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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
• Σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθίτιδα (ΡΑ), η

ενεργότητα της νόσου επηρεάζει τη γονιμότητα
και σχετίζεται με άρνητική έκβαση της κύησης

• Ποιος ο αντίκτυπος της μοντέρνας θεραπευτικής
της ΡΑ (εφαρμογή treat-to-target T2T, χρήση
βιολογικών παραγόντων) σε έγκυες ασθενείς ή
ασθενείς που επιθυμούν να συλλάβουν;

Μέθοδοι
• Κοορτή PreCARA (Preconception Counseling in

Active RA): Ασθενείς με επιθυμία κύησης ή ήδη
έγκυες έλαβαν θεραπεία με τροποποιημένο T2T,
τηρουμένων των περιορισμών της κύησης

• Σύγκριση με ασθενείς από τη ιστορική κοορτή
PARA (Pregnancy-induced Amelioration of
Rheumatoid Arthritis), οι οποίες έλαβαν
θεραπεία το διάστημα 2002-2010

• ΄Εκβαση υπο μελέτη: Ενεργότητα νοσου κατά την
κύηση

Αποτελέσματα
• Συμπεριλήφθηκαν 309 ασθενείς από την κοορτή

PreCARA – γεννήθηκαν 188 παιδιά
• 47,3% των ασθενών έλαβαν anti-TNF παράγοντα

σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την κύηση
• Η μέση ενεργότητα νόσου κατά την κύηση ήταν

χαμηλότερη στην PreCARA συγκριτικα με τη
ιστορική κοορτή (p<0.001)

• 75,4% και 90,4% των ασθενών στην PreCARA
είχαν ύφεση/χαμηλή ενεργότητα πριν την κύηση
και στο 3ο τρίμηνο αυτής, αντίστοιχα. Τα
αντίστοιχα ποσοστά στην ιστορική κοορτή ήταν
μόλις 33,2% και 47,3%, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα

• Η πρώτη μελέτη της επίπτωσης της
μοντέρνας θεραπευτικής προσέγγισης
της ΡΑ στην ενεργότητα της νόσου
κατά την κύηση και την έκβαση της
τελευταίας

• Το treat-to-target και η συχνή χρήση
anti-TNF στην κύηση οδηγούν σε πολύ
καλό έλεγχο της νόσου, με > 90% των
ασθενών να επιτυγχάνουν
ύφεση/χαμηλή ενεργότητα στο 3ο

τρίμηνο της κύησης
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