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• Χρήση νέων βιολογικών παραγόντων (secukinumab, ixekizumab, tofacitinib
και TNFi biosimilars)

• Θέση ΜΣΑΦ και DMARDs

• Θεραπευτική προσέγγιση εξω αρθρικών εκδηλώσεων

• Στρατηγική αποκλιμάκωσης θεραπείας σε σταθερή νόσο

• Ρόλος της απεικόνισης στην παρακολούθηση των ασθενών

Key points







• ‘’Very low quality of evidence’ ’για πολλές συστάσεις

• Προτίμηση ασθενών

• Ελλιπή δεδομένα από μελέτες στη μη ακτινολογική αξονική 
σπονδυλοαρθρίτιδα

• Η εφαρμογή των συστάσεων πρέπει πάντοτε να εξατομικεύεται 

Περιορισμοί





΄Σοβαρή νόσος’’ ορισμός



• 1 από τα ακόλουθα

– Ενεργός αρθρίτιδα

– Δακτυλίτιδα

– Ενθεσίτιδα

– Αξονική προσβολή

– Ενεργός ψωρίαση ή/και ψωριασική ονυχία

– Οφθαλμική προσβολή

– ΙΦΝΕ

‘’Ενεργός νόσος’’ ορισμός











• ‘’Very low quality of evidence’’ για τις περισσότερες συστάσεις

• Χρήση κορτικοστεροειδών

• Φαρμακο-οικονομικά δεδομένα

Περιορισμοί





• Αποτελεσματικότητα και παραμονή στη θεραπεία του 1ου anti-TNF σε naïve 
ασθενείς 

• Δεδομένα από 12 Ευρωπαικά αρχεία καταγραφής ασθενών

• ASDAS inactive disease (<1.3), BASDAI <40 mm και ανταπόκριση κατά
ASAS 20/40 στους 6, 12 και 24 μήνες παρακολούθησης

• Σε ασθενείς που ξεκίνησαν μετά το 2009 εφαρμογή και των νέων κριτηρίων 
της ASAS

Σκοπός-μέθοδολογία



Χαρακτηριστικά ασθενών στην έναρξη



Χαρακτηριστικά ασθενών στην έναρξη



Χαρακτηριστικά ασθενών στην έναρξη



Αποτελέσματα



Αποτελέσματα





• Αποτελεσματικότητα 2 διαφορετικών κατηγοριών βιολογικών παραγόντων στη 
δακτυλίτιδα και την ενθεσίτιδα

• 19 μελέτες με συνολικά 7254 ασθενείς και τουλάχιστον 24 εβδομάδες 
παρακολούθησης

• Δεδομένα μέχρι τον 02/2018

Σκοπός-μέθοδολογία



Δακτυλίτιδα



Ενθεσίτιδα



ACR 20 24η εβδομάδα
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• Μελέτες βιολογικών παραγόντων 
έναντι του placebo και όχι ‘’head to 
head’’

• Ομάδοποίηση 2 διαφορετικών 
κατηγοριών non-anti TNFa με 
πιθανό διαφορετικό τρόπο δράσης 
στα καταληκτικά σημεία-στόχους

• ‘’high quality evidence and low risk 
of bias’’ μελέτες που 
συμπεριελήφθηκαν

Περιορισμοί-συμπεράσματα

Παρόμοια αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της 
ενθεσίτιδας και της δακτυλίτιδας



• 2 νέες θεραπευτικές συστάσεις με αρκετές αλλαγές αλλά με κριτική 
αντιμετώπιση

• Αξιόπιστα δεδομένα απο την καθημερινή κλινική πρακτική για την 
αποτελεσματικότητα και την παραμονή στη θεραπεία του 1ου anti-TNF

• Παρόμοια αποτελεσματικότητα βιολογικών στην ενθεσίτιδα και τη δακτυλίτιδα

Take home message


