


  πλλνζεξόηεηεο 

πλλνζεξόηεηα: χπαξμε κηαο άιιεο λνζνινγηθήο νληφηεηαο 
καδί κε ηελ λφζν πνπ καο ελδηαθέξεη 

Η «άιιε» λφζνο 

• Μπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θχξηα λφζν ή / θαη κε ηελ ζεξαπεία ηεο 

• Γελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θχξηα λφζν 

Η ύπαξμε ζπλλνζπξόηεηαο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηαηί: 

• Δπεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ 

• Οδεγεί ζε κεγαιχηεξε αληθαλφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα 

• Απμάλεη ην θφζηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

• Γπζθνιεχεη ηε δηάγλσζε, επεξεάδεη ηελ ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή  θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο 



  πλλνζεξόηεηεο-Δξσηήκαηα 

Δίλαη όκσο ε 
ππεξνπξηραηκία 

αθίλδπλε ;; 

Η πιεηνςεθία ησλ 
αζζελώλ κε  

ππεξνπξηραηκία δελ 
ζα παξνπζηάζεη 

θάπνηα επηπινθή 



Η νπξηθή λόζνο είλαη ην αίηην ή ην απνηέιεζκα 
ησλ ζπλνδώλ λνζεκάησλ; 

Τπάξρεη θνηλό ππνθείκελν αίηην ππεύζπλν γηα 
ηελ νπξηθή λόζν θαη γηα ην ζπλνδό λόζεκα;  

πκβάιιεη ε ππεξνπξηραηκία – νπξηθή λόζνο 
ζηελ πξόθιεζε άιισλ λνζεκάησλ; 

  πλλνζεξόηεηεο-Δξσηήκαηα 



Επιβεβαιωμένες 

Οπξηθή αξζξίηηδα 

Νεθξνπάζεηα από 
Οπξηθό νμύ  

Νεθξνιηζίαζε  

Δπηπινθέο Τπεξνπξηραηκίαο 

Αμθιλεγόμενες 

Καξδηαγγεηαθή λόζνο 

Τπέξηαζε 

Μεηαβνιηθό ζύλδξνκν 

ΑΔΔ  



 Τπεξνπξηραηκία θαη 
πλλνζεξόηεηεο 



  πλλνζεξόηεηεο-Οπξηθή Νόζνο 

Οπξηθή 
Νόζνο 

Μεηαβνιηθό 
ζύλδξνκν 

63-87% 
αθραξώδε 
Γηαβήηε 29-

33% 

Τπεξιηπηδαηκία 
63% 

Αξηεξηαθή 
Τπέξηαζε 89% 

Καξδηαθή 
Αλεπάξθεηα 

12% 

ηεθαληαία Νόζνο 
37% 

Υξόληα 
Νεθξηθή 

Αλεπάξθεηα 

 47% 

Νεθξνιηζίαζε 
39% 
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2.  2007;57:109-15. 2. Keenan RT, et al. Am J Med. 2011;124:155-63.  

3. Pandya B, et al. Arthritis Rheum. 2010;62(suppl 10):879.  

4.  Colvine K, et al. N Z Med J. 2008;121:73-81.  

5.  Alvarez-Nemegyei J, et al. J Rheumatol 2005;32:2189-91. 

Οη αζζελείο κε νπξηθή λόζν πάζρνπλ 

από ζπλνδά λνζήκαηα 



  πλλνζεξόηεηεο-Δξσηήκαηα 

Η ζρέζε νπξηθήο 
λόζνπ θαη 

ζπλλνζεξνηήησλ 
είλαη πεξίπινθε. 

Μηα λόζνο κπνξεί 
λα απνηειεί 
παξάγνληα 

θηλδύλνπ γηα ηηο 
άιιεο 

Οπξηθή 
Νόζνο 

πλλνζεξόηεηεο 

 Pillinger MH, Goldfarb DS, Keenan RT. Bull NYU Hosp 

Jt Dis. 2010;68:199-203. 



 Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ηελ ζπζρέηηζε 

ππεξνπξηραηκίαο θαη θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ 

 Σην γεληθό πιεζπζκό θαη ζε αζζελείο κε ρακειό θίλδπλν 

θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, ε ππεξνπξηραηκία απνηειεί έλα 

πνιχ κηθξό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα θαξδηαθή ζλεηφηεηα 

ή ζλεζηκφηεηα.  

 Αληίζεηα ζε επηιεγκέλεο νκάδεο αζζελψλ πνπ πάζρνπλ 

απφ Γ2, πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, παιαηό 

ΑΔΔ ε ππεξνπξηραηκία απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα 

θηλδύλνπ γηα ζλεζηκόηεηα απφ θαξδηαθά αίηηα 

 

 

  Τπεξνπξηραηκία θαη 

Καξδηαγγεηαθή λόζνο 

Baker JF et al.,Am J Med 2005; 118:816-826, Wannamethee SG. Curr 

Pharm Des 2005; 11:4125-4132  



 Αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα εληάζζνληαη ζε νκάδα 

«πςεινύ θηλδύλνπ» γηα  θαξδηαγγεηαθή λφζνπ 

 Η ζεξαπεία ηεο ππεξνπξηραηκίαο πξέπεη λα απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

πξφιεςε θαξδηαγγεηαθώλ ζαλαηεθόξσλ επεηζνδίσλ 

ζε αζζελείο κε επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο φπσο: 

 Παρπζαξθία  

 Τπέξηαζε  

 αθραξώδε δηαβήηε   

 Κάζε αχμεζε UA mg/dl ζπλδέεηαη κε 4% αχμεζε θηλδχλνπ 

νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ 

 

 

  Τπεξνπξηραηκία θαη 
Καξδηαγγεηαθή λόζνο 

Krishnan E, et al. Arch Intern Med 2008;168:1104-10  



ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΔ  
 

Μηθξή, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε UA κε θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν ζηηο γπλαίθεο 

 

• Framingham Study (1985) 

 

Γελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ UA θαη εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ  

 

• MONICA Augsberg(1999) 

 

Δπίπεδα UA ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν ζηηο γπλαίθεο >45 

εηώλ 

 

• NHANES I Study (1995) 

• ARIC (2000) 

 

Πξννπηηθή κειέηε 12 εηώλ ζε 2400 εξγαδόκελνπο: ηα επίπεδα UA ζρεηίδνληαλ αλεμάξηεηα 

από άιινπο παξάγνληεο θηλδύλνπ κε απμεκέλε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα 

ζην γπλαηθείν πιεζπζκό 

 

• Chicago Industry Heart Study 

(1989) 

 

πζρέηηζε UA κε ηελ θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη ζηνπο άλδξεο 

 

• Alderman et al (2000) 

• Honolulu Heart Study(1984) 

 

ε ππεξηαζηθνύο αζζελείο (1720 pts) ρσξίο αληηππεξηαζηθή αγσγή ζην παξειζόλ, ην UA  

απνηειεί ηζρπξό πξνγλσζηηθό παξάγνληα θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ θαη ζλεηόηεηαο 

 

• PIUMA study (2000) 

 

 

 

ε ππεξηαζηθνύο αζζελείο (8690 pts) θάζε αύμεζε θαηά 1 mg/dl   επηπέδσλ UA 

ζπζρεηίδεηαη κε 32% αύμεζε θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβάλησλ άζρεηα από ηε ξύζκηζε ΑΠ     

 

• Worksite Treatment Program ( 

1998) 

 

ε 4327 ειηθησκέλνπο pts > 60εηώλ κε ζπζηνιηθή ππέξηαζε ν ζρεηηθόο θίλδπλνο 

θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζε ππεξνπξηραηκηθνύο ήηαλ 1.09 

 

 

• SHEP Study (2000) 

 

ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ινδαξηάλε ζηαηηζηηθά κηθξόηεξε αύμεζε επηπέδσλ UA  

θαηά ηε δηάξθεηα 5 εηώλ ζε ζρέζε κε ηελ αηελνιόιε, κε απνηέιεζκα θαηά 29% 

κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ από ηε ινδαξηάλε  ζηηο γπλαίθεο 

• LIFE Study (2004) 

 

 

 



Τπεξνπξηραηκία θαη 

Αζεξνζθιήξπλζε 

   

 Υπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα  πςειά επίπεδα UA ζηνλ νξφ 

εληζρχνπλ ηελ αζεξνζθιήξπλζε πξνθαιψληαο  πάρπλζε 

ηνπ έζσ θαη κέζνπ ρηηψλα ηεο θαξσηίδαο (intima-media 

thickness- IMT) 

 Σε κία δηαζηαπξνχκελε κειέηε ζε 234 πγηείο 

κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε κεηαμχ ππεξνπξηραηκίαο θαη IMT, 

αλεμάξηεηε απφ άιινπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο θαη 

επηβεβαηψζεθε θαη απφ άιιεο κειέηεο 

Montalicini T., et al, Intern Emerg Med 

2007,2:19-23 Pacifico L, et al., Eur J Endocrinol 

2009, 160:45-52  



Τπεξνπξηραηκία θαη 
Αζεξνζθιήξπλζε 

Johnson RJ, et al. , Hypertension 2003;41 

UA ιεηηνπξγεί σο πξννμεηδσηηθφ 

Απμάλεη ηηο ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ ζηελ 
θπθινθνξία  

Ομείδσζε ιηπηδίσλ 

Δλδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία  

Φιεγκνλή αγγείσλ  

Γπζιεηηνπξγία απνβνιήο κνλνμεηδίνπ ηνπ N 

ΑΘΗΡΟΚΛΗΡΤΝΗ  

 ΘΡΟΜΒΟΓΔΝΔΗ 
Πιθανός μηχανιζμός 



 Σηνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε αχμεζε ηνπ νπξηθνχ 

νμένο είλαη δεπηεξνπαζήο 

 Παξάγνληεο πνπ κπνξεί επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ UA 

είλαη : 

Γηνπξεηηθά 

  Αιθνφι 

Παρπζαξθία 

Νεθξηθή λφζνο 

Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο θαη / ή θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Τπέξηαζε 



 Μειέηεο έδεημαλ άκεζε ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ νπξηθνχ νμένο θαη 

ηεο ππέξηαζεο 

 Παξαηεξήζεθε ππεξνπξηραηκία 

  25% αζζελψλ κε ππέξηαζε 

 40-50% ζε ππεξηαζηθνχο ππφ αγσγή κε ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά 

 >75% ησλ αζζελψλ κε θαθνήζε ππέξηαζε 

 

  MRTFI (Μultiple Risk Factor Intervention Trial) βξέζεθε φηη άλδξεο 

κε θπζηνινγηθή ΑΠ θαη ππεξνπξηραηκία είραλ 80% επηπιένλ 

θίλδπλν αλάπηπμεο ΑΤ ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ έπαζραλ 

απφ ππεξνπξηραηκία 

 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Τπέξηαζε 

Krishnan et 

al.,Hypertension. 2007 Feb;49(2):298-303 



Τπεξνπξηραηκία θαη Τπέξηαζε 

Μειέηε 

 

Σπκκεηείραλ 30 έθεβνη (11-17 εηψλ) κε: 

  πξσηνδηαγλσζζήζα  ΑΥ  

  νξηαθή ππεξνπξηραηκία  (>6 mg/dl)  

 

 Γφζεθε αγσγή κε αιινπνπξηλόιε vs. Placebo γηα 4 
εβδνκάδεο 

 Τν απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε ηεο  ΑΠ ζην group πνπ 
έιαβε αιινπνπξηλφιε 

 

 



Αληηππεξηαζηθή αγσγή θαη Οπξηθή αξζξίηηδα 

 

 Η ρνξήγεζε αλαζηνιέσλ δηαύισλ αζβεζηίνπ θαη 

ινζαξηάλεο δελ απμάλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

νπξηθήο αξζξίηηδαο 

 

 Γηνπξεηηθά,  β-απνθιεηζηέο θαη απνθιεηζηέο ησλ 

ππνδνρέσλ ηεο αγγεηνηελζίλεο ΙΙ  (εθηφο ινζαξηάλεο) 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν νπξηθήο αξζξίηηδαο     

Choi HK, et al,BMJ 2012 Jan 

12;344:d8190.doi:10.1136 

Τπεξνπξηραηκία θαη Τπέξηαζε 



 Τα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ ελδείμεηο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ππεξνπξηραηκίαο θαη ΑΔΔ  

 Αζζελείο κε ππεξνπξηραηκία παξνπζίαζαλ  κεγαιύηεξεο 

ζε αξηζκό θαη έθηαζε ηζραηκηθέο αιινηώζεηο ζε MRI 

εγθεθάινπ 

 Σε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε (16 

κειέηεο, 238.449 ελήιηθεο) βξέζεθε φηη ε 

ππεξνπξηραηκία ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα 

ΑΔΔ θαη επαθόινπζε ζλεηόηεηα αθφκε θαη κεηά απφ 

πξνζαξκνγή ζε άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

Τπεξνπξηραηκία θαη ΑΔΔ  

1. Seo Young Kim et al, Arthritis Rheum. 2009 July 15;61(7):885-

892.doi:10.1002 

2. Schretlen DJ et al, Neurology 2007, 69:1418-1423 



 Τπεξνπξηραηκία-ΑΔΔ 



Τπεξνπξηραηκία θαη   
 πλλνζεξόηεηεο 

Lu N et al, Ann Rheum Dis 2015 Mar 4.  

Η ρακειή ηηκή UA κπνξεί λα δξα πξνζηαηεπηηθά ζε 
αζζελείο κε λφζν Parkinson ιφγσ ησλ αληηνμεηδσηηθψλ 
δξάζεσλ θαη ηνπ λεπξνπξνζηαηεπηηθνχ ηνπ ξφινπ  

Σε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ππεξνπξηραηκία βξέζεθε 
απμεκέλνο θίλδπλνο  Άλνηαο  (αγγεηαθή θαη κηθηνχ ηχπνπ) 

Latourte A, Soumaré A, Bardin T, Perez-Ruiz F, Debette S, 

Richette P. Ann Rheum Dis. doi: 10.1136/annrheumdis-

2016-210767 

ΜΕΛΕΤΕΣ 



Μεηαβολικό Σύνδρομο 
(ζπλύπαξμε 

κεηαβνιηθώλ αλσκαιηώλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απμεκέλν θαξδηαγγεηαθό 
θίλδπλν) 

Δμαζζελεκέλε 
ξχζκηζε γιπθφδεο Ι 

(GT) ή Τχπνπ 2 
Γηαβήηεο 

Αληίζηαζε ζηελ 
ηλζνπιίλε θάησ απφ 
ππεξγιπθαηκηθέο ή 

επγιπθαηκηθέο 
ζπλζήθεο πξφζιεςεο 

γιπθφδεο 

ΑΠ 
≥130/85 
mmHg 

Μεησκέλε 
ηλνδσιπηηθή 

ελέξγεηα (PAI-1) 

Τξηγιπθεξίδηα ≥150 mg/dl  

HDL-Ch (<35 mg/dl 
άλδξεο <39 mg/dl 

γπλαίθεο) 

Δλδνζειηαθή 
Γπζιεηηνπξγία 

Μηθξνιεπθσκαηνπξί
α UAE≥20 κg min 

Κεληξηθή 
παρπζαξθία 

 WHR >0.9 άλδξεο  

         >0.8 γπλαίθεο 
ή 

BMI>30 kg/m 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 
ύλδξνκν  



Σχκθσλα Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (WHO)  Μεηαβνιηθό ύλδξνκν 

είλαη κηα λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζπλδπαζκφ: 

 

 αθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 

 Γπζαλεμία ζην ζάθραξν 

 Αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε 

 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 
ύλδξνκν 

Καη 2 από ηνπο 6 παξάγνληεο 

θηλδύλνπ 

 Κνηιηαθή παρπζαξθία 

 Υπέξηαζε 

 Υπεξρνιεζηεξηλαηκία  

 Υπεξηξηγιπθεξηδαηκία  

 ρακειφ HDL 

 Μηθξνπξσηετλνπξία 

 



 Η ππεξνπξηραηκία είλαη ζπρλή ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ 
απφ κεηαβνιηθό ζύλδξνκν 

 18,9% όηαλ UA <6mg/dl 

 70,7% όηαλ UA>10 mg/dl 

 Τα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ην ζύλδξνκν παξνπζηάδνπλ 
0,5-1,0 mg/dl πςειφηεξα επίπεδα UA ζην αίκα 

 

 Μειέηεο έδεημαλ φηη ε ππεξνπξηραηκία πνπ ζα παξνπζηάζεη 
θάπνηνο εμαξηάηαη  απφ ην πόζνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 
αζξνίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ρσξίο λα 
ζπλππνινγίδνληαη κέζα ζε απηνχο  ε ειηθία, ην αιθνφι, ην 
θχιν, ε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε δηνπξεηηθψλ 

 

 

 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 
ζύλδξνκν 



  O επηπνιαζκόο ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε 

αζζελείο κε νπξηθή λόζν πιεζηάδεη ζην 87% 

 

 Δπηπιένλ, νη αζζελείο κε νπξηθή λόζν παξνπζηάδνπλ 

αύμεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ 

 

 Οηαλ ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο BMI  είλαη ≥35 ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο νπξηθήο λόζνπ ζηνπο άλδξεο απμάλεηαη  3 

θνξέο 

 

 

 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 
ζύλδξνκν 

1. Keenan, et al. Am J Med. 2011;124:155 - 63  

2. 2. Choi HK, et al. Arch Intern Med.2005;165:742 - 8  

 



 

 

 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 
ζύλδξνκν 

Πηζαλόο κεραληζκόο 



Δπηπιένλ ππνζηεξίδεηαη φηη ηνλ 
παξαπάλσ κεραληζκφ επεξεάδεη  θαη 
ε ππεξπαξαγσγή UA δηακέζνπ: 

• Απμεκέλεο πξφζιεςεο θξνπθηφδεο 

• Ιζραηκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

• Υπεξπαξαγσγήο ειεχζεξσλ ξηδψλ 
νμπγφλνπ  

 Τπεξνπξηραηκία θαη Μεηαβνιηθό 

ζύλδξνκν 

Strazzullo P et al.J Hypertens 2006; 24:1633-1639  



60% αηόκσλ κε νπξηθή αξζξίηηδα ζα αλαπηύμνπλ 
θάπνηαο κνξθήο λεθξηθή  δπζιεηηνπξγία 

Άηνκα κε UA ζηνλ νξό >8mg/dl κπνξεί λα 
αλαπηύμνπλ λεθξηθή αλεπάξθεηα κέζα ζε 2 έηε  

> 8,5 mg/dl νδεγεί ζε έθπησζε ηεο λεθξηθήο 
ιεηηνπξγίαο (x8) 

Όηαλ UA >7 mg/dl , ε πηζαλόηεηα ΥΝΑ απμάλεηαη 
γξακκηθά 

Μείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ UA κπνξεί λα επηβξαδύλεη ηελ 
εμέιημε ηεο λεθξηθήο λόζνπ  

Η ρνξήγεζε αιινπνπξηλόιεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππνζηξνθή ησλ βιαβώλ 

 Τπεξνπξηραηκία θαη Νεθξηθή 
λόζνο 

Iseki et al.,Hypertens Res 2001:24:691-697  

Mazzali et al.,Hypertension 2001;38:1101-1106  

Κang et al.,J Am Soc Nefrol 2002;13:288-297  

Sanchez-Losada et al., Am J Physiol Renal 2010;283:F1105-1110, Nakagava et al., Am J 

Neph.2003;23:2-9  



• Όμηλν  pH νχξσλ  

• Υςειέο ζπγθεληξψζεηο UA  ζην λεθξηθφ απεθθξηηηθφ 
ζχζηεκα 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 
λεθξηθψλ ιίζσλ είλαη : 

• Μπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζε 
πνζνζηφ 40% 

• Αλ ην UA >13mg/dl  ζε πνζνζηφ 50%  

• 10-25% αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα 

Η λεθξνιηζίαζε  

 Τπεξνπξηραηκία θαη 
Νεθξνιηζίαζε 



 Τπεξνπξηραηκία θαη 
Νεθξνιηζίαζε 



Μηα πξφζθαηε κειέηε ζηε  Γπηηθή νπεδία (VEGA) 
δηάξθεηαο απφ ην 2006 έσο 31/12/2012 αλάδεημε ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα 

Ο θίλδπλνο (πξνζαξκνζκέλνο σο πξνο ηελ ειηθία 
θαη ην θχιν) νεθρολιθίαζης ήηαλ απμεκέλνο 

ζηνπο αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα θαηά 60% ζε 
ζρέζε κε ηνλ θνηλό πιεζπζκό 

Καλέλα απφ ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπλήζσο, δελ αχμεζε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

λεθξνιηζίαζεο  ζε αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα 

 Τπεξνπξηραηκία θαη 
Νεθξνιηζίαζε 

Landgren A, Jacobsson L Arthritis Research & 

Therapy2017 



Βιάβε 
ελδνζειίνπ ησλ 
αξηεξηψλ ησλ 

γελλεηηθψλ 
νξγάλσλ 

Φιεγκνλή 

Αξηεξηνπάζεηα 

Δλαπφζεζε 
θξπζηάιισλ 

νπξηθνχ 
κνλνλαηξίνπ 

 Τπεξνπξηραηκία θαη ηπηηθέο 
δηαηαξαρέο 

Απνηεινύλ κηα από ηηο ζπλλνζεξόηεηεο ηεο 

ρξόληαο ππεξνπξηραηκίαο                     



Οη αζζελείο κε ρξφληα 
ππεξνπξηραηκία θαη ζηπηηθέο 

δηαηαξαρέο πάζρνπλ θαη απφ 
αζπκπησκαηηθή Σηεθαληαία 

λφζν (ΣΝ) 

πληζηάηαη 
έιεγρνο γηα 

 Ν 

 Τπεξνπξηραηκία θαη ηπηηθέο 
δηαηαξαρέο 

Schlesinger Ν. et al.,  European League Against Rheumatism 

(EULAR) Congress 2014: Abstract OP0135. Presented June 13, 

2014). 



Μία πξφζθαηε πξννπηηθή κειέηε παξαηήξεζεο 
πνπ αθνξά πιεζπζκφ ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ  

Δμέηαζε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζηπηηθήο 
δπζιεηηνπξγίαο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ νπξηθή λόζν 

Οη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ νπξηθή λόζν 
παξνπζίαδαλ 31% κεγαιχηεξν θίλδπλν 
εκθάληζεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ θνηλφ πιεζπζκφ 

 Αλ θαη ε απφιπηε αχμεζε θηλδχλνπ ήηαλ κηθξή  

 Τπεξνπξηραηκία θαη ηπηηθέο 
δηαηαξαρέο 

Abhishek Abhishek; Michael Doherty. Arthritis Res 

Ther. 2017;19(184)  



 Υπάξρνπλ ελδείμεηο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ππεξνπξηραηκίαο θαη ελαπφζεζεο  

θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζηνλ νθζαικφ. Δηδηθά ζην πξόζζην 

ηκήκα ηνπ νθζαικνχ. 

 Σπζρεηίδεηαη κε επεηζφδηα επηπεθπθίηηδαο, θπξίσο πξόζζηαο 

ξαγνεηδίηηδαο  θαη ιηγφηεξν νπίζζηαο ξαγνεηδίηηδαο, ζθιεξίηηδαο θαη 

αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο. 

 Βξέζεθαλ θξχζηαιινη ζηνλ θεξαηνεηδή, ηελ ίξηδα θαη ηνλ ζθιεξό. 

 Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο ζπζρέηηζεο ππεξνπξηραηκίαο θαη 

πξνζβνιήο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή.  
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 Η αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία είλαη κηα ζπρλή 

θαηάζηαζε αιιά δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο λφζν 

 

 Η αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία ρσξίο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ή ζπλλνζεξόηεηεο δελ απαηηεί ζεξαπεία 

 

 Αζζελείο κε ππεξνπξηραηκία θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

φπσο ππεξιηπηδαηκία, ΑΥ, κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, 

ζαθραξψδε δηαβήηε, θάπληζκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

αγσγή γηα κείσζε ηηο ηηκήο ηνπ UA 

 

 πκπεξάζκαηα 



 Σην θχξην εξψηεκα ην αλ απμεκέλα επίπεδα UA κπνξεί λα 
πξνβιέςνπλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν ε απάληεζε είλαη  
πηζαλφλ λαη 

 

 Υπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο ζπζρέηηζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ UA 
κε ηελ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ηελ λεθξνιηζίαζε 

 

 Δλψ  νη ελδείμεηο είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ Τπέξηαζε θαη ηε 
Υξόληα Νεθξηθή λόζν 

 

 Φξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα λα επηβεβαησζεί ε 
ππεξνπξηραηκία σο παξάγνληαο θηλδχλνπ θαη άιισλ λνζεκάησλ 

 

 

 πκπεξάζκαηα 



Δπραξηζηώ  


