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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της μελέτης: Τα τελευταία χρόνια η πρώιμη αθηροσκλήρυνση και η καρδιαγγειακή νόσος αναγνωρίζονται ως το
κύριο αίτιο αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας στους
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Σκοπός της μελέτης
είναι να μελετήσουμε την υποκλινική αθηροσκλήρυνση σε
ασθενείς με πρώιμη ΡΑ.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε 40 ασθενείς που πληρούσαν τα αναθεωρημένα κριτήρια του Αμερικάνικου Κολεγίου
Ρευματολογίας (ACR). Όλοι οι ασθενείς είχαν διάρκεια νόσου
μικρότερη του ενός έτους, χωρίς να προηγηθεί χρήση τροποποιητικών φαρμάκων της νόσου (DMARDs) ή/και στεροειδών.
Αποκλείσθηκαν από τη μελέτη οι καπνιστές και οι ασθενείς που
πληρούσαν τους κλασικούς παράγοντες αθηροσκλήρυνσης.
Προσδιορίσθηκε το λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών τόσο
κατά την έναρξη της μελέτης, όσο και ένα χρόνο μετά τη θεραπεία. Η ολική χοληστερόλη (TC), τα τριγλυκερίδια (TG), και η
υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL-C), προσδιορίσθηκαν
με ενζυμικές μεθόδους. Η χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη
(LDL-C) υπολογίσθηκε με τη μέθοδο του Friedewald και συν. Η
μέτρηση της πάχυνσης του ενδοθηλίου του έσω μέσου χιτώνα
(IMT) προσδιορίσθηκε με ψηφιακή ανάλυση φωτογραφιών των
κοινών καρωτίδων, που διενεργήθηκε σε υπερηχοτομογράφο
υψηλής ανάλυσης – διπλής διάστασης (7.5-MHz Acuzon Phillips,
Germany) στην έναρξη και το τέλος της μελέτης. Η ενεργότητα
της νόσου προσδιορίσθηκε με τη μέτρηση της κλίμακας για την
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Εικόνα 1. Υπερηχογράφημα δεξιάς κοινής καρωτίδας πριν τη θεραπεία (ΙΜΤ=0,15 cm) (Α) και μετά τη θεραπεία
(ΙΜΤ=0,05 cm) (B). Παρατηρείται μείωση της πάχυνσης του ενδοθηλίου.
ενεργότητα της νόσου σε 28 αρθρώσεις (DAS-28)
και η κλινική βελτίωση με τα κριτήρια απόκρισης
ACR 20% και 50%. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου 45 υγιών εθελοντών.
Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με μεθοτρεξάτη
(MTX) (0,2 mg/kgr/εβδομάδα) και πρεδνιζόνη
(7,5 mg/ημέρα).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 30 γυναίκες και 10 άνδρες με μέση ηλικία 53,6±15,3
χρόνια και διάρκεια νόσου 0,8±0,3. Ο αθηρογόνος λόγος TC/HDL-C ήταν αυξημένος στους
ασθενείς με πρώιμη ΡΑ σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου και ελαττώθηκε ένα χρόνο μετά τη θεραπεία (p<0,001). Οι IMTs των κοινών καρωτίδων
ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου (0,82±0,29 vs 0,57±0,11, p<0,05) και μειώθηκαν σημαντικά ένα χρόνο μετά τη θεραπεία
(0,82±0,29 vs 0,63±0,196, p<0,001). Επιπρόσθετα,
η διαφορά των IMTs πριν, και μετά τη θεραπεία,
συσχετίσθηκε με τη διαφορά της C-αντιδρώσας
πρωτεΐνης και της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (p<0,05). Ποσοστό 82% των
ασθενών πληρούσαν τα κριτήρια απόκρισης ACR
20%, ενώ ποσοστό 75% πληρούσε τα κριτήρια
ACR 50% στο τέλος της μελέτης. Τέλος, ένα χρόνο
μετά τη θεραπεία, υπήρξε σημαντική βελτίωση του
δείκτη ενεργότητας της νόσου DAS-28 (5,8±0,94
vs 2,5±0,82, p<0,03).
Συμπεράσματα: Το αθηρογόνο λιπιδαιμικό προφίλ και η πρώιμη αθηροσκλήρυνση είναι κλινικά
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χαρακτηριστικά της πρώιμης ΡΑ, που βελτιώνονται
μετά τη θεραπεία. Η πρώιμη ανοσοπαρέμβαση
και ο έλεγχος της ενεργότητας της νόσου, μπορεί
να ελαττώσουν τον κίνδυνο αθηροσκλήρυνσης και
των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους ασθενείς
με πρώιμη ΡΑ.
Ελληνική Ρευματολογία 2007, 18(3):265-274
Όροι ευρετηρίου: ρευματοειδής αρθρίτιδα, δυσλιπιδαιμία, DAS-28, πάχυνση ενδοθηλίου, πρώιμη ανοσοπαρέμβαση, αθηροσκλήρυνση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επιδημιολογικές μελέτες των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν ότι, η πρώιμη στεφανιαία και η
καρδιαγγειακή νόσος (CVD) είναι οι κύριες αιτίες
αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας, στους
1-5
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Οι
κλασικοί παράγοντες κινδύνου δεν επαρκούν για
να εξηγήσουν την αυξημένη θνησιμότητα των
6
ασθενών με ΡΑ. Η διαταραχή του ανοσολογικού
συστήματος (Th1 φαινότυπος) που παρατηρείται
στους ασθενείς με χρόνια και αθεράπευτη φλεγμονώδη νόσο, μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία
πρώιμης αθηροσκλήρυνσης στους ασθενείς με
7
ΡΑ. Ένας μηχανισμός ίσως είναι η διαταραχή
του λιπιδαιμικού προφίλ των ασθενών με ενεργή
νόσο, που είναι από τους παράγοντες κινδύνου
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με πρώιμη ΡΑ και της ομάδας
ελέγχου

Φύλο, Α/Γ
Ηλικία, έτη
BMI, Kg/m2

Ασθενείς στην έναρξη
της θεραπείας
(n=40)
10/30
53,1±13,4
25,5±3,3

της καρδιαγγειακής νόσου.8 Πρόσφατες μελέτες
εστιάζουν στο ρόλο της φλεγμονής τόσο στην
επιταχυνόμενη αθηροσκλήρυνση, 9,10 όσο και
στην αύξηση του πάχους του ενδοθηλίου των
κοινών καρωτίδων που παρατηρείται σε ασθενείς
με ΡΑ.11 Άλλοι παράγοντες για CVD στη ΡΑ είναι
η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, η όψιμη
διάγνωση της νόσου, οι εξωαρθρικές εκδηλώσεις
και η χρήση τροποποιητικών φαρμάκων της
νόσου (DMARDs), όπως η μεθοτρεξάτη (MTX)
και η κυκλοσπορίνη Α .12 Επιπρόσθετα, μελέτες
δείχνουν ότι η ΡΑ πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας CVD.8
Το λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών με ενεργό
νόσο, χαρακτηρίζεται κυρίως από ελαττωμένα
επίπεδα της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης
(HDL-C), ενώ είναι αμφιλεγόμενα τα αποτελέσματα μελετών για τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης (TC) και της χαμηλής πυκνότητας
λιποπρωτεΐνης (LDL-C).(8,13-17) Σημαντικό επίσης
είναι το γεγονός ότι, η ελάττωση των επιπέδων
της HDL-C έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
λόγου TC/HDL-C, που θεωρείται αθηρογόνος
δείκτης CVD.13 Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι
οι ασθενείς με πρώιμη ΡΑ χαρακτηρίζονται από
αθηρογόνο λιπιδαιμικό προφίλ το οποίο βελτιώνεται μετά τη θεραπεία.18 Έως σήμερα, δεν έχουν
αναφερθεί μελέτες αναφορικά με την παρουσία
αθηροσκλήρυνσης στην πρώιμη ΡΑ.
Σκοπός της μελέτης, είναι να διερευνήσουμε
την υποκλινική αθηροσκλήρυνση σε ασθενείς με
πρώιμη ΡΑ, τη σχέση της με το λιπιδαιμικό προφίλ
και τους δείκτες συστηματικής φλεγμονής.

Ασθενείς μετά
τη θεραπεία
(n=40)
10/30
54,1±14,2
25,8±3,1

Ομάδα
ελέγχου
(n=45)
15/30
52,2±11,7
25,8±7,7

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ
Ασθενείς
Μελετήσαμε 40 ασθενείς με πρώιμη ΡΑ που
πληρούσαν τα αναθεωρημένα κριτήρια του ACR
1987 και με διάρκεια νόσου μικρότερη του ενός
19
έτος. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με προσχεδιασμένο πρωτόκολλο και για διάστημα 1 έτους
στη ρευματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Κριτήρια εισόδου στη μελέτη
Συμμετείχαν 40 ασθενείς, οι οποίοι προσήλθαν
στα εξωτερικά ιατρεία της ρευματολογικής κλινικής
από τον Ιανουάριο του 2003 έως το Σεπτέμβριο
του 2005. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια κατάταξης του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ρευματολογίας (ACR) 1987 για τη ΡΑ και είχαν
πρώιμη νόσο διάρκειας μικρότερης του ενός έτους,
χωρίς να προηγηθεί λήψη DMARDs και/ή στεροειδών συστηματικά.
Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη
Αποκλείσθηκαν από τη μελέτη ασθενείς με ιστορικό αθηροσκλήρυνσης, καπνιστές, ασθενείς με
νοσήματα που επηρεάζουν το λιπιδαιμικό προφίλ,
όπως σακχαρώδη διαβήτη, υποθυρεοειδισμό,
νοσήματα του ήπατος και των νεφρών, σύνδρομο
Cushing, παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος
[BMI] >30) και ιστορικό οικογενούς δυσλιπιδαιμίας. Τέλος, αποκλείσθηκαν ασθενείς που λάμβαναν
υπολιπιδαιμική θεραπεία, β-αποκλειστές, αντισυλληπτικά από το στόμα, οιστρογόνα, προγεστερόνη,
θυροξίνη, και βιταμίνη Ε.
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Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά και λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών με πρώιμη ΡΑ
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου

ΡΠ, +/CRP, mg/dl
TKE, mm/h
DAS-28
TC, mg/dl
LDL-C, mg/dl
HDL-C, mg/dl
TG, mg/dl
Non-HDL-C, mg/dl
TC/HDL-C
LDL-C/HDL-C
ApoB, mg/dl
ApoA-I, mg/dl

Ασθενείς στην έναρξη
της θεραπείας
(n=40)

Ασθενείς μετά
τη θεραπεία
(n=40)

Ομάδα
ελέγχου
(n=45)

32/8
28,4±21,3
46,0±21,0
5,8±1,0
217,5±49,3*
141,2±41,3*
46,9±12**
132,4±57,1*
171,4±45,7*
5,0±1,1*
3,0±1,0*
103,0±28,0*
127,0±27,0**

30/10
5,6±5,2***
11,6±5,7***
2,8±1,1***227,2±41,9****
140,1±31,8
59,8±12,8***
130,2±56,7
169,4±36,4
3,9±0,9*
2,4±0,6*
105,0±30,0
152,0±22,0*

0/0
3,1±2,3
6,1±3,1
189,8±33,4
127,8±31,9
50,2±7,6
97,5±27,9
140,2±31,2
3,7±1,0
2,5±0,8
93,0±19,0
144,0±23,0

Οι τιμές *p<0,001 και **p<0,01 αντιπροσωπεύουν τις συγκρίσεις με την ομάδα ελέγχου και οι τιμές ***p<0,001
p<0,05 τις συγκρίσεις με τις τιμές κατά την έναρξη της μελέτης.

****

Ομάδα ελέγχου
Στη μελέτη συμμετείχαν 45 μη καπνιστές υγιείς
εθελοντές (30 γυναίκες και 15 άνδρες), οι οποίοι
χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Επιλέχθηκαν
ανάμεσα από ομάδα αιμοδοτών τους τελευταίους
δύο μήνες της μελέτης. Όλοι οι εθελοντές πληρούσαν τα ίδια κριτήρια αποκλεισμού με τους ασθενείς
της μελέτης. Κανένας από αυτούς δεν ανέφερε
ιστορικό CAD. Η ομάδα ελέγχου ήταν παρόμοιας
ηλικίας και φύλου με την ομάδα των ασθενών. Δεν
υπήρχε μεταβολή του βάρους τους τελευταίους
3 μήνες πριν την είσοδο στη μελέτη.
Μέθοδοι
Σχεδιασμός της μελέτης
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν MTX (0.2 mg/kg/εβδομάδα, μέσος όρος ± σταθερή απόκλιση 15,5±1,3)
και πρεδνιζόνη (7,5 mg/day). Το δοσολογικό
σχήμα της MTX παρέμεινε σταθερό κατά τη διάρκεια της μελέτης, ενώ η πρεδνιζόνη ελαττώθηκε
σύμφωνα με την κλινική απόκριση των ασθενών.
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Η ενεργότητα της νόσου μετρήθηκε με το δείκτη
DAS-28 (μέτρηση της κλίμακας ενεργότητας της
20
νόσου σε 28 αρθρώσεις), ενώ η κλινική απόκριση αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια
21
απόκρισης ACR 20% και 50%. Όλοι οι ασθενείς
αξιολογούνταν κάθε μήνα για το πρώτο τρίμηνο
και κάθε μεσοδιάστημα τριών μηνών μέχρι το
τέλος της μελέτης.
Συλλογή του αίματος και εργαστηριακή
αξιολόγηση
Διενεργήθηκε πλήρης κλινικός και εργαστηριακός
έλεγχος που περιελάμβανε πλήρη αιματολογικό
έλεγχο (γενική αίματος, τύπος λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπετάλια), έλεγχο της ηπατικής και
νεφρικής λειτουργίας, ηλεκτρολύτες ορού και
γενική ούρων. Τέλος μετρήθηκαν τα επίπεδα της
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) και ο
IgM ρευματοειδής παράγοντας (ΡΠ).
Προσδιορίσθηκε επίσης, το λιπιδαιμικό προφίλ
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Πίνακας 3. Υπερηχογραφικές διαφορές μεταξύ ασθενών με πρώιμη ΡΑ συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου

IMT
Δεξιά κοινή καρωτίδα, mm
(μέση ± SD)
Αριστερή κοινή καρωτίδα, mm
(μέση ± SD)
Καρωτιδικές πλάκες, Α/Γ

Ασθενείς στην έναρξη
της θεραπείας
(n=40)

Ασθενείς μετά
τη θεραπεία
(n=40)

Ομάδα
ελέγχου
(n=45)

0,82±0,35*

0,64±0,15*

0,57±0,11

0,79±0,35*
1/2

0,61±0,16*
1/2

0,56±0,15
1/1

Οι τιμές *p<0,0001 αντιπροσωπεύουν τις συγκρίσεις με την ομάδα ελέγχου κατά την έναρξη και το τέλος της
μελέτης.

στον ορό του αίματος της ομάδας των ασθενών
και της ομάδας ελέγχου μετά από 12 ώρες νηστεία,
κατά την αρχική αξιολόγηση, στα μεσοδιαστήματα
παρακολούθησης και στο τέλος της μελέτης. Ειδικό
τερα, προσδιορίσθηκαν η TC, η HDL-C τα TG, η
LDL-C με τη μέθοδο Friedewald22 και η non-HDL
χοληστερόλη. Τέλος προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα
στον ορό της απολιποπρωτεΐνης Β (ApoB), και της
απολιποπρωτεΐνης Α-Ι (ApoA-I).
Προσδιορισμός της ΙΜΤs των κοινών
καρωτίδων
Η μέτρηση του πάχους του ενδοθηλίου των
κοινών καρωτίδων των ασθενών και των υγιών
εθελοντών έγινε με υπερηχοτομογράφημα υψηλής
ανάλυσης διπλής διάστασης, ηλεκτρικής γραμμικής
εκπομπής (7.5 MHz Acuzon Phillips, Germany).
Η εξέταση έγινε χωρίς να γνωρίζει ο εξεταστής τη
βασική νόσο, ούτε τη βαρύτητα αυτής.
Οι ασθενείς εξετάσθηκαν με τοποθέτηση τους
σε ύπτια θέση και έκταση του αυχένα και της
κάτω γνάθου σε στροφή αντίθετη από αυτή του
εξεταστή. Οι μετρήσεις της πάχυνσης του ενδοθηλίου του έσω μέσου χιτώνα (IMTs) των κοινών
καρωτίδων, διενεργήθηκαν σε απόσταση 1 cm
από το διχασμό τους και στο οπίσθιο τοίχωμα.
Επιπρόσθετα, εκτιμήθηκε η παρουσία αθηροσκληρυντικής πλάκας στους ασθενείς και την ομάδα
ελέγχου. Η αθηρωματική πλάκα ορίσθηκε, ως

η ευκρινής (>1,5 mm) προβολή στον αγγειακό
αυλό ή ως περιορισμένη περιοχή ηχογένειας με
οπίσθιο ηχογενετικό ίχνος. Η μέτρηση των IMTs
της αριστερής καρωτίδας έγινε σε 3 σημεία. Τα
σημεία αυτά ήταν οι περιοχές με τη μεγαλύτερη
πάχυνση και η μέτρηση περιλάμβανε απόσταση
1 cm από τα όρια της. Οι απόλυτες τιμές προσδιορίσθηκαν σε χιλιοστόμετρα.
Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό
υπολογιστικό πρόγραμμα STATISTICA, έκδοση
5.1. Για τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων χρησιμοποιήθηκε το t test. Η συσχέτιση μεταξύ των
μεταξύ των μεταβλητών εκτιμήθηκε με το συντελεστή συσχέτισης Pearson. Εφαρμόσθηκε επίσης
πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυση με εξαρτημένη
μεταβλητή για τη συσχέτιση των ΙΜΤs της δεξιάς
κοινής καρωτίδας. Η τιμή του p<0,05 θεωρήθηκε
ως στατιστικά σημαντική.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Συνολικά εξετάσθηκαν 49 ασθενείς. Από αυτούς οι 5 ήταν καπνιστές, 2 είχαν υπέρταση και
λάμβαναν β-αποκλειστές και διουρητικά, ένας
είχε σακχαρώδη διαβήτη και ένας είχε υποθυρεοειδισμό. Έτσι πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου
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Πίνακας 4. Πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: μεταβολή των IMTs
των κοινών καρωτίδων ανάμεσα στην έναρξη και στο τέλος της μελέτης

		
Ανεξάρτητες μεταβλητές
Ηλικία
ΦύλοDAS-28
TC
TG
HDL
LDL
TC/HDL
LDL/HDL
ApoA-I
ApoB
Lp(α)
TKE
CRP
RF

Πάχυνση των κοινών καρωτίδων
Δεξιά κοινή καρωτίδα
Αριστερή κοινή καρωτίδα
β (n=40)
β (n=40)
0,32*
0,19
0,06
0,31*
0,14
-0,16
-6,50**
-3,60
0,32
0,04
***
1,70
1,05
6,32****
3,04
6,70****
4,37
****
-4,20
-6,67
-0,02
0,06
0,07
-0,08
0,29
0,13
0,39****
0,28
0,46****
0,36
-0,05
-0,07

*

p<0,05, **p<0,08, ***p<0,02, ****p<0,01

στη μελέτη 40 ασθενείς. Στον πίνακα 1 φαίνονται
τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των
ασθενών και της ομάδας ελέγχου. Μεταξύ των
ομάδων δεν υπήρχαν διαφορές στην ηλικία, το
φύλο, ούτε και στις τιμές του BMI. Στους ασθενείς
με πρώιμη ΡΑ παρατηρήσαμε ήπια δυσλιπιδαιμία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η οποία
εκφράζεται με αυξημένα επίπεδα των αρχικών
τιμών της TC, LDL-C, non-HDL-C, TG και apoB.
Επιπρόσθετα, τα επίπεδα στον ορό της HDL-C
και της ApoA-I, ήταν ελαττωμένα σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου. Ως επακόλουθο, ο αθηρογόνος
λόγος TC/HDL-C και LDL-C/HDL-C, ήταν σημαντικά αυξημένος στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Πίνακας 2).
Τέλος, τα επίπεδα της ΤΚΕ και CRP ήταν αυξημένα
στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ, ενώ 32 ασθενείς
(80%) είχαν θετικό ΡΠ.
Μετά από ένα χρόνο θεραπείας, τα επίπεδα
της ΤΚΕ, CRP όπως και του δείκτη DAS-28 ελατ270

τώθηκαν σημαντικά (Πίνακας 2). Επιπλέον, τα
επίπεδα στον ορό της HDL-C και TC αυξήθηκαν
σημαντικά μετά τη θεραπεία συγκριτικά με τις
αρχικές τιμές. Έτσι, οι αθηρογόνοι λόγοι TC/
HDL-C και LDL-C/HDL-C, μειώθηκαν σημαντικά
μετά τη θεραπεία. Τέλος, δεν υπήρξε σημαντική
μεταβολή στα επίπεδα του ορού της LDL-C, TG
και non-HDL-C (Πίνακας 2).
Πάχυνση του αρτηριακού ενδοθηλίου
Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, οι τιμές των IMTs
των κοινών καρωτίδων ήταν σημαντικά αυξημένες
στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου. Ένα χρόνο μετά τη θεραπεία, οι
τιμές των IMTs των κοινών καρωτίδων ελαττώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα αρχικές τιμές
(Πίνακας 3, Εικόνα). Σε 3 ασθενείς με πρώιμη ΡΑ
(1 άνδρας, 2 γυναίκες) και σε 2 υγιείς εθελοντές
της ομάδας ελέγχου (1 άνδρας και 1 γυναίκα),
διαπιστώθηκαν εστιακές αθηρωματικές πλάκες
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στην αριστερή κοινή καρωτίδα. Μεταξύ των 2
ομάδων το ποσοστό εμφάνισης αθηρωματικών
πλακών δεν θεωρήθηκε σημαντικό.
Συσχετίσεις μεταβλητών με τις IMTs των
κοινών καρωτίδων
Στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ, διενεργήθηκε
πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυση για την αξιολόγηση
παραμέτρων που σχετίζονται με την πάχυνση του
ενδοθηλίου των κοινών καρωτίδων. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές, περιληφθήκαν το φύλο, η ηλικία,
οι δείκτες φλεγμονής και ενεργότητας της νόσου
(ΤΚΕ, CRP και DAS-28), ο ΡΠ, οι λιποπρωτεΐνες
(TC, TG, HDL-C, LDL-C), οι απολιποπρωτεΐνες
(Apo-AI, apoB) και οι αθηρογόνοι λόγοι (TC/HDLC, LDL-C/HDL-C).
Τα αποτελέσματα δείχνουν για την ομάδα των
ασθενών της δεξιάς κοινής καρωτίδας, ανεξάρτητη
συσχέτιση της ηλικίας, TC, HDL-C και LDL-C χοληστερόλης, των αθηρογόνων λόγων TC/HDL-C και
LDL-C/HDL-C, όπως και των δεικτών φλεγμονής
(ΤΚΕ και CRP) με τις IMTs των κοινών καρωτίδων.
Αντίθετα, στην ομάδα των ασθενών της αριστερής
κοινής καρωτίδας φάνηκε να υπάρχει ανεξάρτητη
συσχέτιση μόνο ως προς το φύλο (Πίνακας 4).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά
νοσήματα στους ασθενείς με ΡΑ.1-5 Ως πιθανός
μηχανισμός θεωρείται η δυσλιπιδαιμία και η αθηροσκλήρυνση που παρατηρείται στους ασθενείς με
ενεργό νόσο και θεωρείται παράγοντας ανάπτυξης
καρδιαγγειακής νόσου.8
Οι κοινές καρωτίδες, είναι αρτηρίες με εύκολη
πρόσβαση σε υπερηχογραφικές τεχνικές και μπορούμε εύκολα να αποκαλύψουμε την υποκλινική
αθηροσκλήρυνση σε αρχικά στάδια.23-26 Στη μελέτη του Park και των συνεργατών του, χρησιμοποιήθηκε η υπερηχογραφική μελέτη των κοινών
καρωτίδων για να αποκαλύψει την υποκλινική
αθηροσκλήρυνση σε ασθενείς με χρόνια ΡΑ.11 Σε
πρόσφατες μελέτες, διαπιστώθηκε συσχέτιση των
δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ και CRP) και των IMTs των

κοινών καρωτίδων σε ασθενείς με χρόνια ΡΑ,27 ενώ
28,29
σε κάποιες άλλες αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
Η ΤΚΕ, είναι ένας μη ειδικός δείκτης φλεγμονής
και πρωτίστως αντικατοπτρίζει την αύξηση της
συγκέντρωσης του ινωδογόνου ως απάντηση
στη συστηματική φλεγμονή. Το ινωδογόνο, οι
ανοσοσφαιρίνες και άλλες διαλυτές πρωτεΐνες
του πλάσματος τροποποιούν το ηλεκτροστατικό
μικροπεριβάλλον του αίματος και προκαλούν
συσσώρευση ερυθροκυττάρων και αυξημένη
30
καθίζησή τους. Παράλληλα, η σύνθετη και σε
πολλαπλά επίπεδα αλληλεπίδραση μεταξύ των
διεργασιών της φλεγμονής και του συστήματος
αιματικής πήξης παίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία
31
της θρομβογέννεσης. Μελέτες που δείχνουν τη
συσχέτιση μεταξύ του ινωδογόνου (όπως αυτό
αντικατοπτρίζεται με τη μέτρηση της ΤΚΕ) και των
IMTs των κοινών καρωτίδων υποδηλώνουν πως η
αλληλεπίδραση φλεγμονής-πήξης είναι σημαντική
27,32
αν και ο ακριβής μηχανιστην αθηρογένεση,
σμός δεν είναι απόλυτα κατανοητός.
Από την άλλη μεριά, η αύξηση των επιπέδων
της CRP στον ορό, είναι προγνωστικός δείκτης
καρδιαγγειακής νόσου, ανεξάρτητα από τη δι33
αταραχή των λιπιδίων. Για παράδειγμα, τα αυξημένα επίπεδα της CRP σχετίζονται με πτωχή
34
πρόγνωση σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη.
Σε πρόσφατες μελέτες, ασθενών με χρόνια ΡΑ
διαπιστώθηκε συσχέτιση της CRP και των IMTs
35
των κοινών καρωτίδων.
Σε αυτή τη μελέτη έγινε προσπάθεια να καθοριστεί εάν οι ασθενείς με πρώιμη ΡΑ εμφανίζουν
υποκλινική αθηρωμάτωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αν αυτή σχετίζεται με τη φλεγμονή
και εάν η ανοσοπαρέμβαση αναστρέφει αυτή
τη διεργασία. Οι ασθενείς της μελέτης μας ήταν
κάτοικοι του ίδιου γεωγραφικού διαμερίσματος
και της ίδιας εθνικής καταγωγής, που σημαίνει
ότι οι περιβαλλοντικοί και οι γενετικοί παράγοντες
ήταν παρόμοιοι.
Η αναλογία των ασθενών της μελέτης όπως και
της ομάδας ελέγχου ήταν 3/1 (γυναίκες/άνδρες).
Οι δημογραφικοί παράγοντες των ασθενών, δεν
είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με την
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ομάδα ελέγχου.
Στον κλινικό και εργαστηριακό τομέα, διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν κατά τη διάγνωση της νόσου βαριά κλινική εικόνα και υψηλούς
δείκτες φλεγμονής. Η υποκλινική αθηροσκλήρυνση
των ασθενών με πρώιμη ΡΑ τεκμηριώνεται από το
γεγονός ότι οι ασθενείς κατά την είσοδο στη μελέτη, παρουσίασαν στατιστικά αυξημένες μετρήσεις
των IMTs των κοινών καρωτίδων σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου, τόσο στη δεξιά κοινή καρωτίδα
όσο και στην αριστερή (p<0,0001). Ένα χρόνο
μετά τη θεραπεία, οι μετρήσεις των IMTs στις
κοινές καρωτίδες ήταν σημαντικά ελαττωμένες
(p<0,0001). Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι, το λιπι
δαιμικό προφίλ των ασθενών βελτιώθηκε με αύξηση
της HDL-C και της TC, ενώ οι δείκτες φλεγμονής
(ΤΚΕ, CRP) και ενεργότητας της νόσου (DAS-28)
ελαττώθηκαν σημαντικά (p<0,001).
Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η γενικευμένη φλεγμονή στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ
μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας επιταχυνόμενης
αθηροσκλήρυνσης και καρδιαγγειακής νόσου,
τουλάχιστο αναφορικά με την αύξηση των IMTs
των κοινών καρωτίδων. Επιπρόσθετα συσχετίσαμε
τη βελτίωση στις μετρήσεις των IMTs των κοινών
καρωτίδων των ασθενών με τη βελτίωση στους
δείκτες φλεγμονής και τη βελτίωση των λιπιδίων. Η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πολλαπλή
παλίνδρομη ανάλυση, με σταθερές μεταβλητές
τις μετρήσεις των IMTs των κοινών καρωτίδων.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι
δείκτες φλεγμονής, η TC, η LDL-C, η HDL-C και
οι λόγοι (TC/HDL-C, LDL-C/HDL-C) σχετίζονται
ανεξάρτητα με την αύξηση της IMT τουλάχιστο
για τη δεξιά κοινή καρωτίδα. Οι παρατηρήσεις
αυτές ενισχύουν περαιτέρω την υπόθεση ότι, η
συστηματική φλεγμονή συμβάλει στην πρόοδο
της αθηρωμάτωσης.
Συμπερασματικά, από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι παρά τα αυστηρά κριτήρια αποκλεισμού
που χρησιμοποιήθηκαν, οι ασθενείς παρουσίασαν
πάχυνση του τοιχώματος των κοινών καρωτίδων
και διαταραχή του λιπιδαιμικού προφίλ πριν την
έναρξη της θεραπείας με ανοσοτροποποιητικά
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φάρμακα. Μετά από θεραπεία ενός έτους με ΜΤΧ
και μικρές δόσεις πρεδνιζόνης, βελτιώθηκαν οι
κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι, καθώς και
η πάχυνση του τοιχώματος των καρωτίδων.
Φαίνεται, ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος της
βασικής νόσου βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ και
μπορεί να ελαττώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών
επεισοδίων, στους ασθενείς με πρώιμη ΡΑ.
ABSTRACT
Subclinical atherosclerosis in Newly Diagnosed
Rheumatoid Arthritis Patients: Effect of
immunointervention. A prospective comparative
study
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1
Rheumatology Clinic, Department of Internal Medicine,
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Medical School, University of Ioannina, Department of
Public Health, Medical School, University of Patras, and
3
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4
of Ioannina, and Department of Chemistry, University
of Ioannina
Objective: To investigate subclinical atherosclerosis
and the effect of treatment in patients with early
rheumatoid arthritis (RA).
Materials and Methods: Forty patients with
early RA who met the revised American College of
Rheumatology (ACR) criteria and disease duration
of <1 year, were included in the study. Smokers
and patients with classical risk factors for atherosclerosis, were excluded. The serum levels of total
cholesterol (TC), triglycerides (TG), high density
lipoprotein cholesterol (HDL-C) and low density
lipoprotein cholesterol (LDL-C) were determined
in all patients before and after one year of therapy.
Carotid artery intima-media thickness (IMT) and
carotid plaque were measured before and after
treatment. RA disease activity was measured using
the 28 joint indices score (DAS-28) and clinical
improvement was determined by the ACR response criteria. Forty-five, age and sex matched
non smoking volunteers were used as controls.
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All patients were treated with methotrexate and
prednisone.
Results: RA patients had a baseline mild dyslipidemia characterized by a decrease in serum
HDL-C levels and a high TC/HDL-C atherogenic
ratio compared to controls. Both lipid parameters were significantly improved after treatment
(p<0.01). Common carotid artery IMTs at baseline
were higher in RA patients compared to controls
(p<0.05). After one year of therapy there was
a significant decrease in the IMTs (p<0.001).
Eighty-two percent of the patients achieved the
ACR 20%, while 75.0% reached the ACR 50%
response criteria. A significant decrease of DAS-28
was observed after treatment (p<0.03).
Conclusions: The atherogenic lipid profile and
subclinical atherosclerosis are features of early RA,
which improved after therapy. Early intervention,
and control of the disease activity, may reduce the
risk of atherosclerosis and cardiovascular events
in patients with RA.
Hellenic Rheumatology 2007; 18(3):265-274
Κey words: rheumatoid arthritis, dyslipidemia, DAS-28,
intima-media thickness, early immuno intervention,
atherosclerosis
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