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Κιαζηθνί παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ  

Lindhardsen J et al. Ann Rheum Dis 2011 

Η ζπρλόηεηα ησλ θιαζηθώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ δελ 

θαίλεηαη λα δηαθέξεη κεηαμύ ΡΑ – γεληθνύ πιεζπζκνύ. 

Kramer HR et al. Arthritis Care & Res 2011 



Κάπληζκα θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο ζηε ΡΑ 

Harel-Meir M et al. (2007) Tobacco smoking and autoimmune rheumatic diseases 
Nat Clin Pract Rheumatol 3: 707–715 doi:10.1038/ncprheum0655 



Αξηεξηαθή ππέξηαζε (ΑΥ) θαη ΡΑ 

Αίηηα αξηεξηαθήο ππέξηαζεο 

 Ηιηθία >65 εηώλ 50% 

 Αλδξεο > Γπλαίθεο 

 Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ππέξηαζεο 

 Κάπληζκα   

 Παρπζαξθία  

 Απνπζία άζθεζεο 

 Stress 

 Γίαηηα πινύζηα ζε αιάηη, θαθέο, αιθνόι 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή (DMARDs, NSAIDs, θνξηηθνεηδή) 

To 20-35% ησλ αζζελώλ 
κε ΡΑ ειέγρεη επαξθώο 
ηελ ΑΤ  

Panulas VF, et al,. Rheumatology 2008 Sep;47(9):1286-98 



Παρπζαξθία θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο ζηε ΡΑ 

Μειέηε cross-sectional 
κε 378 αζζελείο κε ΡΑ 
ην ΒΜΙ ζρεηηδόηαλ κε 
ηελ ππέξηαζε, ρακειή 
HDL θαη ην κεηαβνιηθό 
ζύλδξνκν, αλεμάξηεηα 
από ην θύιν, ηελ 
ειηθία, ην θάπληζκα, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΡΑ 
θαη ηε ρξήζε 
θαξκάθωλ γηα ηα 
θαξδηαγγεηαθά 
λνζήκαηα 

Ann Rheum Dis 2009;68:242–245 



Παρπζαξθία θαη ΡΑ 

Η παρπζαξθία ζηε ΡΑ ζρεηίδεηαη κε: 

 

 Δλεξγόηεηα ηεο λόζνπ 

 Γνκηθέο βιάβεο 

 Λεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα – πνηόηεηα δσήο 

 Δπηβίσζε  

Van den Berg MH. J Clin Rheumatol. 2007;13:181-6 

Metsios GS. Eur. J. Cardiovasc Prev. Rehabil 2009;16:188-94 



ΡΑ – αθθρξώδεο Γηαβήηεο  

• Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο είλαη ζαθήο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα CVD 
λόζν  

• Ιζρπξά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηίδνπλ ηε ΡA θαη αληίζηαζε 
ζηελ ηλζνπιίλε 

• Γελ έρεη βξεζεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ θαξδηαγγεηαθή 
λόζν 

• ηε κειέηε QUEST-RA, ν Γ είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ 
αιιά κόλν γηα ΑΔΔ  

 
Γεδνκέλσλ ησλ αληηθξνπόκελσλ ζηνηρείσλ, ν εηήζηνο έιεγρνο ηεο 
Hb A1c ζε αζζελείο κε ελεξγό ΡΑ θαη ρξόληα ιήςε ζηεξνεηδώλ 
θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλνο. Ο ζεξαπεπηηθόο ζηόρνο γηα ην ζαθραξώδε 
δηαβήηε, ζα πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. 
 
 



ωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ΡΑ 

Οη αζζελείο κε ΡΑ : 

 

 Ληγόηεξν δξαζηήξηνη ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 Παξνπζηάδνπλ ρεηξόηεξν ιηπηδαηκηθό πξνθίι 

 Τςειή ΑΠ 

 Παρπζαξθία 

Van den Berg MH. J Clin Rheumatol. 2007;13:181-6 

Metsios GS. Eur. J. Cardiovasc Prev. Rehabil 2009;16:188-94 



ωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ΡΑ 

Kasapis C. J. Amm. Coll. Cardiol.2005 May;17;45 (10)1563-9 

Αεξνβηθή άζθεζε: 

 

 20-30 min/day 2-3 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

 Απώιεηα βάξνπο 

 Άπμεζε ηεο HDL-C 



ωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ΡΑ 

Ann. Rheum. Dis. July 31, 2013 . 



Ληπηδαηκηθό πξνθίι:   

 Διάηησζε ή θπζηνινγηθέο ηηκέο ησλ TRG θαη LDL  

 Διάηησζε ηεο HDL θαη TC 

 Αύμεζε παξαγσγήο ηεο Lp (α) 

ΡΑ θαη δπζιηπηδαηκία (Ι) 

Situnayake DR, Kitas G. Ann Rheum Dis 1997;56:341-2  



Ληπηδαηκηθό πξνθίι:   

 Έμαξζε ηεο λόζνπ 

 Σξνπνπνίεζε (νμείδσζε) ησλ ιηπνπξσηετλώλ 

 Παξνπζία IL-1 θαη TNFα (ειάηησζε ηεο LPL) 

ΡΑ θαη δπζιηπηδαηκία (ΙI) 

Situnayake DR, Kitas G. Ann Rheum Dis 1997;56:341-2  



Mεηαβνιή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι 

Modified from Choy E et al. Ann Rheum Dis 2009 



Mεηαβνιή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι 

 

 Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε (αλνζνηξνπνπνίεζε) 

 ηαηίλεο 



  Οη ζηαηίλεο αλαπηύρζεθαλ κε ζθνπό: 

 Σε βειηίσζε ηεο δπζιηπηδαηκίαο 

 Σελ ειάηησζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ  

 Σελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξόιεςε θαη ειάηησζε ηεο 

ζλεζηκόηεηαο από ηα λνζήκαηα απηά 

ηαηίλεο 



Γξάζε ηωλ ζηαηηλώλ (I) 

1.  Μεηαβνιηζκόο ησλ ιηπνπξσηετλώλ 

2.  Αληηθιεγκνλώδεο δξάζε  

3.  Αληηζξνκβσηηθή δξάζε 

4.  Βειηίσζε ηεο ράιαζεο θαη δηαζηαιηηθόηεηαο ηεο 

ελδνζειηαθήο ζηνηβάδαο  

5.  Διάηησζε ησλ επηπέδσλ ηεο hCRP θαη άιισλ δεηθηώλ 

(CD40)  

Zhou Q, Liao JK.Curr Pharm Des. 2009; 15(5):467-78. 



Γξάζε ζην ελδνζήιην 

1.  Βειηίσζε ηεο δηαζηαιηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ράιαζεο ηνπ 

ελδνζειίνπ  

2.  Άκεζε πξνζηαζία ζην ελδνζήιην: 

•  Διάηησζε παξαγσγήο ηεο ΔΣ-1 

•  Διάηησζε ηεο oxLDL 

•  Μείσζε ηεο παξαγσγήο θπηηαξνθηλώλ ζην αξηεξηαθό 

ηνίρσκα 

•  Διάηησζε ηεο δξάζεο ησλ πξνζθνιιεηηθώλ κνξίσλ 

Liao JK.Curr Opin Lipidol. 2005 Dec; 16(6):624-9. 



Γξάζε ζηελ αζεξωκαηηθή πιάθα 

1.  Μείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ έζσ ρηηώλα – ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πιάθαο 

2.  Μείσζε ηεο παξαγσγήο πξσηεαζώλ από ηα καθξνθάγα 

3.  Πξνθαινύλ απόπησζε ησλ ΛΜΚ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πιάθαο 

4.  Αλαζηέιινπλ ηνπο απμεηηθνύο παξάγνληεο πνπ δηεγείξνπλ 

ηνλ πνι/ζκν ησλ θπηηάξσλ ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο 

Liao JK, Laufs U.Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2005; 45:89-118. 



Πιεηνηξόπνο δξάζε ηωλ ζηαηίλωλ 



IL-1 
IL-6 
TNFα 
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ΜΦ 
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p56Lck 

ηαηίλεο θαη αλνζνηξνπνπνίεζε (Ι) 

Καηαζηέινπλ ηελ IFN-γ, επέγνπλ ηελ έθθξαζε MCH II αληηγόλωλ,  θαη ζπλδηεγεξηηθώλ κνξίωλ 
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ηαηίλεο ζηε ΡΑ 



ηαηίλεο ζηε ΡΑ 



ηαηίλεο ζηε ΡΑ 



• Lipid alterations 

• DAS28 

• ESR 

• CRP 

 



• Η ζηκβαζηαηίλε ειαηηώλεη ην θιεγκνλώδεο θνξηίν θαη 

βειηηώλεη ηελ αξζξίηηδα ζηε ΡΑ ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

ιήςε DMARDs. 

• Καιό πξνθίι αζθάιεηαο. 

• Βειηίσζε ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι ζε αζζελείο κε ΡΑ 

• Διάηησζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ. 



TARA Trial  



• Γηπιή ηπθιή κειέηε  

• 116 αζζελείο κε ΡΑ πνπ ιάκβαλαλ DMARDs 

• Atrovastatin 40mg vs Placebo 

• DAS28 

• ESR 

• CRP 

 

TARA Trial  



• Η αηξνβαζηαηίλε ειαηηώλεη ην θιεγκνλώδεο θνξηίν θαη 

βειηηώλεη ηελ αξζξίηηδα ζηε ΡΑ αλεμάξηεηα από ηε 

ζεξαπεία κε DMARDs. 

TARA Trial - πκπεξάζκαηα  



IDEAL Trial  



• Από ηνπο 8888 αζζελείο κε (ΔΜ) - 87 κε ΡΑ  

• Atrovastatin 80mg – Simvastatin 20-40mg 

• Παξαθνινύζεζε γηα 4.8 ρξόληα 

• Έκθαζε ζηελ αιιαγή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι 

 

IDEAL Trial  



IDEAL Trial - πκπεξάζκαηα  

•   Οη αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα κε πξνεγεζέλ 

(ΔΜ) παξνπζηάδνπλ ππνιηπηδαηκηθή δξάζε θαη παξόκνηα 

πνζνζηά θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ, όπσο απηά ησλ 

αζζελώλ ρσξίο ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. 

 

•   Οη αζζελείο κε ΡΑ είραλ ρακειόηεξα επίπεδα νιηθήο 

ρνιεζηεξόιεο θαηά ηελ έλαξμε  ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο 

ρσξίο RA. 



IDEAL Study  



IDEAL Study  

• Από ηνπο 18889 αζζελείο 

• 199 ΡΑ, 46 Α, 35 ΨΑ  

• Atrovastatin 80mg – Simvastatin 20-40mg 

• Παξαθνινύζεζε γηα 5 ρξόληα 

• Έκθαζε ζηελ αιιαγή ηνπ ιηπηδαηκηθνύ πξνθίι 

 



IDEAL Study - πκπεξάζκαηα  

•   Οη αζζελείο κε ή ρσξίο θιεγκνλώδεο λόζν 

παξνπζηάδνπλ ππνιηπηδαηκηθή δξάζε κε ηε ρξήζε ζηαηίλεο 

θαη ειάηησζε ηνπ θαξδηαγγεηαθώλ θηλδύλνπ. 



ΡΑ: Γηαθνπή ζηαηηλώλ - Θλεζηκόηεηα  

De Vera MA et al. Arthritis Care & Res.΄64(6)809–816, 2012 



ΡΑ – δπζιηπηδαηκία  

• Παξά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζε αζζελείο 
κε ΡΑ 

 

• Ο επηπνιαζκόο ηεο δπζιηπηδαηκίαο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη 
ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ ΡΑ αζζελώλ θαη ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ  

 

• Σα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ κπνξεί λα κεηαβιεζνύλ αλάινγα κε ηελ 
ελεξγόηεηα ηεο ΡΑ (αληηθξνπόκελεο κειέηεο) 

 

• Η πιεηνλόηεηα κειεηώλ δείρλνπλ κείσζε ηνπ CVD θηλδύλνπ κε ηε 
ρξήζε ζηαηηλώλ  

 

 πζηήλεηαη εηήζηνο έιεγρνο ηνπ πξνθίι ηωλ ιηπηδίωλ θαη 
πξνζήιωζε ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζεξαπείαο πνπ 
ηζρύνπλ ζην γεληθό πιεζπζκό. 
 

 



Risk Factor Model 

Atherosclerosis CVD 

ΡΑ θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο 

Traditional  
Risk Factors 

Inflammatory 
 Marker 

Dyslipidemia 



ΡΑ - εθηίκεζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

Conroy R et al. Eur Heart J 2003;24:987-1003 



ΡΑ - εθηίκεζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

https://escol.escardio.org/Heartscore3/default.aspx?model=Greece 



ΡΑ - εθηίκεζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 



ΡΑ - εθηίκεζε θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

   Ο πνιιαπιαζηαζηήο 1.5 ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε ΡΑ, πνπ 

πιεξνύλ 2 από ηα παξαθάησ 3 θξηηήξηα: 

1. Γηάξθεηα λόζνπ > 10 ρξόληα 

2. RF (+), ή/θαη Anti-CCP (+) 

3. Δμσαξζξηθέο εθδειώζεηο 

Ann Rheum Dis 2010. 69: 325-331 



πζηάζεηο EULAR γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή 
λόζν ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη ηηο 

άιιεο αξζξίηηδεο 

Ann Rheum Dis 2010. 69: 325-331 



ύζηαζε 1 

    Η ΡΑ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαηάζηαζε ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθή 

λόζν. Σν ίδην ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξείηαη, γηα ηελ 

Α θαη ηελ ΦΑ, αλ θαη ππάξρνπλ αθόκε πεξηνξηζκέλεο 

ελδείμεηο. Ο απμεκέλνο θίλδπλνο θαίλεηαη λα νθείιεηαη 

θαη ζην κεγαιύηεξν επηπνιαζκό ησλ θιαζηθώλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη ζην απμεκέλν θιεγκνλώδεο 

θνξηίν. 



ύζηαζε 2 

   Ο έιεγρνο ηεο ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο 
θαξδηαγγεηαθήο ζλεζηκόηεηαο. 



ύζηαζε 3 

   πλίζηαηαη εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

κε ηε ρξήζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ γηα όινπο 

ηνπο αζζελείο κε ΡΑ θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

εηεζίσο γηα όινπο ηνπο αζζελείο κε Α ή ΦΑ. Η 

εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζεξαπεία. 



ύζηαζε 4 

   Σα κνληέια εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκόδνληαη γηα αζζελείο κε ΡΑ κε ηελ εηζαγσγή 

ζπληειεζηή πξνζαύμεζεο 1.5. Ο ζπληειεζηήο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, όηαλ ν αζζελήο κε ΡΑ 

έρεη ηνπιάρηζην 2 από ηα αθόινπζα 3 θξηηήξηα: 

– Γηάξθεηα λόζνπ > 10 έηε 

– RF (+) ή αληη-CCP 

– Παξνπζία εμσαξζξηθώλ εθδειώζεσλ 

 



ύζηαζε 5 

   Ο αζεξσκαηηθόο ιόγνο TCHO/HDL-C ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππόςε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν 
βαζκνλόκεζεο (SCORE). 



ύζηαζε 6 

   Παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 



ύζηαζε 7 

   Οη ζηαηίλεο, νη α-ΜΔΑ θαη/ή νη ΑΣΙΙ απνθιεηζηέο 
είλαη νη πξνηηκώκελεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ράξε 
ζηηο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηέο ηνπο. 



ύζηαζε 8 

   Ο ξόινο ησλ COX-2 αλαζηνιέσλ θαη ησλ 
πεξηζζόηεξσλ NSAID’s ζηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 
δελ είλαη επαξθώο ηεθκεξησκέλνο θαη ρξεηάδεηαη 
πεξαηηέξσ έξεπλα.  

   Θα πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί θαηά ηε 
ρνξήγεζε ηνπο, ζε αζζελείο κε ηεθκεξησκέλε 
θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη/ή παξνπζία θαξδηαγγεηαθώλ 
παξαγόλησλ θηλδύλνπ. 



ύζηαζε 9 

   Υξεζηκνπνηνύκε ηα θνξηηθνζηεξνεηδή ζηηο 

ρακειόηεξεο δπλαηέο δόζεηο (<7.5 mg/day) 
γηα ην κηθξόηεξν δπλαηό δηάζηεκα (<1-2 έηε) 



ύζηαζε 10 

 πζηήζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο 



 Η ΡΑ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 

(Υ 1.5), παξόκνην κε ην Γ. 

 

 Η πξόιεςε/ζεξαπεία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξώηκε θαη επηζεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ θιαζηθώλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ, ηαπηόρξνλα κε ηελ 

θαηαζηνιή/αλνζνηξνπνπνίεζε ηεο ΡΑ.  

 

 Υξεηάδνληαη καθξνρξόληεο κειέηεο γηα λα απνδείμνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

 πκπέξαζκα 




