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Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak
bij reumatoïde artritis (RA) en de kans op sterfte aan een
dergelijke aandoening is bij RA-patiënten groter dan in
de algemene populatie. Ook de kans op niet-fatale harten vaatziekten is onder RA-patiënten groter. Recent
prospectief Nederlands onderzoek liet een verdubbeling
zien van de incidentie van hart- en vaatziekten bij RApatiënten.1 Dit verhoogde cardiovasculaire risico was
vergelijkbaar met dat van diabetes.
De oorzaak is tweeledig: allereerst komen bekende risicofactoren zoals hypertensie vaker voor bij patiënten met
RA. Daarnaast leidt de chronische inflammatie bij RA tot
versnelde atherosclerose; atherosclerose is immers een
ontstekingsproces, zoals we tegenwoordig weten. Behandeling met de meest krachtige anti-inflammatoire therapie, te weten biologicals zoals tumornecrosisfactor(TNF)α-remmers, geeft dan ook een belangrijke afname van dit
verhoogde cardiovasculaire risico, namelijk van 50%. Dit
betekent ook dat wanneer de inflammatoire component
bij RA behandeld wordt er nog altijd een verhoging van
het cardiovasculaire risico overblijft van 50% ten opzichte
van de algemene bevolking. Dit is conform de bevindingen uit een grootschalig prospectief Amerikaans onderzoek bij 11.000 RA-patiënten waar het toegenomen cardiovasculaire risico bij RA in gelijke mate verklaard werd
door traditionele risicofactoren en door specifieke
inflammatiefactoren die bij RA horen.2
Risicomanagement

Uit bovenstaande blijkt dat cardiovasculair risicomanagement bij RA anno 2011 dan ook onontbeerlijk is. Studie
naar het effect van statines en antihypertensiva met als
eindpunt een cardiovasculaire aandoening zijn bij RA
echter nog niet gepubliceerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat statines en antihypertensiva minder effectief zouden zijn bij patiënten mét dan bij patiënten zónder RA.

Een dubbelblinde studie met atorvastatine bij patiënten
met RA liet een vermindering zien van de ziekteactiviteit
van RA en tevens een significante reductie van de ldlcholesterolconcentratie. Deze reductie was in dezelfde
orde van grootte als bij patiënten zonder RA.3 Een daling
van de ldl-cholesterolconcentratie is een goede voorspeller voor de reductie van hart- en vaatziekten. Het is aannemelijk dat dit ook geldt bij patiënten met RA.
Voorts was er geen verschil tussen RA- en niet-RA-patiënten in een subgroepanalyse van de ‘Incremental decrease
in events through aggressive lipid lowering’(IDEAL)studie, een prospectieve studie naar secundaire cardiovasculaire preventie met atorvastatine bij 9.000 deelnemers.4
Wat antihypertensiva betreft zijn er ook geen redenen
om aan te nemen dat deze minder effectief zouden zijn bij
patiënten met RA. Als behandeling met antihypertensiva
noodzakelijk is, dan gaat de voorkeur overigens uit naar
ACE-remmers en angiotensine II-receptorantagonisten,
omdat deze ook anti-inflammatoire eigenschappen hebben.
Afwachten is onverantwoord

Vanuit een puristisch oogpunt zou men kunnen stellen dat
de resultaten van grootschalige trials met statines en antihypertensiva eerst afgewacht moeten worden voordat
besloten wordt tot cardiovasculair risicomanagement bij
patiënten met RA. Het moge duidelijk zijn dat dit niet
noodzakelijk is en zelfs onverantwoord. Daarom heeft de
European League Against Rheumatism (EULAR) het advies
gegeven om bij elke patiënt met RA cardiovasculair risicomanagement toe te passen.5 Tegelijkertijd ontslaat ons dit
natuurlijk niet van de plicht na te gaan of dit inderdaad leidt
tot vermindering van het cardiovasculaire risico.
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