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ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

• Η πεξηγξαθή ηεο καθξνρξόληαο έθβαζεο ππννκάδαο ελήιηθσλ αζζελώλ κε ΝΙΑ, κεηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζην ηαηξείν ελειίθσλ, νη 

νπνίνη είραλ ιάβεη αγσγή κε Etanercept (ETN) 

 

Κριτήρια ζνταξησ αςθενϊν 

 

1. Ελήιηθεο αζζελείο (>18 εηώλ) κε επηβεβαησκέλε δηάγλσζε ΝΙΑ 

2. Αγσγή ππό Etanercept (ETN) κατά το τρόνο μετάβασης τοσς ζην ηαηξείν ελειίθσλ 

3. Τν ΕΤΝ ήηαλ ν κνλαδηθόο ή ν ηειεπηαίνο anti-TNF πνπ είραλ ιάβεη 

 Απνθιείζηεθαλ αζζελείο πνπ είηε μεθίλεζαλ ην ETN ζην ηαηξείν ελειίθσλ, είηε είραλ δηαθόςεη ην ETN εμαηηίαο ύθεζεο πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο 

 

 

 



• Αλαδξνκηθή κειέηε (8/2001-2/2020) 

• Εθηίκεζε ηεο ελεξγόηεηαο λόζνπ κε:  

• α. JADAS-10 (PGA,+PtGA +Nν of active Joints + ESR) 

• Ύθεζε (Υ) (0-4) 

• Φακειή  (5-14) 

• Μέηξηα (15-24) 

• Υςειή (25-40) 

• β. κριτήρια Wallace  

• on-ETN απνπζία ελεξγόηεηαο γηα 6 ζπλερόκελνπο κήλεο  

• off-ETN απνπζία ελεξγόηεηαο γηα 12 ζπλερόκελνπο κήλεο 

• Η 1ε δόζε  ρνξήγεζεο ΕΤΝ θαζνξίζηεθε σο ηηκή αλαθνξάο 

 

ΜΕΘΟΔΟ 



Βαςικά χαρακτηριςτικά 

υμπεριλήφθηςαν ςυνολικά 39 αςθενείσ 
•  27 Γυναίκεσ 
•  12 Άνδρεσ 
•ΜΟ ηλικίασ 23.6±4.6 yrs  

Βαςικά χαρακτηριςτικά Διάμεςοσ (IQR) 

Follow-up (ζτη) 9 (3.6, 13.2) 

Ηλικία ςτην 1η δόςη του ΕΣΝ (ζτη) 16.5 (13, 17.8) 

Χρόνοσ μεταξφ ζναρξησ νόςου και 1ησ δόςησ ΕΣΝ 
(ζτη) 

6.5 (2.4, 12.5) 

Αρχικό JADAS-10 (εφροσ 0-40) 13.2 (8.5, 19.5) 

n (%) 

Πολυαρθρική πορεία 29 (74.4) 

ΑΝΑ (+) 18 (46.2) 

Ιςτορικό ιριδοκυκλίτιδασ 4 (10.3) 

Προηγηθείςα Anti-TNF αγωγή 
•Adalimumab 
•Infliximab  

11 (28.2) 
8 
3 



Αποτελζςματα 

Receivers ETN  

n=39 

ΕΣΝ discontinuation  

n=10 

ETN exposure (years) 

Med (IQR):3.6 (2.8, 8) 

Adverse Events 

Uveitis n=3 

(new=1,relapse =2) 

TB n=1 

Loss of efficacy ETN 

n=7 

Clinical remission on ETN leading to 
discontinuation  

 n= 7 

ETN exposure (years) 

Med (IQR): 3.3 (2, 4.5) 

Ongoing ETN 

n= 22 

ETN exposure (years) 

Med (IQR): 3.8 (1.8, 5.6) 

 



Σσμμόρυφση & ανοτή στο ETN: 

•      37/39 (94.9%) αζζελείο 

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες (AE): n=6,  ζε 3/39 αζζελείο (7.7%) 

•         α. αληίδξαζε ζην ζεκείν  έγρπζεο (n=1)  

•         β. κελνξξαγία (n=1) 

•         γ. ηξηδνθπθιίηηδα (n=3, 2/3 σο  ππνηξνπή) 

•         δ. ιαλζάλνπζα ΤΒ (n=1) 

Αποτελζςματα 



Βαθμός ενεργότητας νόσοσ κατά την τελεσταία follow-up επίσκευη 
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Βαιμόσ ενεργότητασ τησ νόςου αςιενϊν On-
ETN  κατά την τελευταία follow-up επίςκεψη 

Αρ. αςθενϊν 

Jadas-10 (median, IQR)= 1 (0, 2.25) 

Σηελ ηειεπηαία follow-up επίζθεςε:  

 

29/39 (74%) είραλ θαιή απάληεζε ζην ΕΤΝ 

  7/39 (18%) δηέθνςαλ ην ΕΤΝ  ιόγσ CR, κεηά από 3.28 έηε 

  22/39 (56.4%) ζπλέρηζαλ λα ιακβάλνπλ ΕΤΝ 

 

68,2% 

18.2% 
13.6% 



Η αποτελεςματικότητα του Etanercept ςτον ζλεγχο τησ ΝΙΑ 

Μεταβλητθ Median (IQR) 

Διάρκεια κλινική φφεςησ on-ETN/ Διάρκεια 

χορήγηςησ ΕΣΝ (%) 

85 (22, 100) 

Αρ. αςθενϊν (%)  που διζκοψαν το EΣΝ λόγω 

κλινικήσ φφεςησ 

7 (18) 

Αρ. Αςθενϊν (%)  που διατήρηςαν την κλινική 

φφεςη off-ETN 

85.7  

Διάρκεια κλινικήσ φφεςησ off-ETN (ζτη) 1.17 (1, 4.5) 



• Ασυάλεια: 

 Οη ΑΕ ζην ΕΤΝ θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ήηαλ ζπάληεο (7.7%) 

• Αποτελεσματικότητα: 

   20% ησλ αζζελώλ πέηπρε CR θαη δηέθνςε ην θάξκαθν 

   70% από απηνύο πνπ ζπλέρηζαλ ηε ιήςε ηνπ ΕΤΝ παξνπζίαδαλ CR 

 85,7% CR ή LDA 

  85% ηνπ ρξόλνπ ρνξήγεζεο ΕΤΝ νη αζζελείο ήηαλ ζε ύθεζε 

  18% δηέθνςε ην ΕΤΝ ιόγσ απώιεηα απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

• Η πεξηγξαθή ηεο καθξνρξόληαο έθβαζεο ππννκάδαο ελήιηθσλ αζζελώλ κε ΝΙΑ ή κε- ινηκώδε ηξηδνθπθιίηηδα, κεηά ηε κεηάβαζή 

ηνπο ζην ηαηξείν ελειίθσλ, νη νπνίνη είραλ ιάβεη αγσγή κε Adalimumab (ADA) 

 

Κριτήρια ζνταξησ αςθενϊν 

 

1. Ελήιηθεο αζζελείο (>18 εηώλ) κε επηβεβαησκέλε δηάγλσζε ΝΙΑ 

2. Ελήιηθεο αζζελείο (>18 εηώλ) κε επηβεβαησκέλε δηάγλσζε κε-ινηκώδνπο ηξηδνθπθιίηηδαο 

3. Αγσγή ππό Adalimumab (ADA ) κατά το τρόνο μετάβασης τοσς ζην ηαηξείν ελειίθσλ 

4. Τν ADA  ήηαλ ν κνλαδηθόο ή ν ηειεπηαίνο anti-TNF πνπ είραλ ιάβεη 

 Απνθιείζηεθαλ αζζελείο πνπ είηε μεθίλεζαλ ην ADA ζην ηαηξείν ελειίθσλ, είηε είραλ δηαθόςεη ην ADA εμαηηίαο ύθεζεο πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπο 

 

 

 



• Αλαδξνκηθή κειέηε (8/2001-2/2020) 

• Εθηίκεζε ηεο ελεξγόηεηαο λόζνπ κε:  

α. JADAS-10 (PGA,+PtGA +Nν of active Joints + ESR) 

• Ύθεζε (Υ) (0-4) 

• Φακειή  (5-14) 

• Μέηξηα (15-24) 

• Υςειή (25-40) 

β. θξηηήξηα Wallace  

• on-ADA απνπζία ελεξγόηεηαο γηα 6 ζπλερόκελνπο κήλεο  

• off-ADA απνπζία ελεξγόηεηαο γηα 12 ζπλερόκελνπο κήλεο 

• Η 1ε δόζε ADA θαζνξίζηεθε σο ηηκή αλαθνξάο 

 

ΜΕΘΟΔΟ 



Βαςικά χαρακτηριςτικά 
Σπκπεξηιήθζεζαλ ζπλνιηθά 35 αζζελείο 

Βαςικά χαρακτηριςτικά 

Follow-up (Μ.Ο ± SD) (ζτη) 2.4± 0.8 

Ηλικία ςτην 1η δόςη του 
ADA (Μ.Ο ± SD) (ζτη)  

16.7 ± 2.3 

Χρόνοσ μεταξφ ζναρξησ 
νόςου και 1ησ δόςησ ADA 
(Μ.Ο ± SD) (ζτη) 

6.5 (2.4, 12.5) 

ΑΝΑ (+), n (%) 3 (75) 

Προηγηθείςα Anti-TNF 
αγωγή, n (%) 
 

0 

Βαςικά χαρακτηριςτικά 

Follow-up  (Μ.Ο ± SD) (ζτη)  6.4 ± 3.4 

Ηλικία ςτην 1η δόςη του ADA (Μ.Ο ± SD) (ζτη)  14 ± 3.1 

Χρόνοσ μεταξφ ζναρξησ νόςου και 1ησ δόςησ ADA (Μ.Ο ± SD) 
(ζτη) 

5.8 ± 4.1 

Αρχικό JADAS-10 (εφροσ 0-40) 13.1± 6.2 

Τποομάδεσ ΝΙΑ, n (%) 
•Πολυαρθρίτιδα RF (-)  
•Ολιγοαρθρίτιδα επεκταθείςα 
•ERA 
•Ολιγοαρθρίτιδα εμμζνουςα 
•Ψωριαςική αρθρίτιδα 

 
 10 (32.3) 
   8 (25.8) 
10 (32.3) 
  2 (6.4) 
  1 (3.2) 

ΑΝΑ (+),  n (%) 14 (45.2) 

Ιςτορικό ιριδοκυκλίτιδασ , n (%) 4 (10.3) 

Προηγηθείςα Anti-TNF αγωγή,  n (%) 11 (35.5) 

Group Β. 4 γπλαίθεο αζζελείο κε ΙΚ 

Μ.Ο ειηθίαο 19.4 ± 2.1yrs 
Group A. 31 αζζελείο κε NIA  

23 Γπλαίθεο , 8  Άλδξεο 

Μ.Ο ειηθίαο 20.5±3.3 yrs 



Receivers ADA 

n=35 

JIA (Group A.) 

n=31 

ADA discontinuation 

n=7 

Pregnancy planning 

n=2 

Loss efficacy ADA 

n=5 

 

Clinical remission on ADA leading to 
discontinuation  

n=6 

ADA exposure (years) 

Average (SD):4.8 (1.3) 

 

 

Ongoing ADA 

n=18 

 

Uveitis (Group B.) 

n=4 

Ongoing ADA 

ADA exposure (years) 

Average (SD):2.4 (0.7) 

Αποτελζςματα 



 Σσμμόρυφση & ανοτή στο ADA: 

•  Group A. 24/31 (77.4%) αζζελείο 

•  Group B. 4/4     (100%) αζζελείο 

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες (AE): n=3,  ζε 3/35 αζζελείο (8.6%) 

Έξπεηαο δσζηήξαο (n=1)  

Νεπξηθή αλνξεμία (n=1) 

 Ιλαδέλσκα καζηνύ (n=1) 

Αποτελζςματα 



Βαθμός ενεργότητας νόσοσ κατά την τελεσταία follow-up επίσκευη 
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Βαιμόσ ενεργότητασ τησ νόςου αςιενϊν με 
ΝΙΑ On-ADA  κατά την τελευταία follow-up 

επίςκεψη 

Αρ. αςθενϊν 

Jadas-10 (median, IQR)= 0 

Σηελ ηειεπηαία follow-up επίζθεςε:  

 

Group A (JIA) 

25/31(80%) είραλ θαιή απάληεζε ζην ADA 

  6/31 (19.3%) δηέθνςαλ ην ADA ιόγσ CR, κεηά από 4.8 έηε 

  18/31 (58%) ζπλέρηζαλ λα ιακβάλνπλ ADA 

 

•Group B (Uveitis) 

 

4/4 (100%) είραλ θαιή απάληεζε ζην ADA 

 

89% 

5.5% 5.5% 



Η αποτελεςματικότητα του Adalimumab ςτον ζλεγχο τησ ΝΙΑ και τησ ΙΚ 

Μεταβλητθ Average (SD) 

Διάρκεια κλινική φφεςησ on-ADA  / Διάρκεια 

χορήγηςησ ADA(%) 

74.5 (6.2) 

Αρ. αςθενϊν (%)  που διζκοψαν το ADA 

λόγω κλινικήσ φφεςησ 

6 (19.3) 

Αρ. Αςθενϊν (%)  που διατήρηςαν την 

κλινική φφεςη off-ADA 

85.7  

Διάρκεια κλινικήσ φφεςησ off-ADA (ζτη) 1.55 (0.58) 

Μεταβλητθ Average (SD) 

Διάρκεια κλινική φφεςησ on-ADA/ 

Διάρκεια χορήγηςησ ADA(%) 

100 

Αρ. αςθενϊν (%)  που διζκοψαν το ADA 

λόγω κλινικήσ φφεςησ 

0 

Group A. NIA Group B. IK 



• Ασυάλεια: 

 Οη ΑΕ ζην ADA θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ήηαλ ζπάληεο (8.6%) 

• Αποτελεσματικότητα: 

   20% ησλ αζζελώλ κε ΝΙΑ πέηπρε CR θαη δηέθνςε ην θάξκαθν 

   90% από ηνπο αζζελείο κε ΝΙΑ πνπ ζπλέρηζαλ ηε ιήςε ηνπ ADA παξνπζίαδαλ CR 

 94.4% CR ή LDA 

74.5 % ηνπ ρξόλνπ ρνξήγεζεο ADA νη αζζελείο κε NIA ήηαλ ζε ύθεζε  

  16% ησλ αζζελώλ κε NIA δηέθνςε ην ADA ιόγσ απώιεηα απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Όινη νη αζζελείο κε ΙΚ είραλ άξηζηε απάληεζε θαη θαλέλαο δε δηέθνςε ην θάξκαθν 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 



Η πολιτικθ μετάβαςησ υποςτήριξε τη λεπτομερθ παρακολοφιηςη των αςθενϊν 

και τη ςυμμόρφωςη ςτη βιολογικθ ιεραπεία ςτην ενθλικο ζωθ  

 


