Συμμόρφωςη ςτισ ςτατίνεσ & θνηςιμότητα ςτην ΡΑ
Μελζτθ παρακολοφκθςθσ από το 1996-2010 με 6.525 αςκενείσ με ΡΑ (36,097
person-years) όπου φάνθκε ότι οι αςκενείσ με φτωχι ςυμμόρφωςθ ςτισ ςτατίνεσ
βρίςκονται ςε υψθλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό αλλά και κάκε αιτίασ κάνατο
(1.193 κάνατοι ςυνολικά και 386 λόγω CVD)
Statin Adherence and Risk of Mortality in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Population-based
StudyDe Vera, Mary PhD; Abrahamowicz, Michal PhD; Lacaille, Diane MD, FRCPC, MHSc

Apremilast για τα ςτοματικά ζλκη ςτο Behcet's syndrome
Φάςθσ ΙΙ μελζτθ με 111 αςκενείσ όπου 3 μινεσ αγωγι με τον ςυγκεκριμζνο από του
ςτόματοσ phosphodiesterase-4 inhibitor είχε ςα ςυνζπεια τθ μείωςθ των
ςτοματικϊν ελκϊν (0.5 vs 2.1 placebo (P<0.0001)), ςε ςυνδυαςμό με μείωςθ του
αντίςτοιχου πόνου. Βελτίωςθ παρατθρικθκε και ςτα ζλκθ γενετικϊν περιοχϊν
Hatemi, G et al "Apremilast for the treatment of Behcet's syndrome: A phase II randomized, placebocontrolled, double-blind study" ACR 2013; Abstract 761

ΟΕΜ ςτο ςκληρόδερμα
Στοιχεία από τθ βάςθ δεδομζνων του British Columbia όπου αςκενείσ με
ςυςτθματικι ςκλιρυνςθ είχαν 4 φορζσ (relative risk 4.1 (95% CI 3.1-5.4))
μεγαλφτερο κίνδυνο για ζμφραγμα μυοκαρδίου ςε ςχζςθ με υγιι πλθκυςμό. O
κίνδυνοσ είναι μεγαλφτεροσ κυρίωσ τον 1ο χρόνο μετά τθ διάγνωςθ (RR 8.2, 95% CI
5.3-12.4)
Choi H, et al "The risk of myocardial infarction in systemic sclerosis: a population-based cohort study"
ACR 2013; Abstract 763

Υποδόρια ΜΤΧ ςτην ΡΑ
Διάρκειασ 3 μθνϊν μελζτθ όπου 143 αςκενείσ τυχαιοποιικθκαν να λάβουν SC MTX
(Otrexup) ι από του ςτόματοσ φάρμακο και φάνθκε ότι θ απορρόφθςθ του
φαρμάκου ιταν καλφτερθ με τθν παρεντερικι μορφι (dose-normalized area under
the curve για 24 ϊρεσ για τθ sc μορφι versus από του ςτόματοσ ιταν 127.61 (90%
CI 122.30-133.15)). Η φαρμακοκινθτικι ανάλυςθ ζδειξε ότι θ per os χοριγθςθ
ςχετίηεται με plateau ςτα 15mg, ενϊ οι ςυγκεντρϊςεισ του φαρμάκου ςτθν
υποδόρια μορφι ςυνεχίηουν να αυξάνονται πζρα από το επίπεδο αυτό με ςχετικι
βιοδιακεςιμότθτα 121%, 114%, 131%, και 141% για δόςεισ 10, 15, 20, και 25 mg
αντίςτοιχα
Schiff M "Drug exposure limitations of oral methotrexate at doses above 15 mg may be overcome by
using a subcutaneous auto-injector in patients with rheumatoid arthritis" ACR 2013; Abstract 796

