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Σύγκρουση συμφερόντων 

Τιμητική αμοιβή από την Pfizer για τη 
συγκεκριμένη ομιλία 

 

 

• «Η Pfizer έχει ελέγξει το περιεχόμενο ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ειδικές προδιαγραφές της αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει ότι οι 
βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν παρατεθεί ορθά».  

•  «Για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται παρακαλείσθε 
να συμβουλεύεστε/συμβουλευτείτε τις εγκεκριμένες Περιλήψεις 
Χαρακτηριστικών των Προϊόντων»  

 



• Ασθενής  35 ετών εισαγωγή στη ΓΕΣ κλινική  
για εμπύρετο και βλεννοαιματηρές κενώσεις 

• Ht:40,6 Hb:13,6 WBC:21790 (84,8/9,7/4,2) 
PLT:501000  CRP:13,1 <0,5 

• Κολονοσκόπηση:  διάγνωση ελκώδους 
κολίτιδας  

• Αγωγή : κορτικοειδή, μεσαλαζίνη κι 
αζαθειοπρίνη  



2 μήνες μετά την πρώτη εισαγωγή 

• Νοσηλεία εκ νέου για εμπύρετο και διαρροϊκές 
κενώσεις κατά το tapering των στεροειδών 

• Αναφέρει άλγος σε ΠΧΚ κι ΑΡ πτέρνα 

• Αρθραλγίες μικρών αρθρώσεων χεριών με 
αδυναμία σύγκλισης γρόνθου και χαμηλή 
οσφυαλγία φλεγμονώδους χαρακτήρα 

• Επανέναρξη στεροειδών έναρξη infliximab-CTP-
13 5mg/kg ανά 8 εβδομάδες με καλή 
ανταπόκριση 

 



2 έτη μετά 

• Επίσκεψη στο ρευματολογικό ιατρείο λόγω 
αυχεναλγίας θωρακικού άλγους και 
οσφυαλγίας //ελκώδης κολίτιδα σε ύφεση 

• ΑΕ : ενεργός ιερολαγονίτιδα, ευαισθησία 
ΘΜΣΣ 

• Ht:39,5 Hb:12,5 WBC:10700 (53,8/38,2/6,1) 
PLT:456000 CRP:1,16 

•  Ακτινολογικός έλεγχος ΣΣ 

 







 
 

χορήγηση infliximab 5mg/kg ανά 6 εβδομάδες 

Βελτίωση άλγους ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ 

Επίτευξη ύφεσης 
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Κλινικές μυοσκελετικές εκδηλώσεις ΙΦΝΕ. 
 Εκδηλώσεις περιφερικής SpA 

• - Τύπου 1 περιφερική αρθρίτιδα 

• - τύπου 2 περιφερική αρθρίτιδα 

• - ενθεσίτιδα 

• - δακτυλίτιδα 

Εκδηλώσεις αξονικής SpA 

• - ιερολαγονίτιδα 

• - αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

• - φλεγμονώδες άλγος ράχης χωρίς ακτινολογικές 

εκδηλώσεις 

Λιγότερο συχνά 

Οστεοπόρωση,Οστεονέκρωση,Μυοπάθεια,Ινομυαλγία,Αρθραλγίες 

 

Open Med. 2019; 14: 75-84 



Εκδηλώσεις αξονικής SpA σε ΙΦΝΕ 

 

• Λιγότερο συχνές από περιφερικές 

• ανεξάρτητα από πορεία εντερικής νόσου 

• Συνήθως προηγούνται της εντερικής νόσου 

• Ισότιμη εμφάνιση στα 2 φύλα 

• Συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές 

• Επηρεάζει ΣΣ ή ιερολαγόνιες 

 
Open Med. 2019; 14: 75-84 





Anti-TNFα in IBD SpA 
• Ιδανική επιλογή και για τις 2 νόσους σε ενεργότητα 

• Συνιστώμενη η δόση της ΓΕΣ 

• European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) guidelines 

Clinical Rheumatology (2020) 39:3543–3553 



Θεραπευτική αντιμετώπιση αξονικής SpA με 
ταυτόχρονη ΙΦΝΕ 

Clinical Rheumatology (2020) 39:3543–3553 



A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, 
prospective study comparing the pharmacokinetics, safety, and 

efficacy of CT-P13 and innovator infliximab in patients with 
ankylosing spondylitis: the PLANETAS study 

• Η φαρμακοκινητική του CT-P13 and INF 
ισότιμη σε ασθενείς με AS.  

• CT-P13 ομοίως με INF καλά ανεκτό 
αποτελεσματικό και   ασφαλές ως την 
βδομάδα 30. 

Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1605–
1612 



Real-life drug persistence in patients with rheumatic 
diseases treated with CT-P13: a prospective observational 
cohort study (PERSIST) (RA,AS,PsA) 
Peter C. Taylor1*, Robin Christensen2, Shahrzad Moosavi3, Pamela Selema3, Ruffy 
Guilatco4,Heather Fowler5, Markus Mueller6, Katherine F. Liau7, Boulos Haraoui8 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02605642 



Οι ΑΕ παρόμοιες και χωρίς διάκριση ανάμεσα στις ομάδες των Biologic-naïve 
 και Switched groups. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02605642 



 

 Impact of Infliximab-dyyb (Infliximab Biosimilar) on Clinical and Patient-
Reported Outcomes: 1-Year Follow-Up Results From an Observational Real-World 
Study Among Patients With Inflammatory Bowel Disease (ONWARD Study) 

 
  

 

 Poster P1530(S0725) Presented at the American College of Gastroenterology (ACG) 2020  



Συμπεράσματα 
 

• Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ εκδήλωση SpA αξονικής 
ή περιφερικής 

• Anti TNF-α παράγοντες (INF-CT-P13/ADA) 

αποτελεσματικοί για έντερο και σκελετό 

• Μελέτες βιοϊσοδυναμίας CT- P13 
αποτελεσματικό σε SpA και ΙΦΝΕ με καλό 
προφίλ ασφάλειας 


