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Καζεκεξηλέο  
ζπδεηήζεηο  

 
 

 

Απηόο θάλεη mantoux 
θάζε θνξά πξηλ ηελ 
έλαξμε θνξηηδόλεο  



Καζεκεξηλέο  
ζπδεηήζεηο  

 
 

 

Απηόο δίλεη ηελ 
θνξηηδόλε πξωί βξάδπ  



Καζεκεξηλέο  
ζπδεηήζεηο  

 
 

 

Απηόο θόβεη ηελ ΜΤΧ 
ζε θάζε ινίκωμε 



Καζεκεξηλέο  
ζπδεηήζεηο  

 
 

 

Απηόο θόβεη ηελ ΜΤΧ 
πξηλ από θάζε 
ρεηξνπξγείν 



Κα Χξηζηίλα κε πξώηκε ΡΑ  

 



ΜΤΧ & γιπθνθνξηηθνεηδή 

 

 ΟΧΙ ηη λνκίδνπκε ή ηη ζπλεζίδεηαη  

 

 ΑΛΛΑ ηη βηβιηνγξαθηθά ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ππάξρνπλ 



Γιπθνθνξηηθνεηδή  

 
 1950 (Hench) 

 

 Καταςτολι ενεργότθτασ νόςου – ταχζωσ => “bridging therapy”  
Harris ED. J Rheumatol 1983;10:713–21. 

 

 Σροποποιθτικζσ τθσ νόςου ιδιότθτεσ  

 Bijlsma JW. Disease control with glucocorticoid therapy in rheumatoid arthritis.  

Rheumatology (Oxford). 2012 Jun;51 Suppl 4:iv9-iv13 

 

 Μειϊνουν τισ διαβρϊςεισ (receptor activator of nuclear factor-κB ligand) 
Scott DL, Rheumatology (Oxford). 2000;39:122-32 

  



Γιπθνθνξηηθνεηδή  

 

 
 Cost effective  

 

 Ακόμθ και οι μικρζσ δόςεισ  (1-4 mg ) βοθκοφν  
Pincus, Ann Rheum Dis 2009; 68: 1715-20 

 

 Κάποιεσ όμωσ ανεπικφμθτεσ δράςεισ => χρονικό & δοςολογικό περιοριςμό  

 

  



Γιπθνθνξηηθνεηδή 

κεραληζκόο δξάζεο  

 

 Αναςτζλουν τθν ζκφραςθ πολλϊν γονιδίων  

 Φλεγμονϊδεισ 

 Ανοςιακζσ αποκρίςεισ  

 

  

encoding cytokines 
chemokines 
cell-surface receptors 
adhesion molecules 
tissue factor 
degradative proteinases 
and enzymes :  
Cyclooxygenase (COX)-2  
inducible nitric oxide synthase 



Γιπθνθνξηηθνεηδή 

κεραληζκόο δξάζεο  

 

 

  



ΜΤΧ  

 1944 (λευχαιμία) , 1984 (ΡΑ)  

 

 Σο πιο ςυχνά και 1ο χρθςιμοποιοφμενο DMARD ςτθν ΡΑ    

 

 «ευζλικτθ» δόςθ – υψθλζσ δόςεισ  

 

 υνδυάηεται με γλυκοκορτικοειδι – DMARDs – βιολογικοφσ παράγοντεσ  

 

 «γνωςτό» ςτουσ κλινικοφσ  

 

 «αγαπθτό» ςτουσ αςκενείσ  



ΜΤΧ vs anti-TNF-α  

Kaltsounoudis et al, Int. J. Clin. Rheumatol. (2012) 7(2), 179–189  



ΜΤΧ vs anti-TNF-α  

Kaltsounoudis et al, Int. J. Clin. Rheumatol. (2012) 7(2), 179–189  

 



Μεραληζκόο δξάζεο  

 Ανάλογο του φυλλικοφ οξζωσ  

 

 Δρα & εμποδίηει εκείνα τα ςτάδια (εξαρτϊμενα από το φυλλικό) => τθ de novo ςφνκεςθ 
πουρινϊν & πυριμιδινϊν 

 

 Ζχει αντι-πολλαπλαςιαςτικζσ & ανοςοκαταςταλτικζσ δράςεισ 

 Μείωςθ κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ  

 Αφξθςθ απόπτωςθ Σ cells  

 Αφξθςθ ζκριςθσ αδενοςίνθσ  

 Ζκφραςθ προςκολλθτικϊν μορίων  

 Παραγωγι κυτταροκινϊν  

 

Hasko G, Linden J, Cronstein B, Pacher P. Adenosine receptors:  
therapeutic aspects for inflammatory and immune diseases.  

Nat. Rev. Drug Discov. 7, 759–770 (2008).  



Μεραληζκόο δξάζεο  

 Ανάλογο του φυλλικοφ οξζωσ  

 

 Δρα & εμποδίηει εκείνα τα ςτάδια (εξαρτϊμενα από το φυλλικό) => τθ de novo ςφνκεςθ 
πουρινϊν & πυριμιδινϊν 

 

 Ζχει αντι-πολλαπλαςιαςτικζσ & ανοςοκαταςταλτικζσ δράςεισ 

 Μείωςθ κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ  

 Αφξθςθ απόπτωςθ Σ cells  

 Αφξηση ζκρισης αδενοσίνης  

 Ζκφραςθ προςκολλθτικϊν μορίων  

 Παραγωγι κυτταροκινϊν  

Μείωςθ φλεγμονωδϊν δράςεων  ουδετεροφίλων 
Μακροφάγων, δενδριτικϊν, λεμφοκυττάρων  

Hasko G, Linden J, Cronstein B, Pacher P. Adenosine receptors:  
therapeutic aspects for inflammatory and immune diseases.  

Nat. Rev. Drug Discov. 7, 759–770 (2008).  



Μεραληζκόο δξάζεο 

 

Kaltsounoudis et al, Int. J. Clin. Rheumatol. (2012) 7(2), 179–189  



 


