
 
 
 
 
 
 
Επικαιροποίηςη  των ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  που είχαν εκδοθεί το 2010, με βάςη 3 νζεσ 
ςυςτηματικζσ αναςκοπήςεισ (ςυνθετικά DMARDs περιλαμβάνοντασ και ςτεροειδή, 
βιολογικά DMARDs και αςφάλεια DMARDs), με αποτζλεςμα 14 νζεσ ςυςτάςεισ . Πιο 
ειδικά, ςυνιςτάται: 

• Έναρξη με ςυμβατικό ςυνθετικό DMARD (κατά προτίμηςη ΜΤΧ) ςε 
ςυνδυαςμό με γλυκοκορτικοειδή (μζχρι 6 μήνεσ) και εφόςον ο θεραπευτικόσ 
ςτόχοσ δεν ζχει επιτευχθεί ςε 6 μήνεσ ή βελτίωςη δεν ζχει φανεί ςε 3 μήνεσ, ςτη 
ςυνζχεια πρόςθεςη βιολογικοφ ή άλλου DMARD (με βάςη την παρουςία ή όχι 
παραγόντων κινδφνου)  
• Αναςτολείσ Tumour necrosis factor (adalimumab, certolizumab pegol, 
etanercept, golimumab, infliximab, biosimilars), abatacept, tocilizumab και υπό 
περιπτώςεισ το rituximab θεωροφνται ότι ζχουν παρόμοια αποτελεςματικότητα 
και αςφάλεια  
• Αν το 1ο βιολογικό DMARD αποτφχει, οποιοδήποτε άλλοσ βιολογικόσ (TNF ή 
με άλλο μηχανιςμό δράςησ) μπορεί να χρηςιμοποιηθεί  
• Το tofacitinib θεωρείται ςτοχευμζνο ςυνθετικό DMARD και ςυνιςτάται (όπου 
ζχει εγκριθεί) αφοφ τουλάχιςτον ζνασ βιολογικόσ παράγοντασ ζχει αποτφχει   
• Σε αςθενείσ ςε μόνιμη φφεςη και αφοφ ζχουν διακοπεί τα 
γλυκοκορτικοειδή, μπορεί κανείσ να ςκεφτεί την προοδευτική μείωςη των 
βιολογικών, κυρίωσ ςε αςθενείσ υπό ςυμβατικά DMARDs. Προςεκτική μείωςη 
μπορεί να γίνει με προςοχή και ςτα ςυμβατικά DMARDs 
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