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Effects of glucosamine, chondroitin, or pla-
cebo in patients with osteoarthritis of hip or 
knee: network meta-analysis

Wandel S, Juni P, Tendal B, Nuesch E, Villiger 
PM, Welton NJ, et al.
BMJ 2010; 341:c4675

OBJECTIVE: To determine the effect of glu-
cosamine, chondroitin, or the two in combination 
on joint pain and on radiological progression of 
disease in osteoarthritis of the hip or knee. 

DESIGN: Network meta-analysis. Direct com-
parisons within trials were combined with indirect 
evidence from other trials by using a Bayesian 
model that allowed the synthesis of multiple 
time points. 

MAIN OUTCOME MEASURE: Pain intensity. 
Secondary outcome was change in minimal width 
of joint space. The minimal clinically important 
difference between preparations and placebo 
was prespecified at -0.9 cm on a 10 cm visual 
analogue scale. 

DATA SOURCES: Electronic databases and con-
ference proceedings from inception to June 2009, 
expert contact, relevant websites. 

ELIGIBILITY CRITERIA FOR SELECTING STUDIES: 
Large scale randomised controlled trials in more 
than 200 patients with osteoarthritis of the knee 
or hip that compared glucosamine, chondroitin, 
or their combination with placebo or head to 
head. 

RESULTS: 10 trials in 3803 patients were in-
cluded. On a 10 cm visual analogue scale the 
overall difference in pain intensity compared with 
placebo was -0.4 cm (95% credible interval -0.7 

to -0.1 cm) for glucosamine, -0.3 cm (-0.7 to 0.0 
cm) for chondroitin, and -0.5 cm (-0.9 to 0.0 cm) 
for the combination. For none of the estimates 
did the 95% credible intervals cross the bound-
ary of the minimal clinically important difference. 
Industry independent trials showed smaller ef-
fects than commercially funded trials (P=0.02 for 
interaction). The differences in changes in minimal 
width of joint space were all minute, with 95% 
credible intervals overlapping zero. 

CONCLUSIONS: Compared with placebo, 
glucosamine, chondroitin, and their combina-
tion do not reduce joint pain or have an impact 
on narrowing of joint space. Health authorities 
and health insurers should not cover the costs 
of these preparations, and new prescriptions to 
patients who have not received treatment should 
be discouraged. 

Αποτελεσματικότητα της γλυκοζαμίνης, της 
χονδροϊτίνης ή placebo σε ασθενείς με οστε-
οαρθρίτιδα ισχίου ή γόνατος: μετα-ανάλυση

ΣΚΟΠΟΣ: Προσδιορισμός της αποτελεσματι-
κότητας της χρήσης της γλυκοζαμίνης, της χον-
δροϊτίνης ή συνδυασμού και των δύο όσο αφορά 
στο άλγος των αρθρώσεων και στην ακτινολογική 
εξέλιξη της νόσου, σε οστεοαρθρίτιδα του ισχίου 
ή του γόνατος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Πρόκειται για μία διαδικτυα-
κή μετα-ανάλυση. Άμεσες συγκρίσεις δοκιμών 
συνδυάστηκαν με έμμεσες αποδείξεις από άλλες 
δοκιμές χρησιμοποιώντας το μοντέλο Bayesian, 
το οποίο επιτρέπει τη σύνθεση πολλαπλών χρο-
νικών σημείων.

Eπιμέλεια Μετάφρασης: Γεωργιάδη Έλενα, Κατζουράκη Γαλάτεια, Ιατροί
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ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: Το πρω-
τεύον ήταν η ένταση του άλγους. Δευτερεύον 
αποτέλεσμα ήταν η αλλαγή του ελάχιστου εύρους 
του μεσάρθριου διαστήματος. Η ελάχιστη κλινικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των σκευασμάτων 
και του placebo προκαθορίστηκε στα -0,9cm σε 
αναλογική απεικονιστική κλίμακα των 10cm.

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων και συνεδριακά δρώμενα από την 
αρχή έως τον Ιούνιο του 2009, επικοινωνία με 
ειδικούς, σχετικές ιστοσελίδες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ: Μεγάλης κλίμακας ελεγχόμενες τυ-
χαιοποιημένες μελέτες σε πάνω από 200 ασθε-
νείς με οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή γόνατος όπου 
συγκρίνονται η γλυκοζαμίνη, η χονδροϊτίνη ή ο 
συνδυασμός τους με placebo είτε μεταξύ τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 10 μελέτες 
σε 3803 ασθενείς. Σε αναλογική απεικονιστική 
κλίμακα των 10cm η συνολική διαφορά σε ένταση 
του άλγους συγκρινόμενη με το placebo ήταν 
–0,4cm (95% C.I. -0,7 έως -0,1cm) για τη γλυκοζα-
μίνη, -0,3cm (-0,7 έως -0,0cm) για τη χονδροϊτίνη 
και -0,5cm (-0,9 έως -0,0cm) για τον συνδυασμό. 
Σε καμία από τις εκτιμώμενες παραμέτρους το 
95% C.I. δεν ξεπέρασε το όριο της ελάχιστης 
κλινικά σημαντικής διαφοράς. Ανεξάρτητες με-
λέτες κατέδειξαν μικρότερη επίδραση από ότι οι 
επιδοτούμενες από εταιρίες μελέτες (P=0,02 για 
την αλληλεπίδραση). Οι διαφορές στις αλλαγές 
του ελάχιστου εύρους του μεσάρθριου διαστή-
ματος ήταν για όλα ελάχιστες, με το 95% C.I. να 
ξεπερνάει το μηδέν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γλυκοζαμίνη, η χονδροϊτί-
νη και ο συνδυασμός και των δύο συγκρινόμενα 
με placebo δεν μείωσαν το άλγος της άρθρωσης 
αλλά και δεν είχαν επίδραση στο εύρος του με-
σάρθριου διαστήματος. Οι υπηρεσίες υγείας και 
οι ασφάλειες υγείας δεν πρέπει να καλύπτουν το 
κόστος αυτών των σκευασμάτων και θα πρέπει 
να αποθαρρύνονται νέες συνταγογραφήσεις σε 
ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία.

Vertebroplasty versus conservative treat-
ment in acute osteoporotic vertebral com-
pression fractures (Vertos II): an open-label 
randomised trial

Klazen CAH, Lohle PNM, De Vries J, Jansen FH, 
Tiebeek AV, Blonk MC, et al.
Lancet 2010; 376:1085-92

BACKGROUND: Percutaneous vertebroplasty is 
increasingly used for treatment of pain in patients 
with osteoporotic vertebral compression fractures, 
but the efficacy, cost-effectiveness, and safety 
of the procedure remain uncertain. We aimed 
to clarify whether vertebroplasty has additional 
value compared with optimum pain treatment 
in patients with acute vertebral fractures.

METHODS: Patients were recruited to this 
open-label prospective randomised trial from 
the radiology departments of six hospitals in the 
Netherlands and Belgium. Patients were aged 
50 years or older, had vertebral compression 
fractures on spine radiograph (minimum 15% 
height loss; level of fracture at Th5 or lower; bone 
oedema on MRI), with back pain for 6 weeks 
or less, and a visual analogue scale (VAS) score 
of 5 or more. Patients were randomly allocated 
to percutaneous vertebroplasty or conservative 
treatment by computer-generated randomisation 
codes with a block size of six. Masking was not 
possible for participants, physicians, and outcome 
assessors. The primary outcome was pain relief at 
1 month and 1 year as measured by VAS score. 
Analysis was by intention to treat.

RESULTS: Between Oct 1, 2005, and June 30, 
2008, we identified 431 patients who were eli-
gible for randomisation. 229 (53%) patients had 
spontaneous pain relief during assessment, and 
202 patients with persistent pain were randomly 
allocated to treatment (101 vertebroplasty, 101 
conservative treatment). Vertebroplasty resulted 
in greater pain relief than did conservative treat-
ment; difference in mean VAS score between 
baseline and 1 month was -5·2 (95% CI -5.88 
to -4.72) after vertebroplasty and -2.7 (-3.22 to 
-1.98) after conservative treatment, and between 
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baseline and 1 year was -5.7 (-6.22 to -4.98) af-
ter vertebroplasty and -3.7 (-4.35 to -3.05) after 
conservative treatment. The difference between 
groups in reduction of mean VAS score from 
baseline was 2.6 (95% CI 1.74-3.37, p<0.0001) 
at 1 month and 2.0 (1.13-2.80, p<0.0001) at 1 
year. No serious complications or adverse events 
were reported.

CONCLUSION: In a subgroup of patients 
with acute osteoporotic vertebral compression 
fractures and persistent pain, percutaneous ver-
tebroplasty is effective and safe. Pain relief after 
vertebroplasty is immediate, is sustained for at 
least a year, and is significantly greater than 
that achieved with conservative treatment, at 
an acceptable cost.

Σύγκριση κυφοπλαστικής και συντηρητικής 
θεραπείας σε αιφνίδια συμπιεστικά σπονδυ-
λικά κατάγματα (Vertos II): Ανοικτού τύπου 
τυχαιοποιημένη μελέτη

ΣΚΟΠΟΣ: Η διαδερμική κυφοπλαστική είναι 
μία ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούμενη 
θεραπεία του άλγους σε ασθενείς με συμπιε-
στικού τύπου σπονδυλικά κατάγματα, αλλά η 
αποτελεσματικότητα, η επίδραση του κόστους 
και η ασφάλεια της επέμβασης παραμένουν 
αβέβαια.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι ασθενείς που πήραν μέρος σε 
αυτή την ανοικτού τύπου προοπτική τυχαιοποι-
ημένη μελέτη, επιλέχθηκαν από τα ακτινολογικά 
τμήματα έξι νοσοκομείων στην Ολλανδία και 
στο Βέλγιο. Οι ασθενείς είχαν ηλικία άνω των 
50 ετών, είχαν συμπιεστικού τύπου σπονδυλικά 
κατάγματα στις ακτινογραφίες της σπονδυλικής 
στήλης (ελάχιστη απώλεια ύψους 15%, επίπεδο 
κατάγματος Θ5 ή κατώτερο, οστικό οίδημα στην 
MRI), με άλγος σπονδυλικής στήλης για 6 εβδο-
μάδες ή λιγότερο και στην αναλογική απεικονι-
στική κλίμακα (VAS) σύνολο 5 ή περισσότερο. 
Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία στις ομάδες 
της διαδερμικής κυφοπλαστικής ή συντηρητικής 
θεραπείας μέσω τυχαιοποιημένων κωδικών από 
υπολογιστή, όπου ο κάθε κωδικός περιελάμβανε 

6 ασθενείς. Η συγκάλυψη δεν ήταν δυνατή για 
τους συμμετέχοντες, τους ιατρούς και τους εκτι-
μητές του αποτελέσματος. Το πρωταρχικό απο-
τέλεσμα ήταν η βελτίωση του άλγους σε 1 μήνα 
και σε 1 χρόνο, όπου μετρήθηκε με τη κλίμακα 
VAS. Η ανάλυση στηρίχθηκε στην πρόθεση για 
θεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 
2005 και 30ης Ιουνίου 2008, αναγνωρίστηκαν 
431 ασθενείς οι οποίοι ήταν κατάλληλη για τυ-
χαιοποίηση. Από αυτούς οι 229 ασθενείς (53%) 
είχαν αυτόματη ανακούφιση από το άλγος κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης, ενώ οι υπόλοιποι 202 
ασθενείς με συνεχόμενο άλγος κατανεμήθηκαν 
τυχαία στις ομάδες θεραπείας (101 κυφοπλα-
στική, 101 συντηρητική αγωγή). Η ομάδα της 
κυφοπλαστικής είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
βελτίωση του άλγους από την ομάδα της συντη-
ρητικής θεραπείας. Η διαφορά κατά μέσο όρο 
με τη κλίμακα VAS, μεταξύ αρχικής εκτίμησης και 
εκτίμησης μετά από ένα μήνα ήταν -5,2 (95% CI 
-5,88 έως -4,72) μετά τη κυφοπλαστική και -2,7 
(95% CI -3,22 έως -1,98) μετά από τη συντηρητική 
αγωγή. Η διαφορά μεταξύ αρχικής εκτίμησης και 
εκτίμησης μετά από ένα χρόνο ήταν -5,7 (-6,22 έως 
-4,98) μετά από κυφοπλαστική και -3,7 (4,35 έως 
-3,05) μετά από συντηρητική αγωγή. Η διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων στη μείωση κατά μέσο 
όρο στη κλίμακα VAS από την αρχική εκτίμηση 
ήταν 2,6 (95% CI 1,74 έως 3,37, p<0,0001) σε 
ένα μήνα και 2,0 (1,13 έως 2,89, p<0,0001) σε 
ένα χρόνο. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές επιπλοκές 
ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε μία υποομάδα ασθενών 
με αιφνίδια, συμπιεστικού τύπου, σπονδυλικά 
κατάγματα και επίμονο άλγος, η διαδερμική κυ-
φοπλαστική ήταν αποτελεσματική και ασφαλής. 
Η βελτίωση του άλγους μετά τη κυφοπλαστική 
ήταν άμεση, διατηρούνταν για τουλάχιστον 1 
χρόνο και ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από ότι 
στην ομάδα της συντηρητικής αγωγής, με ένα 
αποδεκτό οικονομικό κόστος.
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Rituximab versus Cyclophosphamide for 
ANCA-Associated Vasculitis

Stone JH, Merkel PA, Spiera R, Seo P, Langford 
CA, Hoffman GS, et al.
N Engl J Med 2010; 363:221-232

BACKGROUND: Cyclophosphamide and glu-
cocorticoids have been the cornerstone of remis-
sion-induction therapy for severe antineutrophil 
cytoplasmic antibody (ANCA) associated vasculitis 
for 40 years. Uncontrolled studies suggest that 
rituximab is effective and may be safer than a 
cyclophosphamide-based regimen.

METHODS: We conducted a multicenter, ran-
domized, double-blind, double-dummy, nonin-
feriority trial of rituximab (375 mg per square 
meter of body-surface area per week for 4 weeks) 
as compared with cyclophosphamide (2 mg per 
kilogram of body weight per day) for remission 
induction. Glucocorticoids were tapered off; 
the primary end point was remission of disease 
without the use of prednisone at 6 months.

RESULTS: Nine centers enrolled 197 ANCA-
positive patients with either Wegener’s granu-
lomatosis or microscopic polyangiitis. Baseline 
disease activity, organ involvement, and the 
proportion of patients with relapsing disease were 
similar in the two treatment groups. Sixty-three 
patients in the rituximab group (64%) reached 
the primary end point, as compared with 52 
patients in the control group (53%), a result that 
met the criterion for noninferiority (P<0.001). The 
rituximab-based regimen was more efficacious 
than the cyclophosphamide-based regimen for 
inducing remission of relapsing disease; 34 of 
51 patients in the rituximab group (67%) as 
compared with 21 of 50 patients in the control 
group (42%) reached the primary end point 
(P=0.01). Rituximab was also as effective as cy-
clophosphamide in the treatment of patients 
with major renal disease or alveolar hemorrhage. 
There were no significant differences between 
the treatment groups with respect to rates of 
adverse events.

CONCLUSIONS: Rituximab therapy was not 
inferior to daily cyclophosphamide treatment for 
induction of remission in severe ANCA-associated 
vasculitis and may be superior in relapsing dis-
ease.

Σύγριση Rituximab και Κυκλοφωσφαμίδης 
για τη σχετιζόμενη με ANCA αγγειίτιδα

ΣΚΟΠΟΣ: Η κυκλοφωσφαμίδη και τα γλυ-
κοκορτικοειδή ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι στη 
θεραπεία ύφεσης για τη σοβαρή σχετιζόμενη με 
ANCA αγγειίτιδα για 40 χρόνια. Μη ελεγχόμενες 
μελέτες προτείνουν ότι το rituximab είναι αποτε-
λεσματικό και ίσως πιο ασφαλές από τη αγωγή 
με κυκλοφωσφαμίδη.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξήχθει μία πολύκεντρη, τυ-
χαιοποιημένη, διπλή τυφλή, διπλά εικονική, μη 
κατώτερη μελέτη για το rituximab (375mg ανά 
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας σώματος κάθε 
εβδομάδα για 4 4εβδομάδες) σε σχέση με τη κυ-
κλοφωσφαμίδη (2mg ανά kg σωματικού βάρους 
κάθε ημέρα) σχετικά με την ύφεση της αγγειίτιδας. 
Τα γλυκοκορτικοειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν, και 
ο αρχικός στόχος ήταν η ύφεση της ασθένειας 
χωρίς τη χρήση πρεδνιζόνης για 6 μήνες,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εννέα κέντρα εντόπισαν 197 
θετικούς σε ANCA αντισώματα ασθενείς οι οποίοι 
έπασχαν είτε από κοκκιωμάτωση Wegener’s είτε 
από μικροσκοπική πολυαγγειίδα. Και στις δύο ομά-
δες θεραπείας η αρχική ενεργότητα της νόσου, η 
οργανική συμμετοχή και το μερίδιο των ασθενών 
με υποτροπιάζουσα νόσο ήταν παρόμοια. 63 
ασθενείς από την ομάδα του rituximab (64%) 
κατάφεραν να φτάσουν τον αρχικό στόχο σε 
σύγκριση με 52 ασθενείς από την ομάδα ελέγχου 
(53%), ένα αποτέλεσμα όπου πληροί τα κριτήρια 
για μη κατωτερότητα (P<0,001). Η αγωγή με 
το rituximab ήταν πιο αποτελεσματική από την 
αγωγή με κυκλοφωσφαμίδη για την ύφεση της 
υποτροπιάζουσας νόσου. 34 από τους 51 ασθενείς 
στην ομάδα του rituximab (67%) συγκριτικά με 
21 από 50 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου (42%) 
κατάφεραν να φτάσουν τον πρωταρχικό τελικό 
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στόχο (P=0,01). Το rituximab είχε την ίδια απο-
τελεσματικότητα με τη κυκλοφωσφαμίδη στη 
θεραπεία των ασθενών είτε με μείζονα νεφρική 
νόσο είτε με φατνιακή αιμορραγία. Δεν υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 
με εκτίμηση του ποσοστού των ανεπιθύμητων 
ενεργειών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με rituximab 
δεν ήταν κατώτερη από τη καθημερινή θεραπεία 
με κυκλοφωσφαμίδη για την ύφεση σοβαρών 
μορφών αγγειίτιδας σχετιζόμενης με ANCA και 
ίσως υπερτερεί στις υποτροπιάζουσες νόσους.

Rituximab versus Cyclophosphamide in 
ANCA-Associated Renal Vasculitis

Jones RB, Tervaert JWC, Luqmani R, Morgan MD, 
Peh CA, Savage CO.
N Engl J Med 2010; 363:211-220

BACKGROUND: Cyclophosphamide induction 
regimens for antineutrophil cytoplasmic antibody 
(ANCA)–associated vasculitis are effective in 70 
to 90% of patients, but they are associated with 
high rates of death and adverse events. Treatment 
with rituximab has led to remission rates of 80 
to 90% among patients with refractory ANCA-
associated vasculitis and may be safer than cy-
clophosphamide regimens.

METHODS: We compared rituximab with cy-
clophosphamide as induction therapy in ANCA-
associated vasculitis. We randomly assigned, in 
a 3:1 ratio, 44 patients with newly diagnosed 
ANCA-associated vasculitis and renal involvement 
to a standard glucocorticoid regimen plus either 
rituximab at a dose of 375 mg per square meter 
of body-surface area per week for 4 weeks, with 
two intravenous cyclophosphamide pulses (33 
patients, the rituximab group), or intravenous 
cyclophosphamide for 3 to 6 months followed 
by azathioprine (11 patients, the control group). 
Primary end points were sustained remission rates 
at 12 months and severe adverse events.

RESULTS: The median age was 68 years, and 

the glomerular filtration rate (GFR) was 18 ml per 
minute per 1.73 m2 of body-surface area. A total 
of 25 patients in the rituximab group (76%) and 
9 patients in the control group (82%) had a sus-
tained remission (P=0.68). Severe adverse events 
occurred in 14 patients in the rituximab group 
(42%) and 4 patients in the control group (36%) 
(P=0.77). Six of the 33 patients in the rituximab 
group (18%) and 2 of the 11 patients in the control 
group (18%) died (P=1.00). The median increase 
in the GFR between 0 and 12 months was 19 ml 
per minute in the rituximab group and 15 ml per 
minute in the control group (P=0.14).

CONCLUSIONS: A rituximab-based regimen 
was not superior to standard intravenous cy-
clophosphamide for severe ANCA-associated 
vasculitis. Sustained-remission rates were high in 
both groups, and the rituximab-based regimen 
was not associated with reductions in early severe 
adverse events.

Σύγκριση Ρετουξιμάμπης και Κυκλοφωσφα-
μίδης στην ANCA θετική αγγειίτιδα με νεφρι-
κή προσβολή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η κυκλοφωσφαμίδη, σαν αρχικό σχή-
μα θεραπείας στις θετικές για αντιουδετεροφιλικά 
κυτταροπλασματικά αντισώματα(ANCA) αγγειίτιδες, 
είναι αποτελεσματική σε ποσοστό 70-90% των ασθε-
νών, αλλά συνδέονται με υψηλά ποσοστά θανάτων 
και παρενεργειών. Η θεραπεία με ριτουξιμάμπη 
οδήγησε σε υποχώρηση της νόσου σε ποσοστό 
80-90% των ασθενών με ανθεκτική ANCA θετική 
αγγειίτιδα, και μπορεί να είναι ασφαλέστερη από 
τα σχήματα κυκλοφωσφαμίδης.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Συγκρίναμε την ριτουξιμάμπη με την 
κυκλοφωσφαμίδη σαν αρχικά σχήματα θεραπείας 
σε ANCA θετικές αγγειίτιδες. Χορηγήσαμε τυχαία, 
με αναλογία 3:1, σε 44 νεοδιαγνωσθέντες για ANCA 
θετική αγγειίτιδα με νεφρική συμμετοχή ασθενείς, 
αγωγή με ένα πρότυπο γλυκοκορτικοειδές, σε συν-
δυασμό είτε με ριτουξιμάμπη σε δόση 375mgr ανά 
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας σώματος ανά εβδο-
μάδα και για 4 εβδομάδες, μαζί με δύο ενδοφλέβιες 
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ώσεις κυκλοφωσφαμίδης (33 ασθενείς, η ομάδα 
της ριτουξιμάμπης) είτε με ενδοφλέβια χορήγηση 
κυκλοφωσφαμίδης για 3-6 μήνες και ακολούθως 
με αζαθειοπρίνη (11 ασθενείς, η ομάδα των μαρ-
τύρων). Τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία ήταν τα 
ποσοστά σταθερής υποχώρησης της νόσου στους 
12 μήνες και οι σοβαρές παρενέργειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των ασθενών 
ήταν τα 68 έτη, και ο ρυθμός σπειραματικής διήθη-
σης ήταν 18ml το λεπτό ανά 1,73m2 της επιφάνειας 
σώματος. Ένα σύνολο 25 ασθενών στην ομάδα 
της ριτουξιμάμπης (76%) και 9 ασθενών στην 
ομάδα των μαρτύρων (82%) έδειξαν σταθερή 
υποχώρηση της νόσου (P=0,68). Σοβαρές παρε-
νέργειες εμφάνισαν 14 ασθενείς στην ομάδα της 
ριτουξιμάμπης (42%) και 4 ασθενείς στην ομάδα 
των μαρτύρων (36%) (P=0,77). Οι 6 από τους 33 
ασθενείς στην ομάδα της ριτουξιμάμπης (18%) και 
2 από τους 11 ασθενείς της ομάδας των μαρτύρων 
(18%) απεβίωσαν (P=1,00). Η μέση αύξηση στο 
ρυθμό σπειραματικής διήθησης, από 0 μέχρι 12 
μήνες, ήταν 19ml ανά λεπτό στην ομάδα της ρι-
τουξικάμπης, και 15ml ανά λεπτό στην ομάδα των 
μαρτύρων (P=0,14).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το βασισμένο σε ριτουξιμάμπη 
θεραπευτικό σχήμα, δεν υπερτερούσε σε σχέση με 
την πρότυπη χορήγηση ενδοφλέβιας κυκλοφωσφα-
μίδης, σε ασθενείς με σοβαρή ANCA θετική αγγειίτι-
δα. Τα ποσοστά σταθερής υποχώρησης της νόσου 
ήταν υψηλά και στις δύο ομάδες, και το βασισμένο 
σε ριτουξικάμπη θεραπευτικό σχήμα, δε συνδέθηκε 
με μείωση των πρώιμων παρενεργειών.

Azathioprine versus mycophenolate mofetil 
for long-term immunosuppression in lupus 
nephritis: results from the MAINTAIN 
Nephritis Trial

Houssiau FA, D’Cruz D, Sangle S, Remy P, 
Vasconcelo C, Petrovic R, Fiehn C et al.
Ann Rheum Dis doi:10.1136/ard.2010; 131995

BACKGROUND: Long-term immunosuppressive 
treatment does not efficiently prevent relapses of 
lupus nephritis (LN). This investigator-initiated 

randomised trial tested whether mycophenolate 
mofetil (MMF) was superior to azathioprine (AZA) 
as maintenance treatment. 

METHODS: A total of 105 patients with lupus 
with proliferative LN were included. All received 
three daily intravenous pulses of 750 mg meth-
ylprednisolone, followed by oral glucocorticoids 
and six fortnightly cyclophosphamide intravenous 
pulses of 500 mg. Based on randomisation per-
formed at baseline, AZA (target dose: 2 mg/kg/
day) or MMF (target dose: 2 g/day) was given at 
week 12. Analyses were by intent to treat. Time 
to renal flare was the primary end point. Mean 
(SD) follow-up of the intent-to-treat population 
was 48 (14) months. 

RESULTS: The baseline clinical, biological and 
pathological characteristics of patients allocated 
to AZA or MMF did not differ. Renal flares were 
observed in 13 (25%) AZA-treated and 10 (19%) 
MMF-treated patients. Time to renal flare, to se-
vere systemic flare, to benign flare and to renal 
remission did not statistically differ. Over a 3-year 
period, 24 h proteinuria, serum creatinine, serum 
albumin, serum C3, haemoglobin and global 
disease activity scores improved similarly in both 
groups. Doubling of serum creatinine occurred 
in four AZA-treated and three MMF-treated pa-
tients. Adverse events did not differ between the 
groups except for haematological cytopenias, 
which were statistically more frequent in the 
AZA group (p=0.03) but led only one patient 
to drop out. 

CONCLUSIONS: Fewer renal flares were ob-
served in patients receiving MMF but the differ-
ence did not reach statistical significance. 

Σύγκριση της αζαθειοπρίνης με τη μυκοφαι-
νολάτη mofetil για την επίτευξη μακροχρό-
νιας ανοσοκαταστολής στη νεφρίτιδα του 
λύκου: τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής 
“MAINTAIN” για τη νεφρίτιδα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία δεν προλαμβάνει αποτελεσματικά τις 
υποτροπές της νεφρίτιδας του λύκου (ΝΛ). Η 
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συγκεκριμένη τυχαιοποιημένη δοκιμή διερεύνησε 
εάν η μυκοφαινολάτη mofetil, υπερτερεί σε σχέση 
με την αζαθειοπρίνη, όταν χρησιμοποιείται σαν 
θεραπεία συντήρησης.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη δοκιμή συμπεριλήφθησαν 
105 ασθενείς που έπασχαν από υπερπλαστική 
νεφρίτιδα του λύκου. Σε όλους χορηγήθηκαν τρείς 
ενδοφλέβιες ώσεις 750mgr μεθυλπρεδνιζολόνης 
καθημερινά, και ακολούθως γλυκοκορτικοειδή 
από το στόμα και έξι ενδοφλέβιες ώσεις 500mgr 
κυκλοφωσφαμίδης ανά 15 ημέρες. Με βάση την 
τυχαιοποίηση που έλαβε μέρος στην έναρξη της 
μελέτης, η αζαθειοπρίνη (δόση-στόχος: 2mg/kg/
μέρα) ή η μυκοφαινολάτη mofetil (δόση-στόχος: 
2gr/μέρα) χορηγήθηκαν τη δωδέκατη εβδομά-
δα. Οι αναλύσεις έγιναν, έχοντας ως στόχο τη 
θεραπεία των ασθενών. Το βασικό καταληκτικό 
σημείο ήταν ο χρόνος μέχρι την αναζωπύρωση 
(flare) της νεφρικής νόσου. Ο μέσος χρόνος 
παρακολούθησης του υπό θεραπεία πληθυσμού 
ήταν 48 (14) μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την έναρξη της δοκιμής, 
τα κλινικά, βιολογικά και παθολογικά χαρακτηρι-
στικά των ασθενών που έλαβαν την αζαθειοπρί-
νη ή τη μυκοφαινολάτη mofetil δεν διέφεραν. 
Παρατηρήθηκαν εξάρσεις της νεφρικής νόσου 
σε 13 (25%) ασθενείς που λάμβαναν αζαθειοπρί-
νη ως θεραπεία, και σε 10 (19%) ασθενείς που 
λάμβαναν μυκοφαινολάτη mofetil. Το χρονικό 
διάστημα μέχρι την έξαρση της νεφρικής και 
της συστηματικής νόσου, τη καλοήθη έξαρση, 
και την ύφεση της νεφρικής νόσου, δεν διέφερε 
στατιστικά. Σε χρονικό διάστημα 3 χρόνων, η 
24ωρη πρωτεϊνουρία, η κρεατινίνη και η αλβου-
μίνη του ορού, το συμπλήρωμα C3 του ορού, η 
αιμοσφαιρίνη και οι μετρήσεις της παγκόσμιας 
δραστηριότητας της ασθένειας, βελτιώθηκαν 
παρόμοια και στις δύο ομάδες ασθενών. Σε 4 
ασθενείς που έλαβαν αζαθειοπρίνη και σε 3 που 
έλαβαν μυκοφαινολάτη mofetil, παρατηρήθηκε 
διπλασιασμός της κρεατινίνης του ορού. Οι παρε-
νέργειες δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων, 
με εξαίρεση την κυτταροπενία στο αίμα, η οποία 
ήταν στατιστικά συχνότερη στην ομάδα που χορη-

γήθηκε η αζαθειοπρίνη (p=0,03), αλλά οδήγησε 
στην αποχώρηση μόνο ενός ασθενούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς που έλαβαν 
μυκοφαινολάτη mofetil, παρατηρήθηκαν λιγότερες 
νεφρικές εξάρσεις της νόσου, αλλά η διαφορά 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Benefits of massive weight loss on symp-
toms, systemic inflammation and carti-
lage turnover in obese patients with knee 
osteoarthritis

Richette P, Poitou C, Garnero P, Vicaut E, Bouillot 
J-L, Lacorte J-M et al.
Ann Rheum Dis doi:10.1136/ard.2010; 134015

OBJECTIVE: To investigate the effect of massive 
weight loss on: 
1) knee pain and disability, 2) low-grade in-
flammation and metabolic status and 3) joint 
biomarkers in obese patients with knee osteoar-
thritis (OA). 

METHODS: 140 patients involved in a gastric 
surgery programme were screened for painful 
knee OA, and 44 were included (age 44 ± 10.3 
years, body mass index (BMI) 50.7 ± 7.2kg/m2). 
Clinical data and biological samples were collected 
before and 6 months after surgery. 

RESULTS: Before surgery, interleukin 6 (IL-6) 
levels were correlated with levels of high-sensitivity 
C reactive protein (hsCRP) (p=0.006) and Helix-II 
(p=0.01), a biomarker of cartilage turnover, and 
the Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC) function score 
(p=0.03). Surgery resulted in substantial de-
crease in BMI (-20%). Levels of insulin and in-
sulin resistance were decreased at 6 months. 
Knee pain decreased after surgery (24.5 ± 21 
mm vs 50 ± 26.6 mm; p<0.001), and scores on 
all WOMAC subscales were improved. Levels of 
IL-6 (p<0.0001), hsCRP (p<0.0001), orosomu-
coid (p<0.0001) and fibrinogen (p=0.04) were 
decreased after surgery. Weight loss resulted in 
a significant increase in N-terminal propeptide 
of type IIA collagen levels (+32%, p=0.002), a 
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biomarker of cartilage synthesis, and a significant 
decrease in cartilage oligomeric matrix protein 
(COMP) (-36%, p<0.001), a biomarker of cartilage 
degradation. Changes in COMP concentration 
were correlated with changes in insulin levels 
(p=0.02) and insulin resistance (p=0.05). 

CONCLUSION: Massive weight loss improves 
pain and function and decreases low-grade in-
flammation. Change in levels of joint biomarkers 
with weight loss suggests a structural effect on 
cartilage. 

Τα οφέλη της μαζικής απώλειας βάρους στα 
συμπτώματα, τη συστηματική φλεγμονή 
και το ρυθμό ανακύκλησης του χόνδρου σε 
παχύσαρκους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα 
γόνατος

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός είναι η διερεύνηση της απο-
τελεσματικότητας της μαζικής απώλειας βάρους 
1) στο άλγος του γόνατος και της αναπηρίας, 2) 
στη χαμηλού βαθμού φλεγμονή και τις μεταβο-
λικές ιδιότητες και 3) στους βιοχημικούς δείκτες 
της άρθρωσης σε παχύσαρκους ασθενείς με 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

ΜΕΘΟΔΟΙ: 140 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
πρόγραμμα γαστρικής χειρουργικής επέμβασης, 
ελέχθησαν για επώδυνο γόνατο λόγω οστεοαρ-
θρίτιδας, από τους οποίους επελέγησαν οι 44 
(ηλικία 44±10,3, δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) 
50,7±7,2kg/m2). Κλινικά δεδομένα και βιολογικά 
δείγματα ελήφθησαν πριν και 6 μήνες μετά το 
χειρουργείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πριν τη χειρουργική επέμ-
βαση, έγινε συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων 
της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) με τα επίπεδα της υ-
ψηλής ευαισθησίας αντιδρώσας πρωτεΐνης C 
(hsCRP) (p=0.006) και του Helix-II (p=0.01), 
ένα βιολογικό δείκτη του ρυθμού ανακύκλη-
σης του χόνδρου, και με το «Western Ontario 
and McMaster Universities Osteoarthritis Index» 
(WOMAC),όπου χρησιμοποιείται για δείκτης 
λειτουργικότητας (p=0.03). Η χειρουργική επέμ-
βαση είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
του δείκτη μάζας σώματος (-20%). Τα επίπεδα 

της ινσουλίνης και της αντίστασης κατά της ιν-
σουλίνης μειώθηκαν σε διάστημα 6 μηνών. Το 
άλγος του γόνατος μειώθηκε μετά το χειρουργείο 
(24,5 ± 21mm vs 50 ± 26,6mm; p<0,001), και 
τα αποτελέσματα σε όλες της κλίμακες WOMAC 
βελτιώθηκαν. Τα επίπεδα της IL-6 (p<0,0001), της 
hsCRP (p<0,0001), του orosomucoid (p<0,0001) 
και του ινωδογόνου (p=0,04) μειώθηκαν μετά τη 
χειρουργική επέμβαση. Η απώλεια βάρους είχε ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των επιπέδων 
του Αμινοτελικού πεπτιδίου του κολλαγόνο τύπου 
ΙΙΑ(+32%, p=0,002), όπου είναι ένας βιολογικός 
δείκτης της σύνθεσης του χόνδρου, και τη ση-
μαντική μείωση της πρωτεΐνης COMP (-36%; 
p<0,001), όπου αποτελεί ένα βιολογικό δείκτη της 
διάσπασης του χόνδρου. Μεταβολές στη συγκέ-
ντρωση της πρωτεΐνης COMP συσχετίζονται με 
μεταβολές στα επίπεδα ινσουλίνης(p=0,02) και 
στην αντοχή της ινσουλίνης (p=0,05).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μαζική απώλεια βάρους 
βελτιώνει το άλγος και τη λειτουργικότητα και 
μειώνει τη χαμηλού βαθμού φλεγμονή. Οι μετα-
βολές των βιολογικών δεικτών της άρθρωσης σε 
συνδυασμό με την απώλεια βάρους υποδεικνύουν 
μία δομική επίδραση στο χόνδρο.

Beneficial effect of 1-year etanercept treat-
ment on the lipid profile in responding 
patients with rheumatoid arthritis: the ETRA 
study

Jamnitski A, Visman IM, Peters MJL, Dijkmans 
BAC, Voskuyl AE, Nurmohamed MT.
Ann Rheum Dis 2010; 69:1929-33

BACKGROUND: Effective anti-inflammatory 
treatment with tumour necrosis factor α (TNFα) 
inhibitors may have favourable effects on the 
lipid profile. Available evidence is derived from 
short-term studies, and it is not clear whether 
TNFα inhibitors have a similar effect on the lipid 
profile in responders and non-responders to the 
treatment. 

OBJECTIVES: To investigate the effect of long-
term etanercept treatment on the lipid profile in a 
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large sample of patients with rheumatoid arthri-
tis (RA), stratified for European League Against 
Rheumatism (EULAR) response. 

METHODS: Between 2004 and 2008, 292 con-
secutive patients with active RA (DAS28 >3.2) and 
a new etanercept prescription were included in an 
observational cohort. Clinical response variables 
and lipid samples were collected at baseline and 
after 4 months and 1 year of etanercept treatment. 
Generalised estimating equation analyses were 
used to investigate the longitudinal course of lipid 
levels in relation to clinical response variables. 

RESULTS According to the EULAR response 
criteria, 76% of the patients were good or mod-
erate responders at 4 months, and 85% of the 
remainder at 1 year. Significant changes in apoA-I 
(increased by 3.5% p=0.002) at 4 months and 
3.1% (p=0.005) at 1 year) and apoB/apoA-I 
ratio (decreased by 6.2% p<0.001) at 4 months 
and 3.6% (p=0.025) at 1 year) were observed 
in EULAR responders. No significant differences 
were observed in EULAR non-responders at all 
time points. 

CONCLUSIONS: Treatment with etanercept 
resulted in a significant and sustained decrease 
in the apoB/apoA-I ratio in patients with good 
or moderate EULAR response. This may have 
a beneficial effect on the cardiovascular risk in 
patients with RA. 

Η ευεργετική επίδραση της αγωγής με ετανερ-
σέπτη για ένα έτος στο λιπιδαιμικό προφίλ των 
ασθενών που ανταποκρίνονται στην αγωγή για 
ρευματοειδή αρθρίτιδα: η μελέτη ETRA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αποτελεσματική αντιφλεγμονώδης 
αντιμετώπιση με τους αναστολείς του παράγοντα 
TNF άλφα, ίσως έχει ευεργετικές επιδράσεις στο 
λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία εξήχθησαν από μελέτες σύντομης διάρ-
κειας και δεν είναι εμφανές εάν οι αναστολείς του 
TNF άλφα παράγοντα έχουν την ίδια επίδραση 
στο λιπιδαιμικό προφίλ, είτε οι ασθενείς ανταπο-
κρίνονται, είτε όχι στη θεραπεία.

ΣΚΟΠΟΣ: Διερεύνηση της επίδρασης της μακρο-

χρόνιας αγωγής με ετανερσέπτη στο λιπιδαιμικό 
προφίλ σε μεγάλο δείγμα ασθενών με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα (Ρ.Α), όπου κατανεμήθηκαν για την 
ανταπόκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 
Ενάντια στους Ρευματισμούς (EULAR).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Μεταξύ 2004 και 2008, συμπεριε-
λήφθησαν σε μία μελέτη παρατήρησης 292 συ-
νεχείς ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα 
(DAS28 >3.2) και τους συνταγογραφήθηκε νέα 
αγωγή με ετανερσέπτη. Οι κλινικές μεταβλητές 
απόκρισης και τα δείγματα των λιπιδίων, συλλέ-
χθηκαν αρχικά, μετά από 4 μήνες και 1 χρόνο 
θεραπείας με ετανερσέπτη. Χρησιμοποιήθηκαν 
εξισώσεις γενικευμένης εκτίμησης για τη σύνδεση 
της πορείας των επιπέδων των λιπιδίων με τις 
μεταβλητές απόκρισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα κριτήρια του 
EULAR, το 76% των ασθενών είχαν καλή ή μέτρια 
ανταπόκριση στη θεραπεία στους 4 μήνες και το 
85% από τους υπόλοιπος στον ένα χρόνο. Στους 
ασθενείς που ανταποκρίθηκαν σύμφωνα με το 
EULAR παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές 
στην Απόλιποπρωτεΐνη A-1 (αυξήθηκε 3,5% 
p=0,002 στους 4 μήνες και 3,1% p=0,005 σε ένα 
χρόνο). Δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες μεταβολές 
στους ασθενείς που σύμφωνα με τον EULAR δεν 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία σε οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αγωγή με ετανερσέπτη 
είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή και σημαντική 
μείωση του λογού ΑpoΒ/ApoΑ-Ι σε ασθενείς με 
καλή ή μέτρια ανταπόκριση σύμφωνα με τον 
EULAR. Αυτό ίσως έχει ευεργετική επίδραση 
στον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Atypical fractures as a potential complica-
tion of long-term bisphosphonate therapy

Sellmeyer DE.
JAMA 2010; 304:1480-4

The development of bisphosphonate therapy 
represented an important advance in the treat-
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ment of low bone mass and osteoporosis, con-
ditions that affect more than half of individuals 
older than 50 years. Currently available bispho-
sphonates have been shown to reduce spine, 
nonspine, and hip fractures in individuals at 
increased risk of fracture. Case reports and limited 
clinical series over the past 5 years have raised 
concern that prolonged bisphosphonate therapy 
may suppress bone remodeling to the extent 
that normal bone repair is impaired, resulting 
in increased fracture risk. Fractures potentially 
resulting from suppressed bone turnover have 
been described as “atypical”, affecting sites such 
as the subtrochanteric femur that are infrequently 
affected by osteoporotic fractures. A prodrome of 
thigh pain, lack of trauma prior to the fracture, 
and specific radiological characteristics have also 
been reported. Data are limited on the prevalence 
of, risk factors for, and treatment of this potential 
problem. Current strategies include fracture risk 
assessment, targeting bisphosphonate therapy 
appropriately to individuals at increased risk of 
fracture, considering a 12-month interruption in 
therapy after 5 years in patients who are clinically 
stable, and considering teriparatide treatment in 
individuals who experience an atypical fracture 
while receiving bisphosphonate therapy.

Τα άτυπα κατάγματα, ως μία πιθανή επιπλοκή 
από τη μακροχρόνια αγωγή με διφωσφονικά

Η ανάπτυξη της θεραπείας με διφωσφονικά 
ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στη θεραπεία 
της χαμηλής οστικής πυκνότητας και της οστε-
οπόρωσης, καταστάσεις που επηρεάζουν πάνω 
από το μισό πληθυσμό άνω των 50 ετών. Τα 
διφωσφονικά όπου είναι πρόσφατα διαθέσιμα, 
έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα σπονδυλικά, 
τα μη σπονδυλικά και τα κατάγματα του ισχίου 
σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. 
Αναφορές σε περιστατικά και περιορισμένες κλι-
νικές σειρές τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εγείρει 
υποψίες για το εάν η παρατεταμένη χρήση διφω-
σφονικών καταστέλλει την οστική ανακατασκευή, 

με αποτέλεσμα το φυσιολογικό οστό να κατα-
στρέφεται και συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο 
κατάγματος. Τα κατάγματα ίσως είναι αποτέλεσμα 
της κατασταλμένης οστικής ανακύκλησης όπου 
έχει χαρακτηριστεί ως «άτυπη», προσβάλλοντας 
περιοχές όπως την υποτροχαντήρια περιοχή στο 
μηριαίο οστό, στις οποίες σπάνια συμβαίνουν 
οστεοπορωτικά κατάγματα. Το πρόδρομο άλγος 
του μηρού, η έλλειψη τραύματος πριν το κάταγμα 
και ειδικά χαρακτηριστικά κατά την απεικόνιση 
έχουν αναφερθεί.

Τα δεδομένα είναι περιορισμένα όσο αφορά 
στη γενίκευση των παραγόντων κινδύνου και 
στη θεραπεία αυτού του πιθανού προβλήματος. 
Πρόσφατες στρατηγικές για την αντιμετώπιση 
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κινδύνου 
κατάγματος, τη στοχευόμενη θεραπεία με δι-
φωσφονικά, εξατομικευμένη για κάθε ασθενή 
με υψηλό κίνδυνο κατάγματος. Σε ασθενείς που 
λαμβάνουν διφωσφονικά για 5 έτη και είναι κλινικά 
σταθεροί είναι δεδομένη μία δωδεκάμηνη διακο-
πή της αγωγής. Επίσης, δεδομένη θεωρείται και 
η θεραπεία με τεριπαρατίδη με την ταυτόχρονη 
χρήση διφωσφονικών σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί άτυπο κάταγμα.

Inhibition of joint damage and improved 
clinical outcomes with rituximab plus meth-
otrexate in early active rheumatoid arthritis: 
the IMAGE trial

Tak PP, Rigby WF, Rubbert-Roth A, Peterfy CG, 
van Vollenhoven RF, Stohl W et al.
Ann Rheum Dis doi:1136/ard.2010.137703

OBJECTIVES: Rituximab is an effective treat-
ment in patients with established rheumatoid 
arthritis (RA). The objective of the IMAGE study 
was to determine the efficacy of rituximab in 
the prevention of joint damage and its safety 
in combination with methotrexate (MTX) in 
patients initiating treatment with MTX. 

METHODS: In this double-blind randomised 
controlled phase III study, 755 MTX-naϊve pa-
tients with active RA were randomly assigned 
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to MTX alone, rituximab 2x500 mg + MTX or 
rituximab 2x1000 mg + MTX. The primary end 
point at week 52 was the change in joint dam-
age measured using a Genant-modified Sharp 
score. 

RESULTS: 249, 249 and 250 patients were ran-
domly assigned to MTX alone, rituximab 2x500 
mg + MTX or rituximab 2x1000 mg + MTX, re-
spectively. At week 52, treatment with rituximab 
2x1000 mg + MTX compared with MTX alone 
was associated with a reduction in progression 
of joint damage (mean change in total modified 
Sharp score 0.359 vs 1.079; p=0.0004) and an 
improvement in clinical outcomes (ACR50 65% 
vs 42%; p<0.0001); rituximab 2x500 mg + MTX 
improved clinical outcomes (ACR50 59% vs 42%; 
p<0.0001) compared with MTX alone but did 
not significantly reduce the progression of joint 
damage. Safety outcomes were similar between 
treatment groups. 

CONCLUSIONS: Treatment with rituximab 
2x1000 mg in combination with MTX is an 
effective therapy for the treatment of patients 
with MTX-naϊve RA.

Ο περιορισμός της βλάβης των αρθρώσεων 
και η βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων 
με τη χορήγηση ριτουξιμάμπης, σε συνδυ-
ασμό με μεθοτρεξάτη στην πρώιμη ενεργή 
ρευματοειδή αρθρίτιδα: η δοκιμή IMAGE

ΣΤΟΧΟΙ: Η ριτουξιμάμπη αποτελεί μία απο-
τελεσματική θεραπεία για τους ασθενείς με ε-
γκατεστημένη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Ο 
στόχος της μελέτης IMAGE ήταν να καθορίσει 
την αποτελεσματικότητα της ριτουξιμάμπης στην 
πρόληψη της βλάβης των αρθρώσεων, και την 
ασφάλεια του συνδυασμού της με μεθοτρεξάτη 
(MTX), σε ασθενείς που ξεκινούσαν θεραπεία 
με MTX.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη συγκεκριμένη διπλή τυφλή 
τυχαιοποιημένη φάσης 3 μελέτη, σε 755 ασθε-
νείς με ενεργό ΡΑ, που δεν είχαν λάβει ποτέ στο 
παρελθόν MTX, χορηγήθηκαν τυχαία μόνο MTX, 
ριτουξιμάμπη 2x500mg + MTX ή ριτουξιμάμπη 

2x1000mg + MTX. Το βασικό καταληκτικό σημείο 
στην 52η εβδομάδα, ήταν η αλλαγή στη βλάβη 
των αρθρώσεων, που μετρήθηκε με τη χρήση 
Genant-τροποποιημένης Sharp βαθμολογίας 
(Genant-modified Sharp score).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 249, 249 και 250 ασθενείς 
χορηγήθηκε με τυχαίο τρόπο μόνο ριτουξιμάμπη, 
ριτουξιμάμπη 2x500mg + MTX και ριτουξιμάμπη 
2x1000mg + MTX, αντίστοιχα. Την 52η εβδομάδα, 
η θεραπεία με ριτουξιμάμπη 2x500mg + MTX, 
σε σύγκριση μόνο με τη MTX, (συσχετίστηκε) με 
τη μείωση της εξέλιξης των αρθρικών βλαβών (η 
μέση αλλαγή στη συνολική τροποποιημένη Sharp 
βαθμολογία ήταν 0,359 έναντι 1.079, p=0,0004), 
και τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων 
(ACR50 65% έναντι 42%, p <0,0001). Το θερα-
πευτικό σχήμα ριτουξιμάμπη 2x500mg + MTX 
βελτίωσε τα κλινικά αποτελέσματα (ACR50 59% 
έναντι 42%, p<0,0001) σε σύγκριση με το σχήμα 
που αποτελείτο μόνο από MTX, αλλά δε μείωσε 
σημαντικά την εξέλιξη των αρθρικών βλαβών. Τα 
αποτελέσματα που αφορούσαν στην ασφάλεια 
ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με ριτουξιμάμπη 
2x1000mg + MTX αποτελεί αποτελεσματική αγωγή 
για τη θεραπεία των ασθενών με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα που δεν είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν 
μεθοτρεξάτη.

Should nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) be prescribed to the older 
adult?

Barkin RL, Beckerman M, Blum SL, Clark FM, Koh 
EK, Wu DS.
Drugs Aging 2010; 27:775-89

The prevalence of chronic pain increases with 
age, exceeding 50% in individuals aged ≥65 
years. Non steroide anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) are a mainstay of chronic pain manage-
ment but carry significant dose-related risks of 
cardiovascular, renal, haematological and other 
systemic adverse events (AEs). Older patients 
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have an increased risk of these AEs and are more 
likely to take multiple medications that can po-
tentially interact with NSAIDs. In particular, older 
patients are more likely to have cardiovascular 
disease and a natural age-related decline in renal 
function, increasing the risks of cardiovascular, 
haematological and renal AEs. Given these risks, 
recent guidelines for the management of chronic 
pain in the elderly recommend using NSAIDs rarely 
and only in carefully selected patients. NSAIDs 
currently available in the US fall into three catego-
ries: nonselective NSAIDs that act via inhibition of 
cyclo-oxygenase (COX-1 and COX-2); celecoxib, 
a selective inhibitor of COX-2; and topical NSAIDs 
that inhibit both COX-1 and COX-2 but result in 
much less systemic NSAID exposure than oral 
formulations. Topical NSAIDs have demonstrated 
efficacy similar to oral NSAIDs, with an incidence 
of AEs similar to placebo; however, these agents 
are an option only in patients with localized pain 
in superficial joints. Safe pain management in 
older patients therefore requires cautious choice 
of selective and nonselective oral NSAIDs, topi-
cal NSAIDs or non-NSAID analgesics. This article 
discusses the risks and benefits of NSAID therapy, 
reviews its mechanism of action as the source 
of adverse effects and provides recommenda-
tions for maximizing NSAID safety, particularly in 
older patients. Articles cited in this review were 
identified via a search of PubMed (January 2005 
to November 2009) and a manual search of 
reference lists from the articles identified in that 
search. Priority was given to articles discussing 
NSAID use in older populations, clinical trials of 
high quality, reports on NSAID safety and AEs, 
and treatment guidelines.

Πρέπει να συνταγογραφούνται μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε ενήλι-
κες μεγάλης ηλικίας;

Η επίπτωση του χρόνιου πόνου αυξάνεται με την 
ηλικία, ξεπερνώντας το 50% σε άτομα ηλικίας ≥65 
ετών. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) 

αποτελούν πρότυπο φάρμακο για την αντιμετώπιση 
του χρόνιου πόνου, αλλά εμφανίζουν σημαντικές 
δοσοεξαρτώμενες πιθανότητες καρδιαγγειακών, 
νεφρικών, αιματολογικών και άλλων συστηματικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ). Οι ασθενείς μεγάλης 
ηλικίας έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αυ-
τές τις ΑΕ, και είναι πιο πιθανό να λάβουν πολλαπλά 
φάρμακα, τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν με 
τα ΜΣΑΦ. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς μεγάλης ηλικίας 
είναι πιο πιθανό να πάσχουν από καρδιαγγειακή 
ασθένεια και να εμφανίσουν μια φυσιολογική, λόγω 
της ηλικίας, πτώση της νεφρικής λειτουργίας, αυξά-
νοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, αιματολογικών 
και νεφρικών ΑΕ. Δεδομένων των κινδύνων αυτών, 
τα πρόσφατα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του 
χρόνιου πόνου στους ηλικιωμένους, συστήνουν η 
χρήση των ΜΣΑΦ να γίνεται σπάνια, και μόνο σε 
προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς. Τα ΜΣΑΦ που 
διατίθενται στις ΗΠΑ ανήκουν σε τρείς κατηγορίες: 
μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, που δρουν μέσω της ανα-
στολής της κυκλοoξυγενάσης COX-1 και COX-2, 
η σελεκοξίμπη, που αποτελεί εκλεκτικό αναστολέα 
της COX-2 και τα τοπικά ΜΣΑΦ, τα οποία αναστέλ-
λουν και την COX-1 και την COX-2, αλλά οδηγούν 
σε μικρότερη συστηματική έκθεση στα ΜΣΑΦ 
από ότι τα σκευάσματα από το στόμα. Τα τοπικά 
ΜΣΑΦ έχουν δείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα 
με τα από του στόματος ΜΣΑΦ, και με συχνότητα 
ΑΕ παρόμοια με το placebo (εικονικό φάρμακο). 
Εντούτοις, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν επιλογή 
μόνο για ασθενείς με εντοπισμένο πόνο σε επιφανει-
ακές αρθρώσεις. Η ασφαλής αντιμετώπιση λοιπόν 
του πόνου, σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, απαιτεί 
προσεκτική επιλογή εκλεκτικών και μη εκλεκτικών 
αναστολέων από του στόματος ΜΣΑΦ, τοπικών 
ΜΣΑΦ ή αναλγητικών που δεν ανήκουν στα ΜΣΑΦ. 
Το συγκεκριμένο άρθρο διαπραγματεύεται τους 
κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας με ΜΣΑΦ, 
επανεξετάζει τον μηχανισμό δράσης τους ως πηγή 
των ανεπιθύμητων ενεργειών και παρέχει συστάσεις 
για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ΜΣΑΦ, 
κυρίως στους ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Τα άρθρα 
που αναφέρονται σε αυτή την ανασκόπηση, βρέ-
θηκαν μέσω αναζήτησης στο PubMed (Ιανουάριος 
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2005-Νοέμβριος 2009) και μέσω χειροκίνητης 
έρευνας της λίστας των αναφορών των άρθρων 
που προέκυψαν κατά την αναζήτηση.

Δόθηκε προτεραιότητα σε άρθρα που αναφέ-
ρονταν στη χρήση των ΜΣΑΦ σε μεγάλες ηλικίες, 
σε κλινικές δοκιμές υψηλής ποιότητας, στην ασφά-
λεια των ΜΣΑΦ και στις ΑΕ, και σε πρωτόκολλα 
θεραπείας.

Generation and characterisation of thera-
peutic tolerogenic dendritic cells for rheu-
matoid arthritis

Harry RA, Anderson AE, Issacs JD, Hilkens 
CMU.
Ann Rheum Dis 2010; 69:2042-50

OBJECTIVES: Tolerogenic dendritic cells (tolDCs) 
constitute a promising experimental treatment 
for targeting autoreactive T cells in autoimmune 
diseases, including rheumatoid arthritis (RA). 
The authors’ goal is to bring tolDC therapy for 
RA to the clinic. Here the authors address key 
translational issues related to the manufacturing 
of tolDCs from RA patients with current good 
manufacturing practice (cGMP)-compliant re-
agents, the stability of tolDCs, and the selection 
of suitable quality control markers. 

METHODS: Human monocyte-derived tolDCs 
were established from RA patients and healthy 
controls (HCs) using the immunosuppressive 
drugs dexamethasone and vitamin D3, and 
the cGMP-grade immunomodulator, mono-
phosphoryl lipid A, in the cGMP-compliant me-
dium, CellGroDC. The functionality of tolDCs and 
tolDC-modulated autologous CD4 T cells was 
determined by flow cytometry, [3H]thymidine 
incorporation and ELISA. 

RESULTS: Clinical-grade tolDCs established 
from patients with RA exhibit a typical tolerogenic 
phenotype of reduced costimulatory molecules, 
low production of proinflammatory cytokines 
and impaired stimulation of autologous antigen-
specific T cells, comparable to HC tolDCs. Toll-

like receptor 2 (TLR-2) was highly expressed by 
tolDCs but not mature DCs. Furthermore, tolDCs 
suppressed mature DC-induced T cell prolifera-
tion, interferon γ and interleukin 17 production, 
and rendered T cells hyporesponsive to further 
stimulation. Importantly, tolDCs were phenotypi-
cally stable in the absence of immunosuppressive 
drugs and were refractory to further challenge 
with proinflammatory mediators. 

CONCLUSIONS: tolDCs established from pa-
tients with RA are comparable to those derived 
from healthy donors. TLR-2 was identified as an 
ideal marker for quality control of tolDCs. Potently 
tolerogenic and highly stable, these tolDCs are 
a promising cellular therapeutic for tailored im-
munomodulation in the treatment of RA. 

Παραγωγή και ιδιότητες των θεραπευτικών 
ανθεκτικών δενδριτικών κυττάρων για η ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα

ΣΚΟΠΟΣ: Τα ανθεκτικά δενδριτικά κύτταρα 
(toIDCs) αποτελούν μία υποσχόμενη πειραμα-
τική μέθοδο θεραπείας για τη στόχευση των 
αυτοενεργοποιούμενων Τ κυττάρων σε αυτο-
άνοσα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ρευματοειδής αρθρίτιδας (Ρ.Α). Ο στόχος των 
συγγραφέων είναι να φέρουν τη θεραπεία με 
τα tolDCs στη κλινική πράξη για την αντιμετώ-
πιση της ρευματοειδής αρθρίτιδας. Σε αυτό το 
άρθρο, οι συγγραφείς επισημαίνουν σημαντικά 
μεταγραφικά θέματα τα οποία συνδέονται με την 
παραγωγή των tolDCs από ασθενείς με Ρ.Α με 
καλή τρέχουσα παραγωγική διαδικασία (cGMP) 
συμβατά αντιδραστήρια, τη σταθερότητα των 
tolDCs και την επιλογή της κατάλληλης ποιότητας 
δεικτών ελέγχου.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Κύτταρα toIDCs, τα οποία προ-
έρχονται από μονοκύτταρα εξαγόμενα από τον 
ανθρώπινο οργανισμό, εξήχθησαν από ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα και υγιείς ομάδες ελέγ-
χου (HCs) χρησιμοποιώντας ανοσοκατασταλικά 
φάρμακα όπως η δεξαμεθαζόνη και η βιταμίνη 
D3, το cGMP ανοσορυθμιστή, το μονοφωσφορικό 
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λιπίδιο Α, μέσα σε μέσο το οποίο συμμορφώνεται 
με cGMP, CellGroDC. Η λειτουργικότητα των 
toIDCs και των αυτόλογων CD4 Τ κυττάρων τα 
οποία ρυθμίζονται από toIDCs καθορίστηκαν 
από κυτταρομετρία ροής, ενσωμάτωση [3Η] 
θυμιδίνης και μέθοδο ELISA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κύτταρα toIDCs τα οποία 
εξήχθησαν από τους ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, παρουσιάζουν ένα τυπικό ανθεκτι-
κό φαινότυπο με μειωμένα συνδιεγερτικά μό-
ρια, χαμηλή παραγωγή από προφλεγμονώδεις 
κυτταροκινές και κατεστραμμένη διέγερση των 
ειδικών αυτόλογων αντιγόνων Τ κυττάρων, συ-
γκριτικά με τα HC toIDCs. Ο υποδοχέας toll-like 
2 (TLR2) εκφράζεται σε υψηλό βαθμό από τα 
toIDCs αλλά όχι από τα ώριμα δενδριτικά κύτταρα. 
Επιπρόσθετα, τα toIDCs καταστέλλουν τα ώριμα 
δενδριτικά κύτταρα (DC), όπου επάγουν τον 
πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων, την παραγωγή 
της ιντερφερόνης γ και της ιντερλευκίνης 17 και 
καθιστούν τα Τ κύτταρα μειωμένης αντιδραστι-
κότητας σε περαιτέρω διέγερση. Είναι σημαντικό 
ότι τα toIDCs ήταν φαινοτυπικά σταθερά στην 
απουσία ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και 
ανθίστανται στην περαιτέρω διέγερση με προ-
φλεγμονώδεις μεσολαβητές.

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ: Τα κύτταρα toIDCs τα οποία 
εξήχθησαν από τους ασθενείς με Ρ.Α είναι συγκρί-
σιμα με αυτά που εξήχθησαν από υγιείς δωρητές. 
To TLR-2 αναγνωρίστηκε ως ένας ιδανικός δείκτης 
για τον ποιοτικό έλεγχο των toIDCs. Τα toIDCs, 
πιθανόν ανθεκτικά και υψηλής σταθερότητας, είναι 
μία πολλά υποσχόμενη κυτταρική θεραπεία για 
προσαρμοσμένη ανοσορύθμιση στη θεραπεία 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

CCR5 blockade in rheumatoid arthritis: 
a randomised, double-blind, placebo-
controlled clinical trial

Van Kuijk AWR, Vergunst CE, Gerlag DM, Bresnihan 
B, Rouzier R et al.
Ann Rheum Dis 2010; 69:2013-16

OBJECTIVE: C-C chemokine receptor type 5 (CCR5), 

a chemokine receptor expressed on T cells and mac-
rophages, and its ligands are found in inflamed 
synovial tissue (ST) of patients with rheumatoid 
arthritis (RA). The rationale for testing CCR5 blockade 
in patients with RA was supported by the effects of 
a CCR5 antagonist in collagen-induced arthritis in 
rhesus monkeys. The effects of CCR5 blockade in 
patients with active RA were explored. 

METHODS: In this phase Ib randomised, place-
bo-controlled trial, treatment with an oral CCR5 
inhibitor (SCH351125) in patients with active 
RA was evaluated. Clinical efficacy was assessed 
using European League Against Rheumatism and 
American College of Rheumatology response cri-
teria. ST biopsies were taken before and after 28 
days of treatment, and analysed for CCR5+ cells. 
In a subset of patients, MRIs of an inflamed joint 
were obtained before and after treatment. 

RESULTS: In all, 32 patients were included; 20 
received SCH351125 and 12 placebo. Three pa-
tients who received SCH351125 did not complete 
the study due to adverse events; none of these 
were serious. No improvement was observed in 
the active treatment group compared to placebo. 
Results were consistent for clinical evaluation, ST 
analysis and MRI. 

CONCLUSION: This proof of concept study 
does not support the use of CCR5 blockade as a 
therapeutic strategy in patients with active RA.

Ο αποκλεισμός των υποδοχέων τύπου 5 των 
C-C χημειοκινών (CCR5) στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα: μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, 
με χρήση placebo κλινική έρευνα (placebo-
controlled clinical trial)

ΣΤΟΧΟΙ: Ο υποδοχέας τύπου 5 των C-C χη-
μειοκινών (CCR5),που είναι ένας υποδοχέας 
χημειοκινών που εκφράζεται στα T κύτταρα και 
στα μακροφάγα, και οι προσδέτες (ligants) του, 
ανευρίσκονται σε φλεγμαίνοντες αρθρικούς ιστούς 
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η λογική της 
δοκιμής του αποκλεισμού των CCR5 σε ασθενείς 
με ΡΑ, ενισχύθηκε από τις επιδράσεις ενός αντα-
γωνιστή του CCR5 στην κολλαγόνο-επαγόμενη 
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αρθρίτιδα σε πιθήκους. Διερευνήθηκαν λοιπόν 
οι επιδράσεις του αποκλεισμού των CCR5 σε 
ασθενείς με ενεργό ΡΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη φάση Ib της τυχαιοποιημέ-
νης, με χρήση placebo μελέτης, αξιολογήθηκε 
η θεραπεία με έναν από του στόματος CCR5 
αναστολέα (SCH351125), σε ασθενείς με ενεργό 
ΡΑ. Η κλινική αποτελεσματικότητα εκτιμήθηκε, 
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια απόκρισης της 
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Κατά του Ρευματισμού 
και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας. 
Βιοψίες πάρθηκαν από τους ασθενείς, πρίν και 
μετά από 28 ημέρες θεραπεία, και πραγματο-
ποιήθηκε ανάλυσή τους για την ανεύρεση CCR5 
θετικών κυττάρων. Σε ένα υποσύνολο ασθενών, 
διενεργήθηκαν μαγνητικές τομογραφίες (MRIs) 
μίας φλεγμαίνουσας άρθρωσης πρίν και μετά 
τη θεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, συμμετείχαν 32 
ασθενείς. Στους 20 χορηγήθηκε SCH351125 
και στους 12 placebo. Τρείς από τους ασθενείς 
που έλαβαν SCH351125 δεν ολοκλήρωσαν τη 
μελέτη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. καμία 
από αυτές δεν ήταν σοβαρή. Δεν παρατηρήθηκε 
καμία βελτίωση στην ομάδα που λάμβανε το 
πραγματικό φάρμακο σε σχέση με την ομάδα 
που λάμβανε το placebo. Τα αποτελέσματα των 
κλινικών αξιολογήσεων, των ST αναλύσεων και 
των MRI ήταν σύμφωνα μεταξύ τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αποδείξεις από τη συγκε-
κριμένη μελέτη (concept study) δεν υποστηρί-
ζουν τη χρήση του αποκλεισμού των CCR5 σαν 
στρατηγική θεραπείας σε ασθενείς με ενεργό 
ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Predictors of treatment response and drug 
continuation in 842 patients with ankylos-
ing spondylitis treated with anti-tumour 
necrosis factor: results from 8 years’ surveil-
lance in the Danish nationwide DANBIO 
registry

Glintborg B, Ostergaard M, Krogh NS, Dreyer L, 
Kristensen HL, Hetland ML.
Ann Rheum Dis 2010; 69:2002-8

OBJECTIVES: To use prospectively registered 
data from the Danish nationwide rheumato-
logical database (DANBIO) to describe disease 
activity, clinical response, treatment duration and 
predictors of drug survival (ie, number of days 
individual patients maintained treatment) and 
clinical response among patients with ankylos-
ing spondylitis (AS) receiving their first treatment 
series with a tumour necrosis factor α (TNFα) 
inhibitor.

METHODS: 842 TNFα inhibitor naive patients 
with AS were identified in DANBIO. Clinical re-
sponse, drug survival and predictors thereof were 
investigated. ‘Clinical response’ was defined as 
a 50% or 20 mm reduction in Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) within 
6 months compared with baseline. Achievement 
of a BASDAI <40 mm within 6 months was used 
as a second response parameter. 

RESULTS: 603 patients (72%) were men, disease 
duration 5 (1–13) years (median (IQR), age 41 
(32–50) years. 445 (53%) received infliximab, 247 
(29%) adalimumab and 150 (18%) etanercept. 
Parameters at baseline/1-year follow-up were: 
C-reactive protein (CRP): 14 (7–27)/5 (2–10) 
mg/l, BASDAI 59 (44–72)/21 (8–39) mm, Bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) 
50 (34–67)/24 (9–45) mm, Bath Ankylosing 
Spondylitis Metrology Index 40 (20–50)/20 (10–
40) mm. Within 6 months, 407/644 patients 
(63%) achieved a clinical response. Median drug 
survival was 4.3 years. One- and 2-year survival 
rates were 74% and 63%, respectively. Baseline 
characteristics associated with longer drug survival 
were male gender, CRP >14 mg/l and low visual 
analogue scale fatigue (Cox regression analysis). 
Age, TNFα inhibitor and methotrexate use were 
insignificant. CRP >14 mg/l, lower BASFI and 
younger age at baseline was associated with 
clinical response and achievement of a BASDAI 
<40 mm (logistic regression analysis). 

CONCLUSION: TNFα inhibitors provide a rapid 
and sustained decrease of disease activity among 
patients with AS in clinical practice. Factors associ-
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ated with continued treatment, clinical response 
and achievement of a BASDAI <40 mm were 
identified. 

Προγνωστικοί δείκτες της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία και της συνέχισης της θεραπείας 
σε 842 ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυ-
λίτιδα, που αντιμετωπίστηκαν με αναστολέα 
του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: απο-
τελέσματα από την 8χρονη επιτήρηση στο 
Δανέζικο εθνικό μητρώο DANBIO

ΣΤΟΧΟΙ: Η χρήση των πληροφοριών που είναι 
καταχωρημένες στη Δανέζικη εθνική ρευματολο-
γική βάση δεδομένων (DANBIO), για την περι-
γραφή της δραστηριότητας της ασθένειας, της 
κλινικής απόκρισης, της διάρκειας της θεραπείας 
και των προγνωστικών δεικτών της επιβίωσης από 
τη φαρμακευτική αγωγή (δηλαδή τον αριθμό των 
ημερών που ο κάθε ασθενής συνέχισε να λαμβάνει 
τη θεραπεία), και της κλινικής ανταπόκρισης σε 
ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ), 
που έλαβαν την πρώτη από μια σειρά θεραπειών 
με αναστολέα του παράγοντα νέκρωσης όγκου-α 
(TNFα). 

ΜΕΘΟΔΟΙ: 842 ασθενείς που δεν είχαν λάβει 
στο παρελθόν αγωγή με αναστολέα του TNFα, 
ανευρέθηκαν στο DANBIO. Διερευνήθηκαν η 
κλινική απόκριση, η επιβίωση από τη φαρμακευ-
τική αγωγή και οι προγνωστικοί τους δείκτες. Η 
κλινική απόκριση ορίστηκε ως μείωση κατά 50% 
ή κατά 20mm στον δείκτη ενεργότητας της νόσου 
(BASDAI) μέσα σε 6 μήνες σε σύγκριση με την 
έναρξη. Η επίτευξη ενός δείκτη BASDAI <40mm 
μέσα σε 6 μήνες, χρησιμοποιήθηκε σα δεύτερη 
παράμετρος απόκρισης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 603 ασθενείς (72%) ήταν 
άνδρες, η διάρκεια της ασθένειας ήταν 5 (1-13) 
χρόνια (μέση τιμή, IQR), και η μέση ηλικία τα 41 
(32-50) έτη. Σε 445 ασθενείς (53%) χορηγήθηκε 
ινφλιξιμάμπη, σε 247 (29%) ανταλιμουμάμπη και 
σε 150 (18%) εταναρσέπτη. Οι παράμετροι κατά 
την έναρξη/μετά από 1 χρόνο παρακολούθηση 
ήταν: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP): 14 (7-27)/5 
(2-10) mg/l, BASDAI 59 (44-72)/21 (8-39) mm, 

Δείκτης λειτουργικότητας (BASFI) 50 (34-67)/24 
(9-45) mm, Δείκτης BASMI 40 (20-50)/20 (10-40) 
mm. Μέσα σε 6 μήνες, 404/644 ασθενείς (63%) 
πέτυχαν μια κλινική απόκριση. Η μέση επιβίωση 
από τη φαρμακευτική αγωγή ήταν 4.3 χρόνια. Τα 
ποσοστά ενός χρόνου και 2 χρόνων επιβίωσης 
ήταν 74% και 63% αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά 
που συνδέθηκαν με μεγαλύτερη επιβίωση από τη 
φαρμακευτική αγωγή, ήταν το ανδρικό φύλο, CRP 
>14mg/l και χαμηλή οπτική αναλογική κλίμακα 
κόπωσης (Ανάλυση Παλινδρόμησης του Cox 
-Cox Regression Analysis). Η ηλικία, και η χρήση 
του αναστολέα TNFα και της μεθοτρεξάτης ήταν 
άνευ σημασίας. Η CRP >14 mg/l, ο χαμηλότε-
ρος δείκτης BASFI και η νεαρή ηλικία κατά την 
έναρξη, συσχετίστηκαν με κλινική απόκριση και 
επίτευξη BASDAI <40mm (Λογιστική Ανάλυση 
Παλινδρόμησης-Logistic regression Analysis).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αναστολέας του TNFα 
παρέχει μία γρήγορη και σταθερή μείωση της 
δραστηριότητας της νόσου σε ασθενείς με α-
γκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στην κλινική πράξη. 
Ανευρέθησαν παράγοντες που συνδέονται με τη 
συνεχιζόμενη θεραπεία, την κλινική απόκριση και 
την επίτευξη BASDAI <40mm.

An Oral Spleen Tyrosine Kinase (Syk) 
Inhibitor for Rheumatoid Arthritis

Weinblatt ME, Kavanaugh A, Genovese MC, 
Musser TK, Grossbard EB, Magilavy DB.
N ENGL J MED 2010; 363:1303-12

OBJECTIVE: Spleen tyrosine kinase (Syk) is an 
important modulator of immune signaling. The 
objective of this phase 2 study was to evaluate 
the efficacy and safety of R788, an oral inhibitor 
of Syk, in patients with active rheumatoid arthritis 
despite methotrexate therapy.

METHODS: We enrolled 457 patients who 
had active rheumatoid arthritis despite long-term 
methotrexate therapy in a 6-month, double-blind, 
placebo-controlled trial. The primary outcome was 
the American College of Rheumatology (ACR) 20 
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response (which indicates at least a 20% reduc-
tion in the number of both tender and swollen 
joints and improvement in at least three of five 
other criteria) at month 6.

RESULTS: R788, at a dose of 100 mg twice daily 
and at a dose of 150 mg once daily, was signifi-
cantly superior to placebo at month 6 (ACR 20 
response rates of 67% and 57%, respectively, vs. 
35%; P<0.001 for the comparison of both doses 
with placebo). It was also significantly superior 
with respect to ACR 50, which indicates at least 
a 50% improvement (43% and 32% vs. 19%; 
P<0.001 for the comparison of the 100-mg dose 
with placebo, P=0.007 for the comparison of the 
150-mg dose with placebo) and ACR 70 (28% 
and 14% vs. 10%; P<0.001 for the comparison 
of the 100-mg dose with placebo, P=0.34 for the 
comparison of the 150-mg dose with placebo). A 
clinically significant effect was noted by the end 
of the first week of treatment. Adverse effects 
included diarrhea (in 19% of subjects taking 
the 100mg dose of R788 vs. 3% of those taking 
placebo), upper respiratory infections (14% vs. 
7%), and neutropenia (6% vs. 1%). R788 was 
associated with an increase in systolic blood pres-
sure of approximately 3 mm Hg between baseline 
and month 1, as compared with a decrease of 2 
mm Hg with placebo; 23% of the patients taking 
R788 vs. 7% of the patients receiving placebo 
required the initiation of or a change in antihy-
pertensive therapy.

CONCLUSIONS: In this phase 2 study, a Syk 
inhibitor reduced disease activity in patients with 
rheumatoid arthritis; adverse events included diar-
rhea, hypertension, and neutropenia. Additional 
studies will be needed to further assess the safety 
and efficacy of Syk-inhibition therapy in patients 
with rheumatoid arthritis.

Από του στόματος χορήγηση του αναστολέα 
της τυροσινικής κινάσης Syk για την ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα

ΣΚΟΠΟΣ: Η τυροσινική κινάση Syk είναι ένας 

σημαντικός ρυθμιστής της ανοσολογικής σημα-
τοδότησης. Ο σκοπός αυτής της μελέτης φάσης 2 
ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της ασφάλειας του R788, έναν από του στόματος 
χορηγούμενου αναστολέα του Syk, σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα ανεξάρτητα από τη 
θεραπεία με μεθοτρεξάτη.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 457 ασθε-
νείς με ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα ανεξάρτητα 
από τη χορήγηση μακροχρόνιας θεραπείας με 
μεθοτρεξάτη και είναι μια μελέτη διάρκειας 6 
μηνών, διπλή τυφλή και ελεγχόμενη με placebo. 
Το πρωταρχικό συμπέρασμα ήταν η ανταπόκριση 
ACR 20 (American College of Rheumatology), 
η οποία καταδεικνύει τουλάχιστον 20% μείωση 
στην ευαισθησία και το οίδημα των αρθρώσεων 
και βελτίωση τουλάχιστον τριών από τα πέντε 
κριτήρια στο μήνα 6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το R788, σε μία δόση 100mg 
δύο φορές καθημερινά και σε μία δόση 150mg 
μία φορά ημερησίως, υπερτερούσε σημαντικά 
από το placebo το μήνα 6 (κλίμακα ανταπόκρισης 
ACR 20 στο 67% και 57%, αντίστοιχα, σε αντίθε-
ση με το 35%; P<0.001 συγκριτικά και με τις δύο 
δόσεις του placebo). Επιπρόσθετα, υπερτερούσε 
αναφορικά με το ACR 50, το οποίο καταδεικνύει 
τουλάχιστον 50% βελτίωση (43% και 32% ενά-
ντια σε 19%; P<0.001 συγκριτικά με τη δόση 
των 100mg με το placebo, P=0.007 συγκριτικά 
με τη δόση των 150mg με το placebo) και το 
ACR 70 (28% και 14% ενάντια σε 10%; P<0.001 
συγκριτικά με τη δόση των 100mg με το placebo, 
P=0.34 συγκριτικά με τη δόση των 150mg με το 
placebo). Σημαντική κλινική επίδραση παρατη-
ρήθηκε μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας 
της θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περι-
ελάμβαναν διαρροϊκές κενώσεις (στο 19% των 
ασθενών που λάμβαναν δόση 100mg του R788 
σε αντίθεση με αυτούς που λάμβαναν placebo 
που το ποσοστό ήταν 3%), λοιμώξεις ανώτερου 
αναπνευστικού (14% vs 7%) και ουδετεροπενία 
(6% vs 1%). Το R788 συνδέθηκε και με αύξηση 
της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά περίπου 
3mmHg μεταξύ αρχικής τιμής και μήνα 1, σε 
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σύγκριση με μείωση 2mmHg με το placebo. Το 
23% των ασθενών οι οποίοι λάμβαναν R788 σε 
σύγκριση με το 7% των ασθενών που λάμβαναν 
placebo χρειάστηκε να ξεκινήσουν ή να αλλάξουν 
αντιυπερτασική αγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αυτή τη μελέτη φάσης 2, 
ένας αναστολέας Syk μείωσε την ενεργότητα της 
νόσου σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν διαρροϊκές 
κενώσεις, υπέρταση και ουδετεροπενία. Επιπλέον 
μελέτες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω εκτί-
μηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας με τον αναστολέα Syk σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα.


