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AZA και 6MP: 

μηχανισμός ανοσοκαταστολής

 Αναστέλλουν την σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων

 Αναστολή του πολλαπλασιασμού των ενεργοποιημένων 

λεμφοκυττάρων (B και Τ)

 Επάγουν την απόπτωση των ενεργοποιημένων Τ - κυττάρων 

 Η ημερήσια δοσολογία είναι 1.5 – 2.5 mg/kg (AZA) και 1.0

– 1.5 mg/Kg (6-MP)
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Πολυμορφισμός του γονιδίου TPMT

 Μοριακή Γενετική ανάλυση 
 Οριακά αποτελέσματα ενζυμικής δραστηριότητας 

και πρόσφατη μετάγγιση

 Έλεγχος της ενζυμικής δραστηριότητας….
 Προσοχή σε ασθενείς που έχουν μεταγγισθεί εντός 

30-60 ημερών..

 Μέτρηση των μεταβολιτών των θειοπουρινών 
(6-TGN, 6-MMP)



Αζαθειοπρίνη: Ανεπιθύμητες ενέργειες 

 Διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών σε 9-20% 

 Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος:  5-20%

 Σταδιακή αύξηση της δόσης

 Λήψη μετά το φαγητό

 Διαίρεση της δόσης

 Προσωρινή μείωση της δόσης

 Αλλαγή σε 6-MP
Prefontain E et al, Cochrane Review 2010



 Αντιδράσεις υπερευαισθησίας ή ιδιοσυγκρασικές αντιδράσεις

 Πυρετός, μυαλγία, αρθραλγία, ναυτία, διάρροια: 2%

 Ηπατίτιδα 0.3-4%

 Παγκρεατίτιδα: 1.2- 3.3%

 Πνευμονίτιδα

 Διάμεση νεφρίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια

 Εξάνθημα βλατιδοφυσαλιδώδες

 Υπόταση και shock

 Σε 60% των περιπτώσεων υπερευαισθησίας στην ΑΖΑ η αλλαγή σε 6-MP είναι μια 
ασφαλής επιλογή προτείνοντας ότι στους ασθενείς αυτούς η υπερευαισθησία μάλλον 
οφείλεται στον ιμιδαζολικό δακτύλιο και όχι στο μόριο της θειοπουρίνης

Αζαθειοπρίνη: ιδιοσυγκρασικές αντιδράσεις

Lees CW et al. Aliment  Pharmacol Ther 2008;27:220-7

Bowen DG et al. Dig Dis Sci 2000; 45:1810

Βr J Dermatol 2011;165: 711



Αζαθειοπρίνη: λοιμώξεις

Σοβαρές Λοιμώξεις (0.3-7.4%)

 Προδιάθεση για λοίμωξη από EBV, CMV,VZV,HSV

 Απόπτωση των Τ-λεμφοκυττάρων 

 του αριθμού των λεμφοκυττάρων
 < 600 ,μέτρηση CD4. 

 Εάν CD4 < 300…προφύλαξη από pneumocystis jiroveci

Winkelstein A.J Immunopharmacol 1979; 1:429–54.

Siegel CA et al. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22:1-16



Ex: from Risk Factors for Opportunistic Infections in IBD
A Case-Control Study of 100 Patients (1998-2003)

Odds Ratio (95% CI) P value

Any medication (5-ASA, 
AZA/6MP, Steroids, MTX, 
Infliximab)

3.50 (1.98-6.08) <0.0001

5-ASA 0.98 (0.61-1.56) 0.94

Corticosteroids 3.35 (1.82-6.16) <0.0001

AZA/6MP 3.07 (1.72-5.48) 0.0001

MTX 4.00 (0.36-4.11) 0.26

Infliximab 4.43 (1.15-17.09) 0.03

One medication 2.65 (1.45-4.82) 0.0014

Two medications 9.66 (3.31–28.19) <0.0001

Toruner M, et al. Gastroenterol.  2008.

Ευκαιριακές λοιμώξεις και ανοσοκατασταλτική αγωγή



Έναρξη ανοσοκατασταλτικών…

 Iστορικό (+ταξίδια, εμβόλια, ενεργείς λοιμώξεις..)-

κλινική εξέταση

 DTP ανά 10 έτη, αντιγριππικό /έτος, αντιπνευμονιοκοκκικό 

ανά 5 έτη, ηπατίτιδας Β, VZV εμβόλιο, HPVεμβόλιο

 έλεγχος εμβολιασμού για ερυθρά, ιλαρά και παρωτίτιδα

 Εργαστηριακός έλεγχος (+ορολογικός έλεγχος: VZV,

EBV, CMV, HBV, HCV, HIV, strongyloidiasis )

 Mantoux, Α/Γ θώρακα

 Γυναικολογική εξέταση και Pap test

Viget N et al. Gut 2008; 57: 549



Μυελοτοξικότητα - Επίπτωση

 Ο ρυθμός επίπτωσης είναι 3% / έτος χορήγησης. 

 Συχνότερα τους πρώτους μήνες…

 Ο ρυθμός επίπτωσης της σοβαρής μυελοτοξικότητας είναι 
< 1%/έτος

 Ο κίδυνος θανάτου μεταξύ των ασθενών με 
μυελοτοξικότητα είναι 1%

 Χρόνος εμφάνισης από12 ημέρες  - 27 χρόνια

Gisbert JB et al. Am J Gastroenterol 2008; 103: 1783



Λευκοπενία -Παρακολούθηση

 Ελαφρά λευκοπενία (3.0 – 4.0 x 109/L)

 Παρακολούθηση με συχνό αιματολογικό έλεγχο

 Εάν επιμένει μείωση της δόσης 

 Ελαφρά ουδετεροπενία (1.0 – 1.5 x 109 /L): μείωση της δόσης 
κατά 50%

 Σοβαρή ουδετεροπενία(< 1.0 x 109 /L): διακοπή του 
φαρμάκου

 Αθροιστικός κίνδυνος λοιμώξεων: 6.5% (95% CI 3.2-9.8)

 Τα κλινικά σημεία λοίμωξης και η Α/Γ θώρακα μπορεί μην 
είναι τα χαρακτηριστικά..

Gisbert JB et al. Am J Gastroenterol 2008; 103: 1783



 Έλεγχος TPMT πριν την έναρξη ΑΖΑ/6-MP σε όλους 

τους ασθενείς.

 Δεν σημαίνει ότι προλαμβάνουμε όλα τα επεισόδια 

ανοσοκαταστολής (27% των περιστατικών )

 Άλλα ένζυμα, συγχορηγούμενα φάρμακα, 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, λοιμώξεις

 Αιματολογικός έλεγχος σε 1, 2, 4, 6, 8 και 12 εβδομάδες 

και μετά ανά 8 εβδομάδες

Lichtenstein GR et al.  Gastroenterology 2006; 130: 940-987

Gisbert JP et al.  Hepatogastroenterology 2006; 53: 399

Wallace  et al.  Can J Gastroenterol 2001; 15: 21



Συγχορήγηση 6-ΜΡ- μεσαλαζίνης



 Είναι χρήσιμη η μέτρηση των ενεργών μεταβολιτών των 

θειοπουρινών για την παρακολούθηση και ρύθμιση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας ?

• Ο υπολογισμός των μεταβολιτών μπορεί να  βοηθήσει 

στην διαφορική διάγνωση μεταξύ έλλειψης 

συμμόρφωσης, μη ανταπόκρισης λόγω μικρότερης 

δόσης και μη ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

(Dubinsky 2004, Gearry 2005)

Prefontain E et al, Cochrane Review 2010



Θειοπουρίνες: ηπατοτοξικότητα

 Χολοστατική 

 Υποχωρεί αργότερα από την ηπατοκυτταρική βλάβη

 Ηπατοκυτταρική 

 1.5-3 μήνες μετά την έναρξη του φαρμάκου

 Προοπτική μελέτη: 161pts FU: 9μήνες ,10%

 Αναδρομικές μελέτες: 3485pts, επιπολασμός :3,4%, επίπτωση: 1,4%

 Αναδρομική μελέτη 786 ασθενών, επίπτωση: 2.6% ανά ασθενή -έτος

Bastida G, et al Aliment Pharmacol Ther 2005; 22:775–82.

Gisbert JP, Am J Gastroenterol 2007; 102:1518–27

Gisbert JP et al,Inflamm Bowel Dis 2007;13:106



Χολοστατική

Ηπατοκυτταρική

 1.5-3 μήνες μετά την έναρξη του φαρμάκου

 Προοπτική μελέτη: 161pts FU: 9μήνες ,10%

 Αναδρομικές μελέτες: 3485pts, επιπολασμός :3,4%, 
επίπτωση: 1,4%

 Αναδρομική μελέτη 786 ασθενών, επίπτωση: 2.6% ανά 
ασθενή -έτος 

Bastida G, et al Aliment Pharmacol Ther 2005; 22:775–82
Gisbert JP et al,Inflamm Bowel Dis 2007;13:10
Gisbert JP, Am J Gastroenterol 2007; 102:1518–27

Θειοπουρίνες: ηπατοτοξικότηταΘειοπουρίνες: ηπατοτοξικότητα



Θειοπουρίνες: ηπατοτοξικότητα

 Μηχανισμός ηπατοτοξικότητας
 Αντίδραση υπερευαισθησίας

 6-MMP (≥ 5700pmol/8X10 RBC κίνδυνος για ηπατοτοξικότητα

 Προοπτική μελέτη με 74ασθ ,12% ασθ ≥ 5700pmol/8X108 RBC
κανένα περιστατικό ηπατοτοξικότητας

 Οι βλάβες υποχωρούν χωρίς παρέμβαση, με μείωση της δόσης ή 
διακοπή του φαρμάκου 
 50% της δόσης και όταν υποχωρήσουν επαναχορήγηση της αρχικής δόσης

 Συνδυασμός με αλλοπουρινόλη, διαίρεση της δόσης, ίσως αλλαγή 
σε 6-MP.

Dubinsky MC et al Gastroenterology 2000;118:705

Goldenberg BA, et al. Gatroenterology  2004; 99: 1744

Bradford Ket al World J Gastroenterol 2011; 7: 4166



• Μείωση της δόσης της AZA κατά 25%-33%

• Προσθήκη Αλλοπουρινόλης 100 ή 200mg

• 32/41 ασθενείς (78%) ετέθησαν σε κλινική ύφεση

• Μέση παρακολούθηση 41 εβδομάδες

Ansari A et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31: 640-647



Οζώδης αναγεννητκή υπερπλασία

 Μέσος χρόνος: 50 μήνες

 Pts: 1888, 15 περιστατικά

 αθροιστική επίπτωση : 1.28% 
± 0.45% σε 10 έτη

 Άρρεν φύλλο και ≥50cm 
αφαίρεση λεπτού εντέρου
10% σε 10 έτη

Seksilk P et al. Inflamm Bowel Dis 2011; 17: 565

Παρουσία διάχυτων όζων στο 

ηπατικό παρέγχυμα 

χωρίς την παρουσία ίνωσης

Κλινική εικόνα πυλαίας υπέρτασης



Θειοπουρίνες: καρκίνος δέρματος

 Καρκίνος δέρματος (NMSC)

 BCC σε άνδρες με νόσο Crohn (HR: 1.20 95% CI 

1.03-1.40)

 SCC σε ασθ που λαμβάνουν θειοπουρίνες (HR: 5.40 

95% CI 2.00-14.56)

Singh H et al. Gastroenterology 2011;141:1612



Θειοπουρίνες και κύηση

 Κατηγορία D

 Τερατογένεση σε πειραματόζωα σε δόσεις 10x 2.5mg/Kg BΣ

 Γενετικές ανωμαλίες, προωρότητα, χαμηλό σωματικό βάρος, 
χρωμοσωμιακές ανωμαλίες

 Πολλαπλές αναφορές σε μεταμοσχευμένους ασθενείς (Polifka 
Teratology 2002) ή ασθενείς με ΙΦΝΕ (Alstead Gastroenterology 
1990; Francella A, Gastroenterology 2003; Khan Digestion 2000; 
Moskovitz Am J Gastroenterol 2004) δεν αναφέρουν αύξηση
των συγγενών ανωμαλιών.



Φάρμακο Σύσταση Παρατηρήσεις

5-ASA Ασφαλές

Πρεδνιζόνη και 

Πρεδνιζολόνη

Ασφαλές Μικρή συγκέντρωση του φαρμάκου στο γάλα

4 ώρες καθυστέρηση μετά την per os λήψη για 

να μειωθεί η έκθεση στο φάρμακο.

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια πιθανά σε νεογνά 

μετά την διακοπή του θηλασμού κατά την 

διάρκεια θεραπείας με υψηλή δόση.  

Θειοπουρίνες Πιθανά Ασφαλή Χαμηλά επίπεδα στο μητρικό γάλα

Anti-TNF Πιθανά Ασφαλή Καθόλου ή πολύ χαμηλά επίπεδα αν και 

περιορισμένα δεδομένα

Van Assche G et al Journal of Crohn and Colitis 2010

Θηλασμός



Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

 Αλλοπουρινόλη

 Κοτριμοξαζόλη

 Αναστολείς της ACE 

 Βαρφαρίνη

 Μεσαλαζίνη: 



ΙΦΝΕ & Λέμφωμα

 Από την τοπική φλεγμονή στο ΓΕΣ

 55% των λεμφωμάτων (3  λεπτό έντερο, 3 παχύ έντερο, 2 
ορθό, 1 στόμαχος και 1 12/δάκτυλο)

 ή/και από την συστηματική φλεγμονή που οδηγεί σε 
λεμφαδενική ή εξωεντερική προσβολή όπως στην 
ρευματοειδή αρθρίτιδα 

 ΚΝΣ 

Dayharsh GA et al Gastroent 2002;122:72-7 



ΙΦΝΕ & Λέμφωμα

 Αskling et al. Gut 2005 : 180 λεμφώματα/47 679

 SIR: 1.09

 Lewis JD et. al. Gastroenterol 2001: 18 λεμφώματα/16 
996pts με IBD 

 SIR 1.36 (0.78-2.10)

 Bernstein CN et al. Cancer 2001: 16 λεμφώματα/5529

 SIR: 1.59(0.6-3.3)

 άρρενες με CD IRR: 3.63(1.53-8.62)



ΙΦΝΕ & Λέμφωμα



Λέμφωμα και ανοσοκατασταλτική αγωγή

 μεταμόσχευση νεφρού :6-20x

> κίνδυνος ανάπτυξης 

λεμφώματος

 μεταμόσχευση καρδιάς :200x

> κίνδυνος ανάπτυξης 

λεμφώματος 

 Β λέμφωμα σε ΓΕΣ και ΚΝΣ

 Μείωση της ανοσολογικής 

επιτήρησης του EBV

 Αλλές λοιμώξεις και γενετικοί 

παράγοντες

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zhBaiBGMstM2xM&tbnid=V2gN5QKvefog2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%2Fviewarticle%2F433609&ei=qK62UZvCEo33O6WMgBA&psig=AFQjCNENimxxemow_Cj7YTbFYclMw8_TZw&ust=1371013160339496
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zhBaiBGMstM2xM&tbnid=V2gN5QKvefog2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%2Fviewarticle%2F433609&ei=qK62UZvCEo33O6WMgBA&psig=AFQjCNENimxxemow_Cj7YTbFYclMw8_TZw&ust=1371013160339496


Λέμφωμα: ΙΦΝΕ και ΑΖΑ

 Kandiel A et al. Gut 2005: μετανάλυση 6 μελετών 

κοορτής.

 SIR 4.18 (95% CI 2.07 to 7.51) 

 Masunaga Y et al. Ann Pharmacother 2007: ίδιος 

κίνδυνος



Beaugerie L et al. Lancet 2009; 374: 1617

Lymphoproliferative disorders in patients 

receiving thiopurines for inflammatory bowel 

disease: a prospective observational cohort study



ΙΦΝΕ- θειοπουρίνες και κίνδυνος 

λεμφώματος

 Vos ACW et al. Inflamm Bowel Dis 2011

 Αναδρομική μελέτη κοορτής σε 17.834 ασθενείς

 Δεν βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος



Λέμφωμα: ΙΦΝΕ και ΑΖΑ

New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology

Edited by Prof. Tomasz Brzozowski 2012
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Λέμφωμα: ΙΦΝΕ και ΑΖΑ



Ηπατοσπληνικό Τ-λέμφωμα

 36 περιστατικά (από 1996, 32 από 2006)

 16 περιστατικά σε θειοπουρίνες (≥2 years)

 Απόλυτος κίνδυνος 1:45000 με ΑΖΑ

 Male < 35 ετών1:7404

 20 περιστατικά  σε Infliximab και θειοπουρίνες

 4 περιστατικά + adalimumab μετά Infliximab

 1 περιστατικό + natalizumab μετά Infliximab

 Πιθανότητα :1:22000 με συνδυασμό

 Πιθανότητα: 1:3534 σε αρρεν < 35 ετών

Kotlyar DS et al. Clin Gastroenterol and Hepatol 2011;9: 36-41



Fatal post –mononucleosis LD

 EBV λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή
 Χ-linked lymphoproliferative disorder

 Aνοσοκατασταλτική αγωγή

 Τα κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά είναι 
ίδια
 Πυρετός εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, 

πανκυτταροπενία

 Μέσος χρόνος επιβίωσης είναι 6 εβδομάδες

 Η πλειοψηφία των ασθενών πεθαίνουν από την διήθηση 
των οργάνων από πολλαπλασιαζόμενα λεμφοκύτταρα 
ή/και από προκαλούμενο από τον ιό σύνδρομο 
(hemophagocytic syndrome)



 4-9 pts /10 000 ασθενείς υπό θεραπεία ανά έτος

 Παραμένει ο αυξημένος κίνδυνος λεμφώματος 

μετά από τη διακοπή της θεραπείας με ΑΖΑ



Μεθοτρεξάτη: Μηχανισμός δράσης

 Αναστέλλει την δράση της αναγωγάσης  

του διυδροφυλλικού οξέος            

αναστολή πολλαπλασιασμού 

λεμφοκυττάρων        

 Αναστολή σύνθεσης κυτταροκνών και 

εικοσανοειδών (IL12,IFγ,TNFa)

 Διεγείρει την παραγωγή IL-10



Μεθοτρεξάτη: ανεπιθύμητες ενέργειες

Διακοπή σε 10-18% λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών

 Γριππώδης συνδρομή 

 Στοματίτιδα, ναυτία , διάρροια
 Να λαμβάνεται η δόση το βράδυ για μείωση της ναυτίας

 Μυελοκαταστολή
 Εργαστηριακός έλεγχος ανά μήνα για τους 2 πρώτους μήνες και 

μετά  ανά 1-2 μήνες 

 χορήγηση φυλλικού οξέος 5mg x 1/εβδομάδα

 Αντένδειξη η νεφρική ανεπάρκεια



Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
 Ηπατοπάθεια: ελαφρές ιστολογικές αλλοιώσεις έως συνολική δόση 5410mg

 Δεν χρειάζεται βιοψία ήπατος

 Αν AST x 2, διακοπή και επαναχορήγηση όταν είναι φυσιολογική

 Επιλογή ασθενών (παχυσαρκία, αλκοολισμός, λιπώδης διήθηση του ήπατος)

 Πνευμονίτιδα: 2-3 περιστατικά /100ασθενείς –χρόνια

 Προκαλεί τερατογένεση και πρέπει να έχει γίνει διακοπή της για > από 6 
μήνες προ της σύλληψης και από τους δύο συντρόφους

Μεθοτρεξάτη: ανεπιθύμητες ενέργειες

Te HS et al Am J Gastroenterol 2000;95:3150:



Συγχορήγηση φαρμάκων

 Φαινυτοίνη, σουλφοναμίδες: πιθανή 

μυελοτοξικότητα

 Καφείνη/θεοφυλλίνη: θεραπευτικού 

αποτελέσματος

 Πενικιλλίνη, NSAIDS: μειώνουν την αποβολή 

της μεθοτρεξάτης από τα νεφρά

 Τολβουταμίδη: αύξηση των συγκεντρώσεων ΜΤΧ



Aναστολείς  καλσινευρίνης

 Κυκλοσπορίνη

 Tacrolimus (FK506)

 Αναστολή παραγωγής IL-2, IFN-γ, 

TNFa, IL-4. .





Κυκλοσπορίνη: ανεπιθύμητες ενέργειες

 Νεφρική ανεπάρκεια: 6%

 Κεφαλαλγία 5%

 Τρόμος 7%

 παραισθησίες, 26%

 σπασμοί. 1% (χοληστερόλη > 120mg/dl)

 Ναυτία ,έμετοι: 6%

 Υπερτρίχωση 13% 

 Υπέρταση 11%

 Υπερπλασία των ούλων 2%

 Υπερουριχαιμία

 Κυκλοσπορίνη + Γλυκοκορτικοειδή = ΣΔ

 Ηπατοτοξικότητα3%

 Προδιάθεση για έυκαιριακές λοιμώξεις από μύκητες και ιούς.(pneumocystis jirovesi, 
Nocardia-απόστημα πνεύμονα, μηνιγγίτιδα από Listeria και CMV, HSV και λοιμώξεις από 
Candida ) 3%

 αναφυλαξία 
Sandborn W. Gastroenterol Clin Norht AM 2004; 33: 141

343pts σε 27μελέτες



TOXICITY OF 
CYCLOSPORINE



Tacrolimus: ανεπιθύμητες ενέργειες

 Νεφροτοξικότητα (38%)

 Νευροτοξικότητα: τρόμος, κεφαλαλγία (48%), 
κινητικές διαταραχές, σπασμοί

 ναυτία, έμετος :29%

 διάρροια: 19%

 υπέρταση

 υπεργλυκαιμία

 Κακοήθειες, λοιμώξεις

 Κνησμός (19%)

Sandborn WJ et al. Gastroenterol 2003;125:380


