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En els darrers anys s’estan introduint en terapèu-
tica nombrosos fàrmacs biològics per a diverses
indicacions. Alguns són anticossos monoclonals
(vegeu el quadre 1),1  altres proteïnes de fusió, i
altres proteïnes recombinants. En un número an-
terior vam revisar la toxicitat d’etanercept i
d’infliximab, dos inhibidors del factor de necrosi
tumoral α (TNF-α) per al tractament de l’artritis
reumatoide.2  Des d’aleshores se n’han ampliat les
indicacions (psoriasi, espondilitis anquilosant), i se
n’han comercialitzat de nous, com l’adalimumab
per a l’artritis reumatoide i l’efalizumab per a la
psoriasi (vegeu el quadre 2).

Aquestes noves substàncies, de costos molt
elevats, són fortament promogudes com a una
innovació terapèutica. Tot i que s’han mostrat efi-
caces en les formes greus i refractàries d’aquestes
malalties, preocupa la seva toxicitat a curt i a llarg
termini.3  Dos problemes importants d’aquests
fàrmacs són el seu risc immunogènic i de reaccions
autoimmunitàries. En aquest número en revisem
les dades de toxicitat.

Les reaccions immediates a la infusió o la injecció
són les més freqüents i obliguen a retirar el
tractament en un 15% dels pacients. Prop d’un 20%
dels pacients tractats amb infliximab  presenten
reaccions agudes relacionades amb la infusió, en
forma de nàusea, cefalea, pruïja, urticària, dispnea
o hipotensió. Rarament s’ha de suspendre el
tractament, però ocasionalment s’han descrit
reaccions anafilàctiques. També poden aparèixer
reaccions d’hipersensibilitat, amb febre, erupció,
miàlgia i artràlgia durant les dues primeres
setmanes de la reexposició al tractament; l’absèn-
cia d’anticossos a l’infliximab no és garantia de
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protecció de les reaccions d’hipersensibilitat. Les
reaccions d’hipersensibilitat retardada per la
injecció subcutània d’etanercept  o adalimumab
són freqüents (prop d’un 10%), tot i que acostumen
a ser lleus i rarament cal suspendre el tractament.4

El mes de novembre de 2004 l’FDA va alertar so-
bre el risc de reaccions d’hipersensibilitat en
pacients tractats amb adalimumab . En els assaigs
clínics, les reaccions al·lèrgiques (com erupció,
urticària, anafilàxia) s’havien descrit en prop d’un
1% dels pacients tractats amb aquest fàrmac. En
cas de reacció al·lèrgica greu o d’anafilàxia, cal
suspendre’n l’administració.5

Un dels principals problemes associats al
tractament amb els inhibidors del TNF-α és el risc
d’infeccions greus, la reactivació d’una tuberculosi
o la possible aparició d’altres infeccions oportu-
nistes.6  Des de gener de 2000 a maig de 2004 a
Canadà es van notificar 697 sospites de reaccions
adverses a l’infliximab i 536 a l’etanercept, de les
quals 132 i 82 eren greus (com abscessos,
cel·lulitis, pneumònia, tuberculosi o sèpsia).7  La
tuberculosi associada al tractament amb inhibidors
del TNF té més risc d’afectació disseminada, del
sistema nerviós i extrapulmonar, i és més greu.
Cal evitar la combinació d’un inhibidor del TNF amb
anakinra, perquè s’han descrit infeccions greus en
pacients tractats amb anakinra juntament amb
etanercept o amb adalimumab, sense que l’efecte
terapèutic fos superior. Recentment, s’han notificat
casos d’infeccions greus amb efalizumab.8

Els inhibidors del TNF estan contraindicats en
pacients amb una infecció activa; cal especial
precaució amb el seu ús en pacients amb infecció

Reaccions d’hipersensibilitat
i altres efectes adversos aguts

Infeccions greus, tuberculosi i
altres infeccions oportunistes
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crònica, història d’infecció recurrent o latent (inclosa
una tuberculosi), o en situacions que predisposin
a una infecció. A més, cal vigilar de manera acurada
la possible aparició de noves infeccions. També
cal informar els pacients perquè reconeguin els
signes i símptomes precoços d’infecció.

Els inhibidors del TNF estan contraindicats en cas
d’insuficiència cardíaca moderada o greu, i cal
prudència en pacients amb insuficiència cardíaca
lleu, perquè poden empitjorar la malaltia.9  L’FDA
ha rebut 42 notificacions de casos d’insuficiència
cardíaca durant el tractament amb infliximab o
etanercept; un 20% dels pacients tenien menys
de 50 anys i la meitat no tenia factors de risc.10,11

El tractament amb infliximab  s’ha associat amb
un augment de transaminases. El desembre de
2004 l’FDA va alertar sobre el risc d’alteracions
hepàtiques greus associades al seu ús. Des de
1998, s’han rebut a tot el món 38 notificacions
d’alteracions hepàtiques greus (insuficiència
hepàtica aguda i hepatitis autoimmunes) per
infliximab. Aquestes reaccions es van identificar
entre dues setmanes i més d’un any després de
l’inici del tractament; alguns casos van ser mortals
o van requerir trasplantament hepàtic. Com amb
altres immunosupressors, l’ús d’infliximab s’ha
associat a una reactivació de l’hepatitis B en
pacients portadors del virus.12

Risc de limfoma

Diversos estudis han mostrat que els pacients amb
artritis reumatoide (i en menor grau amb malaltia de
Crohn i psoriasi) presenten més limfomes, sobretot
de tipus no hodgkinià, que la població general; els
limfomes són dues vegades més freqüents en
pacients amb artritis reumatoide (0,7 per 1.000 anys-
persona de seguiment). L’ús d’immunosupressors
s’ha relacionat amb l’aparició de neoplàsies limfopro-
liferatives, i l’augment del risc de limfoma amb els
inhibidors del TNF ha generat preocupació.13

Una revisió de l’FDA de l’any 2003 sobre la segu-
retat d’infliximab, etanercept i adalimumab en
pacients amb artritis reumatoide va mostrar un
augment del risc de limfoma. L’octubre de 2004
l’FDA va publicar les dades sobre el risc de limfoma
i de càncer en els pacients tractats amb infliximab.
D’entre els 2.410 pacients amb artritis reumatoide
o malaltia de Crohn tractats amb infliximab  durant
una mitjana d’1,1 anys, la incidència de limfomes
va ser de 12 casos per 10.000 pacients i any (que
equival a sis vegades la incidència a la població
general).14  En pacients amb artritis reumatoide
tractats amb adalimumab,  els limfomes són cinc
vegades més freqüents que en la població gene-
ral. S’ha suggerit que en pacients en tractament
immunosupressor prolongat amb ciclosporina o
metotrexat, els inhibidors del TNF poden afavorir
l’aparició de limfomes. També s’han descrit casos
de limfoma amb efalizumab i alefacept. Fins que
no es conegui millor la seguretat a llarg termini
d’aquests fàrmacs, cal vigilar acuradament els
pacients pel possible risc de limfoma.

Quadre 1. Fàrmacs anticossos monoclonals comercialitzats a Espanya
(monoclonal antibody – mAb).

Fàrmac (especialitat) Indicació   Efectes adversos coneguts

-ximab (quimèric)
Abciximab (Reopro®) Cardiopatia isquèmica Trombocitopènia
Basiliximab (Simulect®) Trasplantament renal Reaccions d’hipersensibilitat i anafilàxia
Cetuximab (Erbitux®) Càncer colorectal metastàtic Acne, reaccions d’hipersensibilitat, hipomagnesèmia
Infliximab (Remicade®) Artritis reumatoide, m. Crohn, Reaccions a la infusió, infeccions, tuberculosi,

 espondilitis anquilosant  insuficiència  cardíaca, hepatitis, limfoma
Rituximab (Mabthera®) Limfoma fol·licular III/IV, Reactivació hepatitis B

 limfoma no hodgkinià difús

-zumab (humanitzat)
Alemtuzumab (Mabcampath®) Leucèmia limfocítica crònica Infeccions greus, reaccions perfusió
Bevacizumab (Avastin®) Càncer colorectal metastàtic Esdeveniments tromboembòlics (AVC, IAM, angina)
Daclizumab (Zenapax®) Trasplantament renal Reaccions d’hipersensibilitat, augment mortalitat
Efalizumab (Raptiva®) Psoriasi Trombocitopènia, anèmia hemolítica, infeccions greus
Palivizumab (Synagis®) Profilaxi del VRS Reaccions d’hipersensibilitat
Trastuzumab (Herceptin®) Càncer de mama metastàtic Cardiotoxicitat

-umab (humà)
Adalimumab (Humira®) Artritis reumatoide R. hipersensibilitat, trombopènia, leucopènia, infeccions

-omab (murí)
Ibritumomab (Zevalin®) Limfoma no hodgkinià fol·licular Mielosupressió

Insuficiència cardíaca

Hepatotoxicitat
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S’han notificat casos de pancitopènia i anèmia
aplàstica en pacients tractats amb etanercept, i
de pancitopènia amb infliximab. El novembre de
2004, l’FDA va alertar sobre el risc de trombopènies
i leucopènies en pacients tractats amb adalimu-
mab. L’aparició de febre, hematoma, hemorràgia
o pal·lidesa en els pacients tractats ha de fer pen-
sar en una discràsia hemàtica greu o una infecció.5

S’ha descrit anèmia hemolítica immunitària i
trombocitopènia amb efalizumab; es recomana vi-
gilar el recompte de plaquetes a l’inici i durant el
tractament.15,8 L’ús d’alefacept s’ha relacionat amb
risc de limfopènia.

S’han descrit casos de convulsions, meningitis
asèptica (amb infliximab)16 , trastorns desmieli-
nitzants i neuritis òptica en pacients tractats amb
inhibidors del TNF-α (sobretot amb etanercept). A
més, aquests fàrmacs poden empitjorar una
esclerosi múltiple preexistent. Cal evitar-los en
pacients amb malalties desmielinitzants.

En pacients amb artritis reumatoide o malaltia de
Crohn s’han detectat anticossos contra l’infliximab
en un 44-61% dels tractats, però no se sap quina
és la seva rellevància clínica. Una concentració
més alta d’anticossos s’ha associat a menor
durada de la resposta i a més risc de reaccions a
la infusió.17  Aquests anticossos semblen ser espe-
cífics per a l’infliximab i no produeixen reacció en-
creuada amb altres anticossos usats en terapèu-
tica.3 S’ha suggerit que el tractament concomitant
amb hidrocortisona o amb altres immunosu-
pressors, com metotrexat o azatioprina, podria
reduir la formació d’anticossos. No obstant, els

resultats són controvertits, i no se sap quin immu-
nosupressor podria prevenir més el desenvolu-
pament d’anticossos.

Les respostes immunitàries als anticossos
terapèutics també poden estar influïdes pel tipus
d’anticòs (murí, quimèric, humanitzat o humà). Hi
ha menys dades sobre els anticossos monoclonals
humanitzats, com l’efalizumab, i les molècules
totalment humanes, com l’etanercept i alefacept,
o l’adalimumab. S’han descrit anticossos contra
l’etanercept fins en un 16% de pacients tractats.
En monoteràpia amb adalimumab, un 12% dels
pacients van tenir anticossos, però entre els que
prenien metotrexat només un 1% dels pacients en
van desenvolupar. En pacients amb psoriasi, s’han
observat anticossos contra l’alefacept en un 3%
de casos, i contra l’efalizumab en un 6,3%; aquests
anticossos no es van relacionar amb una pitjor
evolució ni amb canvis significatius en la incidència
d’efectes adversos. La rellevància d’aquests
anticossos i la seva possible relació amb l’eficàcia
a llarg termini dels tractaments és incerta.

Els inhibidors del TNF poden produir anticossos
antinuclears i antiADN, i malalties autoimmunità-
ries com síndrome anàloga al lupus, vasculitis
leucocitoclàstica o LES. El tractament amb
infliximab s’ha associat amb una incidència
d’anticossos antinuclears d’un 50% i d’antiADN en
un 10% dels pacients amb artritis reumatoide o
malaltia de Crohn. En els assaigs amb adalimu-
mab, s’han detectat anticossos antinuclears en un
4% dels pacients amb artritis reumatoide i antiADN
en un 12,5%.

S’han descrit alguns casos de lupus induït per
infliximab i etanercept, i de síndrome similar al lupus
amb adalimumab. A més del seu paper proinfla-

Quadre 2. Fàrmacs biològics per al tractament de l’artritis reumatoide i la psoriasi, segons el mecanisme
d’acció.

Fàrmac (especialitat) Tipus Via Indicació

Bloqueig de citocines
Etanercept (Enbrel®) Proteïna de fusió anti-TNF s.c. Artritis reumatoide, psoriasi, artritis psoriàsica, espondilitis

 anquilosant
Infliximab (Remicade®) mAb quimèric anti-TNF i.v. Artritis reumatoide, malaltia de Crohn, espondilitis

 anquilosant
Adalimumab (Humira®) mAb humà anti-TNF s.c. Artritis reumatoide
Anakinra (Kineret®) Antag. receptor interleucina 1 s.c. Artritis reumatoide

Inhibició de les cèl·lules T
Efalizumab (Raptiva®)a mAb humanitzat s.c. Psoriasi
Alefacept (Amevive®)b Proteïna de fusió i.m. Psoriasi

a Especialitat de diagnòstic hospitalari (per al tractament de malalties que s’han de diagnosticar en un hospital o institució amb mitjans adequats
de diagnòstic, tot i que la seva administració i seguiment es poden fer fora de l’hospital). Els altres fàrmacs són d’ús hospitalari, els quals queden
reservats a tractaments que s’ofereixen a l’hospital.

b No comercialitzat de moment a Espanya.

Alteracions hematològiques i
neurològiques

Formació d’anticossos

Autoimmunitat



matori, el TNF-α té importants efectes immunosu-
pressors; per tant, la inhibició del TNF pot afavorir
la producció de malalties autoimmunitàries. Malgrat
la freqüència relativament elevada d’anticossos
antiADN, la incidència de lupus clínic relacionat
amb el tractament amb inhibidors del TNF és molt
baixa. No se sap si la detecció d’anticossos
antiADN en un pacient és predictiva d’un augment
del risc de lupus o de síndrome anàloga al lupus.
Tot i que el risc de malalties autoimmunitàries
sembla baix, aquestes troballes subratllen la
necessitat de vigilar la producció d’autoanticossos
i l’aparició de signes i símptomes de malalties
autoimmunitàries en pacients tractats amb
inhibidors del TNF durant períodes prolongats.

Els fàrmacs biològics comentats en aquest article
poden augmentar el risc d’infeccions, malalties
immunitàries i malalties neurològiques, i poden
agreujar una insuficiència cardíaca. També poden
produir reaccions d’hipersensibilitat i alteracions
hematològiques. No es pot descartar un risc
neoplàstic a llarg termini, i no es recomanen
algunes combinacions d’immunosupressors. Tot i
que el seu mecanisme d’acció sembla més
específic que el dels altres immunosupressors
sistèmics, encara hi ha molta incertesa sobre els
possibles efectes adversos de la immunosupressió
prolongada i sobre la seva seguretat en pacients
amb infecció, immunosupressió o neoplàsia. Atès
que són fàrmacs amb riscos potencials importants,
cal decidir acuradament el seu ús en cada pacient,
i també fer-ne un seguiment clínic estret a llarg
termini.
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