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Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνύο γηα: 

 

1. Σελ δηάγλσζε 

 

2. Σηο επηπηώζεηο ηνπ απμεκέλνπ νπξηθνύ ζην 

θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα θαη ζηνπο λεθξνύο 

 

3. Σελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ην ζηόρν ηεο 

ζεξαπείαο 

 

 

                         Richette et al. Ann Rheum Dis 2017 





Αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία 

• ↑ νπξηθό νμύ ζην αίκα >7mg/dl θαη < 12 mg/dl ζηνπο 

άλδξεο θαη <10 mg/dl ζηηο γπλαίθεο  

ρσξίο  

• πκπηώκαηα 

• πλλνζεξόηεηεο   

• εκεία από ελαπόζεζε θξπζηάιισλ  

 

• Γηεπθξίλεζε γηα Γεπηεξνπαζή ππεξνπξηραηκηα 

αληηκεηώπηζε 

  



Αζζελείο κε ππεξνπξηραηκία πάζρνπλ από ζπλλνζεξόηεηεο 



                    Έλαξμε Φαξκαθεπηηθήο Θεξαπείαο  
 

Σηκή νπξηθνύ νμένο ζην αίκα ≥ 7 mg/dL θαη επηπιένλ θάπνην από ηα 

παξαθάησ: 

 

• θιηληθή ή απεηθνληζηηθή παξνπζία ηόθσλ 

 

•ζπρλέο θξίζεηο νπξηθήο αξζξίηηδαο ≥ 2 / έηνο 

 

•ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ( Cr ≥ 2 mg/dl) 

 

•νπξνιηζίαζε από ιίζνπο νπξηθνύ κνλνλαηξίνπ 

Γηα ηελ Αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία: πνιύ πςειά επίπεδα 

νπξηθνύ ζην αίκα >12mg/dL ζηνπο άλδξεο θαη >10mg ζηηο γπλαίθεο  

Αληηκεηώπηζε ππεξνπξηραηκίαο 



Φαξκαθεπηηθε αγσγή ππεξνπξηραηκίαο 

Αλαζηνιείο ηεο μαλζηλνμεηδαζεο 

Αιινπνπξηλόιε 

Φεκπνπμνζηάηε 

Οπξηθνδνπξηθά θάξκαθα 

Πξνβελεζίδε 

νπιθπλππξαδίλε 

Βελδνπξνκαξόλε 

Lezinurad 

Οπξηθνιπηηθά 

Ραζκπνπξηθάζε 

πεγθινηηθάζε 



     Αλαζηέιινπλ ηελ νμεηδάζε ηεο μαλζίλεο  κεησκέλε παξαγσγή 

νπξηθνύ νμένο 
 

•Αιινπνπξηλόιε (ζεξαπεία 1εο γξακκήο)  

 
• Έλαξμε κε 100 mg/d ( κεηά ηα γεύκαηα) κε ζηαδηαθή αύμεζε ζπλήζσο 

κέρξη ηα 300 mg/d θαη ηειηθή ζπληζηώκελε δόζε  (ζηελ Δπξώπε) ηα 

600 mg/d 

 

• ζε δόζεηο >300 mg γίλεηαη δηαίξεζε ηεο δόζεο δύν θνξέο ηελ εκέξα 

 

• ε λεθξηθή αλεπάξθεηα ≤ 200 mg/d 

 

• Η απνηειεζκαηηθόηεηα ειέγρεηαη ζε 1 κήλα 
 

Αλαζηνιείο ηεο μαλζηλνμεηδάζεο 

 



 

 Αιιειεπηδξάζεηο Αιινπνπξηλόιεο 

 

• Μείσζε 50% ηεο αδαζεηνπξίλεο ή 6-

κεξθαπηνπνπξίλεο επί ζπγρνξήγεζεο 

 

• Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηεο βαξθαξίλεο θαη 

ηεο ζενθπιιίλεο 



Αιινπνπξηλόιε-παξελέξγεηεο 

     20 % ησλ αζζελώλ 

• Γαζηξεληεξηθή δπζαλεμία 

• Δμαλζήκαηα  3% 

• Ππξεηόο 

• Σνμηθή επηδεξκηθή λεθξόιπζε 

• Αισπεθία 

• Μπεινθαηαζηνιή 

• Κνθθησκκαηώδεο επαηίηηο 

• Ίθηεξνο 

• Αγγεηίηηο 

5% δηαθόπηεη ην θάξκαθν 

 

 

ύλδξνκν ππεξεπαηζζεζίαο 

ζηελ αιινπνπξηλόιε 2-4 

εβδνκάδεο κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ θαξκάθνπ 

(ζύλεζεο ζε λεθξηθή δηαηαξαρή 

ή ρξήζε δηνπξεηηθώλ) 

 

-   Ππξεηόο 

– Δμάλζεκα 

– Ησζηλνθηιία 

– Ηπαηίηηδα 

– Νεθξηθή αλεπάξθεηα 

Θάλαηνο 20% 



  

Φεκπνπμνζηάηε (Θεξαπεία 2εο γξακκήο) 

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο: 

 

1.  ε κε αληαπόθξηζε ζηελ αιινπνπξηλόιε ( ζε ζπλήζεηο δόζεηο εσο 

300mg) 

2.  Δπί αλεπηζύκεηεο ελέξγεηαο ή δπζαλνρήο ζηελ αιινπνπξηλόιε 

3.  Δπί αληέλδεημεο ρξήζεο ηεο αιινπνπξηλόιεο ή ζπγρνξήγεζεο κε 

ζπκβαηώλ θαξκάθσλ (π.ρ.α-ΜΔΑ) 

4.  ε λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα (ήπηα ή κέηξηα) 

 

• Έλαξμε κε 80mg θαη επί κε αληαπόθξηζεο 120mg κεηά 2 εβδνκάδεο 

 

•  Η απνηειεζκαηηθόηεηα ειέγρεηαη κεηά 2 εβδνκάδεο 

 

•  Αληέλδεημε ζε ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Αλαζηνιείο ηεο μαλζηλνμεηδάζεο 



Frampton JE Drugs 2005 

Γηαθνξέο αιινπνπξηλόιεο vs Φεκπνπμνζηαηε 



Posted 11/15/2017 



απμάλνπλ ηελ λεθξηθή απέθθξηζε ηνπ νπξηθνύ νμένο 
αλαζηέιινληαο ηελ επαλαξξόθεζε ηνπ από ηα λεθξηθά 
ζωιελάξηα 

1. Πξνβελεζίδε  

2. Σνπιθηλππξαδόλε  

3. Βελδνπξωκαξόλε  

•Τα ζθεπάζκαηα απηά δελ θπθινθνξνύλ πιένλ ζηελ 
Ειιάδα  

•ε πξνβελεζίδ́ε έξρεηαη θαηόπηλ παξαγγειίαο από ηνλ 
ΙΦΕΤ  

Οπξηθναπεθθξηηηθά θάξκαθα (νπξηθνδνπξηθά) 





Lesinurad 

Αλαζηνιέαο ηνπ URAT 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απμάλεη ηελ απέθθξηζε ηνπ νπξηθνύ νμέσο  



Lesinurad 

• Γηαζέζηκν ζηηο ΗΠΑ από ην 2016 ζε ζπλδπαζκό κε 

αλαζηνιέα ηεο μαλζηλνμεηδάζεο (αιινπνπξηλόιε ή 

θεκπνπμνζηάηε) γηα αζζελείο πνπ δελ πέηπραλ ην 

ζηόρν κόλν κε μαλζηλνμεηδάζε 

 

• Υνξεγείηαη ζε 1 δόζε 200mg/d + ΞΟΓ 

 

• Παξελέξγεηεο 

– Κεθαιαιγία 

– ↑ θξεαηηλίλεο 

– Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε 





Οξηθνιπηηθά θάξκαθα 

Νοςκλεοηίδια  

ηποθών 

Ιζηική ζύνθεζη  

ποςπινών 

Καηαβολιζμόρ 

κςηηάπων 

Ποςπίνερ Οςπικό οξύ 

Αλλανηοϊνη 

Οςπικάζη 

Άνθπωπορ 

Άλλα 

θηλαζηικά 

Ενηεπική 
≈ 30 % 

Νεθπική 
≈ 70 % 

Απέκκριση 

πξνάγνπλ ηελ κεηαηξνπή νπξηθνύ νμένο ζηελ πνιύ πην 

πδαηνδηαιπηή αιιαληνίλε 



1. Ραζκπνπξηθάζε ( Elitec USA-Fasturtec EU ) 

• Αλαζπλδπαζκέλε κνξθή νπξηθάζεο 

• Γνζνινγηθό ζρήκα 0.2 mg/kg/d  IV 

• Έλδεημε αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ ππεξνπξηραηκηώλ νη νπνίεο πξνθαινύλ εκκέλνπζεο  

• αλζεθηηθέο κνξθέο νπξηθήο αξζξίηηδαο πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε άιια θάξκαθα 

• Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο : αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, αηκόιπζε, κεζαηκνζθαηξηλαηκία 

 

2. Πεγθινηηθάζε ( Krystexa USA ) 

•  Αλαζπλδπαζκέλε κνξθή νπξηθάζεο 

•  Πεγθπιησκέλε κνξθή 

•  Γόζε 8mg IV / 2 εβδνκάδεο 

•Έλδεημε εκκέλνπζα ρξόληα νπξηθή αξζξίηηδα πνπ αθνξά ην 4% ηεο ππεξνπξηραηκίαο 

πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη κε άιια θάξκαθα 

•Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

 

Οπξηθνιπηηθά θάξκαθα  



Πξνθύιαμε από ππνηξνπή νπξηθήο αξζξίηηδαο ηνπο πξώηνπο 

κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ππννπξηραηκηθήο ζεξαπείαο  κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε: 

 

 θνιρηθίλε 0,5-1 mg/d  p. os γηα 6 κήλεο ή  

 ΜΑΦ γηα 6 εβδνκάδεο 

(κε γαζηξνπξνζηαζία αλ ρξεηάδεηαη) 

 Κνξηηθνεηδή ζε κηθξέο δόζεηο (π.ρ. ≤10 mg πξεδληδόλεο ή  

            πξεδληδνιόλεο  εκεξεζίσο) 

            ε δπζαλεμία ησλ παξαπάλσ ή αληέλδεημεο 
 

American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. 

Part 2, 2012 

 

!!! Κίλδπλνο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο κε ηελ 

έλαξμε ηεο ππννπξηραηκηθήο αγσγήο 



Με θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

ΓΙΑΙΣΑ 

Μείσζε ηεο πξόζιεςεο ησλ πνπξηλώλ 

Μείσζε πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ θξνπθηόδε 

Αύμεζε ησλ γαιαθηνκηθώλ κε ρακειά ιηπαξά 

Αύμεζε πξσηεηλνύρσλ ιαραληθώλ, θεξαζηώλ 

 

ΜΔΙΩΗ ΑΛΚΟΟΛ απνθπγή θπξίσο ηεο κπύξαο 

 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΩΜΑΣΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ Δ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΠΙΠΔΓΑ  

απνθπγή απώιεηαο > 1 kg / κήλα 

 

ΗΠΙΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΑΚΗΗ 
 

 
 

 

 

 



Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΝΔΦΡΟΛΙΘΙΑΗ 

Πξόζιεςε > 2 ιίηξα λεξό/ εκέξα 

Αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ (pH > 6 ) 

Γηηηαλζξαθηθό θάιην ή 

Κηηξηθό θάιην 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ/ΓΙΑΚΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΠΙΡΙΝΗ,ΓΙΟΤΡΗΣΙΚΑ) 

 



British Society for Rheumatology and British Health Professionals 

in Rheumatology Guideline for the Management of Gout.  

Rheumatology 2007 

 

• Αζπηξίλε 75-150 mg /d κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα 

θαξδηαγγεηαθνύο ιόγνπο  

 

• Αζπηξίλε ζε αλαιγεηηθέο δόζεηο (500- 2500mg/d)  

απνθεύγεηαη  



Όηαλ ε ππεξνπξηραηκία ζρεηίδεηαη κε 

ρξήζε δηνπξεηηθώλ 

 
 Stop ζην δηνπξεηηθό αλ είλαη εθηθηό 

 
 Γηα ππέξηαζε  ινδαξηάλε 

 Γηα ππεξιηπηδαηκία  θελνθηκπξάηε 

 Καη ηα 2 απηά έρνπλ κέηξηα νπξηθνδνπξηθή δξάζε 





• Η επηινγή θαξκάθνπ, ε αζθάιεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη από: 

– Νεθξηθή ιεηηνπξγία 

– Καξδηαγγεηαθή λόζν 

– Γαζηξεληεξηθά λνζήκαηα 

– πγρνξεγνύκελα θάξκαθα 

– Φαξκαθεπηηθή αιιεξγία 

– αθραξώδεο δηαβήηεο, ηδηαίηεξα κε ξπζκηζκέλνο 

 

• Πξόζζεηα κέηξα 

– Δθαξκνγή πάγνπ 

– Ξεθνύξαζε ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο 

– Αλαιγεηηθά 

Schlesinger et al; J Rheumatol 2002 

Θεξαπεία νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο 



Θεξαπεία νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο 

• Πξέπεη λα αξρίδεη όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξα 

 

• Η αξζξίηηδα δηαξθεί ιίγεο εκέξεο ή εβδνκάδεο 
αλάινγα κε ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο 

 

• Αλ αξρίζεη ζε 12-36 ώξεο  δηάξθεηα 5-7 εκέξεο 

 

• Γηαθνπή ηεο ζεξαπείαο 2-3 εκέξεο κεηά ηελ πιήξε 
ύθεζε 

 
Neogi; N Engl J Med 2011, Terkeltaub;Nat Rev Rheumatol 2010, Sundy; 

Curr Opin Rheumatol 2010 



Θεξαπεία νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο 

• ΜΑΦ 

• Κνιρηθίλε per os 

• Κνξηηθνεηδή ( per os, IM, ελδναξζξηθά) 

 

 

 

 

• ηελ δηάξθεηα νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο δελ 
αξρίδνπκε θάξκαθα γηα κείσζε ηνπ νπξηθνύ νμέσο 
(Zyloric, Adenuric). 

                                                   

                                                   ΟΜΩ 

 

• Αλ ν αζζελήο ιακβάλεη ήδε, δελ ηα δηαθόπηνπκε 

 



ΜΣΑΦ 

• Πην απνηειεζκαηηθά αλ ρνξεγεζνύλ εληόο 48 σξώλ από 
ηελ έλαξμε ηεο αξζξίηηδαο 

 

• Με εθιεθηηθά (Naproxen 500mg X 2 /d 

                               Ιλδνκεζαθίλε 75mgX2 / d)   

• COX-2 (Celecoxib 100 mg X2 /d) 

 

• Αληελδείμεηο 

– Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

– Δλεξγό 12/θό ή γαζηξηθό έιθνο 

– Καξδηαθή αλεπάξθεηα ή ππέξηαζε κε ξπζκηδόκελα  

– Αιιεξγία 

– Αληηπεθηηθή αγσγή 

Sutaria et al; Rheumatology 2006, Rubin et al; Arthritis Rheum 2004, 
Schumaher et al; J Rheumatol 2012 



ΜΣΑΦ 

• Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο 

γηα ηελ αξζξίηηδα 

• 2-3gr  θαηαθξάηεζε νπξηθνύ 

• >  3 gr  νπξηθνδνπξηθή δξάζε 

 

• Υακειή δόζε αζπηξίλεο γηα 

θαξδηαγγεηαθή πξνθύιαμε δελ 

δηαθόπηεηαη  

 
Yu and Gutman; J Clin Invest 1959 



Κνιρηθίλε 

• ε αληέλδεημε ή δπζαλεμία ησλ ΜΑΦ 

• Υνξήγεζε εληόο 12-48 σξώλ 

• Γόζε 0,5mg X3 ηελ 1ε ε κέξα θαη κεηά Υ2 

 

• Μείσζε ηεο δόζεο αλ Clearance θξεαηηλίλεο <45 

ml/min 

 

• Αληελδείμεηο 

– Βαξεηά επαηηθή αλεπάξθεηα 

– Νεθξηθή αλεπάξθεηα (CrCl <30ml/min) 

– πγρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ αλαζηέιινπλ ην P450 

Zhang et al; Ann Rheum Dis 2006, Ahern et al; Aust N Z J Med 

1987 

 



      Κνιρηθίλε ζε 24-48 ώξεο από ηελ 

             έλαξμε ηεο αξζξίηηδαο 

 

Με αληαπόθξηζε  δηάγλσζε???  



Η ειάρηζηε απνηειεζκαηηθή δόζε θνιρηθίλεο γηα 

πξνθύιαμε από ηελ θξίζε νπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη 

άγλσζηε 

Terkeltaub R. In Hockberg Rheumatology 5th Ed. 

Γόζε θνιρηθίλεο αλά Clearance θξεαηηλίλεο (ml/min) 

0,6mg p.os x2/εκέξα >60 

0,6mg p.os X1/εκέξα 40-59 

0,6mg 2 εκέξεο 30-39 

0,6mg 3 εκέξεο 11-29  

Απνθπγή < ή = 10 ή αηκνδηύιηζε 

Πεξαηηέξσ κείσζε 

50% 
>70 εηώλ 

πξνζνρή ζηαηίλεο 

↓ καηά 50% Κεηνθνλαδόιε, ritonavir 

↓ καηά 2/3 CyA, Κιαξηζξνκπθίλε, εξπζξνκπθίλε 



New Guidelines for Preventing Colchicine Drug 
Interactions 
Janis C. Kelly 

Arthritis Rheum. 2011;63:2226-2237 

υγχορθγοφμενο 
φάρμακο 

Δόςθ  κολχικίνθσ 

Κρίςθ ουρικισ αρκρίτιδασ Προφφλαξθ από κρίςθ 

Κυκλοςπορίνθ 0,6mg/d  ανά 3 θμζρεσ 
0,3 mg /d  ι  
0,3mg ανά 2θ  μζρα                 

Κλαρικρομυκίνθ 
Κετοκοναηόλθ 
Ριτοναβίρθ 

0.6 mg &ακολοφκωσ  0.3 mg 
ςε 1 ϊρα.  
Επανάλθψθ ςε 3 θμζρεσ 

0,3 mg /d  ι  
0,3mg ανά 2θ  μζρα                 
 

Diltiazem, verapamil 1.2 mg ανά 3 θμζρεσ 
0.3 mg  x 2 / d ι  
0.6 mg/d or  
0.3 mg/day 

Azithromycin Δεν χριηει μείωςθσ Δεν χριηει μείωςθσ 



Κνιρηθίλε- παξελέξγεηεο 

• Μπνπάζεηα 

• Μπεινθαηαζηνιή 

• Αμνληθή 

λεπξνκπνπάζεηα 

• Ομεία ξαβδνκπόιπζε 

 

                     !!!!! 

• Κξεαηηλίλε ≥2 mg/dl ή  

clearance θξεαηηλίλεο   

≤50 ml/min 

• Γηνπξεηηθά 

• ηαηίλεο 

• Κπθινζπνξίλε  

Γεληθή αίκαηνο θαη CPK  

ηνπιάρηζηνλ / 6κελν  



Δπί αληελδείμεσο ΜΑΦ ή Κνιρηθίλεο 

• ΓΛΤΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΗ  

 

• Per os 30-35mg/day πξεδληδνιόλεο γηα 

3-5 εκέξεο 

• ελδαξζξηθή ρνξήγεζε 



Αλαζηνιείο ηεο IL1 

• Anakinra (Kineret) 

• Canakinumab (Ilaris) 



Μεραληζκόο Παζνγέλεζεο Κξίζεσλ Οπξηθήο Αξζξίηηδαο 

Adapted from So A. 2008 

 Οη Οπξηθνί θξύζηαιινη 

ελεξγνπνηνύλ ην 

θιεγκνλόζσκα ηεο NALP3  

 Τπεξπαξαγσγή IL-1β 

 Φιεγκνλή 



Anakinra (Kineret) 

 

 

Αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα ηεο IL-1 

Έλδεημε: Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 

 

Μπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα 3 εκέξεο ζηελ θξίζε νπξηθήο 

αξζξίηηδαο: 

1. Αλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα πάξεη άιια θάξκαθα 

2. Αλ ε θξίζε είλαη αλζεθηηθή ζε άιιεο ζεξαπείεο 

 

So et al . Arthritis Res Ther. 2007 



Μεραληζκόο δξάζεο Canakinumab 

 Σν Canakinumab πξνζδέλεηαη ζηελ αλζξώπηλε IL-1β κε πςειή 

ζπγγέλεηα, εκπνδίδνληαο1-3 : 

 Σελ πξόζδεζε ηεο IL-1β ζηνλ IL-1 ππνδνρέα2,3 

 Σελ ελεξγνπνίεζε γνληδίσλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη από ηελ IL-1 

 Σελ παξαγσγή θιεγκνλσδώλ παξαγόλησλ 

 

 

1. Church LD, McDermott MF. Expert Rev Clin Immunol. 2010;6:831-841. 2. Ilaris® (canakinumab) Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Ltd. 

May 2010. 3. Ilaris® (canakinumab) Prescribing Information. Novartis Pharmaceuticals Corp. June 2009.  





Μεηαμύ ησλ θξίζεσλ 

• πλέρηζε θαξκάθσλ κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηνπ 

νπξηθνύ <6mg/dl ή <5 mg/dl αλ ππάξρνπλ ηόθνη 

• Μεηά 6 κήλεο stop πξνθπιιαθηηθή αγσγή κε θνιρηθίλε 

ή ΜΑΦ ή Πξεδληδνιόλε 

• Γίαηηα 

• Αιθνόι 

• σκαηηθό βάξνο 

• Άζθεζε 

• πλλνζεξόηεηεο 

• Δπαγξύπλεζε γηα πηζαλή λέα θξίζε γηα έλαξμε 

έγθαηξα ζεξαπείαο 

 





Υξόληα νπξηθή λόζνο 

• πλέρηζε ηεο κείσζεο ηνπ νπξηθνύ νμέσο 

• Αληηκεηώπηζε ησλ θξίζεσλ 

• Αληηκεηώπηζε ηεο λεθξηθήο λόζνπ 

– Λήςε πγξώλ >2 lit/d 

– Αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ (pH>6) 

• Σξόπνο δσήο 

 

• πλήζσο κε ζπκκόξθσζε ηνπ αζζελνύο 



πκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία 

Η νπξηθή λόζνο είλαη ηάζηκε, αιιά ε ζπκκόξθσζε 

ησλ αζζελώλ είλαη ≈ 20-50%  

Υώξα πκκόξθσζε ρξόλνο 

Αγγιία 39,7% 

Ιξιαλδία 
45,5% ε 6 κήλεο 

35,3% ε 12 κήλεο 

Ιζξαήι 17% ε 12 κήλεο 

Ιηαιία 
45,9% ε 1 κήλα 

3,2 % ε 12 κήλεο 

νπεδία 25% ε 2 ρξόληα 

Richette et al. 2017, Perez-Ruitz et al. Ther Clin Risk Manag 2018 

Kuo et al. Ann Rheum Dis 2015, McGowan et al. Clin Rheumattol 2016 

Zandman-Gooddard et al. Rheumatology 2013, Mantarro et al.J Clin Pract 2015, Dehlin et al. 

Arthritis Res Ther 2017 





 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 
1. Δίλαη ζεκαληηθή ε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο γηα ηελ δηάγλσζε, ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ απμεκέλνπ νπξηθνύ ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα θαη ζηνπο λεθξνύο θαη ηελ 
θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ην ζηόρν ηεο ζεξαπείαο 
 

2. Αληηκεηώπηζε ηεο νπξηθήο λόζνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλλνζεξόηεηεο 
 
 

3. Άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο από ην πξώην επεηζόδην ζε λένπο αζζελείο (< 40εηώλ), 
κε πνιύ πςειά επίπεδα νπξηθνύ ≥ 8 mg/dL θαη/ή ζε παξνπζία ζπλλνζεξνηήησλ 
(λεθξηθή πξνζβνιή, ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, ππέξηαζε) 
 

4. Πξνηείλεηαη σο όξην SUA < 6mg/dL. ε ζνβαξή νπξηθή λόζν SUA< 5mg/dL γηα 
γξήγνξε δηάιπζε θξπζηάιισλ κε ζηόρν ηελ απνθπγή θξίζεσλ ΟΥΙ SUA < 
3mg/dL γηα κεγάιν δηάζηεκα 

 

5. Πξώηεο γξακκήο ζεξαπεία ζε αζζελείο κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία ε 
αιινπνπξηλόιε ζε αξρηθή δόζε 100mg/d θαη αύμεζε αλά 100mg θάζε 2-4 εβδ. 
αλ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ.  Όηαλ δελ είλαη εθηθηό αιιαγή ζε  
θεβνπμνζηάηε ή ζε νπξηθνδνπξηθό ή ζπλδπαζκόο κε νπξηθνδνπξηθό  
 
 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (ζπλέρεηα) 

6. ε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξνζαξκνγή ηεο 

δόζεο ηεο αιινπνπξηλόιεο ζύκθσλα κε ηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο 

θαη αλ δελ επηηεπρζεί ν ζηόρνο αιιαγή ζε θεκπνπμνζηάηε 

 

7. ε αζζελείο κε ζνβαξή ρξόληα ηνθώδε αξζξίηηδα θαη θαθή πνηόηεηα 

δσήο, πνπ ε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δελ επηηπγράλεηαη κε ηα γλσζηά 

θάξκαθα ζηε κέγηζηε δόζε ζπληζηάηαη canakinumab ή  

πεγθινηηθάζε 

 

8. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ δηνπξεηηθα, αλ είλαη δπλαηόλ ρνξήγεζε 

ινδαξηάλεο ή αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ γηα ππέξηαζε θαη           

θελνθηκπξάηε γηα ππεξιηπηδαηκία 
 

 

 

 



Δ π ρ α ξ η ζ η ώ 


