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Ερωτιματα  προσ τουσ ςυνζδρουσ 

• Ποιά τα  κριτιρια  επιλογισ 1ου βιολογικοφ 
παράγοντα και τί  μπορεί  να επθρεάςει τθν 
απόφαςι τουσ για ςυνταγογράφθςι  του. 

• Ποιά τα κφρια  χαρακτθριςτικά του  κάκε 
βιολογικοφ παράγοντα που λαμβάνονται 
υπόψθ κατά  τθν ςυνταγογράφθςι  του. 

• Ποιά  τα κριτιρια  επιλογισ 2ου βιολογικοφ 
παράγοντα επί αποτυχίασ του  1ου . 



Ποιά  από  τα  παρακάτω επθρεάηουν  τθν απόφαςθ για 
ζναρξθ  μιασ  βιολογικισ  κεραπείασ; 

Αυξθμζνοι δείκτεσ  φλεγμονισ 1. 

Θετικόσ Ρευματοειδισ  παράγων 2. 

5.8% 

1.4% 

Φφλο 3. 0% 

4. Ακτινολογικζσ  διαβρϊςεισ 1.4% 

Όλα  τά  παραπάνω 5. 46.4% 

34.8% 
6.      Σα   1  και 4 

7.      Σά     1,2.3 10.1% 



Ποιό το κριτιριο επιλογισ 1ου 
βιολογικοφ  παράγοντα ςτθ ςυνταγογράφθςθ; 

                                                       4.3%                    

                                                                               44.9%  

                                                                 17.4%                                                           

Σαχφτθτα  δράςθσ 

Η αποτελεςματικότθτά  του 

Η  αςφάλειά  του 

Μθχανιςμόσ  δράςθσ  του 4.3% 

7.2% Η ευκολία  χοριγθςισ  του 

4.3%    υμμόρφωςθ  του αςκενι 

Η ςχζςθ  με  τθν  εταιρεία 

Σο  κόςτοσ 0% 

17.4% 



Σί  επθρεάηει  τθν  απόφαςθ για ςυνταγογράφθςθ    
ενόσ   βιολογικοφ  παράγοντα; 

Δθμοςιευμζνεσ    μελζτεσ 25.7% 

35.1% Registries 

2.7% Ζντυπα  ιατρικϊν  επιςκεπτϊν 

36.5% Ενθμζρωςθ  από  ςυνζδρια 



Ιnfliximab(Remicade) 
Ποιά  τα κφρια χαρακτθριςτικά;                                                    

Σρόποσ χοριγθςθσ                                        3%                                          

Σαχεία καταςτολι φλεγμονισ                                         43.3% 

Προςαρμογι τθσ δόςθσ                              14.9%                          

Αναςτολι ακτινολογικισ βλάβθσ                 4.5%                                             

Διάρκεια    αποτελζςματοσ                               

  

                                                                                                22.4%               

Δεν  το  χρθςιμοποιϊ                                      4.5%                              
Δεν γνωρίηω  το φάρμακο                         1.5% 

6% 

     υμμόρφωςθ   αςκενι 



                           ΑDALIMUMAB (HUMIRA)  
                    Ποιά  τα  κφρια  χαρακτθριςτικά; 

44.7% Η  ευκολία  χοριγθςισ  του 

          Ικανότθτα αλλαγισ πορείασ  με  ζγκαιρθ 
                              παρζμβαςθ 

21.3% 

Χαμθλό ποςοςτό ανεπικφμθτων  ενεργειϊν 4.3% 

17% 
Τψθλι  αποτελεςματικότθτα λόγω προςαρμογισ 
         ςτο  profile του αςκενι 

4.3% Η ταχφτθτα  δράςθσ του 

6.4% Μθχανιςμόσ δράςθσ 

0% Δεν  το  χρθςιμοποίθςα 

Δεν γνωρίηω το  φάρμακο 2.5% 



                         ΕΣΑNERCEPT(Enbrel) 
               Ποιά  τα  κφρια  χαρακτθριςτικά; 

Η νζα  ςυςκευι  χοριγθςθσ 11.4% 

2.3%  Η  ταχφτθτα δράςθσ  του 

20.5% Ο μοναδικόσ  μθχανιςμόσ δράςθσ 

52.3% Η  αποδεδειγμζνθ  αςφάλεια 

9.1% Διάρκεια  αποτελζςματοσ 

4.5% Επιλογι  δοςολογικοφ ςχιματοσ 

Δεν  το  ζχω  χρθςιμοποιιςει 0% 

0% Δεν το  γνωρίηω 



Ποιά τα κφρια  χαρακτθριςτικά του 
ΑΒΑΣΑCEPT (orencia)? 

                                                      

 
45.2%          Αναςτολι   ςυνδιζγερςθσ 

           Μακροχρόνιο κλινικό  
και ακτινολογικό αποτζλεςμα                 

Αςφάλεια και παραμονι ςτθ κεραπεία 

14.3% 

24.1% 

4.8% 

2.4% 

0% 

11.9% 

Εφκολοσ τρόποσ  χοριγθςθσ 

Ομαλοποίθςθ  ανοςιακοφ  ςυςτιματοσ 

Σαχφτθτα  δράςθσ 

Δεν το  ζχω χρθςιμοποιιςει 

 0% Δεν  γνωρίηω  το  φάρμακο 



Cetrolizumab (Cimzia) (Προοπτικι) 
Ποιά τα  κφρια χαρακτθριςτικά; 

0% 

4.1% 

71.4% 

4.1% 

0% 

4.1% 

2% 

14.3% 

Η ευκολία  χοριγθςισ  του 

Η  ταχφτθτα δράςθσ  του 

Η  μοναδικι του  δομι 
(πεγκυλίωςθ) 

Η αςφάλειά  του 

  Διάρκεια  του αποτελζςματόσ του 

Η βελτίωςθ ςτθν  ποιότθτα  ηωισ 

Δεν  το  ζχω    χρθςιμοποιιςει 

Δεν  γνωρίηω  το  φάρμακο 



       Rituximab (Mabthera) 
   Ποιά  τα  κφρια  χαρακτθριςτικά; 

1.5% 

38.4% 

35.4% 

0% 

7.7% 

6.2% 

7.7% 

3.1% 

Σρόποσ  χοριγθςθσ 

Αποτελεςματικότθτα  εναλλαγισ   μετά  
τθν αποτυχία  του  πρϊτου αντι - ΣΝF  

Διαφορετικόσ  μθχανιςμόσ  δράςθσ 

Αναςτολι  ακτινολογικϊν  βλαβϊν 

Διάρκεια  αποτελζςματοσ 

Μακροχρόνια  ςυμμόρφωςθ αςκενϊν 

Δζν  το  εχω  χρθςιμοποιιςει 

Δζν  γνωρίηω  το  φάρμακο 



GOLIMUMAB (SIMPONI)  
  Ποιά  τα  κφρια  χαρακτθριςτικά;   (Προοπτικι) 
 
                

43.9% 

7% 

21.1% 

3.5% 

7% 

0% 

3.5% 

14% 

Σρόποσ  χοριγθςισ  του 

Σαχφτθτα  δράςθσ  του 

Μοναδικόσ  μθχανιςμόσ  δράςθσ 

Αποδεδειγμζνθ  αςφάλεια 

Διάρκεια  αποτελζςματοσ 

Μακρόχρονθ  παραμονι  ςτθν  κεραπεία 

Δεν  το  ζχω  χρθςιμοποιιςει 

Δεν  γνωρίηω  το  φάρμακο 



Canakinumab (ILARIS) Κφριο χαρακτθριςτικό; 

Προοπτικι 

35.2% 

20.4% 

0% 

3.7% 

1.9% 

3.7% 

5.7% 

29.6% 

Ευκολία  χοριγθςθσ 

Η  ταχφτθτα  δράςθσ  του 

Η μοναδικότθτα  ςτθν  
αναςτολι  τθσ  IL-1 

H δυνατότθτα  χοριγθςθσ 
χωρίσ  DMARDS 

Ζλλειψθ  ανεπικφμθτων  ενεργειϊν 

Οι  καλά  ςχεδιαςμζνεσ  μελζτεσ 

Δεν  το  ζχω  χρθςιμοποιιςει 

Δεν  γνωρίηω  το  φάρμακο 



11.1% 

13.3% 

31.1% 

8.9% 

0% 

13.3% 

20% 

2.2% 

Tocilizumab (Κφρια  χαρακτθριςτικ;) 
Ο τρόποσ χοριγθςθσ 

Η  ταχφτθτα  δράςθσ 

Διαφορετικόσ μθχανιςμόσ  δράςθσ 

Τπεροχι  ζναντι  μεκοτρεξάτθσ 

Διάρκεια  αποτελζςματοσ 

Δυνατότθτα  χριςθσ  ωσ 1ου βιολογικοφ 

Δεν  το  χρθςιμοποίθςα 

Δεν  το  γνωρίηω 











ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  Ι 

Για τθν  ζναρξθ  αγωγισ με βολογικό παράγοντα   
Οι  αυξθμζνοι  φλεγμονϊδεισ   δείκτεσ, ο κετικόσ RF, το  φφλο.  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Για  τθν επιλογι  1ου βιολογικοφ παράγοντα 
Η αποτελεςματικότθτα, θ  αςφάλεια, θ ςχζςθ με  τθ  φαρμ.  εταιρεία 

Για  τθν  επιλογι  2ου βιολογικοφ  παράγοντα ςε αποτυχία   
1ου 
Η κλινικι  εμπειρία, οι δθμοςιευμζνεσ οδθγίεσ, οι  βιβλιογραφικζσ  
αναφορζσ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ που ςυνεπθρεάηουν  τθν  απόφαςθ  για  
ςυνταγογράφθςθ 
Προςωπικι  παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων, Registries, δθμοςιευμζνεσ 
μελζτεσ. 
 



Ιδιαίτεροι  μθχανιςμοί  δράςθσ (κυρίωσ για  τουσ νεότερουσ 
βιολογικοφσ παράγοντεσ), αποτελεςματικότθτα, αςφάλεια, 
μακροχρόνια  παραμονι    ςτθ  κεραπεία , δυνατότθτα  
προςαρμογισ  τθσ  δόςθσ, ςυμμόρφωςθ ςτθ  κεραπεία,  ευκολία  
χοριγθςθσ. 

ΓΕΝΙΚΑ 
Επαρκισ εμπειρία ςτθν  πλειοψθφία  των  ςυνζδρων εκτόσ μιασ 
λογικισ ζλλειψθσ εμπειρίασ ςε νεότερα  φάρμακα με  μικρι  ι  
κακόλου  κυκλοφορία , αλλά  με  γνϊςθ  τθσ  προοπτικισ για  το  
μζλλον. 
  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  ΙΙ 
ΚΤΡΙΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  



EYΧΑΡΙΣΩ 


