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Μελζτεσ από το Spring Meeting for Clinician Scientists in Training February 2014,
που δθμοςιεφκθκαν ςτο τελευταίο τεφχοσ του “THE LANCET”
Παθογζνεια τησ PAH ςτο ςκληρόδερμα
H βλάβθ του ενδοθηλιακοφ κυττάρου ςτον πνεφμονα ενόσ ποντικιοφ με
προδιάκεςθ για ςκλθρόδερμα (TβRIIΔk-fib : με αυξθμζνθ παραγωγι TGFβ) είναι
αυτι που πυροδοτεί τθν πνευμονικι αρτθριακι υπζρταςθ . Φαίνεται επίςθσ ότι
υπάρχει λειτουργικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ TGFβ (transforming growth factor β),
endothelin και VEGF (vascular endothelial growth factor ), ςθμαντικι για τθν
πακογζνεια τθσ νόςου
Pulmonary endothelial injury in the context of perturbed transforming growth factor β signalling as a unique
model of pulmonary hypertension in scleroderma. Dr Emma Derrett-Smith, PhDa, Corresponding author contact
information, E-mail the corresponding author, Audrey Dooley, PhDa, Sarah Trinder, PhDa, Alan Holmes, PhDa,
Prof David Abraham, PhDa, Prof Christopher Denton, PhDa The Lancet Volume 383, Supplement 1, 26 February
2014, Pages S11

υμμόρφωςη ςτον βιολογικό και ζκβαςη ΡΑ
Στοιχεία από 392 αςκενείσ από τθ Βρετανικι ςειρά BRAGGSS (Biologics in
Rheumatoid Arthritis Genetics and Genomics Study Syndicate) όπου φάνθκε ότι
αςκενείσ που δεν λάμβαναν τον βιολογικό την ημζρα που ο υπεφθυνοσ είχε
προτείνει (20% των αςθενών) είχαν χειρότερη κλινική ζκβαςη (χειρότερο DAS28)
από όςουσ λάμβαναν ςωςτά τθ κεραπεία, υπογραμμίηοντασ ζτςι τθν ανάγκθ για
αυςτθρι προςιλωςθ ςτθν βιολογικι κεραπεία ςτθν ΡΑ
Effect of inadequate adherence on clinical outcomes: results from the Biologics in Rheumatoid Arthritis Genetics
and Genomics Study Syndicate cohort. James Bluett, MRCPa, Catharine Morgan, PhDa, Layla Thurston, MBChBb,
Darren Plant, PhDc, Prof Ann Morgan, FRCPd, e, Prof Anthony Wilson, FRCPf, Prof John Isaacs, FRCPg, Kimme
Hyrich, FRCPCa, Lis Cordingley, PhDa, Prof Anne Barton, The Lancet. Volume 383, Supplement 1, 26 February
2014, Pages S26

Αυςτηρόσ ζλεγχοσ φλεγμονήσ ςτην ΨΑ (TICOPA)
Η πρώτη μελζτθ με αυςτθρό ζλεγχο φλεγμονισ (treat-to-target) ςε αςκενείσ με
πρϊιμθ ΨΑ, όπου φάνθκε ότι με μια τζτοια προςζγγιςθ (ΜΤΧ, ςυνδυαςμόσ
DMARds, βιολογικόσ) επιτυγχάνεται ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν ζκβαςθ των
αρκρϊςεων (πικανότθτα για ACR20 ςτισ 48 εβδ : 1,91) ςε ςχζςθ με αςκενείσ υπό
ςυμβατικι κεραπεία. Υπιρξαν όμωσ περιςςότερεσ (97% Vs 77%) και πιο ςοβαρζσ
(25 Vs 6) ανεπικφμθτεσ δράςεισ ςτθν ομάδα με τον αυςτθρό ζλεγχο, όχι όμωσ και
μθ αναμενόμενεσ
Effect of tight control of inflammation in early psoriatic arthritis (TICOPA): a multicentre, open-label, randomised
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Το κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ του δθμοςιευμζνου άρκρου
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο
Αποτελεί επίςθσ εφρθμα μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ και όχι απαραίτθτα ςφςταςθ για τθν κακθμζρα κλινικι πράξθ

