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Τεκμηριωμένοι φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας (EK) και της νόσου του Crohn (NC) είναι τα 

αμινοσαλικυλικά, τα κορτικοειδή, τα αντιβιοτικά, τα ανοσοκατασταλτικά και τα 

τελευταία χρόνια οι βιολογικές θεραπείες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων 

αυτών είναι πολύ συχνές και αρκετές φορές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του 

ασθενούς.  

 

Σαλικυλικά 

1. Σουλφασαλαζίνη (SAZ): Οι παρενέργειες είναι συχνές σε ασθενείς που 

χρησιμοποιούν SAZ (20%) και επιβάλλουν την διακοπή του φαρμάκου σε ποσοστό 

έως 15%. Οι περισσότερες από αυτές οφείλονται στις αυξημένες συγκεντρώσεις 

σουλφαπυριδίνης στο αίμα. Παρατηρούνται κυρίως σε άτομα που ακετυλιώνουν με 

αργό ρυθμό το φάρμακο (slow acetylators) και είναι δοσοεξαρτώμενες, δηλαδή 

συμβαίνουν σε δόσεις μεγαλύτερες από 2 γρ/ημ. Οι συχνότερες είναι: ναυτία, έμετος, 

επιγαστραλγία, ανορεξία, κεφαλαλγία, αναστρέψιμη ολιγοσπερμία/αζωσπερμία, 

μακροκυττάρωση.  

Ιδιοσυστατικές ή μη-δοσοσοεξαρτώμενες επιπλοκές είναι λιγότερο συχνές και 

περιλαμβάνουν δερματικά εξανθήματα, φωτοευαισθησία, σ. Stevens-Johnson, 

αλωπεκία, περιφερική νευροπάθεια, αιματολογικές δυσκρασίες (καταστολή μυελού, 

θρομβοπενία, ουδετεροπενία, μεγαλοβλαστική αναιμία λόγω μείωσης φυλλικού 

οξέος, αιμολυτική αναιμία λόγω ανεπάρκειας G-6-PD ή με σωμάτια Heinz), 

ηπατοτοξικότητα, παγκρεατίτιδα, πνευμονική ίνωση, περικαρδίτιδα, πολυαρτηρίτιδα, 

σ. τύπου ερυθηματώδους λύκου και σπανίως υποτροπή της ΕΚ.1  

2. Νεότερα σαλικυλικά παράγωγα: Η ανακάλυψη ότι η μεσαλαζίνη είναι η 

θεραπευτικώς δραστική ουσία, ενώ οι παρενέργειες της SAZ οφείλονται κυρίως στη 

σουλφαπυριδίνη που είναι απλός φορέας του φαρμάκου, οδήγησε στην παρασκευή 

των νεότερων σαλικυλικών με σαφώς λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα νεότερα 

σαλικυλικά γίνονται καλώς ανεκτά στο 80% των ασθενών που παρουσιάζουν 

δυσανεξία στη SAΖ και όπως φαίνεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες οι 

επιπλοκές τους είναι ίδιες ή χαμηλότερες από το placebo (ποσοστό 15%).  

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι διάρροιες που προκαλεί η ολσαλαζίνη και η 

νεφροτοξικότητα της μεσαλαζίνης. Υπολογίζεται ότι επηρεασμένη νεφρική 

λειτουργία  και αύξηση της κρεατινίνης συμβαίνει σε 1 από τους 100 ασθενείς που 

λαμβάνουν μεσαλαζίνη, ενώ διάμεση νεφρίτιδα εμφανίζεται σε λιγότερο από 1 ανά 
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500 ασθενείς.2 Σπανίως τα νεότερα σαλικυλικά είναι δυνατόν να προκαλέσουν ήπιες 

γαστρεντερικές διαταραχές, κεφαλαλγία, μεθαιμοσφαιριναιμία, έξαρση συμπτωμάτων 

της νόσου και αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως αλλεργικό εξάνθημα, 

φαρμακευτικό πυρετό, βρογχόσπασμο ή σ. τύπου ερυθηματώδους λύκου.  

 

Κορτικοειδή 

Τα κορτικοειδή που χρησιμοποιούνται στις ΙΦΕN είτε ως συστηματική ή ως 

τοπική θεραπεία είναι η πρεδνιζολόνη, η μεθυλπρεδνιζολόνη, η υδροκορτιζόνη, η 

ACTH και  η βηταμεθαζόνη. Οι επιπλοκές των κορτικοειδών άμεσες και απώτερες 

είναι πολύ συχνές και απαιτούν τη διακοπή της θεραπείας σε ποσοστό 6 - 20% των 

ασθενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της National Cooperative Disease Study 

(NCCDS), η χορήγηση πρεδνιζολόνης 0.25-0.75 mg/kg για διάστημα από 4 μηνών 

έως 2 έτη προκαλεί σ. Cushing στο 33-50% των ασθενών και ψυχιατρικές διαταραχές 

(ψύχωση, ευφορία, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια) στο 4-36%. Οι παρενέργειες αυτές 

είναι συνήθως δοσοεξαρτώμενες και αναστρέψιμες.3  

Άλλες συχνές επιπλοκές των κορτικοστεροειδών είναι: κατακράτηση ύδατος και 

νατρίου, υποκαλιαιμία, αρτηριακή υπέρταση, ενδοκρανιακή υπέρταση, αύξηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, καταρράκτης, γαστρεντερικές διαταραχές, πεπτικό έλκος, 

αιμορραγία πεπτικού, παγκρεατίτιδα, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης 

διαβήτης, λοιμώξεις, άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου, μυοπάθεια, σ. Guillain-

Barre, ψευδοαρθρίτιδα στεροειδών, οστεοπόρωση, κατάγματα, δερματικές 

αλλοιώσεις και αναστολή της σωματικής ανάπτυξης στα παιδιά. 

Νεότερα κορτικοειδή: Οι σοβαρές παρενέργειες των κορτικοειδών οδήγησαν 

στη δημιουργία φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων με τοπική και ελάχιστη 

συστηματική δράση, που απελευθερώνονται εκλεκτικά στις θέσεις φλεγμονής του 

εντέρου. Το περισσότερο μελετημένο φάρμακο αυτής της κατηγορίας είναι η 

βουδεσονίδη, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί με ενθαρρυντικά αποτελέσματα η 

τιξοκορτόλη και η βεκλομεθαζόνη.  

Παρόλο που η βουδεσονίδη απελευθερώνεται στη συστηματική κυκλοφορία σε 

ποσοστό μικρότερο από 12%, οι παρενέργειες των γλυκοκορτικοειδών δεν μπορούν 

να αποκλεισθούν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ηπατικής βλάβης. Με τη μέχρι σήμερα 

κλινική εμπειρία, η συχνότητα και η ένταση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών 

είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα κορτικοειδή που δρουν συστηματικά και 

οι αναφορές που υπάρχουν είναι περιστασιακές και ήπιες. 
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Αντιβιοτικά 

Η μετρονιδαζόλη μόνη ή σε συνδυασμό με τη σιπροφλοξασίνη είναι το 

ερύτερα χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό, κυρίως στη NC. Οι συχνότερες παρενέργειες 

της είναι: γαστρεντερικές διαταραχές (μεταλλική γεύση, ναυτία, έμετοι, κοιλιακά 

άλγη, διάρροια), αναστρέψιμη λευκοπενία, αιμόλυση σε ανεπάρκεια G-6-PD, 

περιφερική νευροπάθεια σε μεγάλες δόσεις ή μακροχρόνια χορήγηση και αντίδραση 

δισουλφιράμης όταν χορηγηθεί ταυτόχρονα με οινόπνευμα. Σπανίως παρατηρούνται 

λήθαργος, παραισθησίες, εξάνθημα, ίλιγγος, υπέρχρωση ούρων και κεφαλαλγία. 

 

Ανοσοκατασταλτικά 

1. Αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) και 6-Μερκαπτοπουρίνη (6-ΜP):  

Παρά την τεκμηριωμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης, 

σημαντικό ποσοστό ασθενών είτε δε θα ανταποκριθεί ή θα παρουσιάσει δυσανεξία 

και παρενέργειες στη θεραπεία. Σε δύο μεγάλες Cochrane μετά-αναλύσεις τα 

ποσοστά των ασθενών που θα παρουσιάσουν επιπλοκές από τη χρήση AZA/6-MP 

είναι 9.3% και 5.8% versus 2.3% και 1.3% της ομάδας placebo.4,5  Οι παρενέργειες 

αυτές μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: Ι. αλλεργικού τύπου που είναι 

ανοσολογικής αρχής και μη δοσοεξαρτώμενες (πυρετός, εξάνθημα, αρθραλγίες, 

ναυτία, διάρροιες, κοιλιακό άλγος, παγκρεατίτιδα, μερικές περιπτώσεις ηπατίτιδας) 

σε και  ΙΙ. μη-αλλεργικού τύπου που σχετίζονται όχι μόνο με τη δοσολογία, αλλά με το 

μεταβολισμό του φαρμάκου (λευκοπενία, θρομβοπενία, λοιμώξεις, περιπτώσεις 

δοσοεξαρτώμενης ηπατίτιδας, ανάπτυξη νεοπλασιών). Οι αλλεργικού τύπου 

επιπλοκές συμβαίνουν σε ποσοστά 5-10%, εμφανίζονται άμεσα στις 3-4 πρώτες 

εβδομάδες της θεραπείας, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία απαιτούνται μήνες ή χρόνια, 

Εξαίρεση αποτελεί η λευκοπενία, που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή από 2 

εβδομάδες έως και χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, σε συχνότητα που 

κυμαίνεται από  2 έως 15% των ασθενών.  

Στις ημέρες μας, το ενδιαφέρον έχει εστιασθεί στη μελέτη της 

φαρμακοκινητικής των ΑΖΑ/6-ΜΡ, με σκοπό την ανεύρεση των ασθενών που είναι 

υποψήφιοι σοβαρών παρενεργειών ή αντιθέτως θα ωφεληθούν από τη θεραπεία. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, ο μεταβολισμός του φαρμάκου επιτελείται μέσω του 

ενζύμου θειοπουρίνη-μεθυλτρανσφεράση ή ΤΡΜΤ. Η θεραπευτική ανταπόκριση στην 

ΑΖΑ, αλλά και η λευκοπενία που προκαλεί εξαρτάται κυρίως από τα επίπεδα 6-ΤGN 

μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και από τη δραστηριότητα του ΤΡΜΤ, η σχέση των 
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οποίων είναι αντιστρόφως ανάλογη. Η δραστηριότητα του ενζύμου αυτού διαφέρει σε 

κάθε άτομο, λόγω του γενετικά καθορισμένου πολυμορφισμού των αλληλίων του. Η 

πλειοψηφία των ατόμων (89%) είναι ομοζυγώτες στα αλλήλια με φυσιολογική ή 

ταχεία ενζυμική δραστηριότητα (wild type ή TΡΜΤH/TΡΜΤH). Αντιθέτως οι 

ομοζυγώτες στα αλλήλια με χαμηλή δραστηριότητα ενζύμου (ΤΡΜΤL/ΤΡΜΤL) 

καλύπτουν το 0.3% του γενικού πληθυσμού, ενώ ενδιάμεση δραστηριότητα 

παρουσιάζεται σε ετεροζυγώτες που δεν υπερβαίνουν το 11% (TΡΜΤH/ΤΡΜΤL).4 

Μεγαλύτερο κίνδυνο παρενεργειών παρουσιάζουν οι ομοζυγώτες στα γονίδια 

χαμηλού μεταβολισμού, που έχουν ανεπαρκή επίπεδα ενζύμου και ως εκ τούτου 

μεγάλη συγκέντρωση 6-ΤGN ή ανεπαρκή καταβολική παραγωγή ανενεργών 

μεθυλιωμένων παραγώγων. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί στους ασθενείς που 

αναπτύσσουν σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες επιπλοκές, συνήθως με την 

έναρξη της αγωγής, με σημαντικότερη την καταστολή του μυελού.6  

Άλλες σημαντικές παρενέργειες περιλαμβάνουν την καταστολή μυελού και 

τον αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων (0.3 – 7.4%) και την ηπατοτοξικότητα (3 – 10%) 

που είναι δυνατόν να προκαλείται είτε λόγω χολοστατικού τύπου αντίδραση 

υπερευαισθησίας ή λόγω βλάβης των ενδοθηλιακών κυττάρων.7  

Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα στη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά είναι το 

μέγιστο ασφαλές χρονικό όριο χορήγησης τους σε συσχέτιση με τον κίνδυνο 

κακοήθειας. Ο κίνδυνος ανάπτυξης non-Hodgkin λεμφώματος (NHL), παρόλο που 

είναι υπαρκτός, φαίνεται ότι έχει υπερεκτιμηθεί. Από παλαιότερες εργασίες, αλλά και 

πιο πρόσφατες μετά-αναλύσεις διαφαίνεται ότι ο κίνδυνος λεμφώματος σε ασθενείς 

που λαμβάνουν ανάλογα των πουρινών είναι έως και 4 φορές μεγαλύτερος από τον 

αναμενόμενο.8,9 Όμως το θέμα είναι περισσότερο σύνθετο, αφού δεν είναι γνωστό 

εάν ο υποκείμενος προδιαθεσικός παράγοντας ανάπτυξης κακοήθειας είναι τα ίδια τα 

ανοσοκατασταλτικά, ο συνδυασμός τους με βιολογικές θεραπείες ή η ίδια η νόσος. 

Σύμφωνα με μελέτη των Lewis και συν, ιδιαίτερα στη NC, τα πλεονεκτήματα της 

ΑΖΑ στη διατήρηση της ύφεσης και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με 

καλή ποιότητα ζωής, υπερτερούν έναντι του κινδύνου λεμφώματος.10  

2. Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ): Οι κυριότερες επιλοκές από τη χορήγηση 

μεθοτρεξάτης που απαιτούν διακοπή της θεραπείας είναι κυρίως η ηπατοτοξικότητα 

με αύξηση τρανσαμινασών (5%), η ναυτία (4%), δερματικά εξανθήματα (1%) και 

πνευμονία από μυκόπλασμα (1%). Άλλες αναφερόμενες παρενέργειες της ΜΤΧ είναι: 
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διάρροια, στοματίτιδα, κεφαλαλγία, συμπτωματολογία από το ΚΝΣ, πνευμονίτιδα εξ’ 

υπερευαισθησίας, καταστολή του μυελού, λέμφωμα και κίρρωση/ίνωση ήπατος. Ο 

κίνδυνος ηπατοτοξικότητας είναι μεγαλύτερος σε άτομα με αλκοολισμό, σακχαρώδη 

διαβήτη και παχυσαρκία. Η συχνότητα εμφάνισης κίρρωσης είναι 7% σε ασθενείς με 

ψωρίαση, ενώ πολύ χαμηλότερος (1%) σε ρευματοειδή αρθρίτιδα.11 

3. Κυκλοσπορίνη (CYA): Το ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση 

υψηλών δόσεων CYA είναι αρκετά υψηλό και περιλαμβάνει: 

Σοβαρές παρενέργειες: νεφρική ανεπάρκεια (23%), λοιμώξεις (20%), σπασμοί 

(3%), αναφυλαξία (1%), θάνατοι (2%) 

Ήπιες επιπλοκές: παραισθησίες (51%), υπέρταση (43%), υπομαγνησιαιμία (42%), 

υπερτρίχωση (27%), κεφαλαλγία (23%), διαταραχή ηπατικής βιοχημείας (19%), 

υπερκαλιαιμία (13%) και υπερτροφία ούλων (4%).  

Σε αντίθεση η συχνότητα επιπλοκών είναι σχετικά χαμηλή όταν χορηγείται μικρότερη 

δόση CYA από το στόμα. Η σοβαρότερη μη αναστρέψιμη βλάβη αφορά στη νεφρική 

λειτουργία σε δόσεις μεγαλύτερες από 5 μγ/κιλ/ημ. Έχει διαπιστωθεί ότι όλοι οι 

ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια CYA για αυτοάνοσες παθήσεις 

περιλαμβανομένων και των ΙΦΕΝ, θα παρουσιάσουν σε ποσοστό 20% μείωση του 

ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Σοβαρές μπορεί να είναι επίσης οι λοιμώξεις, όπως  

πνευμονία από pneumocystis carinii, ερπητική οισοφαγίτιδα, ασπεργίλλωση, ενώ οι 

σπασμοί είναι συνήθως αποτέλεσμα της υποχοληστερολαιμίας και των υψηλών 

επιπέδων CYA στο αίμα.12 Σε μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου αναφέρονται 

περιπτώσεις με λέμφωμα λεπτού εντέρου σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και 

άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. 

 

Βιολογικοί παράγοντες 

Αντί-TNF-α μονοκλωνικά αντισώματα (Infliximab, Adalimumab):  

Οι κυριότερες παρενέργειες από τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση βιολογικών 

παραγόντων είναι οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, οι λοιμώξεις και ο κίνδυνος 

εμφάνισης νεοπλασιών.  

Οι αντιδράσεις άμεσης και επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας (ουρτικάρια, 

υπνηλία, κνησμός, πυρετός, κεφαλαλγία, θωρακικός πόνος, δύσπνοια, ναυτία) 

εμφανίζονται μέχρι και δύο ώρες μετά την έγχυση, συνήθως σε ασθενείς που έλαβαν 

2 ή περισσότερες δόσεις, σε ποσοστό 6-38%. Η δημιουργία αντισωμάτων έναντι των 

βιολογικών παραγόντων συμβάλλει σημαντικά στην εμφάνιση αντιδράσεων 
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υπερευαισθησίας. Όλα τα μονοκλωνικά αντισώματα ανεξαρτήτως προέλευσης 

(εξανθρωποποιημένα ή ανθρώπινα) έχουν ανοσογονικότητα σε ποσοστά που 

κυμαίνονται για το infliximab από 36  έως 68%, και για το adalimumab 3.7%. Μέτρα 

για τον περιορισμό στη δημιουργία αντισωμάτων περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη 

χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και τη συστηματική παρά την επεισοδιακή χορήγηση 

των βιολογικών θεραπειών.13 

Η συχνότητα των ευκαιριακών λοιμώξεων σε ασθενείς που λαμβάνουν 

Infliximab κυμαίνεται από 0.3 έως 0.9%, ενώ σοβαρές λοιμώξεις παρατηρούνται σε 

ποσοστά 3-4%. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν ασθενείς με ταυτόχρονη λήψη 

κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί 

η εμφάνιση φυματίωσης ή η αναζωπύρωση λανθάνουσας TB, καθώς έχουν αναφερθεί 

350 περιπτώσεις σε σύνολο 400 000 ασθενών υπό θεραπεία με Infliximab και 

αρκετές περιπτώσεις με Adalimumab, η πλειοψηφία των οποίων παρουσιάσθηκε τους 

πρώτους 6 μήνες και είχε συχνά εξωπνευμονική εντόπιση.14,15 

Τα προβλήματα στην τοξικότητα των βιολογικών παραγόντων ανακύπτουν 

κυρίως από το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς λαμβάνουν συνδυασμό θεραπειών, με 

αποτέλεσμα να μην είναι πάντα ξεκάθαρο ποιο φάρμακο είναι υπεύθυνο για τη 

συγκεκριμένη επιπλοκή. Ένα παράδειγμα είναι η εμφάνιση ηπατοσπληνικού 

λεμφώματος σε νεαρούς ασθενείς με NC που ελάμβαναν αζαθειοπρίνη σε συνδυασμό 

με Ιnfliximab. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας απεκάλυψε εππιπλέον περιπτώσεις με 

ηπατοσπληνικό λέμφωμα σε ασθενείς με NC που ελάμβαναν μονοθεραπεία με 

αζαθειοπρίνη, γεγονός που ενοχοποιεί ως αιτία της νεοπλασίας αυτής το συνδυασμό 

μάλλον παρά τον βιολογικό παράγοντα.16,17 Λαμβάνοντας υπόψη τον υπαρκτό 

κίνδυνο λεμφώματος σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και λήψη ανοσοτροποποιητικών 

παραγόντων, μια προτεινόμενη στρατηγική είναι η μονοθεραπεία, δηλαδή η διακοπή 

του ανοσοκατασταλτικού μετά από 6 μήνες συγχορήγησης, εφόσον πρόκειται να 

συνεχισθεί η θεραπεία με αντι-TNF παράγοντα. Ισχυρότερα δεδομένα στο επίκαιρο 

debate της συνδυασμένης θεραπείας έναντι της μονοθεραπείας με Infliximab 

προέρχονται από την πολυκεντρική μελέτη SONIC. Συνδυασμός Infliximab με 

αζαθειοπρίνη υπερέχει σημαντικά της μονοθεραπείας με Infliximab ή με 

αζαθειοπρίνη, χωρίς να συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων ή άλλων 

σοβαρών επιπλοκών.18 

Παρά τα εφησυχαστικά αποτελέσματα από τον μεγάλο πληθυσμό TREAT 

registry19 σε ότι αφορά τον κίνδυνο λεμφώματος και καρκίνου, πρόσφατη 
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δημοσίευση που σταθμίζει το όφελος σε σχέση με τον κίνδυνο από τη χορήγηση 

Infliximab, υπολογίζεται ότι σε ένα υποθετικό μοντέλο 100 000 ασθενών αυξάνεται 

τόσο η θνητότητα (249 επιπλέον περιπτώσεις), όσο και ο κίνδυνος λεμφώματος (201 

επιπλέον περιστατικά).20 Παρόλα αυτά με τη χρήση του Infliximab 12 216 επιπλέον 

ασθενείς παραμένουν σε ύφεση και 4255 λιγότερα χειρουργεία απαιτούνται, 

συμπεραίνοντας ότι η χορήγηση αντι-TNF παραγόντων όταν γίνεται με σαφείς 

ενδείξεις υπερκαλύπτει τον κίνδυνο νεοπλασιών.     

Άλλα σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται με την εισαγωγή των 

βιολογικών θεραπειών είναι η διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας,  η αναζωπύρωση 

ηπατίτιδας Β και C, η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, η απομυελινωτική 

νόσος, δερματικά-ψωριόμορφα εξανθήματα και αντιδράσεις αυτοανοσίας με 

δημιουργία αντιπυρηνικών αντισωμάτων και έναντι της διπλής έλικας του DNA.14  

 

Στην κατηγορία των βιολογικών παραγόντων εντάσσονται και τα αντισώματα 

έναντι προσκολλητικών μορίων με σημαντικότερο εκπρόσωπο τo Natalizumab. 

Πρόκειται για εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της α4 ιντεγκρίνης. 

Επικίνδυνη επιπλοκή του φαρμάκου είναι η προοδευτική πολυεστιακή 

λευκοεγκεφαλοπάθεια που προκαλείται από τον ιό JC και οδήγησε στο θάνατο 

τουλάχιστον τρείς ασθενείς (ένας με NC και 2 με multiple sclerosis)21. Παρά την 

απόσυρση του Natalizumab από την κυκλοφορία, τον Ιανουάριο 2008, το FDA 

επανακυκλοφόρησε το φάρμακο με ένδειξη για τη NC, βασιζόμενο στη πολύ χαμηλή 

συχνότητα εμφάνισης της θανατηφόρου αυτής επιπλοκής (1 ανά 1000 ασθενείς).22 
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Σχήμα 1: Μεταβολισμός Αζαθειοπρίνης 
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