ADAPTAREA TRATAMENTULUI
LA NEVOILE PACIENTULUI:
de la studii si recomandari la
protocoale si practica clinica

C. Codreanu
Centrul Clinic de Boli Reumatismale
Bucuresti

Artrita reumatoida

 afecţiune frecventă (1% din populaţie)
 afecţiune severă:
 leziuni osteoarticulare: precoce / importante / definitive
 handicap motor:
• 50% încetarea activităţii profesionale în primii 5 ani de
evoluţie
• 10% invaliditate gravă după 2 ani de evoluţie
 exces de mortalitate: reduce durata medie de viaţă cu 5-10 ani
 impact social important

problemă majoră de sănătate publică

Istoria naturala a AR

=3/1989, b=11/1990, c=3/1992, d=11/1993, e=1/1995, f=6/1996)

Leziunile distructive articulare apar precoce

Procesul patogenic al
artritei reumatoide

Tratament precoce
agresiv cu remisive

Dezvoltarea unui
raspuns imunitar

Raspuns patologic inflamator

Preventie secundara
Oprirea fumatului
Reducerea greutatii
Exercitiu
Prevenirea osteoporozei

Gene

Timp
(ani)

Factori de mediu
Preventie primara
Oprirea fumatului

Complicatii
Comorbiditati

Simptome
Inflamatie
subclinica

Distructie osoasa

Criterii de AR
indeplinite

Tratamentul artritei nediferentiate
la indivizi cu risc mare
Adaptat dupa Klareskog L, Catrina AI, Paget S, Lancet, 2009

Mijloace terapeutice in AR
• Tratament remisiv ( de fond, modificator de boala):
– Remisive traditionale (clasice, cu molecula mica)
– Remisive biologice (cu molecula mare)

• Tratament simptomatic:
– AINS
– Glucocorticoizi
– Analgetice

• Tratament non-farmacologic:
– Recuperare
– Chirurgie osteo-articulara

Schema terapeutica in AR este aproape
intotdeauna o schema combinata !

Preparate DMARD sintetice utilizate în tratamentul AR
numele preparatului
comentarii
doza uzuală de
doză de
întreținere
încărcare
DMARD sintetice convenționale
metotrexat
nu
20-25 mg/săpt.
se începe cu o doză de 10 mg/săpt.; creștere
po/sc, im
graduală până la 20-25 mg/săpt. în 4-8 săpt.;
comedicație cu acid folic (10 mg/săpt.)
leflunomid
20 mg/zi po
opțional
doză de încărcare asociată mai des cu reacții
adverse gastrointestinale
sulfasalazină
2-3 g/zi po
nu
se începe cu o doză de 0,5-1 g/zi; creștere
graduală până la 2-3 g/zi în 4-8 săpt.
hidroxiclorochină
400 mg/zi po
nu
administrat singur numai în formele de AR
ușoară sau în combinație cu alte DMARD
DMARD sintetice țintite
tofacitinib
10 mg/zi po
nu
baricitinib și alți inhibitori de JAK kinaze în
dezvoltare
DMARD sintetice convenționale de rezervă
ciclosporina A
3-5 mg/kg/zi po
nu
preparate rezervate pentru cazurile de AR activă
și severă, cu afectare sistemică semnificativă (d.
azatioprină
1-3 mg/kg/zi po
nu
ex. afectări viscerale sau vasculită) sau care nu
ciclofosfamidă
0,5-1 g/m2/lună iv
nu
au indicație/neresponsive la celelalte DMARD,
inclusiv biologice
săruri de aur
50 mg/săpt. im
da pentru
indisponibile în multe țări; rată mare de reacții
3-6 mg/zi po
forma im
adverse (> 10%)
Abrevieri: AR – artrită reumatoidă; DMARD - disease-modifying antirheumatic drugs; iv - intravenos; po - per os; sc – subcutanat; im - intramuscular .

Preparate DMARD biologice utilizate în tratamentul AR
tipul de moleculă
numele
țintă moleculară/ doza uzuală doză de
preparatului
celulară
încărcare
de
întreținere
blocanți de TNFα
infliximab
TNFα
da
ac. monoclonal
3-7,5
himeric
mg/kg/4-8
săpt. iv
etanercept
TNFα
nu
proteină de fuziune
50 mg/săpt.
IgG-Fc receptor
sc
adalimumab ac. monoclonal uman
TNFα
nu
40 mg/2
săpt. sc
certolizumab fragment Fab de ac.
TNFα
da
200 mg/2
monoclonal uman
săpt. sc
golimumab ac. monoclonal uman
TNFα
nu
50 mg/lună
sc

comentarii

biosimilare aprobate

biosimilare aprobate
biosimilare în
dezvoltare
-

Abrevieri: ac – anticorp; DMARD - disease-modifying antirheumatic drugs; IL - interleukină; IL-R – receptorul pentru interleukină; iv - intravenos; po - per os; sc – subcutanat; TNF – tumor necrosis factor.

Preparate DMARD biologice utilizate în tratamentul AR
tipul de moleculă
comentarii
numele
țintă moleculară/ doza uzuală doză de
preparatului
celulară
încărcare
de
întreținere
alte mecanisme de acțiune
rituximab
nu
ac. monoclonal
receptorul CD20 1000 mg/6
biosimilare în
himeric
(celula B)
luni iv
dezvoltare
abatacept
nu
proteină de fuziune
inhibiția
125
există și formă cu
IgG-Fc receptor
administrare iv
costimulării cel. mg/săpt. sc
T, macrofage
tocilizumab ac. monoclonal uman
IL-6R
nu
sarilumab (anti-IL6R)
162
mg/săpt.
sirukumab (anti-IL6) în
sc/iv
dezvoltare
anakinra
IL-1
nu
proteină recombinantă
100 mg/zi
utilizare limitată, din
umană
sc
cauza raportului
risc/beneficiu
nefavorabil comparativ
cu alte terapii biologice
Abrevieri: ac – anticorp; DMARD - disease-modifying antirheumatic drugs; IL - interleukină; IL-R – receptorul pentru interleukină; iv - intravenos; po - per os; sc – subcutanat; TNF – tumor necrosis factor.

Rata de retentie pentru remisive clasice
(reflecta cumulativ eficienta si toleranta terapiei)

Cumulative Retention Rates
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p<0.001 for MTX > Other DMARDs (except AZP and Combination)
p<0.05 for CyA < Other DMARDs (except PG and OG)

Aletaha D., Smolen JS. J Rheumatol 2002;29:1631-8
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Algoritm bazat pe recomandarile din 2013 ale EULAR privind
managementul poliartritei reumatoide
Faza I
Fără contraindicaţie pentru terapia
cu metotrexat

Se iniţiază metotrexat
sau terapie combinată1
cu DMARD sintetice
tradiţionale

Eşecul fazei I: se
trece la faza II

±

Nu

Diagnostic clinic de
poliartrită
reumatoidă*
Se combină cu
glucocorticoterapie în
doze mici pe termen
scurt

Se obţine obiectivul
terapeutic în interval
de 6 luni**

DMARD, disease-modifying antirheumatic drug (medicament antireumatic
care modifică evoluţia bolii)

Eşec din cauza absenţei
eficacităţii şi/sau a apariţiei
toxicităţii în faza I

Contraindicaţie pentru terapia cu
metotrexat

Se iniţiază leflunomidă
sau sulfasalazină, în
monoterapie sau în
terapie asociată2

±

Da

Se continuă

Algoritm bazat pe recomandarile din 2013 ale EULAR privind
managementul poliartritei reumatoide
Faza II
Cu factori nefavorabili
pentru prognostic
Cum ar fi FR/ACPA, mai ales în titru înalt; nivel
foarte înalt de activitate a bolii; afectare
structurală precoce

Se adaugă un
agent biologic3
Inhibitor TNF sau abatacept
sau
tocilizumab
(rituximab în anumite
condţii)

Eşecul fazei II: se
trece la faza III

Nu

Eşec din cauza absenţei
eficacităţii şi/sau a
apariţiei toxicităţii în
faza I

Se obţine obiectivul
terapeutic în interval
de 6 luni**

Fără factori nefavorabili pentru
prognostic

Se trece la a doua
strategie cu DMARD
sintetic tradiţional:
Leflunomidă, sulfasalazină,
metotrexat în monoterapie
sau în terapie asociată2
(de preferat cu asocierea
glucocorticoterapiei, ca mai
sus)

Nu

FR: factor reumatoid; ACPA: anticorpi anti-proteină citrulinată
(anti-citrullinated proteine antibodies);
TNF, tumour necrosis factor (factor de necroză tumorală)

Se obţine obiectivul
terapeutic în interval
de 6 luni**
Eşec din cauza absenţei
eficacităţii şi/sau a apariţiei
toxicităţii în faza II

Da

Se continuă

Algoritm bazat pe recomandarile din 2013 ale EULAR
privind managementul poliartritei reumatoide
Faza III
Alt agent biologic + DMARD tradiţional

Eşec din cauza absenţei
eficacităţii şi/sau a
apariţiei toxicităţii în
faza II

Trecere la tofacitinib5 (±DMARD)
(după administrarea cel puţin a
unui agent biologic)

Schimbarea terapiei biologice:
Se înlocuieşte primul agent biologic utilizat,
indiferent care este acesta, cu orice alt agent
biologic
Abatacept sau
rituximab sau
(un al doilea) inhibitor TNF4 sau
tocilizumab

Se obţine obiectivul
terapeutic în interval de 6
luni**

Se obţine obiectivul
terapeutic în interval
de 6 luni**

Da
Se continuă

Alt agent biologic + DMARD tradiţional

Nu
Inhibitor de kinază ± DMARD tradiţional

*Criteriile de clasificare ACR-EULAR (American College of Rheumatology- European League against Rheumatism) pot contribui la stabilirea diagnosticului precoce; **Obiectivul tratamentului constă în obţinerea remisiunii clinice conform
definiţiei ACR-EULAR sau, dacă aceasta este improbabilă, cel puţin în obţinerea unui nivel scăzut de activitate a bolii; obiectivul trebuie obţinut în interval de 6 luni, însă terapia trebuie adaptată sau modificată dacă, după 3 luni, nu se observă
nicio ameliorare. 1 Combinaţiile utilizate cel mai frecvent includ metotrexat, sulfasalazină şi hidroxiclorochină; 2 Cu excepţia combinaţiei cu metotrexat, restul combinaţiilor cu sulfasalazină sau leflunomidă nu au fost bine studiate, însă pot
include combinarea acestor doi agenţi şi combinarea cu antimalarice; 3 Aceste circumstanţe sunt prezentate în text; 4 Adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab sau biosimilarele respective bine studiate şi aprobate de
FDA/EMA; 5 dacă este aprobat.
Legendă: linie albastră continuă: recomandat conform indicaţiilor; linia gri discontinuă: recomandat după eşecul terapiei biologice (de preferat după utilizarea a doi agenţi biologici); linia albastră discontinuă:
recomandat după eşecul a doi agenţi biologici, însă eficacitatea şi siguranţa după eşecul abatacept, rituximab şi tocilizumab nu sunt studiate suficient; linia albastră punctată: recomandare posibilă,
însă eficacitatea şi siguranţa utilizării terapiei biologice după eşecul tofacitinib nu erau încă stabilite la momentul actualizării recomandărilor în 2013.
DMARD, disease-modifying antirheumatic drug (medicament antireumatic care modifică evoluţia bolii); TNF, tumour necrosis factor (factor de necroză tumorală)

Obiectivele tratamentului in AR
• tratamentul intensiv al AR precoce /
constituite trebuie sa urmareasca
obtinerea

REMISIUNII COMPLETE A BOLII:
– reducerea activitatii bolii (DAS28) cu
remisie clinica rapida si sustinuta
– prevenirea leziunilor erozive
articulare (scor Sharp)
– pastrarea functiei articulare si
ameliorarea calitatii vietii (HAQ)

Frecvenţa remisiunii
Studiu clinic

Pacienţii care au atins
remisiunea (%)

doze mari de metotrexat
RCT1

22

Leflunomidă RCT2

19

COBRA3

35

TEMPO4

35

ERA5

36

Armada6

31

PREMIER7

49

COMET8

50

1. Furst şi colab. J Rheumatol. 1999;313–320; 2. Van Riel. Ann Rheum Dis. 2003;62:190EULAR; 3. Boers şi colab. Lancet. 1997;350:
309-318; 4. Klareskog şi colab. Lancet. 2004;363:675-681; 5. Bathon şi colab. N Engl J Med. 2000;343:1586-1593; 6. Weinblatt şi colab. Arthritis Rheum. 2003;48:35-45; 7.
Breedveld şi colab. Arthritis Rheum. 2006;54:26-37; 8. Emery şi colab. Lancet. 2008;372:375-382.

Tratamentul AR la tinta, urmarind obiective
terapeutice precise este strategia fundamentala
pentru optimizarea rezultatelor in practica clinica
Main
target

Adapt therapy
according to
disease activity*

Adapt therapy
if state is lost*
(Consider comorbidities
and other patient factors)

(Consider comorbidities
and other patient factors)

Active
RA
Use a
composite measure
of disease activity
every 1–3 months

Monitorizarea
stricta a evolutiei
bolii este
esentiala
Alternative
target

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:3–15

Sustained
remission

Remission

Adapt therapy
according to
disease activity*
(Consider comorbidities
and other patient factors)

Assess
disease activity about
every 6 months

Low
disease
activity

Sustained
low disease
activity
Adapt therapy
if state is lost*
(Consider comorbidities
and other patient factors)
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ISTORIC
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PREMISE
• Medicina bazata pe dovezi & recomandari
internationale (EULAR/ACR)
• Criterii clasificare pt PR ACR/EULAR 2010
• Definitia remisiunii in PR ACR/EULAR 2011
• Nomenclatura remisive in PR
• Ghid EULAR in PR 2010, update 2013
• Alte recomandari: NICE, etc

Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, III et al.: 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010, 69: 15801588.
Felson DT, Smolen JS, Wells G, Zhang B, van Tuyl LH, Funovits J et al.: American College of Rheumatology/European League against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Ann Rheum Dis 2011, 70: 404-413
Smolen JS, van der HD, Machold KP, Aletaha D, Landewe R: Proposal for a new nomenclature of disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis 2014, 73: 3-5
Smolen JS, Landewe R, Breedveld FC, Buch M, Burmester G, Dougados M et al.: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Ann Rheum Dis 2014,
73: 492-509.

PROTOCOL propus de CNAS

Linia 8. Pentru cazurile de ineficiență sau reacții adverse la Tocilizumabum și la blocanții de TNFalfa utilizați în linia 7,
switchul se face se va face obligatoriu în clasa blocantului CD20 (Rituximabum),
ținându-se cont de schimbarea mecanismului de acțiune dar și de optimizarea consumului.

PROTOCOL CNAS:
SURSA COSTURILOR SUPLIMENTARE, INUTILE

+ 24.172 LEI/CURA !

+ 24.172 LEI/CURA !

+ 24.172 LEI/CURA !

+ 24.172 LEI/CURA !

Cu o risipa totala de: 754 pacienti X 24.172 LEI = 18.225.688,00 LEI [4.134.590,04
EURO] X 3 cure INUTILE = 54.677.064 LEI= 12.403.770,12 EURO bani publici
cheltuiti inutil !!!

RRBR

Registrul Roman
de Boli Reumatice

Date generale

•
•
•
•
•

Poliartrita reumatoida: 2013
Spondilartrite: 2015
Artrita psoriazica: 2015
Vasculite: 2016
LES: 2016

Scopul RRBR
• Date reale, din practica clinica a Reumatologiei din
Romania
• Colectarea datelor priveste:
– Date epidemiologice referitoare la afectiunile inflamatorii
reumatismale, in tratament biologic si nu numai
– Medicatia utilizata
‒ Date de eficacitate / ineficacitate, switch
‒ Date de siguranta

• Baza de date in scop stiintific
• Date pentru evaluari de cost/eficienta

Pacienti in RRBR la 31 dec 2017
10%

AP
804

SA
3187

PR
4171

39%

51%
PR

N = 8162

SA

DATE CONFIDENTIALE: NUMAI PENTRU UZ INTERN !
A nu se folosi fara acordul explicit al RRBR

AP

Date demografice - PR

n = 4171

Caracteristica
Sex (femei, %)
Varsta (ani, medie)
Greutate (kg, medie)
IMC (kg/mp)

Mediu de habitat (urban, %)
Nivel de instruire - nescolarizati
- elementar
- liceu
- studii sup
Activitate profesionala
- salariati
- pens PR
- pens varsta

Valoare
n = 4171
3551 (85%)
60
71
26.5

2648 (63.5%)
26 (~1%)
1254(30%)
2111(51%)
780(18.7%)
1062 (25 %)
1589 (38%)
1520 (37%)

obs
Raport F:B = 5.7 : 1
Fara diferente F: B

Comorbiditati
3000

66%

DATE CONFIDENTIALE: NUMAI PENTRU UZ INTERN !
A nu se folosi fara acordul explicit al RRBR
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2 actuale
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22 %
1000

21%
12%

11.5%

500
2772
0

n = 4171

903

870

549

484

11%

454

11 %
446

7%
306

0.9%
37

Manifestari CV includ: HTA, BCI, IC, AVC, BOALA VASCULARA PERIFERICA

Remisiune - date comparative:
DAS28 – SDAI, pt continuari in 2017,
n*= 3534 (date din ultima fisa, fara sw)
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40.8 %

1200
1000

28.3%

800
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1001
Rem DAS28

0

REM

Rem SDAI
DATE CONFIDENTIALE: NUMAI PENTRU UZ INTERN !
A nu se folosi fara acordul explicit al RRBR

n = 4171

* Include si 170 pacienti care dupa SW au avut monitorizare in 2017

Recomandari EULAR: treat-to-target
• Terapia trebuie condusa pentru obtine remisia sau
activitatea joasa a bolii, la fiecare pacient, cat mai
devreme in cursul evolutiei bolii
• Daca acest obiectiv nu a fost atins, ajustarea terapiei
trebuie facuta prin monitorizare stricta si frecventa: la
fiecare 1-3 luni
1 / stabilirea unei ţinte de terapeutice
2 / evaluarea activităţii bolii
3 / ajustarea strategiei de tratament

Aplicarea unei strategii T2T la pacienti cu AR recenta:
rezultate din registrul DREAM
Obiective:
evaluarea ratei de remisiune si a
factorilor de predictie a remisiunii intr-o
cohorta de pacienti consecutivi cu dg
recent de AR, tratati conform strategiei
T2T

CONCLUZII
• Utilizand o strategie T2T, o proportie foarte ridicata (80%) de
pacienti cu AR recent dg ating rapid remisiunea in cursul
primului an de tratament
Steunebrink LM, et al. Clin Rheumatol 2016;35:609–15.

Vindecarea distructiilor articulare in AR
initiere

Sir RN Maini (din ATTRACT)

102 sapt

Carta Poliartritei Reumatoide

We are confident and there is hope!
Let our doctors do their jobs!
The handicap is not always visible

