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Ειςαγωγι: Η ρευματοειδισ αρκρίτιδα χαρακτθρίηεται από ςυςτθματικι χρόνια 
φλεγμονι , θ οποία αποτελεί πρόςκετο παράγοντα για τθν εκδιλωςθ 
καρδιαγγειακισ νόςου. 

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ: Η εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ των βιολογικών παραγόντων ςτουσ 

παράγοντεσ κινδφνου για καρδιαγγειακι νόςο ςε αςκενείσ με ρευματοειδι 

αρκρίτιδα. 

Μζκοδοι: Πρόκειται για μελζτθ παρατιρθςθσ με προοπτικό ςχεδιαςμό. 

Συμπεριελιφκθςαν αρχικά 31 αςκενείσ, οι οποίοι ελάμβαναν μθ βιολογικά 

DMARDS και 31 υγιείσ μάρτυρεσ. Κανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν είχε 

προθγοφμενο ιςτορικό καρδιαγγειακισ νόςου. Ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ, 

πραγματοποιικθκαν μετριςεισ τθσ ολικισ χολθςτερόλθσ, των τριγλυκεριδίων, τθσ 

HDL,τθσ LDL,τθσ απολιποπρωτεΐνθσ Α1(ApoA1),τθσ απολιποπρωτεΐνθσ Β(ApoB),τθσ 

λιποπρωτεΐνθσ α (L(p(a)),τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, τθσ ΤΚΕ, τθσ CRP,του DAS28 score 

κακώσ  και του πάχουσ ζςω-μζςου χιτώνα των καρωτίδων ΙΜΤ (υπερθχογραφικά). 

Σε μία υποομάδα 19 αςκενών ζγιναν ςυγκρίςεισ των λιπιδίων και του ΙΜΤ πριν και 3 

μινεσ μετά τθν ζναρξθ βιολογικοφ παράγοντα. 

Επιπρόςκετα, ςτθν πορεία τθσ μελζτθσ 35 αςκενείσ ςυγκρίκθκαν για τισ 

προθγοφμενεσ παραμζτρουσ όπωσ επίςθσ και για τον τίτλο αυτοαντιςωμάτων 

ζναντι τθσ οξειδωμζνθσ LDL πριν και μετά από 6 μινεσ κεραπείασ. 

Αποτελζςματα: Στθν ομάδα των αςκενών παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι 

αφξθςθ του  ΙΜΤ [0,9 (0,17) vs 0,6 (0,13) mm; p<0,001] ενώ δεν φάνθκε διαφορά 

ςτα λιπίδια μεταξφ των δφο ομάδων . Στθν υποομάδα των 19 αςκενών υπιρξε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ των επιπζδων HDL και ApoA1 [55,3(15,44) vs 

61,68(15,3) και 163,16(28,89) vs 173,11(29,65) αντίςτοιχα  p<0,05)]  με ςυνοδό 

πτώςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, τθσ ΤΚΕ και του DAS28 score. Έξι μινεσ μετά, για 35 

αςκενείσ τα αποτελζςματα ιταν παρόμοια με εξαίρεςθ τθν ςτατιςτικά ςθμαντικι 

πτώςθ του τίτλου των αυτοαντιςωμάτων ζναντι τθσ οξειδωμζνθσ 

LDL[0,132(0,042)vs0,190(0,056)p value <0,001]. 



Συμπζραςμα: Η μζτρθςθ IMT κατζδειξε πωσ οι αςκενείσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα 
είναι επιρρεπείσ ςτθν πρώιμθ ακθρωμάτωςθ και θ ζναρξθ βιολογικών παραγόντων 
φαίνεται να μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ιδθ από τουσ 3 πρώτουσ μινεσ 
μζςω τθσ αφξθςθσ HDL, τθν πτώςθ των φλεγμονωδών δεικτών αλλά και του τίτλου 
των αυτοαντιςωμάτων ζναντι των πιο ακθρογόνων μορίων τθσ LDL. 


