε 
μικρές, αναδρομικές, μη ελεγχόμενες μελέτες ή 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις (case reports). Αυτό 
καθιστά επισφαλή τα όποια συμπεράσματα και, 
επομένως είναι αναγκαίο να σχεδιασθούν μελέτες 
που θα παρέχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα για 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της 
χορήγησης των συγκεκριμένων βιολογικών πα-
ραγόντων στη νόσο. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις 
από τη χρήση του ανταγωνιστή του υποδοχέα 
της IL-1, anakinra, στην AOSD οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι η χορήγησή του αποτελεί μια πολύ 
ελπιδοφόρα θεραπευτική λύση, τουλάχιστον για 
τις περιπτώσεις της νόσου που είναι ανθεκτικές 
στην παραδοσιακή θεραπεία με κορτικοειδή και 
μεθοτρεξάτη.

ABSTRACT

The role of IL-1Ra (anakinra) in the 
treatment of adult onset Still’s disease

G.D. Kalliolias1, P.E. Georgiou2, A.P. Andonopoulos1, 
S-N.Κ. Liossis1.
1Rheumatology Department, Department of Internal 
Medicine, University of Patra  
2Rheumatology Department, General Hospital “Agios 
Andreas”, Patra 

Adult onset Still’s disease (AOSD) is a rare 
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condition with a worldwide distribution, 
manifested by a constellation of clinical and 
laboratory findings that are not disease-specific, 
but overall indicate systemic inflammation. The 
role of several cytokines, including TNF-α, IL-
1, IL-6 and IL-18, and their implication in the 
inflammatory process of the disease have been 
recently investigated. Such studies gave support for 
the experimental use of different cytokine-blocking 
biologic agents, in an effort to treat patients with 
refractory AOSD. Anti-TNF-α therapies used in a 
few, small, uncontrolled trials, including patients 
with refractory AOSD, were helpful for a limited 
only percentage of patients. Recent data support 
the hypothesis that IL-1 is central in mediating 
inflammation, as expressed both clinically- and 
laboratory-wise, particularly in recalcitrant AOSD. 
In this communication we review the literature 
concerning the use of IL-1 blockade strategies in 
order to treat refractory AOSD. Over the last year, 
one published study on 4 patients and a few 
single-case reports have included patients with 
resistant to treatment -with steroids, methotrexate 
and anti-TNF- AOSD, who were successfully 
treated with anakinra (a recombinant human 
IL-1 receptor antagonist). Additionally, in this 
review we report on the impressively favourable 
results of a small, uncontrolled trial, in which we 
independently treated with anakinra 4 patients 
with refractory AOSD. In all 14 cases reported 
in the bibliography there was an impressively 
rapid response to this agent and the treatment 
was well tolerated. Systemic symptoms, like 
fever and fatigue, responded within hours and 
inflammatory markers within days. Moreover, 
anakinra treatment displayed an obvious steroid-
sparing effect, particularly in cases where steroid 
doses, necessary to control disease activity, were 
unacceptably high. The steroid sparing effect of 
anakinra in all the patients represents a notable 
advantage of this IL-1-blocking therapy. Despite 
the lack of randomized, controlled trials, the 
impressive efficacy, the steroid-sparing effect and 
the good tolerance of anakinra in cases of refractory 

AOSD, combined with the limited efficacy and/or 
intolerance of anti-TNF-α regimens, may suggest 
IL-1receptor antagonism as a first-line treatment 
for at least refractory cases of AOSD. Despite AOSD 
rarity, we suggest that larger clinical trials are 
essential to evaluate the role of anakinra in the 
treatment of this disease. Based on the limited 
published experience and our own observations, 
we propose that IL-1 receptor antagonism may 
represent a novel, effective and safe mean of 
treating refractory AOSD. 

Hellenic Rheumatology 2006; 17(2): 149-155
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