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Απομυελίνωση και άλλες νευρολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από αντι-TNF-α 
θεραπεία
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αντι-TNF-α (παράγοντας νέκρωσης όγκων) προσδίδουν σημαντικό πλεονέκτημα στη 
θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), των σπονδυλοαρθριτίδων (SpA), καθώς και άλλων 
φλεγμονωδών νοσημάτων. Έχει αποδειχθεί, ότι οι παράγοντες αυτοί είναι πιο αποτελεσματικοί 
από ό,τι τα παραδοσιακά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs), και ότι μπορεί να 
παρεμποδίσουν πιο αποτελεσματικά την ανάπτυξη δομικής βλάβης των αρθρώσεων.
Ωστόσο, η αυξημένη χρήση τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει αποκαλύψει μια 
σειρά από ανεπιθύμητες ενέργειες διαμεσολαβούμενες από το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουν 
λοιπόν αναφερθεί σημεία και συμπτώματα αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως κνίδωση, ψωρίαση, 
σύνδρομα σαν λύκος, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και άλλα. 
Επιπλέον, έχουν δημοσιευτεί πολυάριθμες αναφορές και σειρές περιπτώσεων από νευρολογικές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες αποδίδουν στην αναστολή του ΤΝF-α. Οι νευρολογικές 
αυτές ανεπιθύμητες επιπλοκές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την απομυελινωτική νόσο, την 
οπτική νευρίτιδα, τη χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυνευροπάθεια, την πολλαπλή 
μονονευρίτιδας, το σύνδρομο Guillain - Barré και άλλα. Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα σχετικά 
με την πιθανή αιτιολογική συσχέτιση. 

Έτσι, αν και έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις σε μια 
προσπάθεια να ερμηνεύσουν την πιθανή σχέση μεταξύ των 
ΤΝF-α ανταγωνιστών και της απομυελινωτικής νόσου, καμία 
δεν θεωρείται επαρκής. Παρορμούμενοι από το γεγονός 
αυτό, στην παρούσα ανασκόπηση θα αναζητήσουμε τις 
πιθανές επιπτώσεις του TNF-α στην πολλαπλή σκλήρυνση 
και θα ερευνήσουμε την πιθανή σχέση των αποκλειστών του 
TNF-α στις απομυελινωτικές παθήσεις. 
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ABSTRACT
Tumor necrosis factor (TNF) α inhibitors are an essential therapeutic option for several inflammatory 
diseases, like rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies and inflammatory bowel diseases. As 
TNFα antagonists have become increasingly utilized, there have been a number of reports of 
neurological adverse events in patients receiving anti-TNFα therapy. The frequency of central 
nervous system adverse events after initiation of anti-TNFα therapy is unknown. However, 
questions have been raised about a possible causal association. Although several hypotheses 
have been proposed in an attempt to explain the possible relationship between TNFα antagonist 
and demyelination, none is considered to be adequate. Thus, in this report we deal with the 
implication of TNFα in multiple sclerosis and we discuss the possible relationship of TNFα 
antagonist and demyelinating diseases.
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