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• Η ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα είλαη έλα ρξόλην θιεγκνλώδεο 

λόζεκα πνπ πξνζβάιιεη ην 1% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνύ 

παγθνζκίσο. 

• Πξνζβάιιεη δηάθνξνπο ηζηνύο θαη όξγαλα θαη ζπλδπάδεηαη 

κε απμεκέλε ζλεηόηεηα πνπ θαηά θύξην ιόγν νθείιεηαη ζε 

πξώηκε αζεξσκαηηθή λόζν. 

Ann Rheum Dis 2002; 61:955-956. 

Circulation 2003; 107:1303-1307. 

Clin Exp Rheumatol 1995; 13:149-153. 

Arthritis Rheum 1993; 36:1045-1053. 



• ε 17 κειέηεο παξαηήξεζεο έρεη δεηρζεί όηη ην πξνζδόθηκν 

επηβίσζεο κεηώλεηαη θαηά 3 έσο 18 έηε ζε αζζελείο κε ΡΑ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ζπλνιηθή αύμεζε ηεο ζλεηόηεηαο θαηά  70% 

ζε απηνύο ηνπο αζζελείο.  

• Καηά ζπλέπεηα ε πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε ΡΑ είλαη 

παξόκνηα εθείλεο ησλ αζζελώλ κε ηξηαγγεηαθή ζηεθαληαία 

λόζν ή κε ιέκθσκα Hodgkin ζηαδίνπ IV.  

• Η θαξδηαγγεηαθή λόζνο ζπλεηζθέξεη ζε πνζνζηό 30-50% ζηελ 

απμεκέλε ζλεηόηεηα ησλ αζζελώλ κε ΡΑ ελώ ηα ΑΕΕ 

απνηεινύλ ην δεύηεξν ζε ζεηξά αίηην ησλ παξαπάλσ αζζελώλ. 

•  Είλαη αμηνζεκείσην θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ όηη ε δηόξζσζε 

σο πξνο θιαζζηθνύο παξάγνληεο ζηεθαληαίαο λόζνπ ειάρηζηα 

κεηώλεη ην ζπλνιηθό θίλδπλν ζαλάηνπ (OR από 3,96 ζε 3,17). 

 
Circulation 2003;108;2957-2963 



Rochester Minnesota study 
Gabriel et al, Arthritis and Rheumatism 2003 

Επηβίσζε ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

  

Οη αζζελείς κε ρεσκαηοεηδή 
αρζρίηηδα εκθαλίδοσλ κηθρόηερε 
επηβίφζε ζε ζτέζε κε ηο γεληθό 
πιεζσζκό 



Η ρεσκαηοεηδής αρζρίηηδα ταραθηερίδεηαη από σκελίηηδα 
(Synovitis) θαη δηάβρωζε/θαηαζηροθή ηωλ αρζρώζεωλ 
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ζσκκεηέτοσλ ζηε δηαδηθαζία ηες προβοιής ηωλ αρζρώζεωλ 

θαη ηζηώλ γεληθόηερα 

B cell 

T cell 

Antigen- 
presenting 

cells 

B cell or 
macrophage 

Synoviocytes 

Pannus 

Articular 
cartilage 

Production of collagenase and other 
neutral proteases 

IL-1 and 
TNF- Chondrocytes 

Rheumatoid 
factors 

Soluble factors  
and direct  
cell–cell  
contact 

Immune complexes 
Bacterial products 
IL-1, TNF-, etc 

Macrophage 

IL-1 

Arend W. Semin Arthritis Rheum. 2001;30(suppl 2):1-6. 



Ελεργοποηεί ηα 
κολοθύηηαρα / 

καθροθάγα 

Ελεργοποηεί ηα 
τολδροθύηηαρα  

Επάγεη 
ποιιαπιαζηαζκό ηωλ 

ηλοβιαζηώλ 

Ελεργοποηεί ηοσς  
οζηεοθιάζηες 

Φιεγκολή Δεκηοσργία pannus  
ζηολ αρζρηθό σκέλα 

Αποδόκεζε 
τόλδροσ 

Απορρόθεζε 
οζηού 

IL-1 
TNF-a 

Η IL-1 θαη ο TNF-a δηαδρακαηίδοσλ θεληρηθό ρόιο ζηε 
θιεγκολώδε θαη δηαβρωηηθή δηεργαζία ηες ΡΑ 





N Engl J Med 1999; 340:115-126 



• Η αζεξσκαηηθή λόζνο επί ζεηξά εηώλ ζεσξήζεθε όηη 

πξνθαιείηαη από ζπλάζξνηζε ιηπηδίσλ εληόο ηνπ 

αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο, σζηόζν θαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία 

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ εθδήισζε ηεο είλαη πνιύ πην 

ζύλζεηε.  

• Πξάγκαηη, παξά ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο, ηελ 

πηνζέηεζε πγηεηλνδηαηηεηηθώλ κέηξσλ θαη ρνξήγεζε 

ππνιηπηδαηκηθώλ θαξκάθσλ νη θαξδηαγγεηαθνί λόζνη 

εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο.  

• Από εθηεηακέλε έξεπλα, θαίλεηαη όηη ε αζεξσκαηηθή λόζνο 

είλαη ην απνηέιεζκα ελόο ‘θαηαξξάθηε’ αληηδξάζεσλ νη 

νπνίεο ζπλνπηηθά αληαλαθινύλ κία θιεγκνλώδε λόζν.  

Ross R. N Engl J Med 1999;340:115-126. 



Η αζερωκαηηθή λόζος ζε ζτέζε κε άιιες τρόληες 

θιεγκολώδεης λόζοσς 

• Οη θπηηαξηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ αζεξσκαηηθή λόζν 

νπζηαζηηθά δελ δηαθέξνπλ από εθείλεο πνπ παξαηεξνύληαη ζε 

ρξόληα θιεγκνλώδε λνζήκαηα όπσο θίξξσζε ήπαηνο, 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ζπεηξακαηνζθιήξπλζε, πλεπκνληθή 

ίλσζε θαη ρξόληα παγθξεαηίηηδα.  

• Η απάληεζε ησλ ηζηώλ ή νξγάλσλ εμαξηάηαη από ηελ 

θπηηαξηθή ηνπ δνκή θαη αξρηηεθηνληθή, ηελ αηκαηηθή θαη 

ιεκθηθή ηνπ θπθινθνξία θαη ηελ θύζε ηνπ γελεζηνπξγνύ 

εξεζίζκαηνο. 

• Έηζη νη θπηηαξηθέο απαληήζεηο ζηηο αξηεξίεο (αζεξσκαηηθή 

λόζνο), ήπαξ (θίξξσζε), αξζξώζεηο (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηο), 

λεθξνύο (ζπεηξακαηνζθιήξπλζε), πλεύκνλεο (πλεπκνληθή 

ίλσζε) θαη πάγθξεαο (παγθξεαηίηηο) είλαη παξόκνηεο  παξόηη 

κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ηζηό θαη όξγαλν.    



Χαραθηερηζηηθά αζερωκαηηθής λόζοσ θαη άιιωλ τρόληωλ 

θιεγκολωδώλ λόζωλ.  

Ross R. N Engl J Med 1999;340:115-126. 



Γελεηηθή 
προδηάζεζε 

Κιαζηθοί 
παράγοληες 
θηλδύλοσ 

Φιεγκολή 

Φιεγκολή θαη θαρδηαγγεηαθό ζύζηεκα 



Circulation 1999;100;2124-2126 



 





 



 

Circulation 2003;108;2957-2963 



ΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΟ 



Avina-Zubieta et al, Arthritis 
Rheum 2008 

Δείθηες ζλεζηκόηεηας ~1.6 

Μεηααλάιπζε 24 κειεηώλ θαξδηαγγεηαθήο 

ζλεηόηεηαο αζζελώλ κε ΡΑ  



Πάζεζε Σστλόηεηα 

Περικαρδίηιδα Αναθερόμενο ποζοζηό έως 50% 

Μσοκαρδίηιδα/Μσοκαρδιοπάθεια Έως 30% 

Βαλβιδική νόζος 1-2% 

Σηεθαληαία λόζος 20-50% 

Πνεσμονική σπέρηαζη Η ακριβής επίπηωζη δεν είναι 

γνωζηή 

πρλόηεηα θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ ζε 

αζζελείο κε ΡΑ 



ΡΑ: ηζνδύλακν ζηεθαληαίαο λόζνπ ? 

Peters et al, Arthritis and Rheumatism 2009 

Δ ηύποσ 2 ΡΑ 

Επηπνιαζκόο 4-6 % ~ 1% 

Κίλδπλνο ηζραηκίαο x 2-3 x 2 

ησπεξή ηζραηκία 20-30% 20% 

Πξώηκνο ζάλαηνο 10-15 έηε 10-15 έηε 

Θάλαηνο από θαξδηαγγεηαθό 

λόζεκα 

50% 30-50% 





Κιηληθά ζησπεξή ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα ζηε 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

Maradit-Kremers et al, Arthritis and Rheumatism 2005 

Οη αζζελείς κε ρεσκαηοεηδή αρζρίηηδα 
έτοσλ συειόηερε επίπηφζε 

ζηφπερού εκθράγκαηος ζηεζάγτες  
θαη αηθληδίοσ ζαλάηοσ ζε ζτέζε κε ηο 

γεληθό πιεζσζκό 



Ann Rheum Dis 2007;66:263–266 

http://ard.bmj.com/content/70/3.cover-expansion


 



Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ζπκθνξεηηθή 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Nicola et al, Arthritis and Rheumatism 2005 



Νεώηεροη δείθηες θαρδηαγγεηαθού 
θηλδύλοσ 



Δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ησλ 

αξηεξηώλ ζε ΡΑ θαη Δ 

Stamatelopoulos et al, Arteriosclerosis, Thrombosis and Vasc. Biology 2009 



Δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ησλ αξηεξηώλ 

Vlachopoulos C. J Am Coll Cardiol 2010 

12,373 pts / mean FU 7.3 yrs 

ARTERIAL STIFFNESS: Relative Risk: 2.23 / 2.19 / 2.08 



 

Arth Rheum 2003;48:72–80. 



 





Stamatelopoulos KS et al. Subclinical peripheral arterial disease in rheumatoid 

arthritis. 

Atherosclerosis 2010;212:305-9. 

• 80 αζζελείο κε ΡΑ ρσξίο εκθαλή θαξδηαγγεηαθή λόζν ή 

δηαβήηε θαη 80 θαηλνκεληθά πγηείο αληηζηνίρνπ ειηθίαο 

θύινπ θαη παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λόζν. 

• Σν πάρνο ηνπ έζσ κέζν ρηηώλα ζηε κεξηαία αξηεξία θαη ε 

παξνπζία αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ ήηαλ ζεκαληηθά 

ζπρλόηεξα ζηνπο αζζελείο κε ΡΑ (p=0,001 θαη 0,008, 

αληίζηνηρα). 

• Οη αζεξσκηηθέο πιάθεο ζηηο κεξηαίεο ήηαλ ιηγόηεξν 

ζπρλέο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηηο θαξσηίδεο ζηνπο 

πάζρνληεο από ΡΑ (22,5% έλαληη 45% αληίζηνηρα, 

p=0,003. 

• πκπεξαζκαηηθά ε πεξηθεξηθή αζεξσκάησζε ήηαλ 

πεξηζζόηεξν ζπρλέο ζε αζζελείο κε ΡΑ ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ.  

http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219150


ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ RΑ ΚΑΙ CV ΚΙΝΔΤΝΟ:  

ΜΑΦ 



Drug IRR (serious CV 

disease) 

IRR (serious CV 

disease/death) 

Naproxen 0.88 0.91 

Ibuprofen 1.18 1.14 

Diclofenac  1.27 1.38 

Celecoxib 1.03 0.99 

Rofecoxib  1.19 1.07 

Incidence rate ratios (IRRs) for serious CV disease or 

serious CV disease and death for users of various NSAIDs 

vs non-NSAID users  

Ray WA et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2009; 2:155-163. 



• ε κία κειέηε ζε αζζελείο κε ΡΑ δηαπηζηώζεθε όηη νη 

αζζελείο ππό λαπξνμέλε είραλ κεγαιύηεξν  πξνζδόθηκν 

επηβίσζεο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ ειάκβαλαλ 

ξνθεθνμίκπε (εμαίξεζε απνηέιεζαλ νη αζζελείο ρακεινύ 

θηλδύλνπ γηα ζηεθαληαία λόζν θαη εθείλνη ζε πςειό 

θίλδπλν αηκνξξαγίαο πεπηηθνύ).  

• Είλαη ελδηαθέξνλ όηη ν θίλδπλνο εκθξάγκαηνο ηδηαίηεξα ζε 

αζζελείο κε ΡΑ ήηαλ ακειεηένο ζηε θάζε ηεο ρξόληαο 

ιήςεο ησλ NSAIDS θαη κέγηζηνο ζε εθείλνπο πνπ είραλ 

δηαθόςεη ηε ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ από 2 εβδνκάδεο.  

• Σν παξαπάλσ εύξεκα ζπλεγνξεί όηη ηα NSAIDS κεηώλνπλ 

ηνλ θίλδπλν ΜΙ θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζε ηνπο 

(πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε?) θαη όηη ε απόηνκε δηαθνπή 

ηνπο κεηά από καθξνρξόληα ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη.  

Am J Med 2004; 116:621-629. 

Arch Intern Med 2004; 164:2472-2476. 
 



ΚΟΡΣΙΚΟΣΕΡΟΕΙΔΗ 

• Ωο γλσζηό ε ρξόληα ρνξήγεζε 

θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπλδπάδεηαη κε 

δπζιηπηδαηκία, αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη 

δπζαλεμία ζηε γιπθόδε πνπ απνηεινύλ 

γλσζηνύο πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο 

αζεξσκαηηθήο λόζνπ.   



• Ωζηόζν εάλ ηα θνξηηθνζηεξνεηδή ζπλπζθέξνπλ ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο αζεξσκαηηθήο λόζνπ ζε αζζελείο κε ΡΑ 

απνηειέη αληηθέηκελν δηρνγλσκίαο. 

• Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ κεγαιύηεξν 

επηπνιαζκό θαξσηηδηθώλ πιαθώλ θαη απμεκέλε 

αξηεξηαθή ζθιεξία ζε αζζελείο κε ΡΑ θαη ρξόληα ιήςε 

θνξηηθνζηεξνεηδώλ  θαη άιιεο ζηνλ αληίπνδα ζηηο νπνίεο 

δελ δηαπηζηώζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ ζπλνιηθήο δόζεο 

θνξηηθνζηεξνεηδώλ θαη θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ ζε 

καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε.   



 



 



Anti TNF Anti B cell 
(Rituximab) 

IL 1 RA 
(Anakinra) 

Anti T cell 
(Abatacept) 

BIOLOGIC 

DMARDS 

(Disease-modifying antirheumatic drugs)    

Anti IL 6 R  
(Tocilizumab) 

-Infliximab 

-adalimunab 

-certolizumab 

  pegol 

-golimumab 

-etanercept 

NON BIOLOGIC 

Methotrexate Leflunomide Cyclosporine 



Αληί TNF θάξκαθα 

[infliximab (Remicade), adalimunab (Humira), certolizumab 

pegol (Cimzia), golimumab (Simponi), etsnercept (Enbrel)].  

• Ερνπλ ζύκπινθεο θαη ακθηιεγόκελεο δξάζεηο ζην 
θαξδηαγγεηαθό νη νπνίεο θαίλεηαη όηη εμαξηώληαη 
θαη από ηηο επί κέξνπο νπζίεο κε ηελ θαζεκία από 
απηέο λα έρεη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζε ελδνζήιην 
ιεία κπηθά θύηηαξα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 
αγγείσλ.  



Ann Rheum Dis 2005; 64:303-305. 

Arthritis Rheum 2004; 51:447-450. 

Atherosclerosis 2004; 177:113-118. 

Circulation 2006;114:1185-1192. 

 

• ε όηη αθνξά ζηηο επεξγεηηθέο ηνπο δξάζεηο θαίλεηαη 

όηη βειηηώλνπλ ηεο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

απμάλνπλ ηελ HDL, έρνπλ αληηαζεξσκαηηθή δξάζε θαη 

βειηηώλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ελδνζειίνπ 

(FMD) -κε ηελ ηειεπηαία σζηόζν δξάζε λα είλαη 

παξνδηθή- θαη ηηο ειαζηηθέο ηδηόηεηεο ηεο ανξηήο.  

 



• ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη 

ζρεηίδνληαη ηελ εκθάληζε δηαζηνιηθήο 

θαξδηαθήο αλεπάξθεηα θαη αλαζηέιινπλ ηελ 

αλάπηπμε παξάπιεπξνπ θπθινθνξίαο 

Ann Rheum Dis 2005; 64:303-305. 

Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 289:H1497-H1505. 



• Σα DMARDS ζπλνιηθά ζαλ νκάδα ζεσξνύληαη αζθαιή 

θάξκαθα γηα ην θαξδηαγγεηαθό.  

• ηε κεγαιύηεξε πξννπηηθή κειέηε επί 1.240 αζζελώλ ην 

κόλν θάξκαθν πνπ έδεημε κείσζε ηεο ζλεηόηεηαο ήηαλ ε 

κεζνηξεμάηε (HR= 0,3 γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή ζλεηόηεηα 

θαη 0,6 γηα ηε κε θαξδηαγγεηαθή.  

• Σα ππόινηπα DMARDS δελ έδεημαλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε ζλεηόηεηα.  

Lancet 2002;359:1173-7. 

 



 
The cohort included 107,908 subjects  
(average age 54 years at cohort entry) 

Conclusion: DMARD use is associated with a 
reduction in AMI risk in patients with RA.  



 

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/vol50/issue4/index.dtl


Methotrexate 

• Φαίλεηαη όηη ε κεζνηξεμάηε δξα επλντθά ζηελ πξόιεςε 
θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή 
αξζξίηηδα (εηδηθά ρνξεγνύκελεο ζε ρακειέο ή κεζαίεο δόζεηο) 
ελώ ε ζπγρνξήγεζε θπιιηθνύ νμένο ζπλδπάδεηαη κε 
πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ. 

• ε ζρεηηθή κειέηε ε κεζνηξεμάηε ζπλδπάζηεθε κε ζεκαληηθά 
ρακειόηεξν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ όηαλ νη 
αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ ην θάξκαθν ζπγθξίζεθαλ κε 
αζζελείο νη νπνίνη έιαβαλ DMARDs (odds ratio 0.16).  

J Am Acad Dermatol 2005; 52:262-267. 
Arthritis Rheum 2005; 52:S704. 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΗ ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΝΟΟ 

 

Lekakis J. ESC Congress 2010  



ύγτρολε αληηκεηώπηζε ηες 
ρεσκαηοεηδούς αρζρίηηδας 

Επηζεηηθή 
αληηκεηώπηζε 

θιεγκολής 

Εληαηηθή 
αληηκεηώπηζε 
παραδοζηαθώλ 

παραγόληωλ 
θηλδύλοσ 

• CRP < 5 
• DAS28 (Disease 

Activity Score 
Calculator for 

Rheumatoid 
Arthritis) <1.2 

• Υποιηπηδαηκηθά θάρκαθα 
• Μείωζε ηες αρηερηαθής 

πίεζες 
• Ρύζκηζε ηες γισθόδες 

Αιιαγές ζηολ ηρόπο 
δωής 

• Υγηεηλή δηαηροθή 
• ωκαηηθή δραζηερηόηεηα 

• Δηαθοπή θαπλίζκαηος 
• Έιεγτος ζωκαηηθού βάροσς 

 
 



Οη 10 ζπζηάζεηο γηα αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηε ΡΑ 

EULAR European League Against Rheumatism consensus guidelines, Ann Rheum Dis 2010 



πκπεξάζκαηα 

• Η θιεγκνλή απνηειεί ηνλ θύξην άμνλα κέζσ ηνπ νπνίνπ 
πξνάγεηαη ε αζεξσκάησζε ζε αζζελείο κε ΡΑ 

• Η ΡΑ ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ 
θηλδύλνπ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηζνδύλακν 
ζηεθαληαίαο λόζνπ. 

• Εηήζηνο (ή ζπρλόηεξα θαηά πεξίπησζε) έιεγρνο θαξδηαγγεηαθώλ 
παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα όινπο ηνπο αζζελείο. Επαλάιεςε ηνπ 
ειέγρνπ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αγσγήο. 

• Αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ζύκθσλα 
κε ηνπο εζληθνύο αιγόξηζκνπο, (ππνινγηζκόο θηλδύλνπ: x1.5 ζε 
δηάξθεηα λόζνπ >10 έηε). 

• Επηζεηηθή θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θιεγκνλώδνπο 
δηαδηθαζίαο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ:  
όρη ελεξγόο αξζξίηηο & CRP < 5 mg/l. 

• ε όηη αθνξά ζην θαξδηαγγεηαθό πξνθίι λεόηεξσλ βηνινγηθώλ 
παξαγόλησλ πεξηζζόηεξε έξεπλα είλαη απαξαίηεηε. 

 


