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πονδςλοαπθπίηιδερ ( πΑ ) 



πονδςλοαπθπίηιδερ-Επωηήμαηα 

• Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πξώηκε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ζηηο 

πΑ? 

 

•Δίλαη ε ζεξαπεία κε ηνπο anti-TNF παξάγνληεο πεξηζζόηεξν 

δξαζηηθή ζηνπο αζζελείο κε πξώηκε λόζν? 

 

•Δίλαη εθηθηή ε δηαθνπή ησλ anti-TNF παξαγόλησλ κεηά από 

πξώηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε? 



Καθςζηεπημένη διάγνωζη και 
έναπξη θεπαπείαρ ζηιρ πΑ 
 
• Μέζε θαζπζηέξεζε κεηαμύ έλαξμεο 
ζπκπησκάησλ θαη δηάγλσζεο 8 έηε 

ςνέπειερ 
 
• Η πΑ μεθηλά  ζπλήζσο ηα πξώηα έηε ηεο 
   ελήιηθεο δσήο κε απνηέιεζκα λα  
   επεξεάδνληαη ζεκαληηθά ε εθπαίδεπζε, 
   ε εξγαζία θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 
 
• Γεκηνπξγία κε αλαζηξέςηκσλ δνκηθώλ 

βιαβώλ 
 
• Η αληαπόθξηζε ζηελ ζεξαπεία είλαη 

θαιύηεξε ζε αζζελείο κε βξαρείαο 
δηάξθεηαο λόζνπ 

D. Wendling et al. / Joint Bone Spine 80 (2013) 582–585  



Σα νέα ASAS κπιηήπια βοηθούν ζηην έγκαιπη διάγνωζη ηων πΑ  

Int. J. Clin. Rheumatol. (2012) 7(6), 675–682  

ΑΞΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ πΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ πΑ 



πονδςλοαπθπίηιδερ-Επωηήμαηα 

• Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πξώηκε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ζηηο 

πΑ? 

 

•Δίλαη ε ζεξαπεία κε ηνπο anti-TNF παξάγνληεο πεξηζζόηεξν 

δξαζηηθή ζηνπο αζζελείο κε πξώηκε πεπιθεπική πΑ? 

 

•Δίλαη εθηθηή ε δηαθνπή ησλ anti-TNF παξαγόλησλ κεηά από πξώηκε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε  ζηελ πεπιθεπική πΑ? 



Algorithm based on 2017 update of the treat-to-target         
recommendations for spondyloarthritis 

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017;0:1–15. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211734  



Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



Μελέηη 24 εβδομάδων 

κοπόρ ηηρ μελέηηρ  
 
Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ golimumab ζηελ επίηεπμε θιηληθήο 
ύθεζεο ζε αζζελείο κε πξώηκε, ελεξγό πεξηθεξηθή SpA 
 
Mνλνθεληξηθή, δηπιή-ηπθιή κειέηε ζε 60 αζθενείρ κε δηάξθεηα ζπκπησκάησλ <12 wks 
Σπραηνπνίεζε 2:1 ζε 50mg golimumab ππνδνξίσο / 4wks έλαληη placebo γηα 24wks 
 
Ππωηεύον καηαληκηικό ζημείο 
Πνζνζηό αζζελώλ πνπ επηηπγράλνπλ κλινική ύθεζη ηην εβδ.24 
ΤΦΔΗ= εμάιεηςε αξζξίηηδαο, ελζεζίηηδαο θαη δαθηπιίηηδαο 
 
Δεςηεπεύονηα 
TJC, SJC, δαθηπιίηηδα, ελζεζίηηδα, PGA πόλνπ (0-10), PGA ελεξγόηεηαο λόζνπ (0-10), ΣΚΔ, CRP, 
pSpARC 40%, 50%, 70% 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



Δημογπαθικά και βαζικά σαπακηηπιζηικά 

Golimumab 
(n=40) 

Placebo 
(n=20) 

Φύιν,n (%) 26(65) 13(65) 

Ηιηθία (έηε) 38.3±13.2 42.3±13.7 

HLA B27 ζεηηθό,  
n(%) 

20(50) 13(65) 

Γηάξθεηα 
ζπκπησκάησλ 
(εβδνκάδεο) 

5.2±2.8 4.4±2 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



Αζθενείρ % με κλινική ύθεζη ηην 24η Εβδομάδα 

Πξώηκε παξέκβαζε:75% (30/40) 
 αζζελώλ πέηπραλ θιηληθή ύθεζε 
ζηελ νκάδα ηνπ golimumab έλαληη 
20% (4/20) ζηελ νκάδα placebo 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



Αζθενείρ % με κλινική ύθεζη ηην 12η και 24η Εβδομάδα 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



12η και 24η Εβδομάδα : Δπαζηηπιόηηηα νόζος 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1389–1395 



van Mens LJJ, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2018-214746  



Πνιπθεληξηθή, δππιή ηπθιή κειέηε, ηπραηνπνηεκέλε ζε 51 αζζελείο κε ελεξγό ΨΑ ( >3 SJs/TJs ) 
n=26 αζζελείο ιάκβαλαλ golimumab 50mg/month SC + MTX 
n=25 αζζελείο ιάκβαλαλ placebo+ MTX  

(<1.6)  

ε αζζελείο κε πξώηκε ΨΑ ε DAS ύθεζε ηελ εβδνκάδα 22 είλαη ζρεδόλ δηπιάζηα 
κε golimumab+MTX  vs  MTX κνλνζεξαπεία 

van Mens LJJ, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2018-214746  



ACR 20,50,70 ηην εβδομάδα 22 

Τπεξνρή ηνπ ζπλδπαζκνύ golimumab+MTX ζηελ πξώηκε ΨΑ ηελ εβδνκάδα 22 ζηνπο δείθηεο ACR 
20/50/70 

van Mens LJJ, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2018-214746  



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Arthritis & Rheumatism, Volume: 52, Issue: 10, Pages: 3279-3289, First published: 30 September 2005, DOI: (10.1002/art.21306)  



SANTOS H ET AL ,ACTA REUMATOL PORT. 2017;42:287-299  

ηνπο αζζελείο κε πξώηκε ΨΑ θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε θιηληθή θαη ιεηηνπξγηθή βειηίσζε κε ηελ ιήςε ADA ζε 
ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο λόζνπ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Αζζελείο κε κηθξόηεξεο δηάξθεηαο λόζνπ ΨΑ (<2 ρξόληα), πνπ έιαβαλ ΔΣΑ 
50 mg QW πέηπραλ ζεκαληηθόηεξε βειηίσζε ζηελ αξζξίηηδα θαη ζε άιινπο παξακέηξνπο 
ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο κε κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο λόζνπ ( > 2 ρξόληα) ζηηο 24 wks 

post hoc analysis of the PRESTA trial 

Clin Exp Rheumatol. 2015 Jan-Feb;33(1):11-9. Epub 2014 Dec 22 



Carron P, Varkas G, Cypers H, et al.Arthritis Rheum 2018;70:1769–1777 



σεδιαζμόρ μελέηηρ 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al.Arthritis Rheum 2018;70:1769–1777 



Carron P, Varkas G, Cypers H, et al.Arthritis Rheum 2018;70:1769–1777 

  
Αζθενείρ % με ύθεζη, μέγιζηη ανηαπόκπιζη ή μη ανηαπόκπιζη       
ηην Εβδομάδα 48 

82% αζζελώλ παξακέλνπλ ζε θιηληθή ύθεζε κεηά από ζεξαπεία επαγσγήο κε 
golimumab (49/60) ηελ εβδ. 48 
61% (30/60) αζζελώλ πέηπραλ ύθεζε ήδε από ηελ εβδ. 24 



Γηαθνπή ζεξαπείαο ζηνπο αζζελείο κε ύθεζε  
53% (26/49) παξακέλνπλ ζε ύθεζε κεηά ηελ δηαθνπή, ελώ 47% 
(23/49) ππνηξνπηάδνπλ 

Carron P, Varkas G, Cypers H, et al.Arthritis Rheum 2018;70:1769–1777 



Έναπξη 

 ππώηυν 

ζςμπηυμάηυν 

1η επίζκετη ζηο  

πεςμαηολόγο 

Ακηινολογικέρ 

αλλοιώζειρ  

Έναπξη θεπαπείαρ 
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Ιδανική εξέλιξη 

Χπόνορ 

Arthritis Research & Therapy 2008, 10:208 Smolen  JS 

 Για όλερ ηιρ απθπίηιδερ                                              

Τασεία παπέμβαζη = Καλύηεπη εξέλιξη  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

• Από ηηο κειέηεο πξνθύπηεη όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε πξώηκε αληηκεηώπηζε ηεο 
πεξηθεξηθή κνξθήο πΑ 

 

• Η ζεξαπεία κε ηνπο anti-TNF παξάγνληεο είλαη πην δξαζηηθή ζηνπο αζζελείο κε 
πξώηκε λόζν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε καθξάο δηάξθεηαο λόζνπ 

 

• Η πξώηκε βηνινγηθή ζεξαπεία ζηελ πεξηθεξηθή πΑ δηαηεξεί ηελ θιηληθή ύθεζε, 
ελώ έλα πνζνζηό αζζελώλ παξακέλνπλ ζε ύθεζε θαη κεηά ηελ δηαθνπή ζεξαπείαο 

 

• Βέβαηα ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 
παξαπάλσ απνηειεζκάησλ 




