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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εισαγωγή 

Αυτοάνοσες ασθένειες είναι οι παθήσεις που προκαλούνται από υπερβολική και λανθασμένη 

απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του οργανισμού εναντίον του. Τα αυτοάνοσα 

φλεγμονώδη νοσήματα είναι χρόνια και έχουν αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα και την 

ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ επιβαρύνουν σημαντικά τις οικογένειες, την κοινωνία και το 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης καθώς αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό παθολογικών 

καταστάσεων και αποτελούν την πιο συχνή ιατρική αιτία μακροχρόνιας απουσίας από την 

εργασία. Ο χρόνιος πόνος, η παρατεταμένη ενεργότητα της νόσου και η εξελισσόμενη προσβολή 

των αρθρώσεων  οδηγούν σε μείωση της λειτουργικής ικανότητας και σε χαμηλότερη ποιότητα 

ζωής   του ασθενούς κάτι που μπορεί τελικά να επιφέρει μόνιμες βλάβες και αναπηρία αλλά και 

να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης συναισθηματικών διαταραχών. Δεδομένου του υψηλού 

επιπολασμού των ρευματικών παθήσεων, υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί ποιοι  παράμετροι έχουν 

τη μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία (QoL). Συνεπώς έχει 

προκύψει η ανάπτυξη εργαλείων τα οποία μετρούν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Στο 

παρελθόν, οι θεραπευτικές επιλογές για τα αυτοάνοσα νοσήματα  ήταν περιορισμένες. Τα  

συμβατικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (cDMARDs) έχουν επιδείξει 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των βιολογικών παραγόντων 

(ΒΠ) έχει αλλάξει  την θεραπευτική προσέγγιση σε πολλά από τα αυτοάνοσα ρευματικά 

νοσήματα, μειώνοντας έτσι τις μακροχρόνιες επιπλοκές τους και έχει οδηγήσει σε σημαντική 

βελτίωση όλων των παραμέτρων λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο η συστηματική χορήγηση βιολογικού 

παράγοντα αφενός βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την λειτουργικότητα σε καθημερινές 

δραστηριότητες ασθενών με χρόνια αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα και αφετέρου μειώνει τον 

πόνο, καθώς και την επίδρασή στους δείκτες  φλεγμονής. 

Μεθοδολογία 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που έγινε στην Ρευματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού 

γενικού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Τα δεδομένα συλλέχτηκαν από το Αρχείο 

«University of Crete Rheumatology Clinic Registry». Οι ασθενείς ήταν και των δύο φύλων κάτω 

των 35 ετών με αυτοάνοσο φλεγμονώδη νόσημα οι οποίοι έλαβαν ΒΠ για πρώτη φορά και 

παρέμειναν στην αγωγή για τουλάχιστον 12 μήνες, έναντι ομάδας ελέγχου (control), που ήταν 

ασθενείς ΑΦΝ που δεν έλαβαν ΒΠ. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια:  

α) Health Assessment Questionnaire (HAQ)  
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β) Euroquol (EQ-5D)  

γ) Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index(BASFI) 

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η Οπτική Αναλογική  Κλίμακα πόνου και της κόπωσης ή Visual 

Analogue Scale (VAS). Στη μελέτη αναλύθηκαν: δημογραφικά στοιχεία, το είδος θεραπείας, η 

νόσος, η διάρκεια της νόσου, η διάρκεια προηγούμενης θεραπείας, η τρέχουσα φαρμακευτική και 

μη φαρμακευτική αγωγή και στις δυο ομάδες, το είδος του βιολογικού παράγοντα, οι δείκτες 

χρονιότητας και ενεργότητας, η εργασιακή οικογενειακή κατάσταση , εργαστηριακά δεδομένα, 

και πιθανές συννοσηρότητες. 

Αποτελέσματα 

Στο σύνολο των 130 ασθενείς, οι 90 έλαβαν ΒΠ και 40 (ομάδα ελέγχου)έλαβαν DMARD. Η 

πλειοψηφία των ασθενών ήταν γυναίκες και μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 29 έτη. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά δεν διέφεραν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πιο συχνό νόσημα ήταν η 

Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) για την ομάδα ΒΠ(55.6% n=50 vs 27.5% n=11 ,p-

value=0.008). Το δεύτερο συχνότερο νόσημα ήταν η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) στην ομάδα 

DMARD  (50% n=20 vs 22.2% n=20 p-value=0.008). Η μέση διάρκεια νόσου ήταν μεγαλύτερη 

σε ασθενείς που λάμβαναν ΒΠ σε σχέση με αυτούς που δεν λάμβαναν (p-value=0.01). Ο πιο συχνά 

χορηγούμενος αντι-TNFa παράγοντας ήταν το Adalimumab, (n=29, 32,2%). Η κορτιζόνη 

αποτελεί αρχική θεραπεία και για τις δύο ομάδες [ομάδα Βιολογικού 11(12,2% ) vs ομάδα ελέγχου 

5(12%), p=0.965].Τα ΜΣΑΦ δίνονταν συχνότερα στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου έναντι της 

ομάδας που λαμβάνουν ΒΠ [3(3,3%)vs4(10%), p=0.120], χωρίς όμως να φτάνει σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό. Ασθενείς που λαμβάνουν ΒΠ λαμβάνουν ταυτόχρονα μεθοτρεξάτη [2 

(2,2%) vs 0(0%) p-value=0,342]. Στο baseline για το  ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής 

(EURO-QOL), για τους ασθενείς ελέγχου αναφέρεται καλύτερη ποιότητα ζωής (0.67 vs 0.58 , p-

value = 0.037) σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες διαπιστώθηκε στην ένταση του 

πόνου (VAS-pain ομάδα βιολογικού 46.6 vs 56.2, p-value=0.018), ενώ παρόμοια ήταν τα 

αποτελέσματα του δείκτη VAS activity ομάδα βιολογικού (56.6 έναντι ομάδας ελέγχου 49.2, p-

value=0.060). Όσον αφορά τη μεταβολή που σημειώθηκε στο HAQ και EURO –QOL, και οι δύο 

ομάδες παρουσίασαν βελτίωση από τον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες (p<0.05) ,χωρίς να υπάρχει 

όμως διαφορά μεταξύ τους HAQ (p=0.831). Η ομάδα  που λαμβάνει ΒΠ έχει μεγαλύτερη ένταση 
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πόνου και συμπτωμάτων πριν την έναρξη της θεραπείας. Η μεταβολή που σημειώθηκε από τον 

χρόνο 0-12 μήνες ανέδειξε μείωση έντασης του πόνου, βελτίωση της νόσου και στις δύο ομάδες 

με σημαντική στατιστική διαφορά (p<0.05). Για το ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής EURO-

QOL, η ομάδα ΒΠ είχε μεγαλύτερα σκορ, παρόλα αυτά tοp-value δεν έφτασε σε στατιστικά 

σημαντικά επίπεδα (p=0.112), πιθανόν λόγω μικρού δείγματος πληθυσμού. 

Συμπεράσματα 

Οι ΒΠ αποτελούν σύγχρονες θεραπείες στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων φλεγμονώδη 

ρευματικών νοσημάτων ενώ διαπιστώνεται ότι σε νεανικό πληθυσμό το νόσημα που υπερτερεί 

είναι η Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Τα συχνότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι το 

μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFa  σε συνδυασμό με ΜΤΧ και κορτικοστεροειδή. Οι 

δείκτες ποιότητας ζωής αποτυπώνουν αξιόπιστα το μέγεθος του προβλήματος σε όλα τα 

αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και την τάση βελτίωσης στασιμότητας ή επιδείνωσης και δύναται να 

χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αξιολόγησης βαρύτητας νόσου και ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

Ασθενείς με ΒΠ είχαν χειρότερα σκορ ποιότητας ζωής, κινητικότητας και ενεργότητας νόσου, 

βελτιώθηκαν όμως σημαντικά σε επίπεδο λειτουργικότητας και κινητικότητας σε σχέση με 

ασθενείς που λαμβάνουν DMARDs. Μελλοντικές μελέτες θα αναδείξουν νέα αποτελέσματα - 

θεραπείες για την καλύτερη αντιμετώπιση νοσημάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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ABSTRACT 

Background 

Autoimmune diseases are diseases caused by an excessive and incorrect response of the immune 

system of the organism against itself. Autoimmune inflammatory diseases are chronic and have a 

negative impact on the functionality and quality of life of patients, while significantly burdening 

families, society and the health care system as they represent a large percentage of pathological 

conditions and are the most common medical cause of long-term absence from work. Chronic pain, 

prolonged disease activity, and progressive joint involvement lead to reduced functional capacity 

and a lower quality of life for the patient, which can ultimately lead to permanent damage and 

disability but also increase the risk of emotional disturbances. As a result of the above to have 

serious consequences both socially and economically with a significant burden on the health and 

welfare budgets of the states but also a reduction of the available workforce and overall 

productivity. It is known that a person's quality of life depends on his psychological state, his 

relationship with the environment in which he lives, but also on his physical condition and 

functionality. When a person is ill, especially when the disease is chronic and accompanied by 

pain, he is expected to have a lower standard of living compared to that of healthy people. Given 

the high prevalence of rheumatic diseases, there is a need to determine which parameters have the 

greatest impact on health-related quality of life (QoL). It is therefore important to determine not 

only the state of health of citizens suffering from a disease, but also the way in which this disease 

affects and affects their lives. Inevitably, the development of tools that measure the quality of life 

of the population has emerged. In the past, treatment options for autoimmune diseases were 

limited. Conventional disease-modifying Antirheumatic drugs (cDMARDs) have shown limited 

efficacy. In recent years the use of biological agents proving their usefulness and reliability have 

changed the therapeutic approach to many of the autoimmune rheumatic diseases, thus reducing 

their long-term complications and has led to a significant improvement in all parameters of 

function and quality of life of patients. The earlier the disease is treated, the lower the impact on 

the cost of insurance funds, especially in the specific age group where it works. 
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Objective 

The aim of this study was to evaluate whether systemic administration of biological agent on the 

one hand improves the quality of life and functionality in daily activities of patients with chronic 

autoimmune inflammatory diseases and on the other hand reduces pain and its effect on 

inflammatory markers. 

Methods 

This is a retrospective study performed at the Rheumatology Clinic of the University General 

Hospital of Heraklion (PAGNI). Data were collected and analyzed from the existing database - 

University of Crete Rheumatology Clinic Registry. The population included patients of both sexes 

under 35 years of age with autoimmune inflammatory disease who received biological agent for 

the first time and remained in treatment for at least 12 months. Also participated Control group: 

AFN patients who did not receive biological agent. Questionnaires were used: 

 Health Assessment Questionnaire (HAQ)  

 Euroquol (EQ-5D)  

 Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index(BASFI)  

In addition, the Visual Analogue Scale (VAS) was used. The study analyzed the following: 

Demographics, type of treatment, disease, duration of illness, duration of previous treatment, 

current medication and non-medication in both groups, the type of biological agent, the indicators 

of chronology and activity, the marital status of work, laboratory data, and possible comorbidities. 

Results 

A total of 130 patients participated, of which 90 received biological and 40 were the control group 

and received DMARD. The majority of patients were women and the mean age was approximately 

29 years. From the general characteristics there were no differences between the two groups. The 

most common disease at present was Ankylosing spondylitis (ΑS) for the biological group (55.6% 

n = 50, p-value = 0.008). The second most common disease was Rheumatoid arthritis (RA) in the 

DMARD group (50% n = 20 p-value = 0.008). The mean disease duration was longer in patients 

receiving biological than those not receiving (p-value = 0.01). The most commonly administered 

anti-TNFα agent was Adalimumab (n = 29, 32.2%). Steroids is the initial treatment for both groups 
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[biological group11 (12.2%) vs control group 5 (12%), p = 0.965]. NSAIDs were given more often 

to patients in the control group than to the group receiving biological [3 (3.3%) vs 4 (10%), p = 

0.120], but without reaching a statistically significant degree. Patients receiving biological agent 

receive concomitant MTX [2 (2.2%) vs 0 (0%) p-value = 0.342]. In the baseline for the quality-

of-life questionnaire (EURO-QOL), for control patients a better quality of life is reported (0.67 vs 

0.58, p-value = 0.037) a significant difference between the two groups was found in the intensity 

of pain (VAS-pain group of biological 46.6 vs 56.2, p-value = 0.018), while the results of the VAS 

activity group index were similar (biological 56.6 vs. control group 49.2, p-value = 0.060). 

Regarding HAQ and EURO-QOL, both groups showed an improvement from the start time to 12 

months (p <0.05), but there was no difference between them HAQ (p = 0.831). The biological 

group has a greater intensity of pain and symptoms. The change from 0-12 months showed a 

decrease in pain intensity and improvement in both groups with a statistically significant 

difference. Regarding which group had the greatest improvement in the variables, we observe that 

both groups improved from the start of monitoring at 12 months but did not notice a statistically 

significant difference between them. For the EURO-QOL quality of life questionnaire, the group 

that started biological factor had higher scores, however the p-value did not reach statistically 

significant levels (p = 0.112), probably due to a small sample of the population. 

 

Conclusion 

Biological agents are modern therapies in the treatment of autoimmune inflammatory rheumatic 

diseases. It is also found that in a young population the predominant disease is ankylosing 

spondylitis. The most commonly used drugs are the TNFα monoclonal antibody in combination 

with MTX and corticosteroids. Quality of life indicators reliably reflect the magnitude of the 

problem in all autoimmune diseases but also the tendency to improve stagnation or deterioration 

and can be used as indicators to assess the severity of the disease and response to treatment. 

Patients with biologics have significantly improved functionality and mobility compared to 

patients receiving DMARDs. Future studies will show new results - treatments, to better treat 

disease and improve quality of life. 
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Εισαγωγή 
 

Τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό παθολογικών 

καταστάσεων που απασχολούν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποτελούν την πιο 

συχνή ιατρική αιτία μακροχρόνιας απουσίας από την εργασία. Από την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας φαίνεται ότι ο χρόνιος πόνος, η παρατεταμένη ενεργότητα της νόσου και η 

εξελισσόμενη προσβολή των αρθρώσεων  οδηγούν σε μείωση της λειτουργικής ικανότητας του 

ασθενούς κάτι που μπορεί τελικά να επιφέρει μόνιμες βλάβες και αναπηρία, αλλά και να αυξήσει 

τον κίνδυνο εμφάνισης συναισθηματικών διαταραχών. Πράγματι, η κατάθλιψη είναι συχνή στους 

ασθενείς με ρευματική νόσο. Αυτοί οι ασθενείς είναι δύο φορές πιο πιθανό να έχουν κατάθλιψη 

από τους ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό. Η αναπηρία, επίσης, έχει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο 

κοινωνικές όσο και οικονομικές, με σημαντική επιβάρυνση των προϋπολογισμών υγείας και 

πρόνοιας των κρατών αλλά και μείωσης του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και της συνολικής 

παραγωγικότητας.  

Ο επιπολασμός των ρευματικών παθήσεων στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 9,8% έως 

33,2% και εκτιμάται ότι το 15-45%υποφέρει από μυοσκελετικά προβλήματα. Ο επιπολασμός της 

κινητικής αναπηρίας αυξάνεται από 3,1% σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών σε σχεδόν 50% σε 

άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών και, σε ηλικιωμένους ασθενείς, σχεδόν το 1/3 έχει σημαντικό 

ρευματολογικό πρόβλημα(1). Τα ρευματικά νοσήματα είναι χρόνια, έχουν αρνητική επίδραση στη 

λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ επιβαρύνουν σημαντικά τις 

οικογένειες, την κοινωνία και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Καθώς για τις ρευματικές 

ασθένειες, λόγω της χρονιότητας τους, οι ασθενείς λαμβάνουν δια βίου θεραπεία, τα ο κόστος που 

υπολογίζεται είναι μεγαλύτερο και από το αντίστοιχο για καρκίνο ή καρδιαγγειακή νόσο.(2) Η 

ρευματική νόσος ακολουθεί συνήθως μια οδυνηρή, σταδιακά επιδεινούμενη πορεία και έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στη σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ευεξία των πασχόντων καθώς 

και στην καθημερινή ποιότητα της ζωής τους καθώς ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που σχετίζεται 

με την κατάθλιψη και τη χρόνια φλεγμονή. 

Είναι γνωστό ότι η ποιότητα ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από την ψυχολογική κατάσταση, τις 

σχέσεις του με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει (εργασία, οικογένεια, σχέσεις), αλλά και από τη 

σωματική του κατάσταση και λειτουργικότητα. Όταν το άτομο νοσεί, ειδικά όταν το νόσημα είναι 

χρόνιο και συνοδεύεται από πόνο, αναμένεται να έχει υποδεέστερο επίπεδο ζωής συγκριτικά με 

εκείνο υγιών ατόμων. Τα παραπάνω οδηγούν σε υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής και μειωμένη 

λειτουργικότητα. Στο παρελθόν, οι θεραπευτικές επιλογές για τα αυτοάνοσα νοσήματα ήταν 

περιορισμένες. Τα συμβατικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα Conventional 

Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (cDMARDs) έχουν επιδείξει περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των βιολογικών παραγόντων  έχει αλλάξει 

δραματικά την θεραπευτική προσέγγιση σε πολλά από τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, 

μειώνοντας έτσι τις μακροχρόνιες επιπλοκές τους και βελτιώνοντας σημαντικά  την ποιότητα ζωής 

των ασθενών.  
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Κεφάλαιο 1 

Αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα 
 

Αυτοάνοσες ασθένειες είναι οι παθήσεις που προκαλούνται από υπερβολική και λανθασμένη 

απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του οργανισμού εναντίον του. Το 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο από κύτταρα και συστατικά κύτταρων που 

ονομάζονται μόρια. Ο φυσιολογικός ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να προστατεύει 

τον οργανισμό και να αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς και άλλα 

μικρόβια που εισβάλλουν στο σώμα. 'Όταν κάποιος πάσχει από ένα αυτοάνοσο νόσημα, το 

ανοσοποιητικό του σύστημα λανθασμένα επιτίθεται εναντίον του ίδιου του σώματός του, 

στοχεύοντας τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανά του. Η συσσώρευση κυττάρων και μορίων 

του ανοσοποιητικού συστήματος σ' ένα σημείο του σώματος που δέχεται επίθεση, είτε 

φυσιολογικά στα πλαίσια λοίμωξης, είτε "λανθασμένα" σε αυτοάνοσο νόσημα αναφέρεται ευρέως 

ως φλεγμονή. Οι εργαζόμενες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας προσβάλλονται πιο συχνά από 

αυτοάνοσα νοσήματα. 

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά αυτοάνοσα νοσήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να 

προσβάλλει τον οργανισμό με διαφορετικούς τρόπους. Οι πιο κοινές αυτοάνοσες ασθένειες είναι 

η Ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι Σπονδυλαρθρίτιδες περιλαμβανομένων της Ψωριασικής και 

εντεροπαθητικής αρθρίτιδας, ο συστηματικός Ερυθηματώδης λύκος κ.τ.λ. 

 

1.1 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα χρόνιο πολυσυστηματικό νόσημα άγνωστης αιτιολογίας. 

Παρ’ ότι περιλαμβάνει ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

εγκαταστημένης ΡΑ είναι η επίμονη φλεγμονή του αρθρικού υμένα που συνήθως αφορά σε 

περιφερικές αρθρώσεις με συμμετρική κατανομή. Το χαρακτηριστικό γνώρισμά της νόσου είναι 

η ικανότητα της φλεγμονώδους υμενίτιδας να προκαλεί καταστροφή του χόνδρου και οστικές 

διαβρώσεις, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της συνεκτικότητας της άρθρωσης. Παρά τη 

δυνητικά καταστροφική της πορεία, η εξέλιξη της νόσου ποικίλει. Μερικοί ασθενείς μπορεί να 

προσβληθούν από ήπια ολιγοαρθρική συνδρομή σύντομης διάρκειας και με ελάχιστη αρθρική 

καταστροφή, αλλά οι περισσότεροι θα εκδηλώσουν χρόνια εξελικτική πολυαρθρίτιδα με έκπτωση 

της λειτουργικής ικανότητας.  

Η νόσος προσβάλει περίπου το 0,8% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό που ποικίλει από 0,3 έως 

2,1%.(2) Οι γυναίκες προσβάλλονται περίπου 3 φορές συχνότερα από τους άνδρες. Ο 

επιπολασμός της νόσου αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Η έναρξη της νόσου είναι συχνότερη 
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στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής, ενώ ποσοστό 80% των ασθενών εκδηλώνει τη νόσο 

σε ηλικία μεταξύ 35 και 50 ετών. Πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι η επίπτωση της νόσου 

παρουσιάζει πτωτική πορεία  μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ακόμη και 

σε παιδιά. Η αιτιοπαθογένεια της ΡΑ παρότι παραμένει άγνωστη, αποτελεί μία πολυπαραγοντική 

νόσο. Επικρατεί η άποψη ότι η ΡΑ αποτελεί μάλλον εκδήλωση αντίδρασης σε λοιμώδη παράγοντα 

από γενετικά προδιατεθειμένα άτομα.  

Η συμμετρική προσβολή των αρθρώσεων και η χρόνια πολυαρθρίτιδα αποτελεί το σύνηθες 

χαρακτηριστικό της νόσου. Περίπου τα 2/3 των ασθενών αρχίζουν με υποκλινικά συμπτώματα  

όπως αίσθημα κόπωσης, γενικευμένη αδυναμία και ακαθόριστα μυοσκελετικά συμπτώματα, μέχρι 

να καταστεί εμφανής η υμενίτιδα. Το στάδιο αυτό μπορεί να διαρκέσει βδομάδες ή μήνες ενώ η 

νόσος διαφεύγει της διάγνωσης. Τα ειδικά συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται βαθμιαία καθώς 

οι αρθρώσεις, ιδίως εκείνες των χεριών, ποδιών, καρπών και γονάτων, προσβάλλονται κατά 

συμμετρικό τρόπο. Η γενικευμένη δυσκαμψία είναι συχνή και συνήθως είναι εντονότερη μετά 

από περιόδους ακινησίας. Η πρωινή δυσκαμψία που διαρκεί περισσότερο από μια ώρα αποτελεί 

πάντοτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Από κλινική άποψη η 

φλεγμονή του αρθρικού υμένα προκαλεί οίδημα, ευαισθησία και περιορισμό της κινητικότητας. 

Η έκπτωση της σωματικής λειτουργικότητας οφείλεται στον πόνο και την φλεγμονή, η 

ανικανότητα που επιφέρει αποτελεί πρώιμο σημείο επιθετικής ΡΑ και η θερμότητα είναι εμφανής 

κατά την εξέταση, ιδίως στις μεγάλες αρθρώσεις. Η διόγκωση της άρθρωσης οφείλεται στην 

συλλογή αρθρικού υγρού, στην υπερτροφία του αρθρικού υμένα και στην πάχυνση της αρθρικής 

κάψας. Η προσβολή των πηχεοκαρπικών αρθρώσεων αποτελεί μόνιμο σχεδόν εύρημα της 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας και μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της κινητικότητας και 

παραμόρφωση. Η υμενίτιδα της άρθρωσης του αγκώνα συχνά επιφέρει μόνιμη ακινητοποίηση και 

κάμψη του αγκώνα.                                             

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι ότι αποτελεί συστηματική νόσο με 

ποικιλία εξωαρθρικών εκδηλώσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου το 40% των ασθενών μπορεί να 

έχουν εκδηλώσεις και το 15% εξ αυτών να είναι σοβαρές. Κατά κανόνα οι εκδηλώσεις αυτές 

εμφανίζονται σε άτομα με υψηλούς τίτλους αυτοαντισωμάτων. Οι εξωαρθρικές εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν :  

 Ρευματικά οζίδια  

 Ρευματοειδή αγγειίτιδα 

 Πλευροπνευμονικές εκδηλώσεις (πλευρίτιδα, πνευμονικά οζίδια, αρτηρίτιδα, διάμεση 

ίνωση) 

 Καρδιακές εκδηλώσεις (περικαρδίτιδα) 

 Οφθαλμικές εκδηλώσεις (επισκληρίτιδα, σκληρίτιδα, σύνδρομο Sjogren) 

 Σύνδρομο Felty (σπληνομεγαλία, ουδετεροπενία, αναιμία) 

 Δευτεροπαθή οστεοπόρωση/οστεοπενία 

 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 
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Στα εργαστηριακά ευρήματα δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις για την διάγνωση της ΡΑ. Ωστόσο 

τα 2/3 των ενηλίκων που πάσχουν από τη νόσο έχουν θετικό ρευματοειδή παράγοντα (RF) ο 

οποίος αντιπροσωπεύει αυτό αντισώματα έναντι του τμήματος Fc της IgG και χρησιμοποιείται 

τυπικά για την αξιολόγηση ασθενών με ΡΑ. Η παρουσία του RF δεν τεκμηριώνει την διάγνωση 

καθώς η προγνωστική του αξία είναι μικρή. Παρ’ όλα αυτά η παρουσία του ρευματοειδούς 

παράγοντα σε υψηλούς τίτλους έχει προγνωστική αξία καθώς οι ασθενείς προσβάλλονται από 

σοβαρότερη προοδευτική νόσο με εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Αντισώματα έναντι των κυκλικών 

κιτρουλλουοποιοημένων πεπτιδίων (Anti-CCP) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση ασθενών με ΡΑ. Επιπρόσθετα, τα Anti-CCP έχουν όμοια ευαισθησία και καλύτερη 

ειδικότητα για την ΡΑ απ’ ότι ο RF. Η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ ) και η C- αντιδρώσα 

πρωτεΐνη (CRP) είναι αυξημένη σε όλους σχεδόν τους ασθενείς με ενεργή αρθρίτιδα. Οι αυξήσεις 

αυτές συνδέονται γενικά με τη δραστηριότητα της νόσου και την πιθανή προοδευτική βλάβη των 

αρθρώσεων. Η ανάλυση αρθρικού υγρού επιβεβαιώνει την ύπαρξη φλεγμονώδους αρθρίτιδας 

καθώς και η ακτινολογική αξιολόγηση που στηρίζεται στη χαρακτηριστική μορφή των 

παθολογικών ευρημάτων για συμμετρική προσβολή των αρθρώσεων. Η διάγνωση της νόσου 

βασίζεται σε 4  διαγνωστικά κριτήρια  βάση του American College of Rheumatology  (ΑCR) – 

European League Against Rheumatism  (EULAR), οι οποίες είναι  η Αμερικάνικη και η 

Ευρωπαϊκή Εταιρείες Ρευματολογίας αντίστοιχα, με κοινά κριτήρια διάγνωσης και θεραπείας 

νοσημάτων , ACR/EULAR 2010 (Πίνακας 1). Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται : 

α) στην αρθρίτιδα που μπορεί να πάρει σκορ από 1 έως 5 ανάλογα με την εντόπιση και τον αριθμό 

των προσβεβλημένων αρθρώσεων 

β) στον ρευματοειδή παράγοντα (RA test) ή στα άντι-CCP αντισώματα που μπορεί να πάρουν 

σκορ 2 ή 3 ανάλογα με το βαθμό της θετικότητάς τους 

γ) στην ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) ή στη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 

(CRP) που μπορεί να πάρουν σκορ 0 ή 1 ανάλογα με το εάν οι τιμές τους είναι φυσιολογικές ή 

αυξημένες  και 

 δ) στη διάρκεια της αρθρίτιδας που μπορεί να πάρει σκορ 0 ή 1 ανάλογα με το εάν είναι μικρότερη 

από 6 εβδομάδες ή τουλάχιστον ίση με 6 εβδομάδες. Το μεγαλύτερο δυνατό σκορ σε κάθε ασθενή 

με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι 10.  Διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας γίνεται όταν το σκορ 

είναι τουλάχιστον 6.  

Kύριος στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι η επίτευξη 

ύφεσης της νόσου, η πρόληψη παραμορφώσεων των αρθρώσεων - λειτουργικών κινητικών 

διαταραχών και αναπηρίας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. προς τον 

σκοπό αυτό. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων 

εμπίπτουν στις παρακάτω πέντε ομάδες: 

 Αναλγητικά 

 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)  
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 Γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη) 

 Τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARD) όπως είναι η 

Μεθοτρεξάτη , Λεφλουνομίδη , Σουλφασαλαζίνη , Υδροξυχλωροκίνη και άλλα 

 Βιολογικοί  παράγοντες 

Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράγοντες που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη 

ύφεσης ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Οι παράγοντες αυτοί είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη 

και ορθή θεραπευτική παρέμβαση.(2) 

 

Πίνακας 1. Κριτήρια (2010) ACR/EULAR* για τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

Κριτήρια Παράμετροι Σκορ 

  1 μεγάλη 0 

Αρθρίτιδα (αρθρώσεις) 2-10 μεγάλες 1 

  1-3 μικρές 2 

  4-10 μικρές 3 

  >10 (με  ≥1 μικρή)  5 

     

ΡΑ test ή Αντι-CCP αντισώματα Θετικά σε  χαμηλό τίτλο 2 

  Θετικά σε υψηλό τίτλο 3 

     

ΤΚΕ ή CRP  Φυσιολογικές 0 

  Αυξημένη ΤΚΕ ή CRP  1 

Διάρκεια αρθρίτιδας    

  <6 εβδομάδες   0 

  ≥6 εβδομάδες   1 

Μεγαλύτερο δυνατό σκόρ    10 

 

* ACR: Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας, EULAR: Ευρωπαϊκή Ρευματολογική Εταιρεία    

 

1.2 Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα 

 

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ) είναι φλεγμονώδης νόσος που προσβάλει κυρίως τον 

αξονικό σκελετό, ενώ συχνά μπορεί να προσβληθούν περιφερικές αρθρώσεις και εξωαρθρικές 

δομές. Η έναρξη της νόσου συνήθως παρατηρείται τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής, ενώ η 
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αναλογία ανδρών – γυναικών είναι περίπου 2:1 έως  3:1. H ΑΣ σχετίζεται ισχυρά με το αντιγόνο 

ιστοσυμβατότητας HLA-B27 και η κατανομή της είναι παγκόσμια, ακολουθώντας την επίπτωση 

αυτού του αντιγόνου. Σε πληθυσμιακές μελέτες, η ΑΣ είναι παρούσα στο 1 έως 6% των ενηλίκων 

που κληρονόμησαν το HLA-B27 ενώ η επίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 10 έως 30% μεταξύ HLA-

B27 (+) συγγενών πρώτου βαθμού. Η προδιάθεση για την νόσο καθορίζεται κυρίως από 

γενετικούς παράγοντες, με το HLA-B27 να αποτελεί περίπου το 1/3 της γενετικής συνιστώσας, 

ενώ έχει βρεθεί να υπάρχει πιθανή σχέση με το σύμπλεγμα των γονιδίων της ιντερλευκίνης 1. 

Η ιερολαγονίτιδα συχνά είναι η προτιμότερη εκδήλωση της νόσου. Οι διαβρωμένες αρθρικές 

επιφάνειες βαθμιαία αντικαθίστανται με αναγέννηση ινιδίων κολλαγόνου και τελικά 

οστεοποιούνται εκ νέου, και στην τελική φάση η άρθρωση μπορεί να καταστραφεί τελείως. Η 

έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου παρατηρείται συνήθως προς το τέλος της εφηβείας ή λίγο 

μετά την ενηλικίωση, ενώ το 5% των ασθενών τα συμπτώματα αρχίζουν μετά την ηλικία των 40 

ετών. Η ΑΣ στις αναπτυσσόμενες χώρες εμφανίζεται συχνά σε νεαρή ηλικία. Η περιφερική 

αρθρίτιδα και η ενθεσίτιδα συνήθως επικρατούν, ενώ τα αξονικά συμπτώματα συνήθως 

εγκαθίστανται σε προχωρημένη εφηβεία. Το αρχικό σύμπτωμα είναι ο βύθιος πόνος, ο οποίος 

γίνεται αισθητός στην κατώτερη οσφυϊκή ή γλουτιαία χώρα και συνοδεύεται από πρωινή 

δυσκαμψία, διάρκειας λίγων ωρών που βελτιώνεται με τη δραστηριότητα και επανεμφανίζεται 

μετά από περιόδους αδράνειας. Λίγους μήνες μετά ο πόνος γίνεται αμφοτερόπλευρος και μόνιμος, 

επιδεινώνεται κατά την διάρκεια της νύχτας, αφυπνίζει τον ασθενή και τον αναγκάζει να 

κινητοποιηθεί. Σε μερικούς ασθενείς η οστική ευαισθησία η όποια συνήθως αντανακλά ενθεσίτιδα 

μπορεί να συνοδεύει τον πόνο της ράχης και την δυσκαμψία, ενώ σε άλλους ασθενείς μπορεί να 

αποτελεί το κυρίαρχο σύμπτωμα. Ο πόνος στον αυχένα και η δυσκαμψία λόγω προσβολής της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι συνήθως όψιμη εκδήλωση. Τα  ευρήματα της 

φυσικής εξέτασης αντανακλούν την φλεγμονώδη διεργασία και ιδιαίτερα περιλαμβάνουν την 

απώλεια κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης με περιορισμό της οπίσθιας και πλάγιας κάμψης, 

της έκτασης της οσφυϊκής μοίρας και της έκπτυξης του θώρακα. 

Ο πόνος στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις μπορεί να εκτιμηθεί είτε με απευθείας πίεση είτε με 

χειρισμούς που φορτίζουν τις αρθρώσεις, καθώς υπάρχει ευαισθησία στην ψηλάφηση των θέσεων 

ενθεσίτιδας και σπασμός των παρασπονδυλικών μυών. Η δοκιμασία schober είναι μια χρήσιμη 

μέθοδος για την εκτίμηση της κάμψης της οσφυϊκής μοίρας. Όταν η κινητικότητα είναι 

φυσιολογική η απόσταση αυτή αυξάνεται >5 εκ. Η θωρακική έκπτυξη μετριέται ως η διαφορά 

μεταξύ της μέγιστης εισπνοής και της μέγιστης βίαιης εκπνοής στο 4ο μεσοπλεύριο διάστημα . Η 

φυσιολογική έκτπυξη είναι >5 εκ. 

Η πορεία της νόσου είναι ποικίλη και κυμαίνεται από την ήπια δυσκαμψία και ακτινολογικά 

αμφίβολη ιερολαγονίτιδα έως την τελείως αγκυλωτική σπονδυλική στήλη, με αμφοτερόπλευρη 

αρθρίτιδα των ισχίων που συνοδεύεται από περιφερική αρθρίτιδα και εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Η 

ποιο κοινή εξωαρθρική εκδήλωση είναι η οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα που εμφανίζεται στο 30% 

των ασθενών και μπορεί να προηγείται της σπονδυλίτιδας. Συνήθως το 60% των ασθενών έχουν 

συμπτώματα του κόλου ή του ειλεού, αλλά το 5% έως 10% των ασθενών με ΑΣ μπορεί να 
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παρουσιάσουν ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Περίπου το 10%  των ασθενών που 

πληρούν κριτήρια ΑΣ έχουν ψωρίαση. Η σοβαρότερη επιπλοκή της νόσου είναι το κάταγμα της 

σπονδυλικής στήλης που μπορεί να συμβεί με μικροτραυματισμό της άκαμπτης, οστεοπορωτικής 

σπονδυλική στήλης. Η πρώιμη διάγνωση της ΑΣ πριν από την ανάπτυξη μη αναστρέψιμων 

παραμορφώσεων είναι πολύ σημαντική. Η πρώιμη διάγνωση συχνά τίθεται κλινικά. Η παρουσία 

ιερολαγονίτιδας και οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα  κριτήρια είναι αρκετά για την διάγνωση της 

ΑΣ (Πίνακας 2) 

 

Πίνακας 2. Κριτήρια ταξινόμησης της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Ομάδα μελέτης 

Φλεγμονώδης οσφυαλγία ή ασύμμετρη αρθρίτιδα κυρίως των κάτω άκρων ΣΥΝ ένα από 

τα παρακάτω:  

1. Εναλλασσόμενο άλγος γλουτών 

2. Ιερολαγονίτιδα 

3. Ενθεσίτιδα 

4. Οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης, ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 

5. Ψωρίαση  

6. Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου  

7.Ουρηθρίτιδα ή τραχηλίτιδα ή οξεία διάρροια τον τελευταίο μήνα πριν την εμφάνιση της 

αρθρίτιδας  

 

EULAR Ελληνική Ρευματολογία 2008, 19(1):41-53 

 

Στην σπονδυλαρθρίτιδα νεανικής έναρξης, η οποία εμφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ 7-16 ετών, 

πιο συχνά σε αγόρια σε ποσοστό 60-80%  η πιο κοινή μορφή εμφάνισης είναι η ασύμμετρη, κυρίως 

των κάτω άκρων ολιγοαρθρίτιδα και ενθεσίτιδα χωρίς εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Πολλοί από 

αυτούς τους ασθενείς εμφανίζουν ΑΣ αργότερα στην εφηβεία ή στην ενηλικίωση. 

  Η θεραπευτική προσέγγιση της ΑΣ περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα διατηρεί τη 

στάση και το εύρος της κίνησης. Μέχρι πρόσφατα, τα ΜΣΑΦ αποτελούσαν την πρώτη επιλογή 

της φαρμακευτικής θεραπείας. Για τον λόγο ότι μειώνουν τον πόνο και την ευαισθησία και 

αυξάνουν την κινητικότητα σε πολλούς ασθενείς με ΑΣ. Ωστόσο πολλοί ασθενείς με ΑΣ έχουν 

εμμένουσα συμπτώματα και αναπτύσσουν παραμορφώσεις παρά τη θεραπεία με ΜΣΑΦ. Η 

Σουλφασαλαζίνη σε δόσεις 2-3 gr/day έχει δείξει μέτρια αποτελεσματικότητα ιδίως σε περιφερική 

αρθρίτιδα. Η Μεθοτρεξάτη αν και χρησιμοποιείται ευρέως, δεν έχει καταδείξει όφελος στο 

νόσημα, ενώ κανένας θεραπευτικός ρόλος δεν έχει αποδειχθεί για τα γλυκοκορτικοειδή. Μία 

δημοσίευση το 2000  έδειξε θεαματική ανταπόκριση στην αντι –TNF-a θεραπεία και έφερε 
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επανάσταση στην αντιμετώπιση της ΑΣ και των άλλων σπονδυλαρθρίτιδων. Οι ασθενείς με 

μακρόχρονη νόσο και πλήρη αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης εμφάνισαν εντυπωσιακή 

βελτίωση στις τιμές της CRP/ΤΚΕ, στην πρωινή δυσκαμψία, στον πόνο, κινητικότητα της 

σπονδυλικής στήλης καθώς και στην διόγκωση των περιφερικών αρθρώσεων. Περίπου το 50% 

παρουσίασαν βελτίωση του δείκτη Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 

(BASFAI) o οποίος χρησιμοποιείται για δείκτη ενεργότητας της νόσου. Τα επεισόδια 

ραγοειδίτιδας αντιμετωπίζονται συνήθως με την χορήγηση γλυκοκορτικοειδών σε συνδυασμό με 

μυδριατικούς παράγοντες αν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Οι ανταγωνιστές του TNF μειώνουν την συχνότητα των 

επεισοδίων ραγοειδίτιδας.(2) 

 

 

1.3 Ψωριασική αρθρίτιδα 

 

Ψωριασική αρθρίτιδα αποκαλείται η φλεγμονώδης αρθρίτιδα που εμφανίζεται χαρακτηριστικά σε 

ασθενείς με ψωρίαση. Ανήκει στην κατηγορία των σπονδυλαρθροπάθειων, λόγω των ομοιοτήτων 

της με την ΑΣ και την αντιδραστική αρθρίτιδα. Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι συνήθως 

οροαρνητική  και συχνά προσβάλει τις άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις των δακτύλων του 

χεριού, τις ιερολαγόνιες και τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα ή κάποια άλλη 

μορφή σπονδυλαρθρίτιδας. Το HLA-27 όπως και με άλλα αντιγόνα έχει στενή σχέση με την 

ψωριασική αρθρίτιδα λόγω ανισορροπίας σύνδεσης με το Cw6. Ο φλεγμένων αρθρικός υμένας 

προσομοιάζει με αυτόν της ΡΑ, με λιγότερη υπερπλασία και κυτταρική διήθηση αλλά 

περισσότερη αγγειοβρίθεια. Σε αντίθεση με την ΡΑ η ψωριασική αρθρίτιδα παρουσιάζει 

σημαντική ενθεσίτιδα με ιστολογικά ευρήματα παρόμοια άλλων σπονδυλαρθρίτιδων. 

Στο 60-70% των περιπτώσεων η ψωρίαση προηγείται της αρθρικής νόσου. Στο 15-20% η 

αρθρίτιδα προηγείται της ψωρίασης και μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό πρόβλημα. Η 

συχνότητα σε άνδρες και γυναίκες είναι περίπου ίση. Μπορεί να εμφανιστεί στην παιδική ηλικία 

ή και αργότερα, αλλά κυρίως εμφανίζεται στην τέταρτη ή πέμπτη δεκαετία της ζωής, με μέσο όρο 

τα 37 έτη.  

Το φάσμα των αρθροπαθειών που σχετίζονται με την ψωρίαση είναι ιδιαίτερα ευρύ και 

περιγράφεται συνήθως με πέντε τύπους :  

1)αρθρίτιδα των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

2) ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα 

3) συμμετρική πολυαρθρίτιδα όμοια με τη ΡΑ  
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4)αξονική νόσος με σπονδυλικές και ιερολαγόνιες αρθρώσεις  

5) ακρωτηριαστική αρθρίτιδα μια ιδιαίτερα καταστροφική μορφή της νόσου 

Αλλοιώσεις στα νύχια των χεριών και ποδιών παρατηρούνται στο 90%, ενώ η δακτυλίτιδα 

εμφανίζεται σε >30%, η ενθεσίτιδα και η τενοντοθυλακίτιδα είναι περισσότερο συχνές και δεν 

τεκμηριώνονται στην κλινική εξέταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η βράχυνση των 

δακτύλων λόγω υποκείμενης αστεόλυσης. Σε αντίθεση με την ΡΑ πολλοί ασθενείς με ΨΑ 

παρουσιάζουν προσωρινές υφέσεις. Όπως σε όλες τις φλεγμονώδης αρθροπάθειες η ΤΚΕ και η 

CRP είναι συχνά υψηλές, όπως και το ουρικό οξύ μπορεί να είναι υψηλό επί παρουσία 

εκσεσημασμένης ψωρίασης. Σε μικρό ποσοστό το RF/ANA μπορεί να είναι χαμηλό. Το HLA-

B27 παρουσιάζεται στο 50-70% των ασθενών με αξονική νόσο και σε 15-20% με προσβολή 

περιφερικών αρθρώσεων. Η διάγνωση της Ψωριασικής αρθρίτιδας γίνεται κυρίως κλινικά 

στηριζόμενη στην παρούσα ψωρίαση και χαρακτηριστικά ευρήματα από περιφερικές και αξονικές 

αρθρώσεις και από ακτινολογικά ευρήματα. 

Η ιδανική θεραπεία απευθύνεται τόσο στις δερματικές όσο και τις αρθρικές εκδηλώσεις της 

νόσου. Παρ όλο που η Μεθοτρεξάτη και η Σουλφασαλαζίνη έχουν κλινική αποτελεσματικότητα, 

δεν διακόπτουν την εξέλιξη της διαβρωτική αρθριτικής νόσου τόσο αποτελεσματικά . Σε 

αντίθεση, η χρήση των anti-TNF παραγόντων φαίνεται να μεταβάλει θεαματικά τη θεραπεία της 

Ψωριασικής αρθρίτιδας. Άλλοι παράγοντες με αποτελεσματικότητα στη  ψωρίαση που ωφελούν 

την ΨΑ είναι η κυκλοσπορίνη.(2) 

 

 

1.4 Εντεροπαθητική αρθρίτιδα 

 

Είναι η αρθροπάθεια η οποία είναι συνδεδεμένη  με φλεγμονώδη εντερικά νοσήματα (νόσος του 

Crohn, ελκώδης κολίτιδα). Τα νοσήματα αυτά σχετίζονται  με σπονδυλαρθρίτιδα. Ο φλεγμονώδης 

οσφυϊκός πόνος και η ενθεσοπάθεια είναι συχνά ευρήματα, ενώ αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν 

ιερολαγονίτιδα σε απεικονιστικές μελέτες. Ο επιπολασμός της ελκώδους κολίτιδας και νόσου 

Crohn σε ασθενείς που πάσχουν και από Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα κυμαίνεται περίπου από 

5έως 10%. Η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα που σχετίζεται με φλεγμονώδη νόσο εντέρου δεν 

διακρίνεται κλινικά από την ιδιοπαθή αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα .Η πορεία της είναι 

ανεξάρτητη από την εντερική νόσο, ενώ σε μερικούς ασθενείς προηγείται η φλεγμονώδης νόσος. 

Το φάσμα της περιφερικής αρθρίτιδας περιλαμβάνει οξέα αυτοπεριοριζόμενα επεισόδια 

ολιγοαρθρίτιδας που συχνά συμπίπτουν με εξάρσεις της εντερικής νόσου. Στα Ιδιοπαθή 

φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου (ΙΦΝΕ) δεν παρατηρούνται διαβρώσεις και παραμορφώσεις, 

ενίοτε παρατηρούνται δακτυλίτιδα και ενθεσοπάθεια. Άλλες εξωεντερικές εκδηλώσεις της ΙΦΝΕ 

περιλαμβάνουν ραγοειδίτιδα, οζώδες ερύθημα, γαγγραινώδες πυόδερμα και πληκτροδακτυλία. 
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Στην διάγνωση της ΙΦΝΕ η διάρροια και  η αρθρίτιδα είναι δύο συνήθη συμπτώματα  που μπορεί 

να συνυπάρχουν για διάφορους λόγους. Η θεραπεία της ΙΦΝΕ περιλαμβάνει την Σουλφασαλαζίνη, 

τα γλυκοκορτικοειδή και ανασταλτικά της νόσου, τα οποία βελτιώνουν τη συνοδεύουσα 

περιφερική αρθρίτιδα. Όπως στις σπονδυλαρθρίτιδες η αντιμετώπιση της νόσου Crohn με τους 

παράγοντες anti –TNF έχει καλή ανταπόκριση στην επίτευξη και διατήρηση ύφεσης της νόσου.(2) 

 

1.5 Συστηματικός Ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) 
 

Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, κατά τη διαδρομή του οποίου όργανα, ιστοί και κύτταρα 

παρουσιάζουν βλάβες από αυτοαντισώματα και ανοσοσυμπλέγματα. Το 90 % των ασθενών είναι 

γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Η νόσος εμφανίζεται και στα δυο φύλα, σε όλες τις ηλικίες 

καθώς και σε όλες τις εθνικές ομάδες. Ο επιπολασμός του νοσήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες 

είναι 15-50 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, ενώ συχνότερα προσβάλλονται οι Αφροαμερικανοί. 

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι πολυγονιδιακή-πολυπαραγοντική νόσος.  Οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονιδίων προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων έχουν ως 

αποτέλεσμα διαταραχές της ανοσοαπάντησης. Έτσι τα αντιγόνα τα αυτοαντισώματα και τα 

ανοσοσυμπλέγματα εμμένουν για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, οδηγώντας στην ανάπτυξη 

φλεγμονής και νόσου. Η διάγνωση του ΣΕΛ βασίζεται στις χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις 

σε διάφορα συστήματα και στα αυτοαντισώματα όπως :  

 Μυοσκελετικές εκδηλώσεις (πολυαρθρίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα, μυοσίτιδα) 

 Δερματικές εκδηλώσεις (δισκοειδή εξάνθημα, φωτοευαισθησία, εξάνθημα ζυγωματικών) 

 Νεφρικές εκδηλώσεις (νεφρίτιδα) 

 Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα (μυελοπάθεια, ψύχωση, κεφαλαλγίες) 

 Αγγειακές θρομβώσεις  

 Πνευμονικές εκδηλώσεις (πλευρίτιδα μετά ή άνευ συλλογή υγρού) 

 Καρδιακές εκδηλώσεις (περικαρδίτιδα) 

 Αιματολογικές εκδηλώσεις (αναιμία, λευκοπενία) 

 Γαστρεντερικές εκδηλώσεις (ναυτία, εμετούς, κοιλιακό άλγος , στοματικά έλκη) 

 Οφθαλμολογικές εκδηλώσεις (σύνδρομο sicca, επιπεφυκίτιδα, οπτική νευρίτιδα, 

αγγειίτιδα του αμφιβληστροειδούς  

Οποιοσδήποτε συνδυασμός τεσσάρων ή περισσότερων τεκμηριωμένων κριτηρίων σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την πορεία της νόσου, καθώς επίσης και θετικός ανοσολογικός 

έλεγχος, αυξάνουν την  πιθανότητα ο ασθενής να πάσχει από ΣΕΛ. Ειδικότητα περίπου στο 95% 

και ευαισθησία 75%.Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν εξάρσεις που ακολουθούνται από 

περιόδους σχετικής ύφεσης, ωστόσο η απουσία συμπτωμάτων χωρίς θεραπεία είναι σπάνια.                                                        
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Η θεραπεία του ΣΕΛ  είναι συντηρητική για νόσο που δεν απειλεί τη ζωή. Σε ασθενείς με πόνο, 

εξάντληση και αυτό-αντισώματα του λύκου, αλλά χωρίς σοβαρή προσβολή οργάνου στόχου, η 

θεραπεία στοχεύει στην καταστολή των συμπτωμάτων. Τα αναλγητικά και ανθελονοσιακά 

(υδροξυχλωροκίνη, χλωροκίνη, κινακρίνη) είναι οι κύριες επιλογές. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν 

ύφεση της δερματίτιδας, αρθρίτιδας και της κόπωσης καθώς μειώνουν τον αριθμό εξάρσεων της 

νόσου. Εάν παρόλα αυτά τα συντηρητικά μέτρα η ποιότητα ζωής δεν είναι η επιθυμητή, μπορεί 

να είναι απαραίτητη η θεραπεία με μικρές δόσεις γλυκοκορτικοειδών. Σε περιπτώσεις όπου το 

νόσημα είναι ενεργό και απειλητικό για την ζωή ή συνοδεύεται με νεφρίτιδα του λύκου, η 

θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει μεγάλες δόσεις γλυκοκορτικοστεροειδών ενδοφλεβίως. Η 

προσέγγιση αυτή βασίζεται σε μελέτες για την νεφρίτιδα του λύκου. Ωστόσο τόσο η 

κυκλωφοσφαμίδη, αζαθειοπρίνη όσο και η Μυκοφαινολάτη μοφετίλ (mycophenolate 

mofetil)αποτελούν μια αποδεκτή επιλογή για την βελτίωση σε ασθενείς με σοβαρή νόσο.(2) 
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Ποιότητα και λειτουργικότητα ζωής σε αυτοάνοσα φλεγμονώδη 

νοσήματα 
 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η ποιότητα ζωής (QoL) ορίζεται ως «η 

αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμικού – αξιακού 

συστήματος όπου ζει και σε συνάρτηση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις 

ανησυχίες του». Η χρόνια ασθένεια, προκαλεί συχνά σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

ενός ατόμου και επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής του, ιδιωτικές και επαγγελματικές, ενώ ο 

πόνος αποτελεί  μια υπαρξιακή εμπειρία που αλλάζει την ιεράρχηση των αξιών, καθώς ενισχύει 

το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωση.(3,4) 

Είναι γνωστό ότι η ποιότητα ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από την ψυχολογική κατάσταση, τις 

σχέσεις του με το περιβάλλον μέσα στο όποιο ζει, αλλά και από την σωματική του κατάσταση και 

λειτουργικότητα. Όταν ένα άτομο νοσεί, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η νόσος είναι χρόνια το 

αποτέλεσμα θα είναι και ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής, συγκριτικά με υγιή άτομα. Επομένως η 

υγεία μπορεί να θεωρηθεί ένας μόνο από τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα 

ζωής.(1) Στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα ο σοβαρός χρόνιος πόνος που συνοδεύεται από 

προοδευτική καταστροφή των αρθρώσεων, η αναπηρία και η παραμόρφωση  σχετίζεται με την 

κατάθλιψη και την φλεγμονή και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης συναισθηματικών διαταραχών. 

Σε μία έρευνα όπου έγινε στην Ιαπωνία το 2009, έγιναν συσχετίσεις μεταξύ της κατάθλιψης, του 

επιπέδου δείκτη φλεγμονής C-reactive protein (CRP) και του πόνου σε ασθενείς με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα. Παρατηρήθηκε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της κατάθλιψης και των 

επιπέδων της CRP. (5) Το αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών υγείας συνηθίζεται να μετριέται 

με βάση την αποτελεσματικότητα της ως προς την θνησιμότητα. Παρ΄όλα αυτά, στις 

αναπτυγμένες κοινωνίες το προσδόκιμο επιβίωσης αλλά και ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί 

σημαντικά της τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα η υγεία να είναι κάτι περισσότερο από την 

επιβίωση. Είναι επομένως σημαντικό, να προσδιοριστεί όχι μόνο η κατάσταση της υγείας των 

πολιτών που πάσχουν από κάποια ασθένεια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ασθένεια 

επιδρά και επηρεάζει την ζωή τους. Αναπόφευκτα, έχει προκύψει η ανάπτυξη εργαλείων τα οποία 

μετρούν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού.(1) 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των 

προγραμμάτων υγείας αναφορικά με το προσδόκιμο ζωής σε συνδυασμό με τη σχετιζόμενη  με τη 

υγεία ποιότητα ζωής.(1) Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενταχθεί οι όροι χρόνια ποιοτικά προσαρμοσμένα 

στη ζωή ή Quality-Adjusted life years (Qalys) και έτη ζωής χωρίς αναπηρία ή Disability – 

Adjusted life years (Dalys). Ο όρος Qaly επινοήθηκε στη δεκαετία του 1970 και έχει καταστεί ένα 

διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο από τα μέσα του 1990.(6) 
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 Τα Qalys αποτελούν έναν δείκτη μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα της ζωής και 

χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της ανάλυσης της σχέσης κόστους – χρησιμότητας για την 

κοινωνικό-οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων κα ειδικότερα της κλινικής 

πρακτικής. Συχνά μετριέται σε σχέση  με την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί της καθημερινές 

του δραστηριότητες και την ελευθερία του από τον πόνο και την ψυχική διαταραχή.(6) 

Το Daly είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο, το οποίο έκανε την εμφάνιση του στις αρχές του 1990 

με στόχο την ποσοτικοποίηση του φορτίου της νόσου. Τα Dalys αφορούν το σύνολο των χαμένων 

ετών ζωής εξαιτίας πρόωρου θανάτου ή ζωή με αναπηρία.(7) Παρά το γεγονός ότι τα Qalys και 

τα Dalys προέρχονται από το ίδιο ευρύ εννοιολογικό πλαίσιο δεν είναι ταυτόσημα εξαιτίας του 

ότι βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις  και διαφορετικές μεθοδολογίες. Τα δύο αυτά εργαλεία 

χρησιμοποιούνται διεθνώς με στόχο την αξιολόγηση των παρεμβάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

και θεραπείας.(6) 

Δεδομένου του υψηλού επιπολασμού των ρευματικών παθήσεων, υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί 

ποιοι  παράμετροι έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία 

(QoL). Υπάρχουν διάφορα μέτρα HRQoL βάσει προτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

εργαλείου Έρευνα για την Υγεία Σύντομης Μορφής 36 (SF-36) ή το περιληπτικό ερωτηματολόγιο 

Short-Form Six Dimensions (SF-6D) και το ερωτηματολόγιο Euro Qol Five Dimensions (EQ-5D). 

Τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην κατανόησή μας για την επίδραση των συμπτωμάτων των 

ρευματικών παθήσεων και των σχετιζόμενων με τη θεραπεία βελτιώσεων στα αποτελέσματα της 

υγείας και στα χρόνια ζωής με προσαρμοσμένη την ποιότητα.(8) Η εφαρμογή τους συνιστάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ομάδα των ΗΠΑ σχετικά με την εκτίμηση του ισοζυγίου κόστος-

αποτελεσματικότητα στην Υγεία και την Ιατρική. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό επιπολασμό 

των ρευματικών παθήσεων, υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστεί ποια από αυτές τις χρόνιες παθήσεις 

έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο HRQoL και να προσδιοριστεί εάν μπορεί να η επίδραση αυτή 

να μειωθεί.(8) Ανασκόπηση του 2008 έδειξε ότι, μεταξύ άλλων, το ερωτηματολόγιο Euro Qol 

Five Dimension (EQ-5D) είναι το καλύτερα μελετημένο εργαλείο μέτρησης της σχετιζόμενης με 

την υγεία ποιότητας ζωής, με καλό δείκτη εγκυρότητας και ανταπόκρισης για χρήση στη 

Ρευματοειδή αρθρίτιδα.(9) Άλλη έρευνα αντίστοιχων ερωτηματολογίων που έγινε το 2012 για την 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς όπου πάσχουν από ΡΑ και λαμβάνουν 

ανοσοτροποποιητική θεραπεία (DMARDs ή  Biological DMARDs ) έδειξε ότι σε ένα ποσοστό 

ασθενών δεν βελτιώνεται η ποιότητα ή λειτουργικότητα ζωής τους. Ωστόσο, καθώς τα νέα 

βιολογικά DMARDs ενσωματώνονται στην καθημερινή κλινική πρακτική, οι ασθενείς με ΡΑ 

είναι όλο και πιο πιθανό να επιτύχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα και ποιότητας ζωής, και  να 

πλησιάζουν το επίπεδο εκείνων που δεν έχουν προσβληθεί από ρευματική νόσο, ωφελώντας τόσο 

τον ασθενή όσο και την κοινωνία. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικοί 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής επίδρασης της θεραπείας σε άμεσες δαπάνες 

όπως η χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης και έμμεσες δαπάνες που μπορεί να σχετίζονται 

με την παραγωγικότητα και τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής.(3,7) 
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Οι δείκτες QoL είναι: ικανότητα προσαρμογής, ικανότητα εκτέλεσης ρόλων ζωής, ψυχικής 

ευεξίας και φυσιολογικής κοινωνικής λειτουργίας. H ποιότητα ζωής αντικατοπτρίζει τον τρόπο 

και τον βαθμό ικανοποίησης διαφόρων ανθρώπινων καθημερινών αναγκών, 

συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης του επιτευχθέντος επιπέδου ζωής. Το QoL, επομένως, είναι 

μια συνάρτηση της αξιολόγησης του τρόπου ζωής και της λειτουργικότητας, αντικατοπτρίζει τα 

ατομικά συναισθήματα και τις εκτιμήσεις κάποιου ατόμου. Οι ρευματικές ασθένειες αποτελούν 

μια ομάδα χρόνιων παθήσεων που περιλαμβάνουν το μυοσκελετικό σύστημα, ανεξάρτητα από το 

νόσημα - αιτιολογία και κλινική πορεία, και επηρεάζουν διάφορους τομείς της ζωής ενός 

ασθενούς. Η προοδευτική σωματική αναπηρία και ο περιορισμός κίνησης που προκαλούνται από 

μια ασθένεια είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν ή ελεγχθούν για πολλούς ασθενείς ανεξαρτήτου 

ηλικίας. Η χρόνια ασθένεια είναι επίσης μια πρόκληση για το στενό περιβάλλον, την οικογένεια 

και τους φίλους του ασθενούς καθώς μειώνει σημαντικά το QoL των ανθρώπων που πάσχουν από 

αυτό σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Το QoL σε συνδυασμό με την ασθένεια καθορίζεται από 

διάφορους  παράγοντες όπως: 

 H κλινική κατάσταση και η σωματική λειτουργία 

 Η ψυχική κατάσταση 

 Η  κοινωνική κατάσταση 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικό-δημογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η 

εργασία και η κοινωνική υποστήριξη.                                                                                           

Λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές δυσκολίες των αυτοάνοσων φλεγμονωδών ρευματικών 

παθήσεων και τον κίνδυνο προσβολής άλλων οργάνων και συστημάτων, συνιστάται η κατανόηση 

των προβλημάτων του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. Έτσι στη θεραπεία 

ασθενών με χρόνια νοσήματα, λαμβάνονται  υπόψη παράγοντες που εξαρτώνται από την ηλικία, 

το φύλο, την εκπαίδευση, την επαγγελματική-οικογενειακή κατάσταση, τις ατομικές δυνατότητες 

του ασθενούς, και την πιθανότητα για προσαρμογή και τον βαθμό της κοινωνικής υποστήριξης 

που λαμβάνει  ανεξάρτητα από την ιατρική του κατάσταση (αίσθημα πόνου, σύνδρομο χρόνιας 

κόπωσης, παρενέργειες φαρμάκων, επιπλοκές οργάνων και επίπεδο φυσικής κατάστασης). Γιατί 

ο πόνος και η αναπηρία εξελίσσονται μαζί με τη διάρκεια της ασθένειας και την ηλικία του 

ασθενούς και καθορίζουν σημαντικά τη στάση τους απέναντι στην ασθένεια και πως 

αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα και τους κοινωνικούς ρόλους(4,10) 

Σε μία πρόσφατη έρευνα που έγινε στο νοσοκομείο της Πολωνίας το 2016 για την ποιότητα ζωής 

σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα, έδειξε ότι τοQoL όσον αφορά την 

ψυχική λειτουργία ήταν σε υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το επίπεδο της λειτουργικότητας 

των ασθενών. Σημαντικό ρόλο είχαν η διάρκεια της νόσου και η χρονιότητα του πόνου οι οποίες 

επηρέασαν αρνητικά την αξιολόγηση του Qol (χαμηλή), καθώς αποδείχθηκαν καθοριστικοί 

παράγοντες της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής λειτουργίας.(11) 
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Βασική έρευνα που συγκρίνει τα προφίλ QOL μεταξύ ρευματικών ασθενειών περιλαμβάνουν 

μελέτες των συγγραφέων: Bormanetal στην Τουρκία, διαπίστωσαν μεγαλύτερη συμμετοχή των 

κριτηρίων σωματικής αναπηρίας και πόνου σε ασθενείς με ΡΑ σε σύγκριση με ασθενείς που 

πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα.(12) Salaffietal στην Ιταλία, διερεύνησαν ασθενείς με 

Ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν μεγαλύτερη συμμετοχή προβλημάτων σωματικής αναπηρίας σε 

άτομα με RA.(13) Όλες αυτές οι μελέτες εντόπισαν παράγοντες που σχετίζονται με το προφίλ Qol 

εκτός από την ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κλινικών και κοινωνικό-

δημογραφικών χαρακτηριστικών όπως δείκτης μάζας σώματος, διάρκεια ασθένειας, ηλικία, 

επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδημα και επαγγελματική κατάσταση.                      

 Επιπλέον, η αξιολόγηση QOL επιτρέπει τη σύγκριση του βαθμού εμπλοκής ή του αντίκτυπου 

κάθε διάγνωσης ως βάση για την προτεραιότητα της φροντίδας, της πρόληψης ή άλλων 

δραστηριοτήτων των ασθενών που κάνουν χρήση ιατρικής ρευματολογικής εκτίμησης. Επιπλέον, 

αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στο άτομο που πάσχει. 
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Κεφάλαιο 3 
 

3.1 Θεραπευτικοί στόχοι 
 

Η χρόνια ασθένεια, προκαλεί συχνά σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ενός ατόμου και 

επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής του, ιδιωτικές και επαγγελματικές, ενώ ο πόνος αποτελεί  μια 

υπαρξιακή εμπειρία που αλλάζει την ιεράρχηση των αξιών, καθώς ενισχύει το αίσθημα της 

μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Τα χρόνια αυτοάνοσα-φλεγμονώδη ρευματικά 

νοσήματα συνοδεύονται από  προοδευτική σωματική δυσχέρεια  και επίμονο πόνο και επηρεάζουν 

σημαντικά την ψυχική και σωματική υγεία, εάν μείνουν αθεράπευτα. Ο κύριος στόχος μιας 

θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.  

 

3.2 Βιολογικοί παράγοντες 
 

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων που στοχεύουν σε 

συγκεκριμένα μόρια και φλεγμονώδεις ή ανοσολογικές λειτουργίες. Αναφέρονται επίσης ως 

βιολογικές θεραπείες, τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων ή στοχευμένες θεραπείες. 

Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες 

 Μονοκλωνικά αντισώματα (anti-TNFα, anti-CD20, anti-IL6R) με ευρεία εφαρμογή στην 

ογκολογία, αιματολογία, ρευματολογία, δερματολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία και 

καρδιολογία. 

 Πρωτεΐνες σύντηξης (TNF-R διαλυτός υποδοχέας, CTLA-4). 

 Ανασυνδυασμένες κυτταροκίνες (IL-1aR, ιντερφερόνες και αυξητικοί παράγοντες). 

 Μικρά μόρια μίμησης: θρομβοποιητίνη, ερυθροποιητίνη και  αυξητικός παράγοντας των 

κοκκιοκυττάρων. (14,15) 

 

Αναστολείς TNFa  :  

 Infliximab(χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFa) κύριες 

ενδείξεις σε ΡΑ,ΑΣ, ΨΑ 

 Etanercept(πρωτεΐνη σύντηξης διαλυτού υποδοχέα TNFa με το Fc τμήματης IgG) κύριες 

ενδείξεις σε ΡΑ,ΨΑ, ΑΣ, Ν/Α 

 Adalimumab (ανθρώπινο ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFa) 

κύριες ενδείξεις σε ΡΑ,ΨΑ, ΑΣ, Ν/Α 
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 Certolizumabpegol (ανθρωποποιημένο Fab τμήμα έναντι του TNFa, χημικά 

συνεζευγμένο   με  πολυεθυλαινική γλυκόλη) κύριες ενδείξεις σε ΨΑ 

 Golimumab(ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFa) κύριες ενδείξεις σε 

ΡΑ,ΨΑ, ΑΣ 

 

Αναστολείς IL-1 

 Anakinra (ανασυνδυασμένη πρωτείνη, αναστολέας του υποδοχέα της IL-1) κύριες 

ενδείξεις σε ΡΑ,Ν/Α,Ν.STILL, TRAPS (Περιοδικό σύνδρομο πουσχετίζεται με τον 

υποδοχέα TNF) 

 Rilonacept (IL-1 παγίδευση) κύρια ένδειξή CAPS (Περιοδικό Σύνδρομο που σχετίζεται 

με τη  κρυοπυρίνη) 

 Canakimumab (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-1β) κύρια ένδειξή CAPS 

(Περιοδικό Σύνδρομο που σχετίζεται με τη  κρυοπυρίνη) 

 

Θεραπείες απαλοιφής των Β-λεμφοκυττάρων 

 Rituximab (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του CD20 δείκτη επιφανείας των Β-

λεμφοκυττάρων) κύριες ενδείξεις σε ΣΕΛ (όχι επίσημη έγκριση), ΡΑ, Μικροσκοπική 

πολυαγγειϊτιδα , κοκκιωμάτωση  Wegener 

 

Αναστολείς της συν διέγερσης  των Τ-λεμφοκυττάρων  

 Abatacept (διαλυτή πρωτεΐνη σύντηξης των CTLA4 με το Fc τμήμα της ΙgG1) κύριες 

ενδείξει σε ΡΑ, Νεανική αρθρίτιδα (Ν/Α) 

 

Αναστολείς IL-6 

 Tocilizumab (εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της IL-6 

κύριες ενδείξεις σε ΡΑ, Ν/Α  

 

ΑναστολέιςIL-17A 

 Secukinumab (ανασυνδυασμένο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα εκλεκτικό 

για την ιντερλευκίνη-17A και ανήκει στην IgG1/κ-κατηγορία) κύριες ενδείξεις σε 

Ψ.Α,Α.Σ., Ψωρίαση κατά πλάκας  
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Αναστολέας λειτουργίας των Β-λεμφοκυττάρων 

Belimumab (ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ΒlyS) κύρια ένδειξη ΣΕΛ (10, 11) 

 

 

3.3 Κριτήρια έναρξης θεραπείας με βιολογικό παράγοντα 
 

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Ενεργός νόσος όπως καθορίζεται από τον δείκτη DAS28 >3,2 και 

αποτυχία της θεραπείας με ένα ή περισσότερα κλασσικά DMARDs, εκ των οποίων οπωσδήποτε 

η Μεθοτρεξάτη ή η Λεφλουνομίδη, ή αντένδειξη στη χορήγησή τους  

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Σοβαρή ενεργός νόσος όπως καθορίζεται από τον δείκτη 

BASDAI>4 και αποτυχία ΜΣΑΦ, DMARDs ή ενδοαρθρικών κορτικοστεροειδών ανάλογα με το 

είδος της προσβολής (περιφερική αρθρίτιδα, ενθεσίτιδα)  

Ψωριασική αρθρίτιδα: Περιφερική προσβολή με >3 διογκωμένες και >3 ευαίσθητες αρθρώσεις 

παρά την επαρκή θεραπευτική δοκιμή με DMARDs. Επί ιερολαγονίτιδας, ως μία ενεργός 

άρθρωση μπορεί να θεωρηθεί η ιερολαγόνιος (14,15) 

 

 

3.4 Βιολογικοί παράγοντες έναντι ανοσοτροποποιητικής αγωγής 
 

Η χορήγηση DMARDs αν αρχίσει άμεσα έχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την 

καθυστερημένη χορήγηση τους για τον λόγω ότι υπάρχει αναστολή της ακτινογραφικής αρθρικής 

βλάβης , ενώ όταν καθυστερεί η έναρξη θεραπείας υπήρχε σημαντική ακτινογραφική βλάβη. 

Επίσης η τακτική, ανά μήνα παρακολούθηση του ασθενούς με ανάλογη τροποποίηση της 

θεραπείας έδειξε καλύτερη έκβαση της νόσου σε σχέση με τη συνήθη, ανά 3 μήνο 

παρακολούθηση. Ο συνδυασμός  DMARDs ίσως είναι καλύτερος από τη μονοθεραπεία με 

μεθοτρεξάτη ωστόσο η πρεδνιζολόνη να χρησιμοποιείται για σύντομο διάστημα σαν γέφυρα μέχρι 

την έναρξη δράσης του DMARD ή σε έξαρση της νόσου. Η συν χορηγούμενη πρεδνιζολόνη με  

DMARD είχε ως αποτέλεσμα καλύτερη κλινική ανταπόκριση και επιβράδυνση των 

ακτινογραφικών αρθρικών αλλοιώσεων. (16) Στην πρώιμη ΡΑ, ο συνδυασμός sulfasalazine 

(SSΑ), methotrexate (MTX) και hydroxychloroquine (HCQ) οδήγησε σε ύφεση της ΡΑ στα 2 έτη 

το 37% των ασθενών, ενώ η μονοθεραπεία το 18% των ασθενών.(17) Όμως, η καλύτερη 

αποτελεσματικότητα μπορεί να οφείλεται στη συγχορηγούμενη πρεδνιζολόνη. Μια πρόσφατη 



 36 

μετά-ανάλυση έδειξε ότι ίσως δεν είναι πιο αποτελεσματικός ο συνδυασμός παραδοσιακών 

DMARDs από τη μονοθεραπεία.(18) 

Οι βιολογικοί  παράγοντες χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή πράξη στη θεραπεία των 

αυτοάνοσων φλεγμονωδών νοσημάτων. Παρά τις ομοιότητες που εμφανίζουν στον τρόπο δράσης, 

χαρακτηρίζονται από διαφορές στη φαρμακοκινητική τους, που ενδέχεται να επηρεάζουν τη 

δραστικότητά τους. Έτσι, συχνά στην κλινική πράξη βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της 

επιλογής του κατάλληλου παράγοντα για τον κάθε ασθενή. Ωστόσο  δεν υπάρχει αντικειμενικός 

τρόπος επιλογής, η απουσία άμεσων συγκριτικών μελετών, ενός βιολογικού παράγοντα έναντι 

άλλου και ότι η επιλογή αυτή θα στηριχθεί στην εμπειρία του θεράποντος και στις προτιμήσεις 

του ασθενούς. Με την πάροδο χρόνου από τη στρατολόγηση ασθενών στα διάφορα εθνικά αρχεία 

βιολογικών θεραπειών και τη συσσώρευση πληροφοριών γύρω από τη χρήση των βιολογικών 

παραγόντων αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τις όποιες διαφορές 

στην αποτελεσματικότητα των βιολογικών.(19) 

 

Η βιολογική θεραπεία να χρησιμοποιείται μετά την αποτυχία ≥1 παραδοσιακού DMARD. 

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του βιολογικού παράγοντα είναι υψηλή σε ασθενείς που δεν είχαν 

λάβει προηγουμένως  παραδοσιακό  DMARD σε ασθενείς με πρώιμη ΡΑ που δεν είχαν λάβει 

ΜΤΧ, η χορήγηση αντι-ΤΝFα παράγοντα είχε ως αποτέλεσμα ύφεση που έφθανε το 50% των 

ασθενών.(16) και ίσως είναι καλύτερη από το συνδυασμό κλασικών DMARDs. Σε μια  μελέτη 

ασθενών με πρώιμη ΡΑ που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση στη ΜΤΧ και τυχαιοποιήθηκαν σε 

infliximab με ΜΤΧ και σε ΜΤΧ με SSΑ και HCQ, διαπιστώθηκε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα 

στην ομάδα της βιολογικής θεραπείας, στους12 μήνες (20). Η βιολογική θεραπεία είναι 

αποτελεσματική σε αποτυχία του 1ου αντι-ΤΝFα παράγοντα. Μετά την ανεπαρκή ανταπόκριση 

στον 1ο αντι-ΤΝFα παράγοντα σε δοκιμή 3-6 μηνών, δεύτερος αντι-ΤΝFα παράγοντας, ή 

Αbatacept ή Rituximab ή Τocilizumab έχουν δείξει αποτελεσματικότητα. Έτσι, το μέλλον των 

ασθενών  φαίνεται πιο αισιόδοξο από κάθε άλλη φορά.(21,22) 

Σε μία έρευνα για τον αναστολή IL-6 , Η Tocilizumab σε συνδυασμό με Μεθοτρεξάτη (MTX) 

ενδείκνυται για τη θεραπεία μέτριας έως σοβαρής μορφής ενεργούς ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε 

ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι προηγουμένως δεν ανταποκρίθηκαν ή δεν ανέχθηκαν τη θεραπεία, 

είτε με ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARDs), είτε 

με αναστολείς (TNF). Σε αυτούς τους ασθενείς, η Tocilizumab μπορεί να χορηγηθεί σαν 

μονοθεραπεία σε περίπτωση μη ανοχής ή αντένδειξης της χορήγησης της Μεθοτρεξάτης. Στις 

κλινικές μελέτες της Tocilizumab, παρατηρήθηκε ταχεία μείωση της CRP, της ταχύτητας 

καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ). Επίσης, διαπιστώθηκε βελτίωση των δεικτών οστικής 

απορρόφησης  και εκφυλισμού του χόνδρου σε ασθενείς με ΡΑ στους οποίους χορηγήθηκε 

Tocilizumab.(23) Οι Choy και συν πραγματοποίησαν την πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη της 

tocilizumab σε ασθενείς με εγκατεστημένη ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδας. Οι ασθενείς αυτοί 

έλαβαν Tocilizumabκαι όλοι οι ασθενείς είχαν αποτύχει σε θεραπεία με ένα τουλάχιστον 

DMARD. Δύο εβδομάδες μετά την πρώτη έγχυση, ποσοστό 55,6% των ασθενών που έλαβαν 

Tocilizumab πέτυχαν την ελάχιστη βελτίωση (ACR20), έναντι ποσοστού 0% της θεραπευτικής 
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ομάδας που έλαβε εικονικό φάρμακο. Αυτή η διαφορά διατηρήθηκε μέχρι και την 8η εβδομάδα 

της θεραπείας.(24) Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με tocilizumab, είτε 

ως μονοθεραπεία είτε συγχορηγούμενη με ΜΤΧ, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση 

της δραστηριότητας της νόσου. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών κατέδειξαν ότι η 

tocilizumab διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό ταχείας έναρξης δράσης και αποτελεσματικότητας 

που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών (σε ασθενείς υπό 

μονοθεραπεία, σε ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση σε DMARDs και σε ασθενείς με ανεπαρκή 

ανταπόκριση σε αντι-TNF παράγοντες).(23) 
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4. Σκοπός της μελέτης 
 

Ο κύριος στόχος μιας θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του ασθενούς. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει την 

ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα ασθενών που πάσχουν από αυτοάνοσο φλεγμονώδες 

νόσημα και κατά πόσο η θεραπευτική αγωγή βοηθάει στην βελτίωση της καθημερινότητας των 

ατόμων αυτών.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί  κατά πόσο η συστηματική χορήγηση βιολογικού 

παράγοντα αφενός βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την λειτουργικότητα σε καθημερινές 

δραστηριότητες ασθενών με χρόνια αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα και αφετέρου μειώνει τον 

πόνο, καθώς και την επίδρασή του στους δείκτες  φλεγμονής 

Θα χρησιμοποιηθούν έγκυρα και πιστοποιημένα ερωτηματολόγια (HAQ- Euroquol-5D) με σκοπό 

να αναδείξουν τις επιμέρους παραμέτρους και τις διαστάσεις της ζωής των ασθενών που 

επηρεάζονται εξαιτίας της νόσου. 
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5. Μεθοδολογία 
 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που έγινε στην Ρευματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού 

γενικού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Τα δεδομένα συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν από την 

υπάρχουσα βάση – Αρχείο «University of Crete Rheumatology Clinic Registry». Ο πληθυσμός 

περιέλαβε ασθενείς και των δύο φύλων κάτω των 35 ετών οι οποίοι έλαβαν βιολογικό παράγοντα 

για πρώτη φορά και παρέμειναν στην αγωγή για τουλάχιστον 12 μήνες. H παρούσα ανάλυση 

εκτίμησε τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής, την λειτουργικότητα και τις αλλαγές στην αντίληψη 

του πόνου και της κόπωσης, 12 μήνες μετά την έναρξη του πρώτου βιολογικού παράγοντα. Η 

μεταβολή στην ποιότητας της ζωής και της λειτουργικότητας των ασθενών μελετήθηκε σε όλους 

τους ασθενείς  μέσω των ερωτηματολογίων Εuro quality of life (EQ-5D) και Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) στα ακόλουθα νοσήματα: Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ιδιοπαθής 

περικαρδίτιδα, Νόσος Still των ενηλίκων, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και άλλα, ενώ για 

τους ασθενείς με Αγκυλοποιητική και Ψωριασική αρθρίτιδα χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον το 

ερωτηματολόγιο Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI). Έγινε καταγραφή της 

έντασης του πόνου και της κόπωσης και των δεικτών  φλεγμονής (CRP και TKE) πριν τη 

χορήγηση και 12 μήνες μετά. Οι ασθενείς αυτοί συγκρίθηκαν με ομάδα control παρόμοιας ηλικίας 

και νοσημάτων που δεν λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα και χρησιμοποιήθηκαν  τα ίδια 

ερωτηματολόγια. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν  τα ερωτηματολόγια: 

 Health Assessment Questionnaire (HAQ)  

 Euroquol (EQ-5D)  

 Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)  

Το ερωτηματολόγιο  EQ-5D (παράρτημα Β) αξιολογεί  πέντε βασικές παραμέτρους: κινητικότητα, 

αυτοφροντίδα, συνήθεις δραστηριότητες, πόνος/δυσφορία και άγχος-κατάθλιψη. To 

ερωτηματολόγιο HAQ (παράρτημα Α) αξιολογεί 8 παραμέτρους λειτουργικότητας στην 

καθημερινότητα του ασθενούς ενώ το εύρος βαθμολογίας είναι από 0 -3. Το ερωτηματολόγιο 

BASFI (Παράρτημα Γ) αξιολογεί 10 ερωτήσεις την λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και την 

ανταπόκριση του στην συνήθη καθημερινότητα. Χρησιμοποιείται  στους ασθενείς με 

Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα και σε αυτούς με προσβολή του αξονικού σκελετού σε άλλα 

νοσήματα όπως η Ψωριασική Αρθρίτιδα. Το εύρος βαθμολογίας είναι από (0-10). Επιπλέον 

χρησιμοποιήθηκε   η Οπτική Αναλογική  Κλίμακα ή Visual Analogue Scale (VAS) για να 

εκτιμηθούν οι αλλαγές στην αντίληψη του πόνου και της κόπωσης μετά την έναρξη της θεραπείας 

με τον πρώτο βιολογικό παράγοντα (0 καμία δυσκολία -10 αδύνατον να γίνει).  

Στη μελέτη αναλύθηκαν τα  παρακάτω : η ηλικία, το φύλο, ο τόπος διαμονής, το είδος θεραπείας, 

η νόσος, η διάρκεια της νόσου, η διάρκεια προηγούμενης θεραπείας, η τρέχουσα φαρμακευτική 

και μη φαρμακευτική αγωγή και στις δυο ομάδες, το είδος του βιολογικού παράγοντα, οι δείκτες 
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χρονιότητας και ενεργότητας, η εργασιακή οικογενειακή κατάσταση του ασθενούς, εργαστηριακά 

δεδομένα, και πιθανές συννοσηρότητες. Κριτήρια αποκλεισμού  αποτέλεσαν ασθενείς ηλικίας 

άνω των 35 ετών κατά την λήψη του πρώτου βιολογικού παράγοντα , και ασθενείς που δεν είχαν  

συμπληρώσει 12 μήνες με τον ίδιο βιολογικό παράγοντα. 

Τα δεδομένα αναφορικά με το σχετιζόμενο με την νόσο ιστορικό του ασθενούς συλλέχθηκαν 

αναδρομικά ανώνυμα αποκλειστικά από τα «University of Crete Rheumatology Clinic Registry» 

της Ρευματολογικής κλινικής. Οι ιατρικοί φάκελοι φυλάσσονται στη Ρευματολογική κλινική και 

πρόσβαση έχει μόνο το προσωπικό της κλινικής. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν είναι αυστηρά 

εμπιστευτικά και έχουν συλλεχθεί προοπτικά κατά την διάρκεια των τακτικών ιατρικών 

επισκέψεων των ασθενών στην κλινική, μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση τους. 

Χρησιμοποιείται ένας κωδικός μοναδικός για κάθε ασθενή (ID) και όχι το όνομα τους και 

τυγχάνουν πάντοτε εμπιστευτικής διαχείρισης καθώς δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο το οποίο 

περιέχει το ονοματεπώνυμο του ασθενούς ή άλλες ταυτοποιήσιμες πληροφορίες .   

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας λήφθηκαν εγκρίσεις από τον Διευθυντή της 

Ρευματολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ καθώς και από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο 

ΠΑΓΝΗ. Κατατέθηκε στον Διευθυντή της Ιατρικής υπηρεσίας και πήρε αριθμό πρωτόκολλου 

11320/27-7-2020,την θετική εισήγηση από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας και έλαβε 

έγκριση του ερευνητικού πρωτόκολλου από τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ απόφαση 886 (θέμα 16) 

πρακτικό συνεδρίασης 27/21-10-2020.Δεδομένης της αναδρομικής φύσης της μελέτης δεν 

απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ασθενή. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν ήταν ανώνυμα και 

διατηρήθηκε η προστασία ταύτισης με φυσικό πρόσωπο. Η  υπεύθυνη της μελέτης ήταν η εν λόγω 

ερευνήτρια  με την επίβλεψη της 3μελούς επιτροπής. 

 

Εργαλεία μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής 
 

Η σχετιζόμενη με την ποιότητα ζωής αξιολόγηση πραγματοποιείται με την χρήση γενικών και 

ειδικών ερωτηματολογίων, τα οποία πληρούν αυστηρά κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και 

ειδικότητας και ευαισθησίας. Tα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται σε όλες τις νοσολογικές 

καταστάσεις και είναι εργαλεία που βασίζονται σε μια ευρεία και γενικευμένη αντίληψη της 

ποιότητας ζωής, αξιολογώντας πολλές πλευρές του επιπέδου υγείας ανεξάρτητα από το φύλο την 

ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ή την υποκείμενη νόσο. (25) Τα  πλεονεκτήματα 

τους είναι η δυνατότητα σύγκρισης της ποιότητας ζωής μεταξύ ποικίλων ιατρικών καταστάσεων 

και διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, η αξιολόγηση πολλών παραμέτρων και ο καθορισμός 

των φυσιολογικών προτύπων του γενικού πληθυσμού. Είναι πολυδιάστατα εργαλεία και 

αξιολογούν μεταξύ άλλων την κοινωνική και σωματική λειτουργία την ψυχική υγεία και τις 

αντιλήψεις των ερωτώμενων για την γενικότερη υγεία τους. (26) Στην παρούσα έρευνα ως δείκτες 
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μέτρησης της ποιότητας και λειτουργικότητας των ασθενών με χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδη  

νόσο, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 

 

5.1 HAQ (Health Assessment Questionnaire). 
 

 Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υγείας HAQ, πήρε το όνομα του από το PROs 

(Patient Reported Outcomes), δηλαδή από μετρήσεις ερωτηματολογίων που προέρχονται από 

ασθενείς και  παρουσιάστηκε το 1980, αποτελεί δεινά από τα πρώτα όργανα που έχουν σχεδιαστεί 

για να αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο αξιολόγησης αποτελεσμάτων με γνώμονα τον ασθενή. Το 

HAQ είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για PROs και από τα πιο έγκυρα. Έχει συσχετιστεί 

επανειλημμένα με την έκβαση των ασθενών, όπως την έκπτωση της λειτουργικότητάς τους στο 

χρόνο, την ανικανότητα για εργασία και τη θνητότητα. Βασίζεται σε πέντε διαστάσεις με 

επίκεντρο τον ασθενή: αναπηρία, πόνο, αποτελέσματα φαρμάκων, κόστος φροντίδας και 

θνησιμότητα.                                                                                                         

Συνήθως, χρησιμοποιείται μία από τις δύο εκδόσεις: 1) το πλήρες HAQ, που αξιολογεί και τις 

πέντε διαστάσεις, και 2) το original HAQ (που αποτελείται από 20 ερωτήσεις) που αξιολογούν 

οκτώ τομείς αναπηρίας: ντύσιμο, εμφάνιση, φαγητό, έγερση , πιάσιμο, περπάτημα, 

δραστηριότητες και υγιεινή. Η συνολική βαθμολογία του HAQ-DI κυμαίνεται από 0 έως 3, με 

βαθμολογίες 0-1 να υποδηλώνουν ήπια ή μέτρια αναπηρία, 1-2 μέτρια ή σοβαρή αναπηρία και 2–

3 σοβαρή ή πολύ σοβαρή αναπηρία και  περιέχει μόνο τον δείκτη αναπηρίας (HAQ-DI) και την 

παγκόσμια αναλογική κλίμακα ασθενών και πόνου του HAQ (VAS). Οι εκδόσεις HAQ-DI και 

VAS έχουν διατηρήσει ουσιαστικά το αρχικό τους περιεχόμενο από την έναρξή τους, ενώ το Full 

HAQ υποβάλλεται σε περιοδική αναθεώρηση για την αντιμετώπιση ζητημάτων σύγχρονου 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το HAQ-DI έχει μεταφραστεί ή προσαρμοστεί πολιτιστικά σε 

περισσότερες από 60 διαφορετικές γλώσσες ή διαλέκτους και έχει γίνει μέρος του Έργου "Οδικός 

χάρτης" των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του Συστήματος Πληροφοριών Μέτρησης 

Αποτελεσμάτων (PROMIS).(15,27)Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το HAQ-DI 

(παράρτημα Α) 

 

5.2 EQ-5D (Εuro quality of life) 
 

Αξιολογεί  πέντε βασικές παραμέτρους : κινητικότητα, αυτοφροντίδα, συνήθεις δραστηριότητες, 

πόνος/δυσφορία και άγχος-κατάθλιψη. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από 

Ευρωπαίους ερευνητές. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης υγείας για τον 

υπολογισμό της τιμής «χρησιμότητας» ή ως προφίλ υγείας. Ο δείκτης υγείας EQ-5D και η οπτική 

αναλογική κλίμακα (visual analog scale VAS ) ανταποκρίνονται περισσότερο από οποιοδήποτε 
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άλλο ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής , εκτός από τον πόνο και τη δραστηριότητα της 

νόσου που αξιολογείται από το γιατρό. Η αξιοπιστία του δείκτη EQ-5D και της οπτικής 

αναλογικής κλίμακας EQ-5D είναι εξίσου καλή ή καλύτερη από αυτήν όλων των άλλων οργάνων 

εκτός από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υγείας. Ορισμένοι ασθενείς με σοβαρή μακροχρόνια 

ασθένεια είχαν καταστάσεις υγείας που προσέλκυαν τιμές χρησιμότητας κάτω από το μηδέν, 

δηλαδή από κοινωνική άποψη θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται σε καταστάσεις «χειρότερες από το 

θάνατο». Ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα σύνολο 243 διαφορετικών καταστάσεων υγείας, όπου 

η καθεμία κωδικοποιείται με πέντε ψηφία από ακολουθίες των αριθμών 1,2 και 3. Συζητούνται οι 

πρακτικές και ηθικές επιπτώσεις αυτών των εκτιμήσεων χρησιμότητας και προς το παρόν οι τιμές 

χρησιμότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να ερμηνεύονται με προσοχή. Με αυτήν την 

προειδοποίηση, το EQ-5D είναι απλό στη χρήση, έγκυρο, ανταποκρίνεται στην αλλαγή και είναι 

αρκετά αξιόπιστο για συγκρίσεις ομάδων. (28) Η VAS είναι μια εκατοντάβαθμη ψυχομετρική 

κλίμακα στην οποία ο ερωτώμενος καλείται να αυτοβαθμολογήσει την κατάσταση υγείας που 

θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει την ημέρα διεξαγωγής του ερωτηματολογίου με 0 καμία δυσκολία-

10 αδύνατον να γίνει.(29) Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο EQ-5D 

(παράρτημα Β). 

 

 

5.3 BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) 

 

Μετά από τον πόνο και την δυσκαμψία, ένα από τα πιο σημαντικά παράπονα ασθενών με 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ) είναι η αναπηρία και ο  κύριος στόχος της θεραπείας είναι ο 

έλεγχος του πόνου αλλά και η βελτίωση της λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, 

αναπτύχθηκε ο λειτουργικός Δείκτης (BASFI) ως μια νέα προσέγγιση για τον καθορισμό και την 

παρακολούθηση της λειτουργικής ικανότητας σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα  

και σε αυτούς με προσβολή του αξονικού σκελετού σε άλλα νοσήματα όπως η Ψωριασική 

Αρθρίτιδα. Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης BASFI σχεδιάστηκε από μια ομάδα 

επαγγελματιών του ιατρικού τομέα σε συνεργασία με ασθενείς, και αποτελείται από 8 

συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και 2 ερωτήσεις που 

αντικατοπτρίζουν την ικανότητα τους και την ανταπόκριση τους στην συνήθη 

καθημερινότητα. Κάθε ερώτηση απαντάται σε οριζόντια αναλογική κλίμακα 10, ο μέσος όρος της 

οποίας δίνει τη βαθμολογία BASFI (0-10). Είναι γρήγορο και εύκολο να ολοκληρωθεί, είναι 

αξιόπιστο και είναι ευαίσθητο στην αλλαγή σε όλο το φάσμα της νόσου.(30) Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο BASFI (παράρτημα Γ). 
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5.4 BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity index) και DAS 

(Disease Activity Score) 
 

Η ενεργότητα της νόσου σε ασθενείς με AΣ και αξονική ΨΑ μετρήθηκε με το BASDAI 

(Παράρτημα Δ). Το BASDAI αποτελείται από 6 ερωτήσεις έντασης πόνου που σχετίζονται με 

συμπτώματα της ΑΣ όπως κόπωση, πόνος στη σπονδυλική στήλη, πόνος στις αρθρώσεις, τοπική 

ευαισθησία και πρωινή δυσκαμψία (μετριέται ως προς την ένταση και τη διάρκεια που παραμένει 

η δυσκαμψία). Η κλίμακα του ερωτηματολογίου  κυμαίνεται από κανένα (0) έως πολύ σοβαρά 

(100) συμπτώματα. Η μέση βαθμολογία 5 ερωτήσεων  (μέσος όρος των πρωινής δυσκαμψίας 2  

συν τα 4 υπόλοιπα στοιχεία) εφαρμόζεται ως εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου.(31) Στην 

παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ΒΑSDAI (παράρτημα Δ) 

Για την ρευματοειδή αρθρίτιδα ο δείκτης για την αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου είναι το 

Das.Υπολογίζεται από τις εξής 4 μεταβλητές: 

 αριθμό ευαίσθητων αρθρώσεων (28) 

 αριθμό διογκωμένων αρθρώσεων (28) 

 ΤΚΕ  

 σφαιρική γνώμη του ασθενούς (VAS κλίμακα 0-100)  

Τα όρια ενεργότητας ρευματοειδούς αρθρίτιδας με βάση την τιμή του DAS28 είναι:>5,1 έντονα 

ενεργός νόσος, >3,2 - ≤5,1 μέτρια ενεργότητα, 3,2 ήπια ενεργός, <2,6 ύφεση. (32)Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ΒΑSDAI (παράρτημα Δ) 
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6 Στατιστική Ανάλυση 
 

Όλες οι μεταβλητές συνοψίζονται με χρήση περιγραφικής στατιστικής. Οι κατηγορικές 

μεταβλητές παρουσιάζονται σαν n (%) ενώ οι συνεχείς ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) σε 

περίπτωση που ακολουθούν κανονική κατανομή ή διάμεσος (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή; 

διατεταρτημοριακό εύρος) σε περίπτωση που δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Οι στατιστικές 

συγκρίσεις των μεταβλητών μεταξύ των ομάδων που έλαβαν βιολογικό παράγοντα και σε αυτούς 

που δεν έλαβαν, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση Pearson's Chi-Square test (για τις κατηγορικές 

μεταβλητές), in dependent Samples T-Test (για τις συνεχείς μεταβλητές που ακολουθούν 

κανονική κατανομή) ή ο αντίστοιχος μη-παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για τις συνεχείς 

μεταβλητές που δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Το στατιστικό πακέτο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το IBM SPSS έκδοση 24, ενώ το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ορίστηκε στο α=0.05. 
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7 Αποτελέσματα 

Δημογραφικά στοιχεία 
 

Στην παρούσα έρευνα συμπεριλήφθηκαν 130 ασθενείς με αυτοάνοσο φλεγμονώδες ρευματικό 

νόσημα και ηλικία μικρότερη από 35 έτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην ομάδα Α 

, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 90 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με τον πρώτο βιολογικό 

παράγοντα και στην ομάδα Β, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 40 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία 

με κάποιο συμβατικό συνθετικό αντι-ρευματικό φάρμακο (convention alsynthetic disease-modify 

in anti-rheumatic drug – csDMARD) (ομάδα control). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών στην έναρξη της θεραπείας. Η πλειοψηφία των 

ασθενών (58,5%, n=76) ήταν γυναίκες με μέση ηλικία τα 29 (τυπική απόκλιση: 7,4) έτη. Οι 

ασθενείς που έλαβαν βιολογικό παράγοντα έναντι αυτών που έλαβαν csDMARD δεν είχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον τόπο 

διαμονής, την επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση στην έναρξη της θεραπείας. 

Πίνακας 3. Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων ανά ομάδα μελέτης στην έναρξη της 

θεραπείας, n (%) 

 Ομάδα Α 
Βιολογικός παράγοντας 

(n=90) 

Ομάδα Β 
Μη-βιολογικός παράγοντας 

(n=40) 

P-value 

Φύλο   0.163 

Άνδρας 41 (45.6%) 13 (32.5%)  

Γυναίκα 49 (54.4%) 27 (67.5%)  

Ηλικία    

Μέση τιμή (Τ.Α.) 29.8 (7.5) 28.3 (7.2) 0.408 

Επίπεδο εκπαίδευσης   0.111 

Δημοτικό 1 (1.3%) 2 (5.9%)  

Γυμνάσιο 15 (19.0%) 3 (8.8%)  

Λύκειο 37 (46.8%) 12 (35.3%)  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 26 (32.9%) 17 (50.0%)  

Τόπος διαμονής   0.197 

Αστική 64 (76.2%) 24 (64.9%)  

Αγροτική 20 (23.8%) 13 (35.1%)  

Επαγγελματική 
κατάσταση 

  0.376 

Εργαζόμενος-η 45 (56.3%) 22 (62.9%)  

Άνεργος-η 18 (22.5%) 4 (11.4%)  

Φοιτητής-τρια 17 (21.3%) 9 (25.7%)  

Οικογενειακή κατάσταση   0.560 

Έγγαμος 30 (34.5%) 14 (41.2%)  

Άγαμος 55 (63.2%) 20 (58.8%)  

Διαζευγμένος 2 (2.3%) 0 (0.0%)  
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Διαγνώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων 
 

Από το σύνολο των 130  συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι το νόσημα που 

υπερτερεί στον νεανικό πληθυσμό έως τα 35 έτη συνολικά είναι η αγκυλοποιητική 

σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) (47%, n=61 ασθενείς) Γράφημα 1. Στην ομάδα Α οι ασθενείς με 

διάγνωση ΑΣ (55.6%,n=50) ήταν περισσότεροι έναντι των ασθενών με άλλες διαγνώσεις (p-

value=0.008). Το δεύτερο συχνότερο νόσημα ήταν η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) με ποσοστό 

50% στην ομάδα Β (n=20) και 27,5% στην ομάδα Α (n=20). H ψωριασική αρθρίτιδα δεν ήταν 

συχνό νόσημα στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

Η πλειοψηφία των ασθενών με ΑΣ ξεκίνησαν βιολογικό παράγοντα [Ομάδα Α, 50 ασθενείς 

(55.6%) έναντι 11 ασθενών στην Ομάδα Β (27.5%), p-value=0.008], ενώ η πλειοψηφία των 

ασθενών με ΡΑ ξεκίνησαν csDMARDs (Ομάδα Β, n=20(50%) έναντι 20 ασθενών στην Ομάδα Α 

(22.2%), p=0.008). H μέση διάρκεια νόσου για την ομάδα Α ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την 

ομάδα Β [8,5 (SD:5,5) έτη έναντι 4,3(SD: 3,9) έτη, p-value=0.01]. 

 

 

Γράφημα  1: Κατανομή των ρευματολογικών διαγνώσεων σε ασθενείς που έλαβαν βιολογικό παράγοντα και στην 

ομάδα ελέγχου 
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Συν-νοσηροτήτα 

 

Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι συννοσηρότητες των ασθενών ανά ομάδα και οι υποκατηγορίες τους 

ανά όργανο/σύστημα ή διάγνωση. Βάση των δεδομένων φαίνεται ότι μικρό ποσοστό ασθενών της 

συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας πάσχει από κάποιο επιπλέον νόσημα πέρα από το 

μελετούμενο αυτοάνοσο νόσημα (17%, n=22). Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους ως προς 

τις συννοσηρότητες . Η συχνότερη συννοσηρότητα και στις δύο ομάδες βρέθηκε να είναι η 

θυρεοειδοπάθεια (ποσοστό 12,2% στην Ομάδα Α και 50% στην Ομάδα Β, p=0.205). 

Πίνακας 4.Συννοσηρότητεςασθενώνσυνολικά και σε υποκατηγορίες ανά σύστημα/ όργανο ή 

συγκεκριμένη διάγνωση 
 

Ομάδα Α 

Βιολογικός παράγοντας 

(n=90) 

Ομάδα Β 

Μη-βιολογικός 

παράγοντας (n=40) 

P-

value 

Ασθενείς με συννοσηρότητες, n (%) 
18 (20.0%) 4 (10.0%) 0.160 

Υποκατηγορίες συννοσηροτήτων: 

Αναπνευστικό 
3 (3.3%) 0 (0.0%) 0.243 

Καρδιαγγειακό 2 (2.2%) 0 (0.0%) 0.342 

Θυρεοειδοπάθεια 11 (12.2%) 2 (50.0%) 0.205 

Ινομυαλγία 1 (1.1%) 0 (0.0%) 0.503 

Κατάθλιψη 2 (2.2%) 0 (0.0%) 0.342 

Άλλο 0 (0.0%) 2 (50.0%) 0.205 
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Κατανομή βιολογικών παραγόντων 
 

Από τους ασθενείς που έλαβαν βιολογικό παράγοντα στην παρούσα έρευνα (n=90) και 

ανεξάρτητα του νοσήματος, η πλειοψηφία (n=76, 84,4%) ξεκίνησε μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 

του TNFa Γράφημα 2. Ο πιο συχνά χορηγούμενος αντι-TNFa παράγοντας ήταν το Adalimumab, 

(n=29, 32,2%), ενώ δεύτερο σε συχνότητα ήταν το Infliximab (n=24, 26,7%) και τρίτο το 

Golimumab (n=14, 15,6%) και στην συνέχεια βρίσκονται με μικρές διαφορές οι υπόλοιποι 

βιολογικοί παράγοντες. 

 

Γράφημα 2. Κατανομή βιολογικών παραγόντων 

 

 

Χορήγηση βιολογικών παραγόντων ανά νόσημα 
 

Στο Γράφημα 3 περιγράφεται η κατανομή των βιολογικών παραγόντων στα αυτοάνοσα 

ρευματολογικά νοσήματα που μελετήθηκαν. Στην ΡΑ υπερτερεί ο αντι-TNFa παράγοντας 

Adalimumab [11 ασθενείς (55%)], με δεύτερη θεραπευτική επιλογή το Etanercept [6 ασθενείς 

(30%)], ενώ ακολουθούν το Golimumab [1 ασθενής(5%)] και οι λοιποί βιολογικοί παράγοντες [2 

ασθενείς (10%)]. 

Σε ασθενείς με ΑΣ η πρώτη εκλογή θεραπείας είναι το Infliximab [24 ασθενείς (48%)], με δεύτερη 

επιλογή το Adalimumab [12 ασθενείς (24%)] και το Golimumab [9 ασθενείς (18%)]. Σε μικρότερο 

ποσοστό βρίσκεται το Etanercept [2 ασθενείς (4%)] και οι λοιπές βιολογικές θεραπείες [3 ασθενείς 

(6%)]. 

Στην ΨΑ οι συχνότεροι βιολογικοί είναι το Adalimumab (3 ασθενείς) και το Golimumab (5 

ασθενείς), ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (13ασθενών) με διάφορα άλλα αυτοάνοσα φλεγμονώδη 
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νοσήματα (όπως ΣΕΛ, Νόσος Still, Νόσος Crohn κ.τ.λ) που μελετήθηκαν, χορηγήθηκαν κυρίως 

άλλοι βιολογικοί όπως το Certolizumab pegol, το Abataceptκαι το Secukinumab. 

 

 

Γράφημα 3. Κατανομή βιολογικών παραγόντων ανά αυτοάνοσο ρευματολογικό νόσημα 

 

 

Αίτια μη χορήγησης βιολογικού παράγοντα 
 

Στο Γράφημα 4 περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς της ομάδας (Β) control δεν 

έλαβαν βιολογικό παράγοντα για 12 μήνες και κατά την διάρκεια συμμετοχής τους στην παρούσα 

έρευνα. Πληροφορίες δεν υπήρξαν στο 31% των ασθενών. Η πλειοψηφία των control 13 ασθενείς 

(44,8%) βρίσκονταν σε καλή  κατάσταση με συμβατικά συνθετικά ανοσοτροποιητικά της νόσου 

και δεν χρειάστηκε να λάβουν βιολογικό παράγοντα, σε αντίθεση 9 ασθενών (22,5% ) που έλαβαν 

βιολογικό μετά το έτος. Σε ποσοστό 6 (20,7%) οι ασθενείς αρνήθηκαν να λάβουν βιολογικό 

παράγοντα,  ενώ είχε τεθεί η ένδειξη από τον θεράποντα ιατρό. Τέλος μικρότερο ποσοστό 1 (3,4%) 
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των ασθενών οι οποίοι δεν έλαβαν βιολογικό λόγω εγκυμοσύνης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

σύγχρονοι βιολογικοί παράγοντες ασφαλείς κατά την εγκυμοσύνη. 

 

 

Γράφημα4.Κατανομή λόγων μη χορήγησης βιολογικών παραγόντων (control) στους 12 μήνες 

 

 

Προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή 
 

Το Γράφημα 5 αποτυπώνει την προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή όλων των συμμετεχόντων και 

των δύο ομάδων. Η κορτιζόνη αποτελεί αρχική θεραπεία και για τις δύο ομάδες [ομάδα Α 

11(12,2% ) vs ομάδα Β 5(12%), p=0.965]. Η υδροξυ-χλωροκίνη (HCQ) δίνονταν συχνότερα στους 

ασθενείς της ομάδας Α έναντι της Β [11(12,2%)vs. 2(5%), p=0.205]. Αντίθετα, τα ΜΣΑΦ 

δίνονταν συχνότερα στους ασθενείς της ομάδας Β έναντι της Α [3(3,3%)vs. 4(10%), p=0.120], 

χωρίς όμως να φτάνει σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Αυτή η διαφορά ενδεχομένως να οφείλεται 

στο ότι η πλειοψηφία των ασθενών πάσχει από ΑΣ, όπου η θεραπεία εκλογής είναι τα ΜΣΑΦ. 

Ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα λαμβάνουν ταυτόχρονα Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) σε 

ποσοστό [2 (2,2%)vs. 0(0%) p-value=0,342]. Λιγότερο από 4% βρίσκονται άλλες 

ανοσοτροποποιητικές θεραπείες όπως η Αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) , Σουλφασαλαζίνη (ASA)  , 
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Λεφλουνομίδη (LEFL) και άλλες, κυρίως στην ομάδα Α. Η λήψη βιολογικού παράγοντα ως 

μονοθεραπεία μπορεί να συμβαίνει λόγω του νεαρού της ηλικίας των συμμετεχόντων. 

 

 

Γράφημα 5.Κατανομή προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής συμμετεχόντων ανά ομάδα μελέτης  

 

 

 

Παρακολούθηση στους 12 μήνες 
 

Στην παρακολούθηση (follow-up) των συμμετεχόντων από την έναρξη θεραπείας έως τους 12 

μήνες και για τις δύο ομάδες δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές Πίνακας 5. Συγκεκριμένα 

στην  ομάδα που δεν λαμβάνει βιολογικό παράγοντα (Β) χρειάστηκε να πάρει αναρρωτική άδεια 

1(4,8%) ασθενής vs 1(2,0%) στην Ομάδα Α που λαμβάνουν βιολογικό. Οι ασθενείς της ομάδας Α 

χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω του νοσήματος συχνότερα σε σχέση με την ομάδα Β [11(12,2%) 

έναντι 2(5,0%), p-value 0.342]. Οι λοιμώξεις ήταν η πιο συχνή αίτια νοσηλείας στην ομάδα Β 
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(n=39,1%)σε σχέση με την ομάδα Α(n=5 7,98%)(p>0.05). Ως λόγος νοσηλείας δεν υπήρξε κάποια 

φαρμακευτική παρενέργεια σε καμία ομάδα. Όσον αφορά στις παρενέργειες κατά την διάρκεια τις 

παρακολούθησης το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών των δύο ομάδων δεν εμφάνισε καμία 

παρενέργεια (90% έναντι 86,9%). 

 

Πίνακας 5 . Παράμετροι και στοιχεία παρακολούθησης (12 μήνες) 

 

 ΟΜΑΔΑ Β 

Μη-βιολογικός 

παράγοντας (n=40) 

ΟΜΑΔΑ Α 

Βιολογικός 

παράγοντας (n=90) 

P-value 

Αναρρωτική άδεια 1 (4.8%) 1 (2.0%) 0.507 

Νοσηλεία σχετιζόμενη με 
τη νόσο 

2 (5.0%) 11 (12.2%) 0.342 

Νοσηλεία σχετιζόμενη με 
παρενέργειες του 
φαρμάκου 

0 (0.0%) 0 (0.0%) - 

Παρενέργειες    

 Αιματολογικές 
διαταραχές 

0 (0.0%) 2 (3.1%) - 

 Λοιμώξεις 3 (9.1%) 5 (7.98%) - 

 Άλλο 0 (0.0%) 2 (3.1%) - 

 Καμία 30 (90.0%) 55 (86.9%) 0.538 

 

 

Δείκτες εκτίμησης ενεργότητας νόσου, λειτουργικότητας και ποιότητας 

ζωής συμμετεχόντων στο baseline 
 

Στον Πίνακα 6 περιγράφεται η σύγκριση των δύο ομάδων με διάφορα εργαλεία στην έναρξη της 

αγωγής (baseline). Οι δείκτες λειτουργικότητας (HAQ), λειτουργικότητας BASFI, και 

ενεργότητας νόσου (BASDAI) δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων Α και Β. Στο ερωτηματολόγιο 

της ποιότητας ζωής (EURO-QOL), για τους ασθενείς που δεν ξεκινούν βιολογικό παράγοντα 

αναφέρεται καλύτερη ποιότητα ζωής (0.67 vs0.58 , p-value = 0.037). Ο δείκτης VAS κόπωσης για 

τους ασθενείς που ξεκινούν βιολογικό παράγοντα ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνους που 

ξεκίνησαν συμβατικά φάρμακα (63,3 έναντι 51,9 p-value=0.006). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες διαπιστώθηκε στην ένταση του πόνου (VAS pain) 

και στην ένταση συμπτωμάτων VAS-activity, δείκτες των οποίων η βαθμολογία κυμαίνεται από 

0 (καμία δυσκολία) έως 100 (αδύνατο να γίνει). Ο δείκτης VAS pain ανέδειξε μέτρια ενεργότητα 

στην έναρξη της θεραπείας, μεγαλύτερη στους ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό (VAS-pain 
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46.6 vs 56.2, p-value=0.018), ενώ παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα του δείκτη VAS activity για 

την ομάδα A (56.6 έναντι ομάδας B 49.2, p-value=0.060) .Όσον αφόρα την ενεργότητα από τις 

αρθρώσεις οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν βιολογικό έχουν μεγαλύτερη προσβολή των 

αρθρώσεων σε σύγκριση της άλλης ομάδας όπου ο αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων (4.89 vs 

51.9), οιδηματωδών αρθρώσεων (3.87 vs 9.92) και με δείκτη ενεργότητας της νόσου DAS 28 για 

την ομάδα control (4.40 vs 4.49 ) όπου και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μέτρια ενεργότητα (>3,2 

- ≤5,1 μέτρια ενεργότητα). Οι ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα έχουν αυξημένο 

δείκτη φλεγμονής CRP (3.20 vs 1.56 , p-value 0.085). Αντίθετα η ΤΚΕ κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο 

περίπου (ομάδα Β: 27.5 vs ομάδα Α:25.8). 

Πίνακας 6. Κλινικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων ανά ομάδα μελέτης κατά την έναρξη της 
παρακολούθησης (To) 

Μέση τιμή (Τ.Α.) Oμάδα Β 
Μη-βιολογικός 

παράγοντας (n=40) 

Ομάδα Α 
Βιολογικός παράγοντας 

(n=90) 

P-value 

HAQ 0.49 (0.35) 0.58 (0.39) 0.266 

EURO-QOL 0.67 (0.23) 0.58 (0.20) 0.037 

BASFI 4.44 (2.23) 4.61 (2.47) 0.853 

BASDAI 4.82 (2.20) 5.56 (2.10) 0.292 

VAS pain 46.6 (20.1) 56.2 (20.3) 0.018 

VAS activity 49.2 (21.6) 56.6 (18.3) 0.060 

Tender (number) 3.73 (2.93) 4.89 (4.16) 0.223 

Swollen (number) 3.92 (2.58) 3.87 (3.07) 0.941 

DAS 28 4.40 (0.99) 4.49 (1.23) 0.802 

VAS κόπωσης 51.9 (20.3) 63.3 (17.5) 0.006 

CRP (mg/dl) 1.56 (2.45) 3.20 (7.17) 0.085 

TKE 27.5 (20.3) 25.8 (18.9) 0.660 

 

 

Φαρμακευτική αγωγή συμμετεχόντων στο baseline 
 

Η ομάδα (A) έλαβε μικρότερη ποσότητα ΜΣΑΦ σε αντίθεση με την ομάδα Β [41(45,6%) έναντι 

28 (70%), p-value=0.010]. Γράφημα 6. Αντίθετα, στην ομάδα Α χορηγήθηκαν περισσότερα 

κορτικοστεροειδή και Μεθοτρεξάτη από την ομάδα control [steroids: 50(55,6%) vs. 17(42,5%), 

p-value=0.169], [ΜΤΧ: 33(36,7%) vs. 5(12,5%), p-value=0,005]. Η χορήγηση HCQ είναι 

παρόμοια [6 (6,7%) στην ομάδα Α έναντι 2 (5,0%) στην ομάδα Β , p-value=0.715]. Η χορήγηση 

SSA για τους ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό είναι [6(6,7%) vs. 0(0%) στην ομάδα ελέγχου, 

p-value=0,095]. Σε ποσοστό [2 (2,2%), p=0.342] για την ομάδα Α είναι η χορήγηση 

Λεφλουνομίδη ή άλλες θεραπείες ενώ η ομάδα control δεν έλαβε καθόλου. 
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Γράφημα 6.Φαρμακευτική αγωγή και των δύο ομάδων στο baseline (Το) (πριν την έναρξη βιολογικού παράγοντα) 

 

 

Συμμετέχοντες σε 2ο βιολογικό παράγοντα 
 

Από τους 90 συμμετέχοντες που λάμβαναν βιολογικό η πλειοψηφία παρέμεινε στον ίδιο βιολογικό 

παράγοντα και μετά από τους 12 μήνες παρακολούθησης [62(68,9%), ενώ το 28(31,1%)] 

χρειάστηκε να αλλάξει θεραπεία Γράφημα 7, συχνότερα λόγω της μη καλής ανταπόκρισης στην 

φαρμακευτική αγωγή (Ν=21), δυσανεξία (Ν=3), αλλεργικής αντίδραση (Ν=2), κύηση (Ν=2). 
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Γράφημα 7.Κατανομή συμμετεχόντων ομάδας Α σε 2ο  βιολογικό μετά τους 12 μήνες 

 

Συμμετέχοντες που έλαβαν 2ο βιολογικού παράγοντα πέρα τους 12 μήνες 
 

Από τους 28 ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία Γράφημα 8 η πλειοψηφία έλαβε Adalimumab 12 

ασθενείς (42,9%), Etanercept 7(25%), Infliximab 2(7,14%) και Golimumab 2(7,14%) και με 

ποσοστό 5(17,90%)  διάφορες άλλες βιολογικές θεραπείες. 

 

 

Γράφημα 8.Κατανομή 2ου βιολογικού παράγοντα για την ομάδα Α 
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Δείκτης HAQ στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

Στο ερωτηματολόγιο ΗΑQ (δείκτης λειτουργικότητας) που δόθηκε καταγράφηκε η 

λειτουργικότητα σε 3 χρονικές φάσεις της μελέτης Γράφημα 9 . Η ομάδα Α, 12 μήνες μετά τη 

χορήγηση του βιολογικού παράγοντα εμφάνισε βελτίωση της ποιότητας ζωής σύμφωνα με το 

εργαλείο HAQ (p<0.05). Ομοίως η ομάδα Β (p<0.05) 

i. Χρόνος έναρξης 0 υπάρχει μειωμένη λειτουργική ικανότητα και μέτρια δυσχέρεια να 

εκτελέσουν καθημερινές συνήθειες και στις δύο ομάδες, Ομάδα Α: [0,58(SD 0,39) έναντι  

ομάδα Β: 0,49 (SD 0,35), p=2.66].  

ii. 6 μήνες το HAQ έχει βελτιωθεί γιατί οι ασθενείς και των δύο ομάδων λαμβάνουν θεραπεία 

αλλά συγκριτικά και πάλι στην ομάδα που λαμβάνει βιολογικό υπάρχει περισσότερη 

δυσχέρεια από τους ασθενείς που λαμβάνουν συνθετικά τροποιητικά φάρμακα [ομάδα Α: 

0,51(SD 0,41), ομάδα Β: 0,46(SD 0,43),p=0.326]. 

iii. 12 μήνες παρατηρούμε βελτίωση λειτουργικότητας και κινητικότητας και στις δύο ομάδες 

[ομάδα Α: 0,3(SD 0,37) vs. ομάδα Β: 0,23(SD 0,28) p=0.296], με την ομάδα Β να έχει 

καλύτερη λειτουργικότητα και κινητικότητα ώστε να εκτελεί καθημερινές εργασίες. 

Γενικότερα παρατηρούμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν βιολογικό έχουν 

καλύτερο επίπεδο ζωής και ευελιξία κινήσεων στην καθημερινότητα σε αντίθεση με τους 

ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν βιολογικό. Όμως οι δύο ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους 

ως προς την βελτίωση του δείκτη HAQ (p=0.831). 

 

 

Γράφημα 9.Ερωτηματολόγιο HAQ στον χρόνο έναρξης 0- 6 μήνες-12 μήνες  
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Αποτελέσματα EURO-QOL στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου EURO-QOLγια την ποιότητα ζωής φαίνονται στο 

Γράφημα 10. Η ομάδα Α, 12 μήνες μετά τη χορήγηση του βιολογικού παράγοντα εμφάνισε 

βελτίωση της ποιότητας ζωής σύμφωνα με το εργαλείο EURO-QOL (p<0.05). Ομοίως η ομάδα Β 

(p<0.05). Hσύγκριση των δύο ομάδων μεταξύ τους τις 3 χρονικές στιγμές ανέδειξε ότι:  

i) χρόνος 0: η ομάδα Α είχε μειωμένη ποιότητα ζωής σε σχέση με τη Β [0.58 (SD 0,20) 

vs. 0.67 (SD 0,23), p-value=0.037] 

ii) 6 μήνες: παραμένει η ομάδα Α με μικρότερο σκορ σε σχέση με τη Β, αλλά η διαφορά 

μεταξύ τους μειώθηκε [0.73(SD0,20) vs. 0.82(SD 0,21), p-value=0.046] 

iii) 12 μήνες: η ομάδα Α είχε μεγαλύτερο σκορ από την ομάδα Β, χωρίς όμως η διαφορά 

τους να φτάνει σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο [0.83(SD 0,55) vs. 0.79 (SD 0,23), p-

value=0,611]. 

 

 

Γράφημα  10. Ερωτηματολόγιο EURO-QUOL στον χρόνο έναρξης 0- 6 μήνες-12 μήνες 
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Αποτελέσματα ενεργότητας αρθρώσεων στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

Από την προσβολή  των αρθρώσεων Γράφημα 11 παρατηρούμε ότι από τον χρόνο έναρξης 

θεραπείας στους 12 μήνες υπάρχει σημαντική βελτίωση με μικρότερη προσβολή αρθρώσεων. H 

σύγκριση των δύο ομάδων μεταξύ τους τις 3 χρονικές στιγμές ανέδειξε ότι: 

i) χρόνο έναρξης 0 η ομάδα A εμφάνισε περισσότερη ενεργότητα [Τender 4,89(SD 4,16) vs. 

3,73(SD 2,93), p=0,223]και swollen [ομάδα Α 3,87 (SD 3.07) vs. 3,92 (SD 2,58), 

p=0.941].    

ii) 6 μήνες θεραπείας υπάρχει βελτίωση και στις δύο ομάδες χωρίς να ιδιαίτερη διαφορά 

μεταξύ τους [ομάδα Α tender 3.21 (SD 3,31) vs. 2,67 (SD2,39), p=0.538 ] και (swollen 

ομάδα Α 2,80 (SD2,50) vs 2,27 (SD 1,83), p=0.419] 

iii) 12 μήνες και οι δύο ομάδες έχουν βελτιωθεί ακόμη περισσότερο χωρίς να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους [ομάδα Α tender 3,22 (SD5,33) vs. 2,36 (SD 

2,25),p=0.455] και [swollen ομάδα Α 2,31(SD 2,96) vs. 2,72 (SD 2,64) ,p=0.591]. 

Συνοπτικά η προσβολή των αρθρώσεων και για τις δύο ομάδες παρουσιάζουν βελτίωση αλλά από 

την έναρξη της θεραπείας στους δώδεκα μήνες αλλά όχι ύφεση με τις δύο ομάδες να κυμαίνονται 

περίπου στο ίδιο επίπεδο λόγω της σοβαρότητας και έξαρση της νόσου. 

 

 

 

Γράφημα 11. Κατανομή ενεργότητας αρθρώσεων όλων των συμμετεχόντων στον χρόνο έναρξης -6 μήνες -12 μήνες  
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Αποτελέσματα BASFI-BASDAI στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

Για τους ασθενείς που πάσχουν από ΑΣ και ΨΑ το ερωτηματολόγιο BΑSFI Γράφημα 12 

i) στον χρόνο 0 : και οι δύο ομάδες αναδεικνύουν μέτρια έκπτωση λειτουργικότητας και 

ενεργότητας [BASFI Α: 4,61 (SD 2,47), vs. B: 4,44 (SD 2,23), p=0.853] και [BASDAI 

A 5,56 (SD 2,10) vs. B: 4,82 (SD2,20), p=0.292].  

ii) 6 μήνες: και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε παρόμοια σκορ χωρίς στατιστική διαφορά 

με τον δείκτη BASDAI να παραμένει σε ενεργότητα για την [BASFI ομάδα Α: 3,46 

(SD2,1) vs. ομάδας Β: 3,72(SD 1,16), p=0.773] και [BASDAI A: 4,23 (SD 2,01) vs. 

3,77 (SD 1,42),p=0.491]. 

iii) 12 μήνες: η ομάδα Α έχει βελτίωση της νόσου συγκριτικά από τον χρόνο έναρξης σε 

σχέση με την ομάδα Β αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά [BASFI A: 2,65(SD 

2,27) vs. B: 3,06 (SD 2,16), p=0,602] και [BASDAI A: 2,95 (SD 2,08) vs. Β:3,47 (SD 

2,10), p=0.423]. Συγκριτικά στους πρώτους 6 μήνες υπάρχει μειωμένο επίπεδο 

λειτουργικότητας και αναπηρίας σταδιακά για την ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β 

χωρίς στατιστική διαφορά  ωστόσο υπάρχει μια ήπια ενεργότητα παρά την λήψη της 

θεραπευτικής αγωγής. 

 

 

Γράφημα 12. Δείκτες BASFI και BASDAI στον χρόνο 0-6 μήνες -12 μήνες ανά ομάδα μελέτης 
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Αποτελέσματα VAS pain/activity στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

Η ένταση του πόνου ήταν μέτρια και για τις δύο ομάδες Γράφημα 13. Με την ομάδα Α να έχουν 

μεγαλύτερη ένταση πόνου αλλά και συμπτωμάτων αναλυτικότερα : 

i) χρόνος έναρξης 0 έναντι της ομάδας Β με στατιστική διαφορά [ομάδα Α:VAS PAIN 56,2 

(SD 20,3) vs. ομάδα Β: 46,6 (SD20,1), p=0,018] και [VAS ACTIVITY Α: 56,6(SD18,3) 

vs. B: 49,2(SD21,6), p=0.060].  

ii)  6 μήνες και οι δύο ομάδες βρίσκονται περίπου σε παρόμοια σκορ [ομάδα Α: VAS PAIN 

44,5(SD 15,6) vs. ομάδα Β: 40,0 (SD 17,9), p=0.174] και [VAS ACTIVITY 42 (SD16,7) 

vs. ομάδα Β: 37,7 (SD19,4), p= 0.256].  

iii) 12 μήνες  έχει μειωθεί ό πόνος και η κόπωση αλλά με την ομάδα A να παραμένει σε ήπια 

ενεργότητα με σημαντική στατιστική διαφορά [ομάδα Α: VAS PAIN 36,7 (SD20,4) vs 

ομάδα Β : 28,7 (SD22,9), p=0.057] και [VAS ACTIVITY Α: 36,8 (19,5) vs. B: 27,8 (SD 

22,4), p=0.034]. Συνοπτικά από τον χρόνο έναρξης στους δώδεκα μήνες παρατηρούμε 

μείωση της έντασης του πόνου συνεπώς και βελτίωση της νόσου και στις δύο ομάδες με 

σημαντική στατιστική διαφορά. 

 

 

 

Γράφημα 13.Κατανομή έντασης VAS pain/activity ανά ομάδα σε 3 χρόνους   
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Αποτελέσματα DAS ανά ομάδα  στον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 
 

O δείκτης που αξιολογεί τη συνολική ενεργότητα νόσου των ασθενών με περιφερική 

αρθρίτιδαDAS 28 Γράφημα 14 καταγράφηκε σε 3 φάσεις. 

i) Στον χρόνο έναρξης κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο και για τις δύο ομάδες με μέτρια 

ενεργότητα [ομάδα Α:4,49 (SD 1,23) vs. ομάδα Β: 4,4 (SD 0,99),p=0.802]. 

ii) Στο 6 μήνες υπάρχει μείωση ενεργότητας με παρόμοιο σκορ και για τις δύο ομάδες  

χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά [ομάδα Α 3,75 (SD 0,89) vs. B: 3,63 (SD 0,96), 

p=0,717]. 

iii) Στο 12 μήνες η ομάδα Α βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ενώ η ομάδα control έχει 

αριθμητικά βελτίωση χωρίς όμως στατιστική διαφορά [ομάδα Α: 3,74 (SD 1,28) vs. 

ομάδα Β: 3,21(SD1,30), p=0.156]. Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι υπάρχει βελτίωση 

και μείωση του από την αρχή της θεραπείας στους 12 μήνες,  κυρίως για την ομάδα 

control, αλλά και με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε ήπια ενεργότητα . 

 

 

 

Γράφημα 14.Καταγραφή δείκτη ενεργότηταςDAS 28 σε 3 χρονικές φάσεις ανά ομάδα 
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Αποτελέσματα εργαστηριακών  δεικτών ενεργότητας από τον χρόνο 

έναρξης έως 12 μήνες 
 

Στον εργαστηριακό έλεγχο οι  δείκτες φλεγμονής ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) και C-

reactive protein (CRP) δείχνουν την ενεργότητα της νόσου και αποτελούν παράγοντες 

αξιολόγησης της ανταπόκρισης της θεραπείας. Στο Γράφημα 15 αποτυπώνονται οι 

εργαστηριακές τιμές CRP (mg/dl)  και ΤΚΕ διαχρονικά και για τις δύο ομάδες. Στην ομάδα Α η 

CRP και η ΤΚΕ μειώνονται διαχρονικά [p (CRPA)=<0,05 και p (TKEA)=<0,05].Στην ομάδα Β η 

CRP δεν μειώθηκε στους 12 μήνες (pCRPB>0.05), σε αντίθεση με την ΤΚΕ που μειώθηκε 

διαχρονικά (pΤΚΕΒ =<0.05). Σε ότι αφορά τη σύγκριση μεταξύ των ομάδων Α και Β τις τρεις 

χρονικές στιγμές: 

i) χρόνος 0: [ομάδα Α: ΤΚΕ 25,8 (SD 18,9)vs. ομάδα Β: 27,5 (SD 20,3), p=0.660] και [CRP 

ομάδα Α 3,20 (SD 7,17) vs. ομάδα Β 1,56 (SD 2,45) ,p=0.085] 

ii) 6 μήνες: [ομάδα Α: TKE 19,7 (SD 13.0) vs. ομάδα Β: 17,7 (SD 10,4), p=0.412] και [CRP 

ομάδα Α 0,53 (SD 0,60) vs. ομάδας Β :0,35 (SD 0,16), p=0.159] 

iii) 12 μήνες: [ομάδα Α : ΤΚΕ 15,5 (SD 9,1) vs. ομάδα Β: 15,4 (SD 10,2), p=0.971] και [CRP 

για την ομάδα Α 0,84(SD 1,98) vs. ομάδας Β: 1,56(SD 4,51), p=0.287] 

 

 

 

Γράφημα 15.Κατανομή εργαστηριακών δεικτών ενεργότητας συμμετεχόντων από τον χρόνο παρακολούθησης έως 
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Αποτελέσματα φαρμακευτικής αγωγής από τον χρόνο έναρξης έως 12 μήνες 

 

Όσον αφορά την φαρμακευτική αγωγή που λάμβαναν οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της  

μελέτης καταγράφηκαν η συχνότερη  φαρμακευτική αγωγή Γράφημα 16. 

i) Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών οι οποίοι λάμβαναν βιολογικό 

παράγοντα στον χρόνο 0 έπαιρναν ταυτόχρονα και κορτιζόνη [Α: 50(55,6%) vs. 

17(45,5%), p=0.169] και η λήψη της συνεχιζόταν με σταδιακή και για της δύο ομάδες 

στους 6 μήνες ταυτόχρονα με την βασική τους θεραπεία με σημαντική στατιστική 

διαφορά [ομάδα Α: 10(11.1%) vs. ομάδα Β: 9(22.5%), p=0.090]. Στο 12 μήνο και οι 

δύο ομάδες μειώνουν σημαντικά την χρήση κορτιζόνης (ομάδα Α: 4(4,4%) vs ομάδα 

Β : 2(5,1%), p=0.866] 

ii) Mεγάλο ποσοστό ασθενών λαμβάνουν ΜΣΑΦ και στις δύο ομάδες με την ομάδα Α να 

υπερτερεί στον χρόνο έναρξης με σημαντική στατιστική διαφορά [Α: 41(45,6%) vs. B: 

28(70,0%), p=0.010]. Στο 6-μήνο για την ομάδα Α να παραμένει συν χορηγούμενη με 

τον βιολογικό παράγοντα σε σχέση με την ομάδα control με στατιστικά σημαντική 

διαφορά [A: 17(18,9%) vs B:1(5,6%), p=0.013]. Στους 12 μήνες μειώνεται η χορήγηση 

της και στις δύο ομάδες [Α: 1(1,1%) vs. B: 2(5,0%),p=0.233] 

iii) Η λήψη ΜΤΧ υπερτερεί  για την ομάδα Α στον χρόνο έναρξής με σημαντικά 

στατιστική διαφορά και όπου παραμένει συν χορηγούμενη έως το 12 μήνο [Α: 

33(36,7%) vs. B: 5(12,5%), p=0.005]. Στο 6-μήνο αντίθετα στην ομάδα Β 

παρατηρούμε αύξηση της χορήγησης ΜΤΧ με στατιστική διαφορά [Α: 28(31,8%) vs. 

B: 24(60,0%), p=0.003]. Στους 12 μήνες και οι δύο ομάδες λαμβάνουν ΜΤΧ με 

στατιστική σημαντική διαφορά [Α: 28(31,1%) vs. B: 25(62,5%), p=0.001] 

 

 

Γράφημα 16. Κατανομή φαρμακευτικής αγωγής κατά την διάρκεια της μελέτης 
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Αποτελέσματα  κλινικών χαρακτηριστικών συμμετεχόντων ανά ομάδα από 

την έναρξη παρακολούθησης  στους 12 μήνες 
 

Όσον αφορά ποια ομάδα είχε μεγαλύτερη βελτίωση στις μεταβλητές παρατηρούμε ότι και οι δύο 

ομάδες βελτιώθηκαν από την έναρξη παρακολούθησης στους 12 μήνες αλλά δεν σημείωσαν 

σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ τους Πίνακας 7. Στο ερωτηματολόγιο της 

λειτουργικότητας ΗΑQ είχαν παρόμοια αποτελέσματα και οι δύο ομάδες . Για το ερωτηματολόγιο 

της ποιότητας ζωής EURO-QOL, η ομάδα που ξεκίνησε βιολογικό παράγοντα είχε μεγαλύτερα 

σκορ, παρ’ όλα αυτά τοp-value δεν έφτασε σε στατιστικά σημαντικά επίπεδα (p=0.112), πιθανόν 

λόγω μικρού δείγματος πληθυσμού. Στον δείκτη λειτουργικότητας ΒASFI οι ασθενείς που 

λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα έχουν αριθμητικά μεγαλύτερη βελτίωση, όπως και στο δείκτη 

ενεργότητας BASDAI αλλά η βελτίωση δεν έφτασε στα όρια στατιστικής σημαντικότητας σε 

σχέση με τους ασθενείς control. Η ένταση του πόνου VAS PAIN συγκριτικά και για τις δύο ομάδες 

κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο χωρίς κάποια διαφορά ενώ η σοβαρότητα των συμπτωμάτων VAS 

ACTIVITY σημειώνεται στην ομάδα των μη βιολογικών με μείωση των συμπτωμάτων έναντι της 

άλλης ομάδας. Στην προσβολή των αρθρώσεων tender/swollen και οι δύο ομάδες βελτιώθηκαν 

μετά από την έναρξή της φαρμακευτικής αγωγής αλλά αριθμητικά μεγαλύτερη βελτίωση 

παρουσίασε η ομάδα που λαμβάνει βιολογικό παράγοντα χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική. 

Για τον δείκτη αξιολόγησης ενεργότητας DAS 28 οι ασθενείς που δεν λαμβάνουν βιολογικό έχουν 

μεγαλύτερη βελτίωση έναντι των ασθενών  που λαμβάνουν βιολογικό με μικρή απόκλιση χωρίς 

στατιστική διαφορά p-value=0.115. Τέλος οι δείκτες φλεγμονής είναι βελτιωμένοι από τον χρόνο 

έναρξης παρακολούθησης κυρίως για την ομάδα των βιολογικών αλλά χωρίς κάποια σημαντική 

στατιστική διαφορά.   

Πίνακας 7. Μεταβολή κλινικών χαρακτηριστικών συμμετεχόντων ανά ομάδα μελέτης 

από την έναρξη της παρακολούθησης Τ0 σε χρόνο Τ2 (ένα έτος) 

Μέση μεταβολή* (Τ.Α.) Μη-βιολογικός 
παράγοντας (n=40) 

Βιολογικός παράγοντας 
(n=90) 

P-value 

HAQ 0.25 (0.31) 0.27 (0.44) 0.831 

EURO-QOL 0.09 (1.14) -0.15 (0.50) 0.112 

BASFI 1.09 (2.09) 1.92 (2.42) 0.366 

BASDAI 1.52 (1.72) 2.71 (2.52) 0.179 

VAS pain 18.9 (23.3) 18.8 (28.9) 0.985 

VAS activity 22.4 (21.8) 19.5 (24.1) 0.558 

Tender (number) 1.59 (1.99) 1.64 (5.16) 0.965 

Swollen (number) 1.27 (2.05) 1.68 (3.41) 0.625 

DAS 28 1.03 (0.88) 0.46 (1.28) 0.115 

VAS κοπωσης 21.2 (17.9) 23.1 (19.8) 0.674 

CRP (mg/dl) 0.06 (5.64) 2.08 (7.86) 0.275 

TKE 12.0 (20.4) 10.7 (17.6) 0.722 

*Οι μεταβολές στις τιμές υπολογίστηκαν ως τιμή σε χρόνο to–τιμή σε χρόνο t2 
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8 Συζήτηση 
 

   Στην κοορτή ασθενών που μελετήθηκε στην παρούσα ερευνητική εργασία, η συχνότερη 

φλεγμονώδης νόσος ήταν η Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η οποία κυρίως προσβάλει άνδρες, 

εύρημα που συμφωνεί με την σύγχρονη βιβλιογραφία για την δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής. 

Η πρώτη θεραπεία εκλογής είναι τα ΜΣΑΦ στα οποία φαίνεται ότι ανταποκρίνεται καλύτερα το 

νόσημα, με μείωση της ευαισθησίας και του πόνου και αύξηση της κινητικότητας του αξονικού 

σκελετού  σε σχέση με τα csDMARDs. Οι βιολογικοί παράγοντες και κυρίως οι anti –TNFa- 

χορηγούνται άμεσα σε αποτυχία των ΜΣΑΦ, νωρίτερα σε σχέση με το πρωτόκολλο σε άλλα 

φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα γιατί παρουσιάζουν εντυπωσιακή βελτίωση στις τιμές της 

CRP/ΤΚΕ, στην πρωινή δυσκαμψία, στον πόνο, κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, στην 

διόγκωση των περιφερικών αρθρώσεων, καθώς και στην βελτίωση του δείκτη 

ενεργότηταςBASDAI(2). Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη προσπάθεια καταγραφής και 

αξιολόγησης ασθενών που διαμένουν στην Κρήτη με αυτοάνοσα νοσήματα και λαμβάνουν 

βιολογικό παράγοντα. 

Στη μελέτη μας παρατηρήθηκε ότι στην έναρξη της παρακολούθησης των ασθενών με αυτοάνοσο 

φλεγμονώδες νόσημα και πριν ακόμα ξεκινήσουν να λαμβάνουν κάποια θεραπεία, η ποιότητα 

ζωής και η λειτουργικότητα τους ήταν μειωμένη, ενώ διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές των 

δεικτών φλεγμονής και της έντασης του πόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει αρνητικά 

την ψυχολογία των ασθενών και την ποιότητα ζωής τους.(5) 

Όπως φαίνεται σε άρθρο του κ. Σακκά (2010) και επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα, η 

χορήγηση κορτιζόνης στα αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα θεωρείται φάρμακο 

πρώτης εκλογής και χρησιμοποιείται σαν γέφυρα μέχρι την έναρξη δράσης DMARDs ή 

βιολογικών παραγόντων για τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης η συν-χορηγούμενη κορτιζόνη με  

csDMARD ή βιολογικό παράγοντα  έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κλινική ανταπόκριση και 

την επιβράδυνση των ακτινογραφικών αρθρικών αλλοιώσεων.(16) 

Σημαντικό εύρημα είναι ότι η πλειοψηφία των ασθενών έχουν καλή ανταπόκριση και παρέμειναν 

στον πρώτο βιολογικό πέρα από τους 12 μήνες. Αυτό επιβεβαιώνεται στην βιβλιογραφία, όπου 

αναφέρεται ότι οι ασθενείς που έχουν καλή ανταπόκριση στην χορήγηση του πρώτου βιολογικού 

παράγοντα έχουν καλύτερη πρόγνωση του νοσήματος σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν 

αστοχία σε 2 ή περισσότερους βιολογικούς παράγοντες. (16) 

Σε έρευνα που έγινε το 2012 για την  αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς που πάσχουν 

από ΡΑ και λαμβάνουν ανοσοτροποποιητική θεραπεία (csDMARDs ή  βιολογικούς παράγοντες) 

αναδείχτηκε ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους ή 

λειτουργικότητά τους. Στην παρούσα έρευνα και  οι ασθενείς που λάμβαναν συνθετική 

ανοσοτροποποιητική θεραπεία, αλλά και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα 
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παρουσιάζουν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά πιθανόν το μικρό δείγμα πληθυσμού είχε 

σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει στατιστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.(7) 

Σύμφωνα με τη παρούσα μελέτη, τα σωματικά  προβλήματα επηρέασαν αρνητικά τη ποιότητα 

ζωής των ασθενών τους για τους πρώτους 6 μήνες μέχρι να αρχίσει η δράση της θεραπευτικής 

αγωγής τόσο για τους ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό όσο και για τους ασθενείς οι οποίοι 

λαμβάνουν συνθετική ανοσοτροποποιητική θεραπεία. Αυτό συμφωνεί με την σύγχρονη 

βιβλιογραφία στο άρθρο που η διάρκεια της νόσου και η χρονιότητα του πόνου επηρέασαν 

αρνητικά την αξιολόγηση του Qol (χαμηλή), καθώς αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες της 

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής λειτουργικότητας(11). Παρ όλα αυτά, από την στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

συνολική ποιότητα ζωής ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς. 

Τα αποτελέσματά μας ήταν σύμφωνα με την βιβλιογραφία στο ότι όσο πιο άμεσα αρχίσει την 

χορήγηση DMARDs έχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την καθυστερημένη 

χορήγηση τους, γιατί  υπάρχει αναστολή της ακτινογραφικής αρθρικής βλάβης, προσβολή των 

αρθρώσεων και καλύτερη λειτουργικότητα κινήσεων , ενώ όταν καθυστερεί η έναρξη θεραπείας 

υπήρχε σημαντική ακτινογραφική βλάβη , αύξηση των τιμών στους δείκτες φλεγμονής καθώς και 

σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση και στο να εκτελέσουν καθημερινές πράξεις. Έτσι  

διαπιστώνεται, βάση της ανάλυσης, βελτίωση της ποιότητας ζωής στους 12 μήνες σε σχέση με 

την έναρξη θεραπείας.(16) 

΄Οσον αφορά τις συννοσηρότητες στην παρούσα έρευνα οι ασθενείς δεν παρουσίασαν σημαντικές 

συννοσηρότητες ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, ενώ η πιο συχνή νόσος ήταν η 

θυρεοειδοπάθεια. 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους, 

χρειάζονται περισσότερους συνδυασμούς θεραπευτικής αγωγής με κορτικοστεροειδή ή 

συνχορηγούμενα DMARDs κυρίως το πρώτο εξάμηνο μέχρι να δράσει ο βιολογικός παράγοντας 

ώστε να δείξει αύξηση της χρησιμότητας EQ-5D και να αναδείξει βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ασθενών. Η μελέτη μας έρχεται σε αντίθεση με το  άρθρο Tanja Schjοdt Jοrgensen 2017,όπου 

οι ασθενείς έδειξαν βελτίωση EQ-5D στους 6 μήνες με μονοθεραπεία βιολογικών 

παραγόντων.(33) 

Τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα εάν  αντιμετωπιστούν  ανεπαρκώς ή όχι έγκαιρα, 

μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη βλάβη και αναπηρία με σημαντικό κόστος τόσο για το 

άτομο με κινητική και ψυχολογική επιβάρυνση που έχει κόστος (φάρμακα , απεικονιστικές 

εξετάσεις) όσο και για την ευρύτερη οικονομία. Επίσης υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην 

έγκαιρη διάγνωση σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα  στην Ελλάδα καθώς είναι πολύ μικρό 

το ποσοστό που  η διάγνωση γίνεται στο πρώτο τρίμηνο από την έναρξη της νόσου. Το γεγονός 

αυτό έχει σημαντική επίπτωση τόσο στην εξέλιξη του νοσήματος όσο και στην οικονομική 

επιβάρυνση για το σύστημα υγείας . Λόγω του υψηλού κόστους των βιολογικών, όσο πιο έγκαιρα 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=J%C3%B8rgensen+TS&cauthor_id=28151971
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αντιμετωπιστεί η νόσος θα υπάρχει χαμηλότερη επίπτωση στο κόστος των ασφαλιστικών ταμείων 

π.χ. λιγότερες αναπηρικές συντάξεις, νοσηλείες στα νοσοκομεία, αναρρωτικές άδειες , ειδικά στην 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα όπου επιτελεί εργατικό δυναμικό. Το προσδόκιμο ζωής των 

ασθενών με σοβαρή ΡΑ μειώνεται κατά 10 χρόνια κατά μέσο όρο  ενώ το συνολικό κόστος της 

ΡΑ για την κοινωνία εκτιμήθηκε σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και 52 

δισεκατομμύρια $ στις ΗΠΑ το 2006.Αυτό μας αποδεικνύει την χρησιμότητα και την αξιοπιστία 

των συγχρόνων θεραπειών όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες, π.χ.  αναστολέας ΤΝF που στην 

παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε  καλύτερη  αποτελεσματικότητα και ανταπόκριση σε ασθενείς με 

ΡΑ (55%) έλαβαν Adalimumab  όπως μας αναφέρει και η βιβλιογραφία.(34) 

Για την ΑΣ αντιστοίχως 48% έλαβαν anti-TNF infliximab και συμφωνούμε με την βιβλιογραφία 

γιατί δοκιμές που γίνει έχουν δείξει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητάς της, με βελτίωση της 

δραστηριότητας της νόσου τουλάχιστον 50%  στο  60% -80% των ασθενών με ΑΣ.(35) 

Στην παρούσα έρευνα και σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώσαμε ότι στην 

καθημερινή πρακτική οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία  με TNF βελτιώνουν τόσο τη 

δραστηριότητα της νόσου όσο και το Qol για τους πρώτους 12 μήνες θεραπείας. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών που βελτιώθηκαν από υψηλή σε χαμηλότερη κατάσταση DAS28 είχαν 

κλινικά σημαντική βελτίωση στο Qol. Οι νεότεροι ασθενείς που ξεκινούν με χαμηλότερο HAQ 

και VAS global είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν.(36) 

 

Περιορισμοί της μελέτης 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε άτομα ηλικίας έως 35 χρόνων και δεν μπορούν να γενικευθούν τα 

αποτελέσματά της σε άτομα διαφορετικών ηλικιών. Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

λήφθηκε δείγμα μόνο από το ΠΑ.Γ.Ν.Η. για αυτόν τον λόγο υπήρχε και μη αντιπροσωπευτικό  

δείγμα ασθενών  ώστε να μην υπάρχει σημαντική  διαφορά. Περιορισμός  της έρευνας  η έλλειψη 

συμπλήρωσης των απαραιτήτων ερωτηματολογίων ή ελλιπή δεδομένα στα ηλεκτρονικά και 

έγγραφα αρχεία ασθενών που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής. 

 

Μελλοντικοί στόχοι της μελέτης 

Με τη πάροδο του χρόνου και όσο εξελίσσεται η επιστήμη και η έρευνα τα νέα δεδομένα που θα 

έχουμε θα είναι σύγχρονες και εξειδικευμένες θεραπείες όπου θα αναπτύσσονται συνεχώς. Έτσι 

ώστε να  έχει συντελεστεί μία σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση της νόσου και την αποφυγή 

μόνιμων αναπηριών στους ασθενείς και σαφώς μια βελτιωμένη συνολική ποιότητα ζωής των 

πασχόντων καθώς θα  μειώνει τις απώλειες παραγωγικότητας για την κοινωνία. Μέχρι τώρα δεν 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιος βιολογικός παράγοντας είναι ο καλύτερος για τον κάθε ασθενή 

αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον αυτό θα είναι εφικτό. Καθώς θα υπάρχουν νέα θεραπευτικά 
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φάρμακα για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και ευεργετική επίδραση για τους 

περισσότερους ασθενείς με  σπανιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
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9 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει το πρόβλημα της μειωμένης λειτουργικότητας τόσο κινητικά όσο 

και σε επίπεδο ποιότητας ζωής σε άτομα που πάσχουν από φλεγμονώδη νοσήματα , σε μια 

εξαιρετικά σημαντική ηλικιακή ομάδα που είναι εργατικό δυναμικό, αναπαραγωγικής ηλικίας, 

προσδόκιμο επιβίωσης και μόνιμες αναπηρίες. 

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν σύγχρονες θεραπείες στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων 

φλεγμονώδη ρευματικών νοσημάτων ενώ διαπιστώνεται ότι σε νεανικό πληθυσμό το νόσημα που 

υπερτερεί είναι η Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Συνήθως τα συχνότερα φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται είναι το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNFa  σε συνδυασμό με ΜΤΧ και 

κορτικοστεροειδή. 

Οι δείκτες HAQ , EUROQUOL, BASDI, DAS28, BASDAI, VAS , αποτυπώνουν αξιόπιστα το 

μέγεθος του προβλήματος σε όλες τις μορφές αυτοάνοσων νοσημάτων αλλά και την τάση 

βελτίωσης στασιμότητας ή επιδείνωσης και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αξιολόγησης 

βαρύτητας νόσου και ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

Φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι οι ασθενείς με βιολογικό βελτιώθηκαν σημαντικά σε επίπεδο 

λειτουργικότητας και κινητικότητας σε σχέση με ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητική 

θεραπεία. Η ομάδα που έλαβε βιολογικό παράγοντα σε σχέση με αυτή που δεν έλαβε διέφερε στο 

επίπεδο της έντασης του πόνου με περισσότερη ενεργότητα και έξαρση της νόσου για τους 

ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό. 

Στις υπόλοιπες παραμέτρους (ΤΚΕ, CRP, προσβολή αρθρώσεων)δεν  διέφεραν μεταξύ τους σε 

σχέση με το αν έλαβαν ή όχι βιολογικό παράγοντα. 

Μελλοντικές προοπτικές μελέτες με μεγαλύτερες σειρές ασθενών μπορούν να αναδείξουν νέα 

αποτελέσματα, να ανοίξουν νέους θεραπευτικούς δρόμους, για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αυτοάνοσων φλεγμονωδών νοσημάτων και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής. 
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Παράρτημα Α 

 
Ημερομηνία:....../....../...............     Ον/μο: …………………………………………………………………………….  

Ηλικία:………………………….. 

Σημειώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την συνήθη ικανότητά σας ΚΑTA ΤΗΝ 

ΠΕΡΑΣΜEΝΗ ΕΒΔΟΜAΔΑ;   (HAQ) 

Είστε ικανός να: 
Χωρίς ΚΑΜΙΑ 

δυσκολία (0) 

Με ΜΙΚΡΗ 

δυσκολία (1) 

Με ΜΕΓΑΛΗ 

δυσκολία(2) 

ΑΝΊΚΑΝΟΣ να 

το κάνω (3) 

 

 

-Ντυθείτε μόνος/η, να δέσετε τα κορδόνια 

σας και να κουμπωθείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ξαπλώσετε και να σηκωθείτε από το 

κρεβάτι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Σηκώσετε ένα γεμάτο φλιτζάνι στο στόμα 

σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Περπατήσετε σε επίπεδο έδαφος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Πλύνετε και σκουπίσετε το σώμα σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Σκύψετε για να πάρετε ένα ρούχο από το 

πάτωμα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ανοίξετε και να κλείσετε τις βρύσες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Μπείτε και να βγείτε από το αυτοκίνητο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,13    2/0,25    3/0,38    4/0,5    5/0,63    6/0,75    7/0,88    8/1,0    9/1,13    10/1,25    11/1,38    12/1,5    13/1,6314/1,75    15/1,88    16/2,0    17/2,13    

18/2,25    19/2,38    20/2,5    21/2,63    22/2,75    23/2,88    24/3, 
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Παράρτημα Β 
 

Ημερομηνία:....../....../...............     Ον/μο: …………………………………………………………………………….  

Ηλικία:………………………….. 

Visual Analogue Score (VAS): 

Σημειώστε με μια κάθετη γραμμή την απάντησή σας σχετικά με την κατάστασή σας την περασμένη εβδομάδα:   

 

Πόσο έντονα συμπτώματα νοιώσατε γενικά από τα αρθριτικά σας; 

 

                              0          1          2          3          4          5           6           7           8           9           10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόσο πόνο είχατε λόγω των αρθριτικών σας; 

  

                                                                   0          1          2          3          4          5           6           7           8           9           10 

              Καθόλου                                                                                                                   O χειρότερος 

πόνο   δυνατός πόνος 

       Κανένα   Πολύ έντονα 

    σύμπτωμα  συμπτώματα 
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EuroQol  

Σημειώστε παρακάτω το τετράγωνο που περιγράφει καλύτερα την κατάσταση της υγείας σας ΣΗΜΕΡΑ: 

 

Κίνηση                                                          
Περπατώ χωρίς δυσκολία 
Περπατώ με κάποια δυσκολία 
Αδυνατώ να σηκωθώ από το κρεβάτι 

 
 
 

Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

   
Υγιεινή 
Δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια για την καθημερινή υγιεινή, τροφή και ντύσιμο 
Έχω κάποια προβλήματα όταν πλένομαι ή ντύνομαι 
Δεν μπορώ να πλυθώ ή να ντυθώ μόνος μου  

 
 
 
 

 
Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

   
Κύριες δραστηριότητες (π.χ. εργασία, σπουδές, δουλειές σπιτιού  
οικογένεια- αναψυχή) 

  

Τα καταφέρνω με την κύρια δραστηριότητα 
Έχω κάποια προβλήματα με την κύρια δραστηριότητα 
Δεν τα καταφέρνω με την κύρια δραστηριότητα 

 
 
 

Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

   
Πόνος/προβλήματα   
Δεν έχω πόνο ή προβλήματα 
Έχω μέτριο πόνο ή προβλήματα 
Έχω σοβαρό πόνο ή προβλήματα 

 
 
 

Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

   
Φόβος/διάθεση   
Δεν ανησυχώ ούτε και έχω κατάθλιψη 
Ανησυχώ ή έχω κατάθλιψη σε κάποιο βαθμό 
Ανησυχώ ή έχω κατάθλιψη σοβαρά 

 
 
 

Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

   
Αν συγκρίνω την κατάσταση της υγείας μου τους τελευταίους 12 μήνες σήμερα είμαι: 
Καλύτερα 
Το ίδιο  
Χειρότερο 

 
 
 
 

 
 
Σημειώστε  
μόνο  
ένα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Παράρτημα Γ 
 
 
Ημερομηνία:....../....../...............     Ον/μο: …………………………………………………………………………….  

Ηλικία:………………………….. 

 

BASFI Modified Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)  

1.Βάζετε την κάλτσα ή το καλτσόν χωρίς βοήθεια ή βοήθημα (π.χ. λαβής για κάλτσες). 
0            1             2             3            4         5             6   7            8             9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

 2.Σκύβετε εμπρός (χωρίς να λυγίσετε τα γόνατα) για να πιάσετε ένα μολύβι από το πάτωμα χωρίς βοήθημα. 
0            1             2             3             4         5             6   7             8            9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

3.Φτάνετε ένα υψηλό ράφι χωρίς βοήθεια ή βοήθημα. 
0            1             2            3             4  5             6     7            8             9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

4.Σηκώνεστε από καρέκλα χωρίς μπράτσο χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρα σας ή άλλη βοήθεια. 
0            1             2             3           4     5             6   7             8             9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

5. Σηκώνεστε από το πάτωμα χωρίς να χρειαστεί να ξαπλώσετε με την πλάτη. 
0           1             2             3           4         5             6      7             8            9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

6.Μπορείτε να σταθείτε σε όρθια στάση (χωρίς βοήθημα) επί 10 λεπτά χωρίς να νιώσετε δυσφορία. 
0            1             2             3            4        5             6    7            8             9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

7. Μπορείτε να ανεβείτε 12-15 σκαλοπάτια χωρίς να χρειαστεί να πιαστείτε από την κουπαστή ή να 
χρησιμοποιήσετε κάποιο βοήθημα (1 βήμα σε κάθε σκαλοπάτι). 
0            1             2             3            4        5            6     7             8             9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

8. Μπορείτε να κοιτάξετε πίσω από τον ώμο σας χωρίς να γυρίσετε το σώμα σας. 
                                           0            1             2             3            4           5             6     7             8            9           10 

Εύκολα           Δύσκολα 
          

9. Μπορείτε να κάνετε δραστηριότητες που απαιτούν φυσική κατάσταση (π.χ. ασκήσεις φυσιοθεραπείας, 
κηπουρική, αθλήματα).   
                                                    0            1             2            3             4            5            6            7            8             9             10        

Εύκολα           Δύσκολα 
          

 10.  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητας μιας ολόκληρης ημέρας στο σπίτι ή στην δουλειά. 
                                                           0             1           2             3             4            5            6     7             8            9           10 

 
 

 
 
 

Εύκολα           Δύσκολα 
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Παράρτημα Δ 
 
 
Ημερομηνία:....../....../...............     Ον/μο: …………………………………………………………………………….  

Ηλικία:………………………….. 

 

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity index) 

Παρακαλούμε σημειώστε με μια κάθετη γραμμή την απάντησή σας σε κάθε ερώτηση σχετικά με την κατάστασή σας την 
περασμένη εβδομάδα 
 

 

1. Πώς θα περιγράφατε το συνολικό επίπεδο κόπωσης / εξάντλησης; 
         0         1         2         3         4       5         6    7          8         9        10 

Καθόλου           Σοβαρό 
          

2. Πώς θα περιγράφατε το συνολικό επίπεδο πόνου στον αυχένα, ράχη ή στα ισχία;                             
0         1     2         3         4       5         6    7          8         9        10 

 
 

 
3. Πώς θα περιγράφατε το συνολικό επίπεδο πόνου-οιδήματος στις άλλες αρθρώσεις εκτός του αυχένα-ράχης-ισχίων; 
0         1         2         3        4       5         6  7          8         9        10 

Καθόλου           Σοβαρό 
          

 
4. Πώς θα περιγράφατε το συνολικό επίπεδο δυσφορίας από περιοχές ευαίσθητες στο άγγιγμα ή στην πίεση; 
0        1          2         3         4      5         6  7          8         9        10 

Καθόλου           Σοβαρό 
          

5. Πώς θα περιγράφατε το συνολικό επίπεδο πρωινής δυσκαμψίας από την στιγμή που ξυπνήσατε. 
0        1          2         3         4       5         6 7          8         9        10 

Καθόλου           Σοβαρό 
          

6. Πόση ώρα διαρκεί η πρωινή δυσκαμψία από την στιγμή που ξυπνήσατε; 
                                                           0 ώρα                 ½ ώρα                      1 ώρα                     1½  ώρα         2 ώρες ή περισσότερο 

            
          

 
  

 

Καθόλου           Σοβαρό 
          


