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ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

• Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ζε 
αζζελείο κε κηθξόηεξε δηάξθεηα λόζνπ? 

 

• Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ζε 
αζζελείο κε κε αθηηλνινγηθή αμνληθή πξνζβνιή 
ζε ζρέζε κε εγθαηεζηεκέλε Α? 

 

• Μπνξεί λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία κε αTNF αλ νη 
αζζελείο αληηκεησπηζηνύλ λσξίηεξα? 

 

• Μπνξεί ε αθηηλνινγηθή εμέιημε λα ζηακαηήζεη ή 
λα επηβξαδπλζεί κε πξσηκόηεξε ζεξαπεία? 

 



Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ζε 

αζζελείο κε κηθξόηεξε δηάξθεηα λόζνπ ? 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 

• Μηθξή δηάξθεηα λόζνπ (<10 y) 

– Αζζελείο ζε ΔΣΑ (n=69) ή INF (n=30) 
    Rudwaleit, ARD, 2008 

 

– ? <5 y ζε αζζελείο κε INF 

 

• Τςειή CRP 

• Νεαξόηεξε ειηθία 

Haibel, Curr Opin Rheumatol, 2010 
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MRI 62 / 99 
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• Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ζε 
αζζελείο κε κηθξόηεξε δηάξθεηα λόζνπ? 

 

• Δίλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ζε 
αζζελείο κε κε αθηηλνινγηθή αμνληθή πξνζβνιή 
ζε ζρέζε κε εγθαηεζηεκέλε Α? 

 

• Μπνξεί λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία κε αTNF αλ νη 
αζζελείο αληηκεησπηζηνύλ λσξίηεξα? 

 

• Μπνξεί ε αθηηλνινγηθή εμέιημε λα ζηακαηήζεη ή 
λα επηβξαδπλζεί κε πξσηκόηεξε ζεξαπεία? 

 



Haibel, A&R, 2008 

n=24 

n=22 
n=38 



Haibel, A&R, 2008 

* 
* 



Haibel, A&R, 2008 

ASAS40 responders         n=23 

ASAS40 nonresponders  n=23 
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45 αζζελείο 



Barkham, A&R, 2009 

Clinical and Imaging Efficacy of Infliximab in 

HLA–B27–Positive Patients With Magnetic 

Resonance Imaging–Determined Early Sacroiliitis 

n=40 
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ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΦΛΔΓΜΟΝΗ ΥΧΡΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Δβδνκάδα 0                                                              Δβδνκάδα 12 

Sieper, Arthritis Rheum, 2008 



Calin, JAMA, 1977 
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Μπνξεί λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία κε αTNF 

αλ νη αζζελείο αληηκεησπηζηνύλ λσξίηεξα? 

 

• Θεξαπεία κε INFL ζε αζζελείο κε καθξά λόζν 
– Όινη νη αζζελείο (πιελ ελόο) εκθάληζαλ ππνηξνπή 

 

• Θεξαπεία κε ΔΣΑ ζε αζζελείο κε Α 
– Όινη νη αζζελείο εκθάληζαλ ππνηξνπή 

 

• Θεξαπεία κε ADA ζε αζζελείο ρσξίο αθηηλνινγηθή 
πξνζβνιή 
– Η πιεηνςεθία (87%) ησλ αζζελώλ εκθάληζαλ ππνηξνπή 

Haibel, Curr Opin Rheumatol, 2010 



Μπνξεί λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία κε αTNF 

αλ νη αζζελείο αληηκεησπηζηνύλ λσξίηεξα? 

 

• 8/20 (40%) αζζελείο ζε ζεξαπεία κε INFL 
παξέκεηλαλ ρσξίο αγσγή, ζε θαιή θιηληθή 
θαηάζηαζε 

 
– Πεξίνδνο παξαθνινύζεζεο 40 εβδνκάδσλ 

Barkham, A&R, 2009 
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• Η ζπζρέηηζε δνκηθήο βιάβεο θαη θιεγκνλήο είλαη 

ιηγόηεξν μεθαζαξηζκέλα ζηελ Α από όηη ζηε ΡΑ 

 

• Η δνκηθή βιάβε ζηελ Α θαζνξίδεηαη από νζηηθή 

απώιεηα θαη αλάπηπμε δηαβξώζεσλ, αιιά θαη από 

αλάπηπμε λένπ νζηνύ πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

ζπλδεζκνθύησλ θαη αγθύισζεο 

Μπνξεί ε αθηηλνινγηθή εμέιημε λα ζηακαηήζεη ή 

λα επηβξαδπλζεί κε πξσηκόηεξε ζεξαπεία? 

 



ΓΙΔΡΓΑΙΔ ΣΗ ΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ Α 

Sieper, Arthritis Rheum, 2008 





ΤΜΠΔΡΑΜΑ... 

• Οη αλαζηνιείο TNF επηηπγράλνπλ πςειά επίπεδα 
θιηληθήο αληαπόθξηζεο 

 

• Τςειή θιηληθή αληαπόθξηζε εκθαλίδνπλ θαη νη 
αζζελείο ρσξίο αθηηλνινγηθή αμνληθή πξνζβνιή 

 

• Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη πξσηκόηεξε αληηκεηώπηζε 
κε αλαζηνιείο TNF κπνξεί λα πξνθαιέζεη ύθεζε 
ειεύζεξε αγσγήο θαη πξόιεςε ησλ αγθπιώζεσλ,  

 

 ΣΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΑΤΣΑ ΟΜΧ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΑΠΟΓΔΙΥΘΟΤΝ Δ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
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ΟΛΟΧΜΑΣΙΚH MRI 

Weckbach, Eur J Radiol, 2011 



Saad, Rheumatology, 2010 





Saad, Rheumatology, 2010 

‘The National Institute for Clinical Excellence, UK currently 

recommend that anti-TNF agents only be introduced if 

DMARD therapy alone fails. 

It is stipulated that at least twoDMARDs should be tried for at 

least 3 months, if tolerated, prior to prescribing anti-TNF 

therapy’ 

Harty & Veale, Curr Opin Rheumatol, 2010 



ΤΜΠΔΡΑΜΑ... 

• Πνιινί αζζελείο κε ΦΑ έρνπλ πξώηκεο αθηηλνινγηθέο 
βιάβεο 

 

• Οη αληηTNF παξάγνληεο εκθαλίδνπλ πςειή 
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζε αμνληθή θαη ζε 
πεξηθεξηθή πξνζβνιή 

 

• ε ζνβαξή, δηαβξσηηθή πνιπαξζξίηηδα ή 
εμσαξζξηθέο εθδειώζεηο - δαθηπιίηηδα, ξαγνεηδίηηδα 
ή ελζεζίηηδα ΜΠΟΡΔΙ λα ελδεηθλπηαη πξώηκε αγσγή 
κε αληηTNF παξάγνληεο 

 

Harty & Veale, Curr Opin Rheumatol, 2010 





ΓΙΑΛΔΞΣΔ 

ΜΟΝΟ ΓΤΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΔΝΟΤ 

ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΓΔΙΚΣΧΝ 

ΥΑΜΗΛΟ 

ΚΟΣΟ 

…the jury is still out… 


