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NSAIDS 

 Αύμεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

 Μειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζζελείο κε 

νζηεναξζξίηηδα θαη ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

 





 



18% αύμεζε θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ (RR1.18, 1.01-1.38) 









Κνξηηθνεηδή 

 Τα θνξηηθνζηεξνεηδή κεηώλνπλ ηε θιεγκνλή ζηε 

Ρεπκαηνεηδή Αξζξίηηδα ηαρέσο θαη απνηειεζκαηηθά 

 

 Αιιά ζπλνιηθά απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 









DMARDs 

 Μεθοηπεξάηη 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγή νκνθπζηεΐλεο 

 Λεθλουνομίδη 

 Αύμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο 

 Κυκλοζποπίνη 

 Αύμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο 

 

 Αλλά…. 

 





 Η θπθινζπνξίλε απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε κε 

δνζνεμαξηώκελν ηξόπν 



 Σπάληα επηπινθή καθξνρξόληαο ρνξήγεζεο 

αλζεινλνζηαθώλ 

 Υπεξηξνθηθή πεξηνξηζηηθή θαξδηνκπνπάζεηα κε ή 

ρσξίο δηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο 

 Έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη απόζπξζε ηνπ θαξκάθνπ 

νδεγεί ζε επηβίσζε 55% 



«Βηνινγηθνί» παξάγνληεο 

 bDMARDs 

 Anti-TNF 

 Non- anti-TNF 

 

 tsDMARDs 



Anti-TNF 

 Η θαξδηαγγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο 

θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο  γηα ην απνηέιεζκα ησλ 

anti-TNFα παξαγόλησλ 

 





 Φσξίο όθεινο ζηελ πηζαλόηεηα ζαλάηνπ ή λνζειείαο 

ιόγσ απνξξύζκηζεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ε 

ρνξήγεζε Etanercept ζε αζζελείο κε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα 





(Blyszczuk and Szekanecz 2020) 



Tocilizumab 

 Αύμεζε νιηθήο ρνιεζηεξόιεο , HDL, LDL θαη 

ηξηγιπθεξηδίσλ 

 

 Αλλά… 



JAKinibs 

 Tofacitinib θαη Baricitinib επηδεηλώλνπλ ην ιηπηδαηκηθό 

πξνθίι 

 Αλαζηξνθή ησλ κεηαβνιώλ απηώλ κε ηε ιήςε 

αηνξβαζηαηίλεο ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ tofacitinib 

 Γελ απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 

 Alert γηα ηνλ θίλδπλν ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ  



Tofacitinib vs Placebo 



Tofacitinib vs Placebo 



Tofacitinib 10mg vs 5mg 



Tofacitinib 10mg vs 5mg 





 26 RCTs -11799 αζζελείο 

 

 Φσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα όια ηα θαξδηαγγεηαθά 
ζπκβάληα, ηα κείδνλα θαξδηαγγεηαθά θαη ηα ζξνκβνεκβνιηθά 
επεηζόδηα γηα ην ζύλνιν ησλ αλαζηνιέσλ JAK, ην tofacitinib, ην 
baricitinib, ην upadacitinib, ην peficotinib, ην decernotinib 

 

 Γνζνεμαξηώκελεο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 
baricitinib: ηα 2mg αζθαιέζηεξα γηα ην ζύλνιν ησλ 
θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβάλησλ 







Σπκπεξάζκαηα 
 Οη αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

θαδηαγγεηαθό θίλδπλν ζε ζύγθξηζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

 

 Τα ΜΣΑΦ θαη ηα θνξηηθνεηδή απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθό 
θίλδπλν, γη’ απηό θαη ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα είλαη 
εμνξζνινγηζκέλε 

 

 Απαηηείηαη έγθαηξε αληηκεηώπηζε ππέξηαζεο θαη 
ππεξιηπηδαηκίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε DMARDs 

 

 Φξεηάδνληαη πεξηζζόηεξα δεδνκέλα γηα λα δηεπθξηληζηεί ε 
επίδξαζε λεόηεξσλ θαξκάθσλ όπσο νη αλαζηνιείο ησλ JAK 
θηλαζώλ ζηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 




