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

Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

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

Υπόβαθρο – Σκοπός
• Η εκτίμηση της συχνότητας σοβαρών λοιμώξεων 

(SIs) σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA) 
και ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) που λαμβάνουν  
θεραπεία με αναστολείς του TNF (TNFi) καθώς 
και σύγκριση του κινδύνου SIs μεταξύ ασθενών 
με RA και PsA.

Μέθοδοι
• Ασθενείς με RA και PsA από το Νορβηγικό 

μητρώο καταγραφής ασθενών που ξεκινούσαν 
αγωγή με TNFi 

Αποτελέσματα
• Καταγράφηκαν 2359 ασθενείς με χρήση 3169 

TNFi (RA/PsA: 1778/1391). Οι ασθενείς με ΡΑ 
ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι σε ηλικία με πιο 
εκτεταμένη συγχορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής.

• Το ποσοστό επίπτωσης (IR) για Sis ήταν 4,17 (95% 
CI 3,52 έως 4,95) σε ασθενείς με RA και 2,16 (95% 
CI 1,66 έως 2,81) σε ασθενείς με PsA.

• Σε σύγκριση με τους ασθενείς με RA, οι ασθενείς 
με PsA είχαν χαμηλότερο κίνδυνο SI (HR 0,59, 
95% CI 0,41 έως 0,85, p = 0,004) σε πλήρη 
ανάλυση του συνόλου.

• Ο μειωμένος κίνδυνος στην PsA έναντι της RA,
παρέμεινε σημαντικός μετά από πολλαπλές 
προσαρμογές και σταθερός μεταξύ των 
στρωμάτων με βάση την ηλικία, το φύλο και την 
κατάσταση της νόσου.

Συμπεράσματα

• Σε σύγκριση με τους ασθενείς με RA, 
ο κίνδυνος σοβαρός λοιμώξεων ήταν 
σημαντικά χαμηλότερος σε ασθενείς 
με PsA που έλαβαν αγωγή με TNFi
σε συνθήκες καθημερινής κλινικής 
πρακτικής.
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