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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημερινή κλινική πράξη

Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
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Το πλήρες άρθρο ελεύθερα εδώ

Υπόβαθρο – Σκοπός
• To αν οι αναστολείς του TNF (TNFi) αναστέλλουν

την ακτινολογική εξέλιξη στην αξονική
σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA) δεν έχει αποσαφηνιστεί

• Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση αν οι TNFi
αναστέλλουν την ακτινογραφική πρόοδο στην
axSpA και αν η πιθανή αυτή δράση σχετίζεται με τη
δράση τους στην καταπολέμηση της φλεγμονής

Μέθοδοι
• 314 ασθενείς με ακτινογραφική axSpA (ΑΣ) από την

προοπτική κοορτή ALBERTA FORCAST στον Καναδά
• Ακτινογραφίες της ΣΣ κάθε 2 έτη μέχρι τα 10 έτη

βαθμονομήθηκαν κεντρικά από 2
ακτινοδιαγνώστες, με βάση το δείκτη mSASSS

• Η έμμεση δράση των TNFi στο mSASSS εκτιμήθηκε
στατιστικά (generalized estimating equations)
μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ TNFi και ASDAS
στην αρχή κάθε διετίας (t), και μεταξύ ASDAS και
mSASSS στο τέλος κάθε διετίας (t+1). Η άμεση
δράση των TNFi εκτιμήθηκε επίσης μέσω της
συσχέτισης μεταξύ TNFi στο χρόνο t και mSASSS
στον t+1

Αποτελέσματα
• Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του ASDAS στον

χρόνο t με το mSASSS στον χρόνο t+1, με
μεγαλύτερη ακτινογραφική πρόοδο σε ασθενείς
που δεν έλαβαν ποτέ TNFi (β 0.41), συγκριτικά με
αυτούς που λάμβαναν συνεχώς (β 0.16) (έμμεση
δράση)

• Ωστόσο, οι TNFi φαίνεται να είχαν και άμεση
δράση στην ακτινογραφική αναστολή, καθώς
ασθενείς υπό TNFi είχαν μέσο mSASSS χαμηλότερο
κατά 0.85 μονάδες στον χρόνο t+1, συγκριτικά με
ασθενείς που δεν έλαβαν TNFi

Συμπεράσματα

• Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι TNFi
ανέστειλαν την ακτινογραφική
εξέλιξη σε ασθενείς με
ακτινογραφική axSpA/ΑΣ

• Η δράση αυτή πιθανόν να είναι εν
μέρει τουλάχιστον ανεξάρτητη από
τη δράση τους στη μείωση της
φλεγμονής

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.41667

