
Καλτσονούδης Ευριπίδης   

 Επιμελητής Α΄ Ρευματολογίας 

 

 

 

 

Ρευματολογική Κλινική  Π.Ν.Ιωαννίνων 

 «Περίπτωση ασθενούς με Ψωριασική Αρθρίτιδα και 
μεταβολικό σύνδρομο» 



Σύγκρουση συμφερόντων  

 
 Τιμητική αμοιβή για τη συγκεκριμένη ομιλία από την εταιρεία Pfizer  

 

 Άλλες συνεργασίες: Abvvie, Aenorasis, Genecis & Amgen 

 
 

 «Η Pfizer έχει ελέγξει το περιεχόμενο ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές προδιαγραφές της αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει 
ότι οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν παρατεθεί ορθά» 

 

 «Για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε/συμβουλευτείτε τις 
εγκεκριμένες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων» 

 

 

 



 

 Θήλυ 38 ετών 

 

 Άτεκνη  

 

 Δικηγόρος 

 

 

 Ψωρίαση κατά πλάκας από 5ετίας  

 

 Ασύμμετρη πολυαρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων άκρων χεριών και γονάτων 

 

 Έναρξη συμπτωμάτων τουλάχιστον από 2 μήνου  

 

 

Η ιστορία της Αλεξάνδρας 

http://www.rheumstudygrps.gr/ 



 

 Καπνίστρια 20 pack years, καταναλώνει κοινωνικά αλκοόλ 

 

  Αλλεργίες: όχι 

 

 Έμμηνος ρύση κ.φ. 

 

 Ατομικό ιστορικό: Υποθυρεοειδισμός, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση υπό αγωγή και 
ψωρίαση από 5ετίας  

 

 Οικογενειακό ιστορικό: Μητέρα με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα  

 

 

Παρουσίαση περιστατικού  



Παρουσίαση περιστατικού  

http://www.rheumstudygrps.gr/ 



Συννοσηρότητες  

http://www.rheumstudygrps.gr/ 



Φυσική εξέταση 

 Θερμοκρασία: 36.5°C     Β.Σ. 92 kg 

 

 88 σφύξεις/λεπτό   ΑΠ: 145/90mmHg 

 

 Γενικά καλή όψη, κοιλιακή παχυσαρκία  

 

 Καρδιακοί τόνοι ρυθμικοί ευκρινείς, χωρίς φυσήματα 

 

 Αναπνευστικό: εισπνευστικός συριγμός  

 

 Κοιλιά μαλακή, ευπίεστη ανώδυνη 

 

 Ψωρίαση  σε αγκώνες , τριχωτό κεφαλής και ονύχων  

 



 Άλγος οίδημα (αρ) ΠΧΚ   

 Άλγος οίδημα πολλών ΜΚΦ  

 Διόγκωση – δυσκαμψία  (δε) γόνατος 

 

 Ενθεσίτιδα κυρίως αχίλλειων  

 

 Εξανθήματα : ψωρίαση κατά πλάκας (PASI: 7)   

 

 Οφθαλμοί: κ.φ  

 

  Έντερο: κ.φ 

Φυσική εξέταση μυοσκελετικού  

Ασύμμετρα  



http://www.rheumstudygrps.gr/ 



http://www.rheumstudygrps.gr/ 



Hct 33,1 Glu 131 

Hb 11,1 Ur 44 

WBC 8780 Cr 1,0 

MCV 88 Fe  34 

τύπος 68/22 SGOT 25 

PLT 385000 SGPT 34 

TKE 44 γGT 67 

CRP 63 ALP 97 

HbsAg (-) Ιοί  Αρνητικοί 

HCV (-) UA 7,1 

HbA1c 6,6 

Γ. ούρων  Κ.φ Trigl 256 

 
Εργαστηριακός έλεγχος  



Απεικονιστικά ευρήματα  

 

 α/α θώρακος: εντός φυσιολογικών ορίων  

 

 α/α άκρων χεριών: έκδηλο οίδημα μαλακών μορίων  

 

 α/α γονάτων : χωρίς σαφή παθολογικά ευρήματα  

 

 u/s μυοσκελετικού: υγρικά στοιχεία και εικόνα ενθεσίτιδας  

 

 u/s κοιλίας: λιπώδης διήθηση του ήπατος 



Ανοσολογικός έλεγχος  

RF (-) 

Anti-CCP 00 

ANA 1/160 f.sp 

ENA (-) 

HLA B27 (-) 



Gossec L, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:700–712. 



Έναρξη θεραπείας  

 

 

 Μεθοτρεξάτη: 12,5 mg/w  

 

 Φυλλικό οξύ: 5 mg/w  

 

 Μεθυλπρεδνιζολόνη: 8 mg/day  

 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.galinos.gr%2Fservice%2Fimage%2Fget%2Fmolecule2d_methotrexate&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.galinos.gr%2Fweb%2Fdrugs%2Fmain%2Fsubstances%2Fmethotrexate&docid=oyv_CfnTQ9bnJM&tbnid=bCVsFbMLca3DlM%3A&w=336&h=396&ei=rK0yVPjqHu-V7Ab37YCYCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


           45 μέρες μετά… 

 

 Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων  

 Βελτίωση των εξανθημάτων  

 Μείωση των δεικτών φλεγμονής 

 Μειώθηκε η πρωινή δυσκαμψία  

 Παραμένουν οιδηματώδη και επώδυνα τα χέρια  

 

 Θεραπευτικοί χειρισμοί … 

 

         της ΜΤΧ 15 mg/w και      των στεροειδών  

 

 

Πορεία νόσου 

Μερική 
ύφεση της 

νόσου  



Πορεία νόσου  

 3 μήνες μετά: 

 

 Περαιτέρω βελτίωση σε δέρμα και αρθρώσεις 

 

 Εμμονή αρθρίτιδας (δε) γόνατος 

 

 

 Νέο πρόβλημα:  

 

 

 U/S άνω κοιλίας : λιπώδης διήθηση ήπατος  

SGOT 88 

SGPT 122 

γGT 188 



Σύνοψη προβλημάτων  

 

 Ασθενής 38 ετών , άτεκνη  

 

 Ασύμμετρη πολυαρθρίτιδα  

 

 Ψωρίαση κατά πλάκας  

 

 Χωρίς καλή ανοχή στη Μεθοτρεξάτη  

 

 Μεταβολικό σύνδρομο  

DAPSA = TJ + SJ + CRP + Activity + Pain = 26 
 
Disease Activity: 0-4 Remission, 5-14 low, 15-28 moderate, >28 high 
Disease Activity 



 

 Υπέρβαρη, κοιλιακή παχυσαρκία  

 

 HbA1c : 6,6 

 

 Τριγλυκερίδια νηστείας:  256  

 

 Υπέρταση  

Σύνοψη προβλημάτων  

Wikihealth.gr 



Metabolic Syndrome and Its Components in Psoriatic Arthritis 

 

Το μεταβολικό σύνδρομο 
συνδέεται με τη 

συστηματική φλεγμονή 
και έχει πολλαπλές 

φλεγμονώδεις οδούς 
κοινές με την ψωριασική 

νόσο 

Σε ασθενείς με PsA και συννοσηρότητες, πρέπει να επιλέγεται η καταλληλότερη 
θεραπεία για τη διαχείριση της δραστηριότητας της νόσου 

Open Access Rheumatol. 2022 Feb 17;14:7-16. 



Μεταξύ των ασθενών με PsA,  
 

Το MetS και η IR είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένα  

 
Ανεξάρτητα σχετίζεται με τη 

σοβαρότητα της PsA 

Rheumatology July 2014, 41 (7) 1357-1365;  



 

 Ο επιπολασμός του MetS στο PsA ποικίλλει, ανάλογα με τον ορισμό 

 

 23,5% έως 62,9% των ασθενών με PsA έχουν MetS 

 

 Στην κοόρτη CARMA σχεδόν το ένα τρίτο των ασθενών με PsA έχουν MetS 

J Clin Rheumatol. 2022 Mar 1;28(2):e388-e396.  



Best Pract Res Clin Rheumatol. 2021 Jun;35(2) 



Int J Rheum Dis. 2021 Sep;24(9):1112-1120. 



Int J Rheum Dis. 2021 Sep;24(9):1112-1120. 



Rheumatology 2020;00:1-10 doi; 10.1093/rheumatology/keaa720 



Rheumatology 2020;00:1-10 doi; 10.1093/rheumatology/keaa720 



Conclusions  
MetS and related adipokines 

correlated 
with an increased burden of 
skin and joint inflammation. 

Eder L, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1956–1961. 



Σύνοψη προβλημάτων  

 

 Ασθενής 38 ετών , άτεκνη  

 

 Ασύμμετρη πολυαρθρίτιδα  

 

 Ψωρίαση κατά πλάκας  

 

 Μεταβολικό σύνδρομο  

 

 Χωρίς καλή ανοχή στη Μεθοτρεξάτη  

 



Προσαρμογή θεραπείας  

 

 Ρύθμιση υπολιπιδαιμικής αγωγής (LDL < 100) 

 

 Έναρξη αντιδιαβητικής αγωγής  

 

 Διατήρηση της αντιυπερτασικής αγωγής  

 

 Σύσταση – οδηγίες για απώλεια βάρους  

 

 Σύσταση για άσκηση   



Προσαρμογή θεραπείας  

 

 

 Μείωση της Μεθοτρεξάτης 10 mg/week 

 

 Τοπικές θεραπείες  

 

 Σημαντική ενεργότητα νόσου  

 

 Ανάγκη πρόσθετης θεραπείας  



 Στους 6 μήνες… 

 

 Σημαντική ενεργότητα νόσου 

 

 Οριακά αυξημένα ηπατικά ένζυμα  

  

 

 

  

Πορεία νόσου  

DAPSA: 40,00 

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση e-prescription.gr 
https://www.e-prescription.gr › 

https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Gossec L, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:700–712. 



 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση e-prescription.gr 
https://www.e-prescription.gr › 

https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijS1cTDwcLQx83EM9DAwcAwMCvByDg4wNvE31wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgCmSZaD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Αντιμετώπιση…  

 Ασθενής 38 ετών αναπαραγωγικής ηλικίας  

 Μεταβολικό σύνδρομο  

 Σημαντική ενεργότητα της νόσου  

 

    Θεραπεία… 
  

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ : ένας anti-TNF  
 

 

Προβλήματα  



Προσθήκη θεραπείας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Διατήρηση θεραπείας  

Μεθοτρεξάτη 10 mg/w  

Filicine 5 mg/w 
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Psoriatic Arthritis and Metabolic Syndrome: Is There a Role for 
Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs? 

Ευεργετική επίδραση ορισμένων DMARDs όπως η μεθοτρεξάτη,  TNFi και ορισμένων 
μικρών μορίων είναι ξεκάθαρη 

Χωρίς δημοσιευμένες μελέτες head to head  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως οι 

αναστολείς IL-23 ή IL-17 
Front Med (Lausanne). 2021 Aug 30;8:735150.  



J Dermatolog Treat. 2022 Mar 23:1-6.  

Σε αντίθεση με τους αναστολείς TNF, 
το Ustekinumab  δεν προκαλεί 
σημαντικές αλλαγές βάρους.  

Τα επίπεδα αδιποκίνης αυξάνονται 
περισσότερο από τους αναστολείς TNF 

Tα επίπεδα αδιποκίνης φαίνεται 
να σχετίζονται με την απάντηση 

στη θεραπεία 



Δικαίωση της επιλογής…  

 

 3 μήνες αργότερα  

 

 Ασυμπτωματική [καμία επώδυνη ή διογκωμένη άρθρωση] 

 

 Μικρής έκτασης εξανθήματα σε φάση αποδρομής 

 

 Εργαστηριακά: χωρίς αξιόλογα παθολογικά ευρήματα  

 



Αναπαραγωγή  

 

 Θήλυ 38 ετών, με ψωριασική αρθρίτιδα σε ύφεση  

 

 Αναπαραγωγικής ηλικίας  

 

 Επιθυμία κύησης  

J Allergy Clin Immunol. 2021 Sep;148(3):661-667. 



• Έκθεση σε αντι-TNF παράγοντα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με IBD, 
ΡΑ,  ΑΣ, ΨΑ και η ψωρίαση δεν σχετίζονται με αυξημένες δυσμενείς συνέπειες για τη 
μητέρα ή το βρέφος 
 
• Είναι συμβατό με τη γαλουχία και δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μεταγεννητική 
ανάπτυξη 

J Allergy Clin Immunol. 2021 Sep;148(3):661-667. 



Götestam Skorpen C, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–16. 



Μακροχρόνια επίτευξη του στόχου 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΦΕΣΗ 

ΚΑΛΗ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

3 έτη αργότερα  



Lindström U, et al. Ann Rheum Dis 2021;80:1410–1418. 



Lindström U, et al. Ann Rheum Dis 2021;80:1410–1418. 



Στο διάστημα αυτό… 

 Διεκόπη η Μεθοτρεξάτη λόγω επιθυμίας κύησης  

 

 Η ασθενής παρέμεινε σε  ύφεση με μονοθεραπεία με Etanercept  

 

 Έγινε σύλληψη και τελεσφόρησε υγιές άρρεν τέκνο σήμερα 2 ετών  

 

 Ο μικρός χρόνος ημιζωής του φαρμάκου  απέτρεψε την έκθεση  

 

 Οι μικρές ανάγκες για αποδεκτό έλεγχο της νόσου καλύφθηκαν με μικρή δόση στεροειδών  

 

Η επανέναρξη του φαρμάκου επανέφερε τη νόσο σε πλήρη ύφεση   

 



ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄  

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 


