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•ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;

•ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ





Ουρική νόσος:

«Η νόσος των βασιλέων 
και ο βασιλεύς των νόσων».

"The disease of kings and the king of diseases." 



Ουρική νόσος
Σύνολο κλινικών, εργαστηριακών και 
ιστολογικών διαταραχών, που οφείλονται σε 
διαταραχή του μεταβολισμού του ουρικού 
οξέος 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
◦ την υπερουριχαιμία και 
◦ την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού 

μονονατρίου στους ιστούς.



ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

1. ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ
2. ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
3. ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
4. ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΦΩΔΗΣ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
5. ΟΥΡΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΝΕΦΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Ουρική Νόσος
= H Διαταραχή αφορά 

το Ουρικό οξύ
Πουρινική ένωση παραγόμενη από την αποδόμηση των

νουκλεϊνικών οξέων

Αλλαντοΐνη

Ουρικάση

Άλλα 
θηλαστικά

Νουκλεοτίδια 
τροφών

Ιστική 
σύνθεση 
πουρινών

Πουρίνες Ουρικό οξύ

Άνθρωπος

Καταβολισµός 
κυττάρων

Εντερική
≈ 10 %

Νεφρική
≈ 90 %

Απέκκριση





Πρωτεΐνες εμπλεκόμενες στην μεταφορά του 
ουρικού οξέος στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο

• URAT1 (Urate anion transporter)= μεταφορέας και 
ανταλλακτήρας ανιόντων ουρικού με άλλα ανιόντα 
(στην ψηκτροειδή επιφάνεια του κυττάρου στο εγγύς
νεφρ. σωληνάριο)

• OAT (organic anion transporter) = μεταφορείς
οργανικών ανιόντων

• UAT (urate channelling protein ή galecz n 9) = 
μεταφέρει ουρικό εκτός του κυττάρου



ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ

ορίζεται ως: 
τιμή ουρικού οξέος στο αίμα >6,7 mg/dl

Οδηγίες Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας 2018





Ταξινόμηση Υπερουριχαιμίας

Συνδυασμός



Ταξινόμηση Υπερουριχαιμίας

10%
90%



ΑΙΤΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ 
ΑΠΕΚΚΡΙΣΗΣ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

• · Πρωτοπαθής Ιδιοπαθής
• · Νεφρική Ανεπάρκεια
• · Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών
• · Αποιος Διαβήτης
• · Υπέρταση
• · Οξέωση, Γαλακτική Οξέωση
• · Διαβητική Κετοξέωση
• · Δηλητηρίαση με Μόλυβδο
• · Υπέρ-Υποθυρεοειδισμός
• · Τοξιναιμία της Κύησης
• · Σύνδρομο Down
• · Χαμηλή δόση σαλικυλικών
• · Διουρητικά, Αλκοόλ
• · Συνδυασμός μηχανισμών
• · Αλκοόλ, έλλειψη G-6PD, Shock

Πάνω από 90% των 
ατόμων με 
εμμένουσα 

υπερουριχαιμία
έχουν κάποια 

νεφρική διαταραχή 
της απέκκρισης του 

ουρικού οξέος.





ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ

• 90% των ασθενών είναι άνδρες

• Ασυμπτωματική υπερουριχαιμία: 5 - 8%

• Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 
ουρικού οξέος αυξάνονται οι 
πιθανότητες για εμφάνιση ουρικής 
αρθρίτιδας.



Εξέλιξη της ουρικής νόσου



Υπερουριχαιμία:
Πότε κάνει και κρίσεις ουρικής

Αρθρίτιδας;
Ουρικό οξύ ορού

> 10 mg/dl

< 7 mg/dl

Ετήσια επίπτωση

7,0%

0.9%

Επιπολασμός

30%

0.6%
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Η ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ruggiero  C. et al Eur Heart J. 2006 May;27(10):1174-81. , 

Ουρική νόσος και φλεγμονή
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Ruggiero  C. et al Eur Heart J. 2006 May;27(10):1174-81. , 

Μετρήσεις 
βιοχημικών δεικτών 

φλεγμονής σε 957 
ασθενείς

με  διαφορετικά 
επίπεδα

ουρικού οξέος

Η ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ουρική νόσος και φλεγμονή
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

J Clin Invest. 2010 Jun 1; 120(6): 1809–1811.

Ουρική νόσος και φλεγμονή

IL-1β/
IL-1RΚρύσταλλοι 

Ουρικού 
Μονονατρίου
MSU

Ενεργοποίηση 
Φλεγμονοσώματος



Κρύσταλλοι Ουρικού Μονονατρίου

Ενεργοποίηση 
Καταρράκτη 
Φλεγμονής



Damage-associated
molecular pattern

Pathogen-
associated
molecular pattern

Ουρική 
Αρθρίτις



Ουρική Νόσος
=Αυτοφλεγμονώδης Νόσος

Aυτοφλεγμονώδη θεωρούνται τα νοσήματα που 

χαρακτηρίζονται από

αυτόματα επεισόδια φλεγμονής, 

χωρίς υψηλό τίτλο αυτο-αντισωμάτων ή 

αντιγονοειδικά Τ κύτταρα

Dinarello CA. Eur J Immunol 2011;41:1203-‐1217
Mar_non F. Immunol Rev 2010 Jan;233(1):218-‐32



Kastner DL et al. Cell 2010;140(6):784--90
Προσαρμογή από Dinarello CA. Eur J Immunol 2011;41:1203--1217

Διαταραχές στην 
έκκριση της IL--1β
η οποία 
εμπλέκεται στην
παθοφυσιολογία 
πολλών 
συστηματικών ή 
εντοπισμένων
νοσημάτων.

Αυτοφλεγμονώδη
νοσήματα



27

1. Duewell, P. et al. Nature 464, 1357–1361 (2010). 2. Vandanmagsar, B. et al. Nat. Med. 17, 179–188 (2011). 3. Dalekos, G. Et al. J. Lab. Clin. Med. 129, 300–308 (1997). 4.  Dalekos, G. Eur. J. Clin. Invest. 26, 936–939 
(1996). 5. Peeters, A. C. et al. Eur. J. Clin. Invest. 31, 31–36 (2001) 6. Dinarello C. et al. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2010 Aug;17(4):314-21, 7.  Marwah RK. J Investig Med. 2011 Dec;59(8):1211-20, 8.  Mulay SR 
et al. J Clin Invest. 2013 Jan 2;123(1):236-46., 9. Anders HJ and Muruve DJ. J Am Soc Nephrol. 2011 Jun;22(6):1007-18

Μεταβολικό 
Σύνδρομο

Νεφρική Νόσος
Αθηροσκλήρυνση

Διαβήτης

Aρτηριακή
Υπέρταση

IL-1β

Η IL-1β παίζει βασικό ρόλο στην παθοφυσιολογία 
πολλών συνοδών νοσημάτων της ουρικής νόσου 

Ουρική νόσος και φλεγμονή



Οι ασθενείς με ουρική νόσο πάσχουν από 
πολλαπλά συνοδά νοσήματα

1. Choi HK, et al. Arthritis Rheum. 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. 

Αρτηριακή 
Υπέρταση 89%

Μεταβολικό 
Σύνδρομο

63-87%

Χρόνια Νεφρική 
Νόσος 47%

Διαβήτης
29-33%

Υπερλιπιδαιμία
63%

Στεφανιαία Νόσος
37%

Καρδιακή 
Ανεπάρκεια 12%

Νεφρολιθίαση
39%

Ουρική νόσος και φλεγμονή



Το επαγόμενο από την Υπερουριχαιμία Οξειδωτικό stress, η 
δυσλειτουργία των eNOs και η φλεγμονή συμβάλλουν στην 

καρδιοαγγειακή νόσο.



ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ:
ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΗ Η ΚΑΙ 

ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;
Η υπερουριχαιμία συσχετίζεται με
παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου: 
μεταβολικό σύνδρομο, αντίσταση στην ινσουλίνη, 
παχυσαρκία, λιπώδες ήπαρ και ΧΝΝ.
Η υπερουριχαιμία είναι ανεξάρτητος παράγων κινδύνου 
για την Καρδιοαγγειακή Νόσο (ΣΝ, ΑΕΕ, ΑΥ, AF) καθώς 
και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

• Δεν έχει αποδειχθεί «Αιτιολογική Συνάφεια»



ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ:
ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΡΔΙΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΗ Η ΚΑΙ 

ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;
• Το υψηλό Ουρικό Οξύ συνδέεται με την 

Καρδιοαγγειακή Νόσο μέσω της φλεγμονής:
• Δεν έχει αποδειχθεί «Αιτιολογική Συνάφεια»
• Το ουρικό οξύ συμμετέχει στην παθοφυσιολογία της 

CVD 
• Πιθανόν χρησιμεύει ως μηχανισμός γεφύρωσης 

μεσολαβώντας (επιτρέποντας) ή ενισχύοντας τις 
επιβλαβείς επιδράσεις των καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου επί των αγγείων και του 
καρδιακού ιστού.



ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ;



ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ:

• Ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα 
ουρικού: 

• >12-13 mg/dl σε άνδρες και  
• >10 mg/dl σε γυναίκες.

• Ισχυρό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 
ουρικής αρθρίτιδας, τόφων, 
νεφροπάθειας ή νεφρολιθίασης

• Υπερουρικοζουρία >1100 mg/ ημ, 
καθώς σχετίζεται με αυξημένο κατά 50% 
κίνδυνο λίθων ουρικού. 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

ΟΤΑΝ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ>6 MG/DL 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

• Κλινική ή απεικονιστική παρουσία 
τόφων ή

• Συχνές κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας 
>2/ετος ή

• ΧΝΝ ≥στάδιο 2 (eGFR≤60) ή
• Λιθίαση ουρικού



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ 

• Φάρμακα που 
μειώνουν την 
παραγωγή ουρικού 
οξέος (αναστολείς 
Ξανθινο-
οξυρεδουκτάσης,XOR)

• Αλλοπουρινόλη

• Φεμπουξοστάτη

• Φάρμακα που 
αυξάνουν την 
αποβολή ουρικού 
οξέος από τους 
νεφρούς

• Προβενεσίδη (ΙΦΕΤ)

• Βενζοβρωμαρόνη
(δεν υπαρχει)

• Λοσαρτάνη



ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ
• Η Αλλοπουρινόλη μεταβολίζεται από την οξειδάση της 

ξανθίνης σε οξυπουρινόλη
• Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της αλλoπουρινόλης, 

εξάνθημα, λευκοπενία, γαστρεντερικά και σύνδρομο 
Stevens-Johnson, τοξική επιδερμόλυση είναι συχνότερα 
σε ασθενείς με XNN

• Έναρξη αγωγής με μικρές δόσεις και σταδιακή αύξηση 
βάσει αποτελέσματος.

• Ασθενείς με οποιοδήποτε βαθμό ΧΝΝ διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας από την αλλοπουρινόλη
γιατι η οξυπουρινόλη καθaιρεται κυρίως από τους 
νεφρούς.

• Κίνδυνος υπο-θεραπείας.



Stevens-Johnson syndrome



Σύνδρομο Υπερευαισθησίας στην 
Αλλοπουρινόλη

• 2% των χρηστών αναπτύσσουν δερματικό εξάνθημα
• Συχνότητα Υπερευαισθησίας 1 σε 260
• DRESS syndrome

– Drug Reaction, Eosinophilia, Systemic Symptoms
• 20% ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ!
• Θανατηφόρα τοξικότητα: αγγειίτις, εξάνθημα, 

ηωσινοφιλία, ηπατίτις, εκπτωση νεφρικής λειτουργ.
• Treatment: πρώιμη διάγνωση, διακοπή 

φαρμάκου, αγωγή
– Steroids, N-acetyl-cysteine, dialysis prn

MarkelA. IMAJ, 2005.
Terkeltaub RA, in Primer on the Rheumatic Disease, 13th ed. 2008. 37



•Η Φεβουξοστάτη μειώνει τα επίπεδα ουρικού οξέος στο ορό
(sUA) αναστέλλοντας εκλεκτικά την οξειδάση της ξανθίνης

NC
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CH3
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CH3

H3C

Allopurinol
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N

N
H

N

O
H

Febuxostat

Μη πουρινικός, εκλεκτικός 
αναστολέας της οξειδάσης της 

ξανθίνης.Πουρινικός, μη εκλεκτικός
αναστολέας της οξειδάσης της 

ξανθίνης

Φεβουξοστάτη



ΦΕΜΠΟΥΞΟΣΤΑΤΗ 
• Εκλεκτικός Αναστολέας XOR
• Εξαιρετικά Αποτελεσματική και ασφαλής
• Καλά ανεκτή σε όλα τα επίπεδα ΧΝΝ
• Δε χρειάζεται προσαρμογή της δόσης 

βάσει GFR.
• Δεν επηρρεάζει τη νεφρική λειτουργία



ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΦΕΜΠΟΥΞΟΣΤΑΤΗΣ

Η χορήγηση Φεμπουξοστάτης γίνεται ως εξής: 
• Δόση έναρξης 80mg και σε μη ανταπόκριση 
στα 120mg μετά δυο εβδομάδες. 
• Η αγωγή αρχίζει τουλάχιστον δυο εβδομάδες 
μετά την υποχώρηση της οξείας κρίσης 
ουρικής αρθρίτιδας και δεν διακόπτεται εάν 
υπάρξει νέα κρίση. 
• Ο πρώτος έλεγχος γίνεται σε δυο εβδομάδες. 



ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε:

• ηλικιωμένους
• άτομα με ήπια ηπατική ανεπάρκεια (συνιστώμενη δόση τα 80 

mg)
• άτομα με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία.

• Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για άτομα που 
λαμβάνουν: 

• κολχικίνη
• ινδομεθακίνη
• ναπροξένη
• υδροχλωροθειαζίδη
• δεσιπραμίνη ή λοιπά υποστρώματα του CYP2D6
• βαρφαρίνη



CONFIRMS TRIAL
Διπλή – τυφλή, τυχαιοποιημένη διάρκειας 26 εβδομάδων 

για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του 
Febuxostat (40mg/80mg) σε σύγκριση με την  

αλλοπουρινόλη (300mg/200mg) σε ενήλικες ασθενείς με 
υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα (n=2269)

* To 35% των ασθενών είχαν ήπια ή μέτρια νεφρική 
δυσλειτουργία

Becker M. Arthritis & Research, 2010 



ITT population: ασθενείς με sUA ≥8.0 mg/dl την ημέρα -4.

Μελέτη CONFIRMS :
Ποσοστό ασθενών με sUA <6.0 mg/dl

CrCl 30-89 ml/min
(ηπια και μέτρια )

CrCl >89 ml/min
(φυσιολογική)

**

†*

†*

50%
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37%
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42%
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(n=479) (n=278) (n=503) (n=253) (n=501) (n=254)
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Becker M. Arthritis & Research, 2010 



EXCEL (3 έτη παρακολούθησης)

Οι ασθενείς άλλαζαν  θεραπεία 
εάν η μέτρηση sUA >6.0 mg/dl

• Φεβουξοστάτη 80 mg σε
φεβουξοστάτη 120 mg: 22%
(141/649)

• Φεβουξοστάτη 120 mg σε 
αλλοπουρινόλη 300 mg:
8% (22/292)

• Αλλοπουρινόλη σε
φεβουξοστάτη 80 mg: 57% 
(82/145)
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μετά την αλλαγή 

Becker MA. J Rheumatol 2009; 
36:1273-82.

Αλλοπουρινόλη σε
φεβουξοστάτη



Η φεβουξοστάτη είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με νεφρική 
δυσλειτουργίαΜελέτη APEX (6 μήνες) σύγκριση Febuxostat με 

Αλλοπουρινόλη σε ασθενείς με ΧΝΝ:
κρεατινίνη ορού >1,5–2 ,  άτομα με sUA <6,0 mg/dl

Πληθυσμός με πρόθεση θεραπείας (ITT): άτομα με επίπεδο ουρικού στον ορό ≥8.mg/dl την ημέρα -2 
Schumacher HR, et al. Arthritis Rheum 2008; 59:1540-1548.
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*p≤0,05 όλες οι δόσεις 
φεβουξοστάτης έναντι 
αλλοπουρινόλης και 
εικονικού φαρμάκου

«η φεβουξοστάτη ήταν πιο αποτελεσματική

από την αλλοπουρινόλη στη μείωση και

διατήρηση των επίπεδων του ουρικού στον ορό

<6,0 mg/dl σε άτομα με υπερουριχαιμία και

ουρική αρθρίτιδα και ήπια έως μέτρια Χρόνια

Νεφρική Νόσο.»



• Conclusions
• Febuxostat (80 mg) lowered 24-hour urinary uric 

acid significantly more than allopurinol (300 mg) in 
stone formers with higher urinary uric acid 
excretion after 6 months of treatment. 

• There was no change in stone size or number 
over the 6-month period.



OΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η υπερουριχαιμία συσχετίζεται με παραδοσιακούς 

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου: μεταβολικό 
σύνδρομο, αντίσταση στην ινσουλίνη, παχυσαρκία, 
λιπώδες ήπαρ και ΧΝΝ.

• Η υπερουριχαιμία είναι ανεξάρτητος παράγων 
κινδύνου για Καρδιοαγγειακή Νόσο (ΣΝ, ΑΕΕ, ΑΥ, 
AF) καθώς και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

• Η αιτιολογική σχέση της υπερουριχαιμίας και της 
καρδιοαγγειακής νοσηρότητας δεν έχει 
τεκμηριωθεί.



ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Δεν έχει τεκμηριωθεί αν η 

πρώιμη θεραπεία της 

υπερουριχαιμίας μπορεί να 

μειώσει τον καρδιοαγγειακό 

κίνδυνο ή να επηρεάσει ευνοϊκά 

τη συν-νοσηρότητα.



• Δεν έχει τεκμηριωθεί αν η μείωση των επιπέδων του 
ουρικού οξέος στο αίμα μπορεί να λειτουργήσει 
προληπτικά για την αποφυγή της καρδιοαγγειακής 
νοσηρότητας.

• Σε αυτά τα πλαίσια η θεραπεία της ασυμπτωματικής
υπερουριχαιμίας δε συστήνεται πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν.

• Η Φεμπουξοστάτη είναι ασφαλής και αποτελεσματικότερη 
αγωγή σε σύγκριση με την αλλοπουρινόλη. 
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