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Hla-b27 homozygosity has no influence 
on clinical manifestations and functional 
disability in ankylosing spondylitis

Kim TJ, Na KS, Lee HJ, Lee B, Kim TH.
Department of Rheumatology, Chonnam National 
University Hospital. The Hospital
for Rheumatic Diseases, Hanyang University 
College of Medicine, Seoul, Republic
of Korea.
Clin Exp Rheumatol. 2009 Jul-Aug; 27(4):574-9.

OBJECTIVE: There is an established association 
between the development of ankylosing spon-
dylitis (AS) and the HLA-B27 allele, but whether 
or not homozygosity for HLA B27 has any addi-
tional effects on the clinical manifestations of AS 
is unclear. The aim of this study was to determine 
the influence of HLA-B27 homozygosity on the 
clinical manifestations of AS in Korea.

METHODS: A total of 490 patients were en-
rolled in this study. Genotyping was carried out 
using polymerase chain reaction-sequence specific 
primers (PCR-SSP) to assess HLA-B27 homozy-
gosity or heterozygosity. One PCR reaction was 
undertaken to determine the HLA-B27 carrier 
status, and 5 group-specific PCR reactions were 
carried out to determine all of the other HLA-B 
alleles. Clinical manifestations of AS and BASFI 
were also evaluated according to homozygosity 
or heterozygosity for HLA-B27.

RESULTS: HLA-B27 positive patients had a 
significantly younger age at symptom onset, 
more uveitis, and a higher frequency of hip joint 
involvement than HLA-B27 negative patients. 

One hundred and forty-six (29.8%) patients 
were homozygous for HLA-B27. No significant 
association between HLA-B27 homozygosity or 
heterozygosity and a history of peripheral arthritis, 
acute anterior uveitis, age at onset, or the Bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) 
was found.

CONCLUSIONS: Homozygosity for HLA-B27 
does not affect the clinical manifestations of AS 
in Korean patients.

Η ομοζυγωτία hla-b27 δεν έχει καμία επί-
δραση στις κλινικές εκδηλώσεις και στη 
λειτουργική αναπηρία στην αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα

ΣΚΟΠΟΣ: Υπάρχει μια εδραιωμένη σχέση μετα-
ξύ της ανάπτυξης αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας 
(AΣ) και του αλληλόμορφου HLA-B27, αλλά είναι 
ασαφές εάν η ομοζυγωτία για το HLA-B27 έχει 
καμιά επιπλέον συνέπεια στις κλινικές εκφάνσεις 
της νόσου. O στόχος αυτής της μελέτης ήταν να 
καθοριστεί η επίδραση της ομοζυγωτίας HLA-B27 
στις κλινικές εκδηλώσεις της AΣ στην Κορέα.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 490 
ασθενείς. Η διαπίστωση του γονότυπου έγινε 
με την εφαρμογή της μεθόδου της αλυσιδωτής 
αντίδρασης της πολυμεράσης με τη χρήση εκ-
κινητών ειδικής ακολουθίας (PCR-SSP) ώστε να 
αξιολογηθεί η HLA-B27 ομοζυγωτία ή ετεροζυ-
γωτία. Μια PCR αντίδραση πραγματοποιήθηκε 
για τον προσδιορισμό του HLA-B27 και 5 PCR για 
τον καθορισμό των άλλων HLA-B αλληλόμορφων. 
Η κλινικές εκδηλώσεις της AΣ και ο BASFI αξιολο-
γήθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ομοζυγωτία ή 
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την ετεροζυγωτία για το HLA-B27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι HLA-B27 ασθενείς είχαν 

σημαντικά μικρότερη ηλικία κατά την πρώτη 
εμφάνιση των συμπτωμάτων, υψηλότερη συ-
χνότητα εμφάνισης ραγοειδίτιδας και συμμετο-
χής της άρθρωσης του ισχίου σε σχέση με τους 
HLA-B27 αρνητικούς ασθενείς. Εκατόν σαράντα 
έξι ασθενείς (29.8%) ήταν ομοζυγώτες για το 
HLA-B27. Δεν παρατηρήθηκε καμία σχέση μεταξύ 
της HLA-B27 ομοζυγωτίας ή ετεροζυγωτίας και 
του ιστορικού περιφερικής αρθρίτιδας, οξείας 
πρόσθιας ραγοειδίτιδας, της ηλικίας έναρξης 
των συμπτωμάτων ή του λειτουργικού δείκτη 
αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (BASFI).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η HLA-B27 ομοζυγωτία δεν 
επηρεάζει τις κλινικές εκδηλώσεις της AΣ σε α-
σθενείς στην Κορέα.

Familial atypical cold urticaria (facu): 
description of a new hereditary disease

Gandhi C, Healy C, Wanderer AA, Hoffman 
HM.
Division of Rheumatology, Allergy, and 
Immunology, University of California, San Diego, 
La Jolla, Calif.
J Allergy Clin Immunol. 2009 Nov 10.

BACKGROUND: Acquired cold urticaria (ACU) is 
usually a self-limited, sporadic, cutaneous disease 
diagnosed based on history and a positive cold 
stimulation time test (CSTT) result. We describe 
3 unrelated families (A, B, and C) with lifelong 
atypical cold urticaria distinguished from ACU and 
familial cold autoinflammatory syndrome.

OBJECTIVE: We sought to describe a new he-
reditary disease of cold urticaria and study its 
pathogenesis.

METHODS: Questionnaires, interviews, physical 
examinations, skin testing, and biopsies were per-
formed. Absolute values, means, and prevalence 
percentages of data are reported.

RESULTS: Thirty-five subjects are described with 

familial atypical cold urticaria (FACU; family A, 17; 
family B, 8; and family C, 10) displaying an auto-
somal dominant pattern of inheritance. All tested 
subjects had negative CSTT results. Completed 
questionnaires from affected and unaffected mem-
bers of families A and B (n= 35) revealed that 
all affected subjects had lifelong symptoms that 
began in early childhood with pruritus, erythema, 
and urticaria after cold exposure. Angioedema 
(family A, 23%; family B, 42%) and syncope, near 
syncope, or both (family A, 46%;family B, 86%) 
were also present. Triggers included cold atmo-
sphere (100%), aquatic activities (family A, 92%; 
family B, 100%), handling cold objects (family A, 
54%; family B, 71%), and ingestion of cold foods 
or beverages (family A, 69%; family B, 100%). 
Skin biopsy specimens demonstrated a mast cell 
infiltrate with the appearance of degranulation 
after cold challenge.

CONCLUSIONS: FACU is a new cold-induced 
inherited disease that is different than ACU in its 
natural history, atmospheric cold elicitation, severity 
of systemic reactions, and CSTT results. FACU differs 
from familial cold auto inflammatory syndrome in 
symptom timing and the absence of fever, chills, 
and joint pain. The cause is suspected to be mast 
cell related. Treatment of reactions is similar to 
that for ACU. Further evaluation of pathogenesis 
and genetics is warranted.

Οικογενής άτυπη κνίδωση μετά από έκθεση 
στο ψύχος (facu): περιγραφή μίας νέας κλη-
ρονομικής νόσου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H επίκτητη κνίδωση μετά από έκ-
θεση στο ψύχος (ACU) είναι μια συνήθως αυτο-
περιοριζόμενη, σποραδική, δερματική ασθένεια 
που διαγιγνώσκεται με βάση το ιστορικό και τη 
θετική δοκιμασία πρόκλησης (cold stimulation 
time test-CSTT). Περιγράφουμε τρεις άσχετες 
οικογένειες (A, B, C) με τη δια βίου άτυπη κνί-
δωση στο κρύο που διακρίνεται από την ACU 
και το οικογενές αντιφλεγμονώδες σύνδρομο 
εκ ψύχους.
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ΣΚΟΠΟΣ: Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε 
μια νέα κληρονομική ασθένεια κνίδωσης στο ψύ-
χος και να μελετήσουμε την παθογένειά της.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, 
έγιναν συνεντεύξεις, κλινική εξέταση, έλεγχος 
του δέρματος και βιοψίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περιγράφονται 35 άτομα 
με οικογενή άτυπη κνίδωση στο ψύχος (στην 
οικογένεια Α: 17, στην B:8 και στην C:10) που 
εμφάνισαν αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο 
κληρονομικότητας. Όλα τα άτομα είχαν αρνη-
τική δοκιμασία CSTT. Από τα ερωτηματολόγια 
που συμπλήρωσαν τα μέλη των οικογενειών 
Α και Β (35 άτομα) που προσβλήθηκαν ή όχι 
από τη νόσο, προκύπτει ότι όλα τα άτομα που 
εμφάνισαν τη νόσο είχαν δια βίου συμπτώματα 
που άρχισαν στην παιδική ηλικία με κνησμό, 
ερύθημα και κνίδωση μετά από έκθεση στο 
ψύχος. Παρουσιάστηκε αγγειοοίδημα και συ-
γκοπή (οικογένεια Α: 23% και B:42%), προσυ-
γκοπτικό επεισόδιο ή και τα δύο (οικογένεια 
Α:46%, B:86%). Στους εκλυτικούς παράγοντες 
περιλαμβάνονται η κρύα ατμόσφαιρα (100%), 
οι υδάτινες δραστηριότητες (Α: 92%, B: 100%), ο 
χειρισμός κρύων αντικειμένων (Α: 54%, B: 71%) 
και η κατάποση κρύων τροφίμων ή ποτών (A: 
69%, B: 100%). Η βιοψία δειγμάτων δέρματος 
έδειξε διείσδυση μαστοκυττάρων και αποκοκκί-
ωσή τους μετά την έκθεση στο ψύχος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: H FACU είναι μια νέα κλη-
ρονομική ασθένεια που εμφανίζεται μετά από 
έκθεση στο ψύχος, η οποία διαφέρει από την 
ACU στη φυσική της ιστορία, στη σοβαρότη-
τα των συστηματικών αντιδράσεων και στα 
αποτελέσματα της δοκιμασίας CSTT. Η FACU 
διαφέρει από το οικογενές αυτοφλεγμονώδες 
σύνδρομο εκ ψύχους στο χρονοδιάγραμμα των 
συμπτωμάτων, στην απουσία πυρετού, ρίγους 
και πόνου στις αρθρώσεις. Η αιτία φαίνεται ότι 
σχετίζεται με τα μαστοκύτταρα. Η θεραπεία των 
αντιδράσεων είναι παρόμοια με εκείνη της ACU. 
Απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση της παθογέ-
νειας και της γενετικής.

The addition of tocilizumab to dmard 
therapy for rheumatoid arthritis: a meta-
analysis of randomized controlled trials

An MM, Zou Z, Shen H, Zhang JD, Cao YB, Jiang 
YY.
Department of Pharmacology, School of Pharmacy, 
Second Military Medical University, People’s 
Republic of China.
Eur J Clin Pharmacol. 2009 Nov 21.

PURPOSE: Tocilizumab is a humanized mono-
clonal antibody that binds to the interleukin-6 
receptor. The purpose of this study was to evalu-
ate the effect of adding tocilizumab to disease-
modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy 
for the treatment of rheumatoid arthritis (RA). 
METHODS: We performed a meta-analysis of 
relevant randomized controlled trials (RCTs) iden-
tified in PubMed, Cochrane library, and Embase. 
The primary efficacy outcome was the proportion 
of patients with a 20% improvement in RA signs 
and symptoms according to American College of 
Rheumatology (ACR) criteria (ACR20 response). 
The primary safety outcomes were the proportion 
of patients reporting at least one adverse event 
and the proportion of patients reporting at least 
one serious adverse event.

RESULTS: Four RCTs, involving 2701 patients, 
were included in our meta-analysis. The addition of 
tocilizumab to therapeutic regimens with DMARDs 
was associated both clinically and statistically with 
an increased number of patients achieving the 
ACR20 response [8 mg/kg, risk ratio (RR) 2.53, 
95% confidence interval (CI) 1.89-3.39; 4 mg/
kg, RR 1.96, 95% CI 1.40-2.73], as well as the 
ACR50 and ACR70 response, and showing remis-
sion according to the Disease Activity Score based 
on 28 joints. However, the benefits were gained 
at the expense of the tendency of the patient to 
experience more adverse events (8 mg/kg, RR 
1.12, 95% CI 1.03-1.20; 4 mg/kg, RR 1.08, 95% 
CI 1.00-1.17). The new finding was that the clini-
cal benefit from the increased tocilizumab dose 
(from 4 to 8 mg/kg) was not correlated with a 
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higher incidence of adverse events.
CONCLUSIONS: The superior efficacy of com-

bined tocilizumab+DMARD therapy is associated 
with the tendency for the patient to have more 
adverse events. Consequently, the benefits and 
disadvantages of such combined treatments 
should be carefully balanced against each other 
in RA therapy. We suggest that 8 mg/kg every 
4 weeks should be the recommended dose of 
tocilizumab.

Προσθήκη της tocilizumab στη θεραπεία της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας με άλλα τροπο-
ποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμα-
κα (dmards): εργασία μετα-ανάλυσης τυχαί-
ων ελεγχόμενων μελετών

ΣΚΟΠΟΣ: Η tocilizumab είναι ένα ανθρώπινο 
μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο δεσμεύει τον 
υποδοχέα της Ιντερλευκίνης-6. Σκοπός αυτής της 
μελέτης ήταν η αξιολόγηση του αποτελέσματος 
της προσθήκης tocilizumab στη θεραπεία της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) με DMARDs.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήσαμε μελέτη με-
τα-ανάλυσης παρόμοιων τυχαίων ελεγχόμενων 
μελετών (RCTs) που αναζητήθηκαν στο PubMed, 
Cochrane Library και Embase. Τα πρώτα αποτε-
λέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας αναλογούσαν στους ασθενείς που 
παρουσίασαν 20% βελτίωση κλινικά και συμπτω-
ματικά με βάση τα κριτήρια της Αμερικάνικης 
Εταιρείας Ρευματολογίας (ACR, ανταπόκριση 
ACR20). Τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά 
την ασφάλεια της θεραπείας αναλογούσαν στους 
ασθενείς που ανέφεραν τουλάχιστον μία ανεπι-
θύμητη ενέργεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τέσσερεις RCTs, όπου συμ-
μετείχαν 2701 ασθενείς, συμπεριλήφθησαν στη 
μελέτη μετα-ανάλυσης. Η προσθήκη tocilizumab 
στη θεραπεία της ΡΑ με DMARDs συσχετίστηκε 
και κλινικά και στατιστικά με αυξημένο αριθμό 
ασθενών με ανταπόκριση ACR20 [8mg/kg, ανα-
λογία επικινδυνότητας (RR) 2.53, 95% διάστημα 
ασφάλειας (CI) 1.89-3.39, 4mg/kg, RR 1.96, 95% 
CI 1.40-2.73], και επίσης με ανταπόκριση ACR50 

και ACR70, παρουσιάζοντας ύφεση της νόσου με 
βάση το Disease Activity Score, σε 28 αρθρώσεις. 
Παρόλη την κλινική βελτίωση όμως, οι ασθενείς 
παρουσίασαν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες (8mg/kg, RR 1.12, 95% CI 1.03-1.20; 4mg/
kg, RR 1.08, 95% CI 1.00-1.17). Το καινούργιο 
εύρημα από τη μελέτη ήταν ότι το κλινικό όφελος 
από την αύξηση της δόσης tocilizumab (από 4mg/
kg σε 8mg/kg) δε συσχετίστηκε με την αύξηση 
της εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας με tocilizumab και DMARDs 
σχετίζεται με την αύξηση της εμφάνισης ανεπι-
θύμητων ενεργειών. Επομένως τα οφέλη και τα 
μειονεκτήματα από το συνδυασμό αυτών των 
θεραπειών πρέπει να είναι προσεκτικά ισορ-
ροπημένες μεταξύ τους για την αντιμετώπιση 
της ΡΑ. Προτείνουμε, λοιπόν χορήγηση 8mg/kg 
tocilizumab κάθε 4 εβδομάδες.

A meta-analysis of the efficacy and safety 
of using infliximab for the treatment of 
rheumatoid arthritis

Wiens A, Correr CJ, Venson R, Grochocki MC, 
Otuki MF, Pontarolo R.
Pharmaceutical Practice Research Group of Univer-
sidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil.
Clin Rheumatol. 2009 Sep 22.

BACKROUND: Infliximab is a chimeric mono-
clonal antibody. Published studies indicate that 
its use in patients with rheumatoid arthritis can 
be efficient in providing long-term benefits.

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate 
the efficacy and safety of using infliximab for the 
treatment of rheumatoid arthritis.

METHODS: A systematic review was performed 
to search for randomized clinical trials that com-
pared intravenous administration of 3mg/kg 
body weight infliximab or placebo in patients 
concomitantly using methotrexate. Only stud-
ies of moderate or high quality were included. 
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A meta-analysis was conducted to assess the 
efficacy (based on changes of American College 
of Rheumatology (ACR) criteria) and the safety 
(based on serious adverse events, serious infec-
tions, malignancy, and deaths) of infliximab use. 
Withdrawals due to adverse events or lack of 
efficacy were also evaluated in both infliximab-
treated and control groups. Seven trials met the 
inclusion criteria, comprising 2,129 patients.

RESULTS: In the efficacy meta-analysis, a greater 
number of infliximab-treated patients relative 
to those in the placebo group achieved ACR20, 
ACR50, and ACR70 values from 14 weeks to 2 
years of treatment. For safety analysis, there were 
no statistically significant differences between 
the groups. Withdrawals due to adverse events 
were higher in the infliximab group relative to 
the placebo group, and withdrawals due to lack 
of efficacy were higher in the placebo group rela-
tive to the infliximab-treated group.

CONCLUSION: This meta-analysis shows a 
higher efficacy of infliximab relative to placebo 
without significant safety differences between the 
infliximab-treated and control groups.

Εργασία μετα-ανάλυσης για την αποτελεσμα-
τικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης 
infliximab στη θεραπεία της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το Infliximab είναι ένα χιμαιρικό 
μονοκλωνικό αντίσωμα. Μελέτες δείχνουν ότι η 
χορήγησή του σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρί-
τιδα μπορεί να είναι αποτελεσματική στην παροχή 
μακροπρόθεσμου οφέλους.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να 
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της χορήγησης Infliximab στη θεραπεία της ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Μια συστηματική ανασκόπηση 
πραγματοποιήθηκε κατά την αναζήτηση κλινικών 
τυχαιοποιημένων μελετών, όπου γινόταν σύγκριση 
της ενδοφλέβιας χορήγησης infliximab (3mg/kg 
βάρους) και εικονικού φαρμάκου (placebo) σε 
ασθενείς που λάμβαναν ταυτόχρονα μεθοτρεξάτη. 

Μόνο οι μελέτες μέτριας ή υψηλής ποιότητας συμπε-
ριλήφθηκαν. Επτά μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια 
ένταξης και περιελάμβαναν 2129 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μετα-ανάλυση για την 
αποτελεσματικότητα, οι περισσότεροι ασθενείς 
που έλαβαν infliximab, σε σχέση με αυτούς που 
έλαβαν το εικονικό φάρμακο, πέτυχαν καλύτερη 
απόκριση κατά ACR20, ACR50 και ACR70 σε διά-
στημα θεραπείας από 14 εβδομάδες έως 2 χρόνια. 
Στην ανάλυση για την ασφάλεια, δεν υπήρξαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 
δυο ομάδες. Οι αποχωρήσεις λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών ήταν περισσότερες στην ομάδα που 
λάμβανε infliximab σε σχέση με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου και οι αποχωρήσεις λόγω 
έλλειψης αποτελεσματικότητας ήταν περισσότερες 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου σε σχέση με 
την ομάδα του infliximab.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η χο-
ρήγηση του infliximab είναι πιο αποτελεσματική 
από την χορήγηση εικονικού φαρμάκου και δεν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά στην ασφάλεια μεταξύ των δύο ομάδων.

Association of polymorphisms in 
interleukin-10 gene promoter with 
autoantibody production in patients with 
rheumatoid arthritis

Nemec P, Goldbergova MP, Gatterova J, Vasku 
A, Soucek M.
Rheumatology Division, St. Anne’s University 
Hospital Brno, Faculty of Medicine, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic. petr.nemec@
fnusa.cz
Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep; 1173:501-8.

BACKROUND: Interleukin-10 (IL-10) is a major 
anti-inflammatory cytokine that plays a crucial role 
in the regulation of the immune system. Allelic 
polymorphisms in the IL-10 gene promoter may 
contribute to the regulation of autoantibody 
production.

OBJECTIVE: To examine the association between 
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both individuals IL-10 single nucleotide polymor-
phisms and the production of auto antibodies 
and the radiographic progression of rheumatoid 
arthritis (RA).

METHODS: A total of 144 RA patients were 
recruited into the study.

RESULTS: We found significant differences in 
genotype distribution of the-1082G/A polymor-
phism between IgG, IgA, and IgM rheumatoid 
factor (RF)-positive/negative RA patients. We also 
found significant differences in allelic frequencies 
of the-3575T/A,-819C/T and-592A/C polymor-
phisms between anticyclic citrullinated peptide 
(anti-CCP)-positive/negative RA patients. The 
haplotype TGAATA was found to be less frequent 
within anti-CCP-positive RA patients.

CONCLUSION: Results obtained in this study 
provide evidence of an association between poly-
morphisms in IL-10 gene promoter and the pro-
duction of autoantibodies in RA patients.

Συσχέτιση του πολυμορφισμού του υποκινη-
τή του γονιδίου της ιντερλευκίνης-10 με την 
παραγωγή αυτοαντισωμάτων σε ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιντερλευκίνη-10 (IL-10) είναι μια 
σημαντική αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη που 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη ρύθμιση του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Πολυμορφισμοί στην 
αλληλουχία του υποκινητή του γονιδίου της IL-10 
μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση της παραγωγής 
αντισωμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Εκατόν σαράντα τέσσερις ασθενείς 
έλαβαν μέρος στη μελέτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρήκαμε σημαντικές διαφορές 
στη γονοτυπική κατανομή του-1082G/A πολυμορ-
φισμού μεταξύ του IgG, IgA και IgM ρευματοειδή 
παράγοντα σε θετικούς/ αρνητικούς ασθενείς για 
ΡΑ. Βρέθηκαν, επίσης, σημαντικές διαφορές στη 
συχνότητα των αλληλουχιών των πολυμορφισμών 
-3575Τ/ T A-819C/ και -592A/ C μεταξύ του αντικυ-
κλικού κιτρουλινιωμένου πεπτιδίου (anti-CCP) σε 
θετικούς/αρνητικούς για ΡΑ ασθενείς. Ο απλότυπος 
TGAATA βρέθηκε να είναι λιγότερο συχνός στους 

anti-CCP θετικούς για ΡΑ ασθενείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα που προκύ-

πτουν από τη μελέτη αυτή παρέχουν αποδείξεις ότι 
υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των πολυμορφισμών 
του υποκινητή του γονιδίου της ΙL-10 και την πα-
ραγωγή αυτοαντισωμάτων σε ασθενείς με ΡΑ.

A systematic review on the optimum 
management of the use of methotrexate 
in rheumatoid arthritis patients in 
the perioperative period to minimize 
perioperative morbidity and maintain 
disease control

Loza E, Martinez-Lopez JA, Carmona L.
Rheumatology Unit, Hospital Clinico San Carlos, 
Madrid, Spain; 2Research Unit, Fundaciόn Espan~ola 
de Reumatologίa, Madrid, Spain.
Clin Exp Rheumatol. 2009 Sep-Oct;27(5):856-62.

OBJECTIVE: To examine the use of methotrex-
ate (MTX) in rheumatoid arthritis (RA) patients 
during the perioperative period.

METHODS: Systematic review of studies re-
trieved by a sensitive search strategy in Medline 
(1961-July 2007), Embase (1961-July 2007), 
Cochrane Library (up to July 2007), and from 
the abstracts of the ACR (2005, 2006) and EULAR 
(2005-2007) annual scientific meetings.

SELECTION CRITERIA: (population) studies 
had to include patients with RA undergoing 
surgery; (intervention and control) studies had 
to test continuing MTX versus stopping MTX; and 
(outcomes), studies had to report complications 
within a year after the surgery including infec-
tions, wound morbidity, surgery complications, 
and RA flares. Only randomized controlled trials 
(RCT) or high quality cohort studies with a control 
group were included.

RESULTS: Patients from the four included stud-
ies were mostly women with mean ages around 
60. All of them underwent elective orthopaedic 
surgery and were taking MTX doses mainly from 
5 mg/week to 10 mg/week. By order of level of 
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evidence, we found two RCTs, in which continuing 
on MTX was not associated with increasing risk 
of surgery complications, but it was statistically 
associated with less RA flares. In a prospective 
cohort study, four infections were observed in 
the MTX group while none were observed in the 
control group. No disease flare was reported in 
any group. A retrospective study showed that 
patients on MTX reported fewer cases of wound 
morbidity (p=0.038), RA flares (p=0.050), and 
no differences related to infections compared to 
those who stopped MTX.

CONCLUSIONS: Continuing with low doses of 
MTX seems to be a safe option during the peri-
operative period in RA patients without relevant 
co morbidities and/or risk factors of infections, 
undergoing elective orthopaedic surgery, while 
maintaining disease control.

Ανασκόπηση της βέλτιστης διαχείρησης της 
χορήγησης μεθοτρεξάτης σε ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα προεγχειρητικά για 
την ελαχιστοποίηση της περιεγχειρητικής 
νοσηρότητας και τον έλεγχο της νόσου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διερεύνηση της χρήσης μεθο-
τρεξάτης (ΜΤΧ) σε ασθενείς που πάσχουν από 
ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) σε περιεγχειρητική 
περίοδο.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Συστηματική ανασκόπηση εργα-
σιών που συγκεντρώθηκαν από τις βάσεις δεδο-
μένων των Medline (1961 έως Ιούλιος 2007), 
Embase (1961 έως Ιούλιος 2007), Cochrane 
Library (έως Ιούλιος 2007) και αποσπασμάτων 
από ετήσιες επιστημονικές συναντήσεις των ACR 
(2005, 2006) και EULAR (2005-2007).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όσον αφορά τον πληθυ-
σμό μελέτης στις εργασίες έπρεπε να συμπεριλαμ-
βάνονται ασθενείς που πάσχουν από ΡΑ και θα 
υποβάλλονταν σε χειρουργείο. Όσον αφορά την 
επέμβαση και τον έλεγχο οι εργασίες έπρεπε να 
συγκρίνουν τη συνέχιση της χορήγησης ΜΤΧ σε 
σχέση με τη διακοπή της. Και τέλος όσον αφορά τα 
αποτελέσματα οι εργασίες έπρεπε να αναφέρουν 
τις επιπλοκές που εμφανίστηκαν σε διάστημα ενός 

έτους από το χειρουργείο συμπεριλαμβανομένου 
τις λοιμώξεις, τη νοσηρότητα τραύματος, επιπλοκές 
από το χειρουργείο και επιδείνωση της ΡΑ. Μόνο 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες ή υψηλής 
ποιότητας στρατιωτικές εργασίες με ελεγχόμενες 
ομάδες συμπεριλήφθησαν στην εργασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς, από τις τέσσερις 
εργασίες που συμπεριλήφθησαν, στη μελέτη ήταν 
κυρίως γυναίκες με μέση ηλικία 60 ετών. Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε εκλεκτικό ορθοπαιδικό 
χειρουργείο υπό τη χορήγηση ΜΤΧ σε δόσεις 
από 5mg έως 10mg εβδομαδιαίως. Βρήκαμε δύο 
εργασίες στις οποίες η συνέχιση χορήγησης ΜΤΧ 
δε συσχετίστηκε με την αύξηση του ρίσκου επι-
πλοκών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά 
συσχετίστηκε στατιστικά με λιγότερες εξάρσεις 
της ΡΑ. Σε μία στρατιωτική μελέτη αναφέρονται 
τέσσερα περιστατικά λοιμώξεων στην ομάδα που 
λάμβανε ΜΤΧ σε αντίθεση με την ομάδα που 
ελάμβανε το placebo που δεν ανέφερε καμία 
λοίμωξη. Σε καμία ομάδα δεν αναφέρθηκε επιδεί-
νωση της ΡΑ. Μία ανασκοπική εργασία έδειξε ότι 
στους ασθενείς που έλαβαν ΜΤΧ αναφέρθηκαν 
λιγότερες περιπτώσεις νοσηρότητας τραύματος 
(p = 0.0038), επιδείνωσης της ΡΑ (p = 0.050) 
και καμία διαφορά όσον αφορά τις λοιμώξεις 
σε σχέση με τους ασθενείς που διέκοψαν τη 
λήψη ΜΤΧ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνέχιση χορήγησης ΜΤΧ 
σε χαμηλές δόσεις φαίνεται να είναι μία ασφαλής 
επιλογή κατά τη διάρκεια περιεργχειρητικής πε-
ριόδου εκλεκτικού ορθοπαιδικού χειρουργείου, 
σε ασθενείς με ΡΑ χωρίς συναφή συνοσηρότητα 
και/ή κίνδυνο λοίμωξης.

Purine biosynthetic pathway genes and 
methotrexate response in rheumatoid 
arthritis patients among north indians

Sharma S, Das M, Kumar A, Marwaha V, Shankar 
S, Singh P, Raghu P, Aneja R, Grover R, Arya V, 
Dhir V, Gupta R, Kumar U, Juyal RC, K TB.
Department of Genetics, University of Delhi 
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OBJECTIVE: Inter-individual variations to meth-
otrexate (MTX) response among rheumatoid ar-
thritis (RA) patients have been attributed to clinical 
heterogeneity and genetic variations influencing 
MTX pharmacology. In this study, we analyzed 
the association of polymorphisms in ATIC, AMPD1, 
ADA, and ADORA2A from the purine biosynthetic 
pathway with MTX response in RA patients from 
north India. We also assessed the cumulative con-
tribution of these polymorphisms together with 
those from the receptor-metabolizer-transporter 
and folate pathway genes that we have previously 
investigated.

METHODS: RA patients recruited using the 
American College of Rheumatology criteria were 
grouped into good (n= 213) and poor (n=68) re-
sponders to MTX, based on Disease Activity Score 
28-3. Individual single nucleotide polymorphism 
association was tested using (chi) 2 test, and cu-
mulative contribution of all the single-nucleotide 
polymorphisms and cumulative contribution of 
all the SNPs and clinico-demographic factors were 
assessed using linear and logistic regression.

RESULTS: G allele of ADA rs244076 [P= 0.02, odds 
ratio (95% CI): OR (95% CI) = 1.66 (1.01-2.75)]; 
and T allele of ADORA2A rs5751876 [P= 0.04, OR 
(95% CI) = 1.55 (1.01-2.37)] were associated with 
poor response, but did not stand Bonferroni cor-
rection. On regression analyses, FPGS rs1544105, 
TYMS rs2853539, DHFR rs7387, and ADA rs244076 
were identified as putative predictors for MTX re-
sponse. Carriers of the FPGS rs1544105 AA and AG 
genotypes [OR (95% CI) = 3.47 (1.19-10.12)] and 
TYMS rs2853539 AA genotype [OR (95% CI) = 2.76 
(1.50-5.07)] were predictors of poor response in 
our patient population.

CONCLUSION: Genes from all the three pathways 
seem to contribute to MTX response in the Indian 
population. However, these observations need to 
be replicated in an independent sample set.

Τα γονίδια στο μονοπάτι της βιοσύνθεσης 
των πουρινών και η ανταπόκριση στη μεθο-
τρεξάτη (μΤχ) σε ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (ρΑ) στη B. Ινδία

ΣΚΟΠΟΣ: Οι ατομικές διακυμάνσεις στην αντα-
πόκριση στη μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) μεταξύ ασθενών 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουν αποδοθεί στην 
κλινική ετερογένεια και στις γενετικές παραλλαγές 
που επηρεάζουν τη φαρμακολογία της ΜΤΧ. Σε 
αυτή τη μελέτη, αναλύσαμε τη σχέση των πολυ-
μορφισμών των ATIC, AMPD1, ADA και ADORA2A 
στο μονοπάτι βιοσύνθεσης των πουρινών με 
την ανταπόκριση στη μεθοτρεξάτη σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη Βόρεια Ινδία. 
Επίσης, αξιολογήσαμε την αθροιστική συμβολή 
αυτών των πολυμορφισμών με αυτούς στον 
υποδοχέα-μεταβολιστή-μεταφορέα των γονιδίων 
του φυλλικού οξέος, που έχουμε προηγουμένως 
ερευνήσει.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ασθενείς με ΡΑ που έλαβαν 
μέρος στη μελέτη, βάσει των κριτηρίων του 
Αμερικάνικου Κολεγίου Ρευματολογίας, ομα-
δοποιήθηκαν σε αυτούς που εμφάνισαν καλή 
(n = 213) και κακή (n = 68) ανταπόκριση στη 
ΜΤΧ, βάσει του δείκτη ενεργότητας της νόσου 
(DAS 28-3). Η σχέση μεμονωμένων μονηρών 
νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών ελέγχθηκε με 
τη βοήθεια (chi) 2 δοκιμασιών, και η συνδρομή 
όλων των μονών πολυμορφισμών των νουκλεο-
τιδίων και η συνδρομή όλων των SNPs και των 
κλινικό-δημογραφικών παραγόντων που αξιολο-
γήθηκαν με τη βοήθεια γραμμικής και λογιστικής 
αναγωγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: To G αλληλόμορφο του ADA 
rs244076 [P = 0.02, (95% CI): OR (95% CI) = 
1.66 (1.01-2.75)] και το Τ αλληλόμορφο του 
ADORA2A rs5751876 [P = 0.04, OR (95% CI) 
= 1.55 (1.01-2.37)] συσχετίστηκαν με μικρή α-
νταπόκριση, αλλά δε διορθώθηκαν με τη μέθοδο 
Bonferron. Στις αναλύσεις παλινδρόμησης τα 
FPGS rs1544105, TYMS rs2853539, DHFR rs7387, 
και ADA rs244076 αναγνωρίστηκαν ως πιθανοί 
προγνωστικοί παράγοντες για την ανταπόκριση 
στη ΜΤΧ. Οι μεταφορείς της FPGS rs1544105 
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AA, οι AG γονότυποι [OR (95% CI) = 3.47 (1.19-
10.12)] και οι TYMS rs2853539 AA γονότυποι [OR 
(95% CI) = 2.76 (1.50-5.07)] ήταν προγνωστικοί 
παράγοντες πτωχής ανταπόκρισης στη ΜΤΧ για 
τον πληθυσμό των ασθενών μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα γονίδια από όλες τις οδούς 
φαίνεται να συμβάλλουν στην ανταπόκριση της 
ΜΤΧ στον πληθυσμό της Β. Ινδίας. Ωστόσο, αυτές 
οι παρατηρήσεις πρέπει να επαναληφθούν σε 
ένα ανεξάρτητο σύνολο δείγματος.

Rheumatic diseases: environment and 
genetics

Dieudé P.
Université d’Evry-Val-d’Essonne, Evry, France.
Joint Bone Spine. 2009 Nov 16.

BACKROUND: Rheumatology deals with many 
different entities among which dys/autoimmune 
diseases occupy a position of preponderance.

OBJECTIVE: This review focuses on the concept 
of complex genetic disease, which is illustrated 
by three different chronic inflammatory joint 
diseases: rheumatoid arthritis, systemic lupus 
erythematosus, and systemic sclerosis.

Genetic studies have established that a com-
mon genetic background is shared by many 
autoimmune disorders. Interestingly, although 
common genetic factors are shared by diseases 
that produce different phenotypes, risk variants 
can exert a strong influence on the phenotype 
of a given disease.

Genetics cannot fully explain the determin-
ism of complex genetic diseases. Future genetic 
studies must incorporate data on exposure to 
potential environmental factors. The next step in 
unraveling complex genetic diseases will involve 
investigations not only of gene-gene and gene-
environment interactions, but also of epigenetic, 
defined as transmissible and reversible changes in 
gene expression that are not related to changes 

in the DNA sequence. The past decade has wit-
nessed an impressive accumulation of data on 
the determinism of complex diseases, and the 
next will probably bring further insights into the 
pathophysiology of dys/autoimmune diseases.

ρευματικοί νόσοι: περιβάλλον και γενετική

ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Η Ρευματολογία ασχολείται με 
μία σειρά από διαφορετικές ασθένειες στις ο-
ποίες οι δυσ/αυτοάνοσες είναι οι επικρατέστερες 
αριθμητικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αυτή η εργασία ανασκόπη-
σης επικεντρώνεται στην πολυπλοκότητα των 
γενετικών νόσων και πιο συγκεκριμένα σε τρεις 
διαφορετικές χρόνιες αυτοάνοσες παθήσεις των 
αρθρώσεων: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστη-
ματικός ερυθηματώδης λύκος και συστηματική 
σκλήρυνση.

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές αυτοάνοσες 
παθήσεις μοιράζονται ένα κοινό γενετικό υπόβα-
θρο. Είναι ενδιαφέρον ότι παρόλο το κοινό γενε-
τικό υπόβαθρο, εμφανίζονται με διαφορετικούς 
φαινοτύπους, που εξαρτώνται από την έκθεση σε 
διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η γενετική δε μπορεί από μόνη της να εξηγήσει 
πλήρως την πολυπλοκότητα αυτών των νοσημά-
των. Στο μέλλον η επιστήμη της γενετικής πρέπει 
να συμπεριλάβει στις έρευνές της και δεδομένα 
που αφορούν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Το επόμενο βήμα για την διερεύνηση της πολυ-
πλοκότητας αυτών των ασθενειών θα συμπεριλαμ-
βάνει εκτός από τις γονίδιο-γονίδιο και γονίδιο-
περιβάλλον αλληλεπιδράσεις και την επιγενετική, 
δηλαδή τις μεταδοτικές και ανάστροφες αλλαγές 
στη γονιδιακή έκφραση, που δε σχετίζονται με τις 
αλλαγές στην αλληλουχία των βάσεων του DNA. 
Την προηγούμενη δεκαετία γίναμε μάρτυρες μίας 
εντυπωσιακής συσσώρευσης πληροφοριών, όσον 
αφορά τον προσδιορισμό της πολυπλοκότητας 
των δυσ/αυτοάνοσων νοσημάτων και στην ε-
πόμενη δεκαετία ίσως υπάρξουν περισσότερες 
πληροφορίες για την παθοφυσιολογία τους.


