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ACPA / anti-
CCP 

Anti-citrullinated peptide antibody - Αντισώματα κατά κιτρουλίνοποιημένου 
πεπτιδίου 

bDMARDs Biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs - Βιολογικά DMARDs 

BMI Body mass index 

CCI Charlson Comorbidity Index 

CDAI Clinical Disease Activity Index - Κλινικός δείκτης ενεργότητας νόσου 

CI Confidence Interval 

CRP C-reactive protein - C- αντιδρώσα πρωτεΐνη 

csDMARDs Conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs - συμβατικά 
συνθετικά DMARDs 

DAS28 Disease Activity Score - Βαθμολογία ενεργότητας νόσου βασισμένη σε 28 
αρθρώσεις 

DMARDs Disease-modifying anti-rheumatic drugs - Τροποιητικά της νόσου αντι-ρευματικά 
φάρμακα 

EULAR European League Against Rheumatism - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρευματολογίας 

GCS Κλίμακα Κώματος Γλασκόβης 

HAQ Health Assessment Questionnaire 

HR Hazard ratio 

IL Inteleukin - Ιντερλευκίνη 

mAbs monoclonal Antibodies - Μονοκλωνικά αντισώματα 

non-TNFi Βιολογικοί παράγοντες που δεν είναι αναστολείς του TNF 

OR Odds ratio 

PGA Patient global assessment - Σφαιρική εκτίμηση ασθενούς 

qSOFA quick Sequential Organ Failure Assessment 

RCTs Randomized Controlled Studies - Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 

RDCI Rheumatic Disease Comorbidity Index 

RF Rheumatoid factor - ρευματοειδής παραγοντας 

ROC Receiver Operating Characteristic Curve 

SDAI Simplified Disease Activity Index - Απλοποιημένος δείκτης ενεργότητας νόσου 

SJC Swollen joint count - Αριθμός οιδηματωδών αρθρώσεων 

SOFA Sequential Organ Failure Assessment - Εκτίμηση διαδοχικής ανεπάρκειας 
οργάνων 

TJC Tender joint count - Αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων 

TNF Tumor Necrosis Factor - Παράγοντας νέκρωσης όγκων 

TNFi Tumor Necrosis Factor inhibitor - Αναστολέας του παράγοντα νέκρωσης όγκων 

TNFR TNF receptor - Υποδοχέας του TNF 

tsDMARDs Targeted synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs - Στοχευμένα 
συνθετικά DMARDs 
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ΣΕΛ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 

ΤΚΕ Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Εισαγωγή  

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μία χρόνια φλεγμονώδης αυτοάνοση νόσος, για  

την αντιμετώπιση της οποίας χρησιμοποιούνται τα συμβατικά ανοσοτροποιητικά φάρμακα 

και, σε αποτυχία ή αντένδειξη αυτών, τα βιολογικά φάρμακα (biologic DMARDs - 

bDMARDs). Η ΡΑ χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επίπτωση σοβαρών λοιμώξεων και η 

χρήση των bDMARDs διπλασιάζει περίπου αυτόν τον κίνδυνο. Μια σοβαρή λοίμωξη οδηγεί 

συχνά σε σήψη, μια απειλητική για την ζωή κατάσταση με ανεπάρκειες οργάνων λόγω 

δυσλειτουργίας στην ανοσολογική απάντηση στο παθογόνο. Οι bDMARDs στοχεύουν σε 

προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες που εμπλέκονται τόσο στη ΡΑ, όσο και στον καταρράκτη 

της φλεγμονής που παρατηρείται στη σήψη. Ωστόσο, στους ασθενείς που νοσηλεύονται για 

λοίμωξη ενώ λαμβάνουν bDMARDs τα δεδομένα για την επίπτωση σήψης και τη θνητότητα 

είναι ελάχιστα. 

Σκοπός 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει την επίπτωση σήψης και τη 

θνητότητα σε ασθενείς με ΡΑ που νοσηλεύονται για σοβαρή λοίμωξη και να αναλύσει 

αυτές τις εκβάσεις συγκριτικά μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν, ή όχι, bDMARDs. 

Δευτερεύοντες στόχοι ήταν να συγκριθούν υποομάδες ασθενών που λαμβάνουν 

διαφορετική τάξη bDMARDs ή με διαφορετική ηλικία (γηριατρικοί σε σχέση με νεότερους 

ασθενείς).   

Μέθοδος 

Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη ενήλικων ασθενών της  

Ρευματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ οι οποίοι, στο διάστημα 2004-2020 νοσηλεύτηκαν για 

σοβαρή λοίμωξη. Οι ασθενείς εντάχθηκαν στην ομάδα “bDMARDs” εάν λάμβαναν 

βιολογικό παράγοντα μέχρι τη νοσηλεία και στην ομάδα ελέγχου εάν δεν είχαν εκτεθεί ποτέ 

ή είχαν διακόψει το bDMARD ≥3 μήνες πριν. Τα δημογραφικά, τα δεδομένα για τη ΡΑ και οι 

συννοσηρότητες αναζητήθηκαν από το αρχείο παρακολούθησης ασθενών της 

Ρευματολογικής κλινικής (UCRCR). Τα στοιχεία για τις νοσηλείες και η έκβασή τους 

ανευρέθηκαν από τα ενημερωτικά νοσηλείας και τα ηλεκτρονικά αρχεία των νοσοκομείων. 

Για τη διάγνωση της σήψης συμπληρώθηκαν τα SOFA κριτήρια στην εισαγωγή τους 

ασθενούς στο νοσοκομείο και κατά το 4ο 24ωρο νοσηλείας. Επίσης καταγράφηκε η ανάγκη 
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υποστήριξης με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα (σηπτικό σοκ), το παθογόνο (εάν 

απομονώθηκε), η διάρκεια νοσηλείας και ο θάνατος κατά τη νοσηλεία. 

Αποτελέσματα 

Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 117 νοσηλείες για σοβαρή λοίμωξη σε 

ασθενείς με ΡΑ: 66 ασθενών υπό bDMARD και 51 ασθενών της ομάδας ελέγχου, εκ των 

οποίων 33 (65%) δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε βιολογικό παράγοντα και 18 (35%) είχαν λάβει 

≥1 bDMARDs στο παρελθόν. Και στις δύο ομάδες η πλειοψηφία (76%) ήταν γυναίκες, 

ωστόσο οι ασθενείς υπό bDMARD ήταν νεότεροι σε ηλικία [70 (ΔΔ: 62-77) έτη] σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου [78 (68-82) έτη, p= 0.002]. Τα άλλα δημογραφικά, τα χαρακτηριστικά 

της νόσου και οι συννοσηρότητες δε διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων, εκτός από το 

μεγαλύτερο επιπολασμό δεύτερης ρευματολογικής διάγνωσης και προηγηθείσας 

νοσηλείας για λοίμωξη στους ασθενείς υπό bDMARD.  

Συνολικά, 14 ασθενείς (12%) απεβίωσαν κατά τη νοσηλεία. Η θνητότητα ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα ελέγχου  (19,6% των ασθενών) σε σχέση με την ομάδα 

bDMARDs (6%, p=0.025). Η επίπτωση της σήψης κατά το 1ο ή/και το 4ο 24ωρο νοσηλείας 

ήταν 47,9% συνολικά, οριακά μεγαλύτερη στην ομάδα ελέγχου (56.9%) έναντι της ομάδας 

bDMARDs (40,9%, p=0.087). Κατά τη σύγκριση υποομάδων ασθενών με βάση τον τύπο του 

bDMARD [αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor inhibitors – 

TNFi) σε σχέση με μη-TNFi] δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκβαση των 

ασθενών. Ωστόσο, στην υποομάδα των ασθενών ≥65 ετών, οι ασθενείς υπό TNFi είχαν τάση 

για μικρότερη επίπτωση σήψης και θνητότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς υπό μη-TNFi 

και την ομάδα ελέγχου.  

Σε ανάλυση receiver operating characteristic curve (ROC) για την πρόβλεψη θανάτου 

κατά τη νοσηλεία, η μεγαλύτερη ηλικία (p<0.001), το υψηλότερο SOFA score εισόδου 

(p<0.001), η ύπαρξη σηπτικής καταπληξίας στο 4ο 24ωρο νοσηλείας (p<0.001) και η μη 

χρήση TNFi (p=0.040), παρουσίαζαν την ισχυρότερη προβλεπτική ικανότητα. Ωστόσο, σε 

πολυπαραγοντική ανάλυση με λογιστική παλινδρόμηση μόνο η ηλικία συσχετίστηκε με τις 

εκβάσεις σήψης ή του θανάτου κατά τη νοσηλεία. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε υψηλή επίπτωση σήψης (47,9%) και θνητότητα 

(12%) σε ασθενείς με ΡΑ που νοσηλεύτηκαν για σοβαρή λοίμωξη. Η ηλικία είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που προβλέπει κακή έκβαση, ωστόσο οι ασθενείς που 
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λάμβαναν bDMARDs παρουσίασαν μικρότερη θνητότητα και μια τάση μειωμένης 

επίπτωσης σήψης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

ABSTRACT 
 
 

Background 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune inflammatory disease, the 

treatment of which includes conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs 

(csDMARDs) and biologic DMARDs (bDMARDs). RA is known to be associated with an 

increased risk of serious infections and the use of bDMARDs almost doubles this risk. Serious 

infections can lead to sepsis, a life-threatening condition manifested by organ failure caused 

by a dysregulated host response to a pathogen. Biologic agents target proinflammatory 

cytokines which mediate the inflammation cascade activated both in RA and sepsis. 

However, very few data exist regarding the incidence of sepsis in patients with a serious 

infection while on treatment with bDMARDs.  

Aims 

This study aimed to evaluate the outcomes of sepsis and death in RA patients having a 

serious infection and to compare these outcomes in patients on bDMARD treatment versus 

those not treated with bDMARDs. Secondary aims were the comparison of subgroups of 

patients treated with different bDMARD classes [Tumor necrosis factor inhibitor (TNFi) 

versus non-TNFi] and subgroups based on age (geriatric versus younger patients). 

Methods 

Single center retrospective analysis of adult RA patients registered in the University of 

Crete Rheumatology Clinic Registry (UCRCR), who were hospitalized for ≥1 serious infection 

between 2004-2020. Patients were assigned to “bDMARD group” if they were receiving 

bDMARDs at the time of serious infection or “Control group” if there was no bDMARD 

exposure at least 3 months before the serious infection. Demographics, RA characteristics 

and comorbidities were retrieved from UCRCR database, while details regarding 

hospitalization were sought in the patients’ electronic and paper files. Apart from the 

Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) criteria at admission and 76-92 hours of 

hospitalization, used to define the diagnosis of sepsis, the duration of hospitalization, the 
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pathogen responsible (if isolated), the criteria of septic shock and in-hospital mortality were 

also registered. 

Results 

A total of 117 hospitalizations for serious infection in RA patients were included; 66 in 

patients receiving bDMARDs and 51 in the control group (65% bDMARD-naive and 35% 

bDMARD-experienced). The majority of the patients (76%) were women in both groups, 

however patients on bDMARDs were younger than control patients [70 (IQR 62-77) and 78 

(IQR 68-82) years old respectively, p=0.002]. Other demographics, disease characteristics, 

disease activity at baseline and comorbidities did not differ between the two groups, except 

for a higher prevalence of a secondary rheumatologic diagnosis and of ≥1 previous 

hospitalization for infection in patients on bDMARDs. 

During hospitalization, 14 patients (12%) died. Mortality was significantly higher in the 

control group (19.6% of patients) compared to the bDMARD group (6%) (p=0.025). Sepsis 

criteria were fulfilled in 56 patients (47.9%) at admission and/or at 76-92 hours of 

hospitalization. Sepsis was marginally more frequent in the control group versus the 

bDMARD group (56.9% and 40.9% respectively, p=0.087).  In the subgroup analysis based on 

the type of bDMARD, no statistical difference was found for the outcomes of sepsis or death 

between patients on TNFi versus those on non-TNFi. However, in the subgroup of patients 

≥65 years old, there was a tendency for lower incidence of adverse outcomes in patients on 

TNFi compared to those on non-TNFi or the control group.     

 Receiver operating characteristic (ROC) analysis indicated older age (p<0.001), higher 

SOFA score at admission (p<0.001), septic shock at 76-92 hours (p<0.001) and non-exposure 

to TNFi (p=0.040) as predictors of in-hospital death. However, in multivariable logistic 

regression analysis, older age was the only significant predictor of sepsis and death during 

hospitalization. 

  

Conclusions 

In the present study we found a high incidence of sepsis (47.9%) and mortality (12%) 

in RA patients hospitalized for a serious infection. Older age is the most significant predictor 

of adverse outcomes, however, patients on bDMARD therapy showed lower mortality and a 

tendency for lower incidence of sepsis compared to the control group. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 

1.1.1. Επιδημιολογία, παθογένεση και διάγνωση 
 

H Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡA) είναι η συχνότερη χρόνια φλεγμονώδης αρθρίτιδα. 

Προσβάλλει περιφερικές αρθρώσεις και ενίοτε την αυχενική μοίρα του αξονικού σκελετού 

αλλά, κατά την διάρκεια της πορείας της, περίπου στους μισούς ασθενείς παρουσιάζονται 

εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Η προσβολή ζωτικών οργάνων σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη λειτουργικότητα λόγω της αρθρικής καταστροφής προσδίδουν αυξημένη 

νοσηρότητα και θνητότητα στην νόσο (1). 

Η αιτία της ΡΑ είναι άγνωστη. Υπάρχουν ενδείξεις γενετικής προδιάθεσης από μελέτες 

σε διδύμους με μεγαλύτερο κίνδυνο την ύπαρξη του αντιγόνου HLA DRB1 (2). Παράλληλα, 

διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες  όπως το κάπνισμα, η περιοδοντική νόσος και η 

έκθεση σε λοιμώξεις ενοχοποιούνται για την ενεργοποίηση της φλεγμονή στον αρθρικό 

υμένα (3). 

Η ΡΑ προσβάλλει περίπου 0.7% του πληθυσμού στην Ελλάδα (4). Είναι πιο συχνή στις 

γυναίκες, με αναλογία 2 προς 1 και έχει συχνότερα έναρξη στην 5η δεκαετία της ζωής. Ο 

σχετικός κίνδυνος προσβολής ανάμεσα στους απογόνους είναι τριπλάσιος από το γενικό 

πληθυσμό (5). Το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΡΑ είναι μειωμένο από 3 έως 10 

έτη ζωής, αν και μετά την χρήση των βιολογικών θεραπειών αυτό έχει βελτιωθεί (6). Μια 

από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στη ΡΑ αποτελούν οι 

σοβαρές λοιμώξεις (7). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης της ΡΑ που 

παρουσιάστηκαν το 2010. 

 

1.1.2. Εκτίμηση ενεργότητας νόσου 

Πρώιμη και επιθετική θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (disease- modifying 

anti-rheumatic drugs, DMARDs) ενδείκνυται για την επίτευξη ύφεσης της νόσου. Η έγκαιρη 

έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής, όπως και η συχνή τροποποίησή της σε περίπτωση  

αυξημένης ενεργότητας νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική για να εμποδιστεί η πρόοδος των 

διαβρώσεων στις αρθρώσεις και ο λειτουργικός περιορισμός του ασθενούς (8). Η 
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ενεργότητα της νόσου εκτιμάται  με δείκτες που συνδυάζουν υποκειμενικά συμπτώματα, 

κλινικές  

Πίνακας 1. Τα 2010 ACR/EULAR κριτήρια ταξινόμησης για RA. 

Πληθυσμός στόχος: Ασθενείς με τουλάχιστον μία άρθρωση με επιβεβαιωμένη 

υμενίτιδα (με οίδημα), η οποία δεν εξηγείται καλύτερα από άλλη νόσο. 

Αλγόριθμος που βασίζεται στην άθροιση βαθμών Α έως Δ,  βαθμός ≥ 6/10 είναι 

απαραίτητο για την οριστική διάγνωση ΡΑ. Ασθενείς με διαβρωτική ή μακροχρόνια 

νόσο ( ακόμη και ανενεργό στην παρούσα φάση) με τυπική ΡΑ σε συμβατό ιστορικό 

που πληρούν κριτήρια παλαιάς ταξινόμησης επίσης ταξινομούνται ως ΡΑ 

Κριτήρια ταξινόμησης Βαθμός 

    A. Συμμετοχή αρθρώσεων 

1 μεγάλη άρθρωση (όπως ώμος, αγκώνας, ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική) 

2-10 μεγάλες αρθρώσεις 

1-3 μικρές αρθρώσεις (με ή χωρίς συμμετοχή μεγάλων αρθρώσεων) 

4-10 μικρές αρθρώσεις (με ή χωρίς συμμετοχή μεγάλων αρθρώσεων) 

> 10 αρθρώσεις (με τουλάχιστον μία μικρή άρθρωση) 

 

0 

1 

2 

3 

5 

   B. Οροθετικότητα 

Αρνητικός ρευματοειδής παράγοντας (RF) και αρνητικά ACPA 

Χαμηλός τίτλος θετικού RF ή χαμηλός τίτλος ACPA  

Υψηλός τίτλος RF ή υψηλός τίτλος ACPA  

 

0 

2 

3 

   Γ. Δείκτες φλεγμονής 

Φυσιολογική  CRP και φυσιολογική ΤΚΕ 

Παθολογική CRP ή παθολογική ΤΚΕ 

 

0 

1 

   Δ. Διάρκεια συμπτωμάτων 

 <6 εβδομάδες 

 ≥ 6 εβδομάδες 

 

0 

1 

Aletaha, D., et al., 2010 RA classification criteria: an American College of 

Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum 

Dis, 2010. 69(9): p. 1580-8. 

 

 

 μετρήσεις και εργαστηριακά ευρήματα (9). Οι πιο διαδεδομένοι και έγκυροι δείκτες 

ενεργότητας νόσου, που χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο σε κλινικό, όσο και σε ερευνητικό 

επίπεδο είναι το Disease Activity Score βασισμένο στην ταχύτητα καθίζησης ερυθρών 

(DAS28-ESR), ή στη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (DAS28-CRP), η εκτίμηση του πόνου και η 

σφαιρική εκτίμηση της ενεργότητας νόσου από τον ασθενή σε οπτική αναλογική κλίμακα 

(Visual Analogue Score pain -VASpain- και Visual Analogue Scale global -VASglobal), η 

σφαιρική εκτίμηση της ενεργότητας από τον ιατρό (VAS physician) και οι δείκτες Simplified 

Disease Activity Index (SDAI) και Clinical Disease activity Index (CDAI) όπως παρουσιάζονται 
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στον Πίνακα 2. Στο Σχήμα 1 φαίνονται τα κριτήρια ανταπόκρισης της νόσου στη 

θεραπευτική αγωγή. 

 

Πίνακας  2.  Οι σημαντικότεροι δείκτες εκτίμησης ενεργότητας της ΡΑ, ο τρόπος 

υπολογισμού τους και τα όρια τιμών που καθορίζουν τα διαφορετικά επίπεδα 

ενεργότητας της νόσου. 

 

SDAI: Simplified disease activity index; CDAI: Clinical disease activity index; DAS: Disease activity 

score; PGA: patient global assessment; EGA: evaluator global assessment; GH: General health (equals 

to patient’s VAS global assessment); SJC: swollen joint count; TJC: tender JC (the number indicates the 

number of joints taken into account). Smolen, J.S., et al., Rheumatoid arthritis. Nat Rev Dis Primers, 

2018. 4: p. 18001. 

 

 

Σχήμα 1. European League Against Rheumatism (EULAR) κριτήρια ανταπόκρισης της 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας στη θεραπεία βάσει του δείκτη ενεργότητας DAS28. Hochberg, 

M.C. and A.J. Silman, Rheumatology;2011 
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1.1.3.  Θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
 

Οι  φαρμακευτικές επιλογές  για την αντιμετώπιση της ΡΑ έχουν επεκταθεί από τα 

παλαιότερα συνθετικά συμβατικά DMARDs (conventional synthetic DMARDs – csDMARDs)  

ώστε να περιλαμβάνουν πλέον και βιολογικές θεραπείες (biologic DMARDs – bDMARDs), 

αλλά και τα ακόμα νεότερα στοχευμένα  συνθετικά φάρμακα (targeted synthetic DMARDs - 

ts DMARDs) (10) όπως φαίνονται στον Πίνακα 3. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής εταιρίας Ρευματολογίας (European League 

Against Rheumatism – EULAR), η θεραπεία ξεκινάει με τα συμβατικά φάρμακα, συνήθως τη 

μεθοτρεξάτη, τα οποία συνδυάζονται με χαμηλή δόση κορτικοστεροειδών ως γέφυρα έως 

ότου τα συμβατικά φάρμακα πετύχουν ύφεση της νόσου (8). Άλλα csDMARDs, κυρίως η 

λεφλουνομίδη και η σουλφασαλαζίνη είναι εναλλακτικές επιλογές επί μη ανοχής ή 

αντένδειξης στην μεθοτρεξάτη ενώ η υδροξυχλωροκίνη χρησιμοποιείται μόνο σε ήπια νόσο 

(11). 

Εάν δεν επιτευχθεί χαμηλή ενεργότητα νόσου ή ύφεση με τα csDMARDs, ή σε 

αντένδειξη αυτών, χορηγούνται οι βιολογικοί παράγοντες, συχνά σε συνδυασμό με τα 

csDMARDs. Οι αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκου (Tumor Necrosis Factor 

inhibitors – TNFi) είναι η παλαιότερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ομάδα bDMARDs 

και περιλαμβάνει το infliximab, το etanercept, το adalimumab, το golimumab και το 

certolizumab pegol (12). Νεότεροι βιολογικοί παράγοντες που δεν είναι αναστολείς του TNF 

(non-TNFi: rituximab, abatacept, tocilizumab) μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης μόνοι 

τους ή σε συνδυασμούς εναλλακτικά των TNFi, όμως η θεραπεία με rituximab προτείνεται 

ως πρώτη γραμμή σε ιστορικό λεμφώματος ή απομυελινωτικής νόσου όπου οι TNFi  

αντενδείκνυνται (13). 

Επί επίτευξης ύφεσης ή χαμηλής ενεργότητας νόσου η μείωση δόσης ή η αύξηση των 

μεσοδιαστημάτων χορήγησής είναι μια λογική προσέγγιση όχι μόνο λόγω κόστους αλλά και 

για θέματα ασφάλειας. Οι TNFi είναι μακροχρόνια καλύτερα μελετημένοι παράγοντες σε 

σχέση με τους non-TNFi, κυρίως σε ό,τι αφορά στις σοβαρές λοιμώξεις (14). Τα δεδομένα 

ασφάλειας για τους bDMARDs δεν προέρχονται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι 

οποίες εφαρμόζονται σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς και για μικρό χρονικό διάστημα, 

αλλά έχουν εξαχθεί σχεδόν αποκλειστικά από μελέτες παρακολούθησης ασθενών της 
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καθημερινής κλινικής πράξης και από εθνικά αρχεία βιολογικών θεραπειών (Registries) 

(15). Από αυτές τις μελέτες αναγνωρίστηκε ως πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια η 

εμφάνιση σοβαρής λοίμωξης κατά τη χρήση τους, με συχνότητα ~4-5 περιστατικά/100 

ασθενείς/έτος (16).   

Πίνακας 3. Συμβατικά και στοχευμένα συνθετικά (μη-βιολογικά) τροποιητικά της 

νόσου φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΡΑ 

Όνομα Τύπος μορίου Δόση 
Κλινικά σημαντικές 

ανεπιθύμητες ενέργειες 

Συμβατικά συνθετικά φάρμακα (csDMARDs): 

Μεθοτρεξάτη 
μικρό χημικό 

μόριο, παράγωγο 

hippuric acid 

10-25 mg 

κάθε 

εβδομάδα p.o. 

Ναυτία, διάρροια, 

στοματίτιδα, κόπωση, 

αλωπεκία, διαταραχή 

ηπατικής βιοχημείας, 

μυελοκαταστολή, 

πνευμονίτιδα, τερατογένεση, 

αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης 

Λεφλουνομίδη 
μικρό χημικό 

μόριο (anilide) 

20 mg/ημέρα 

p.o.  

Ναυτία, διάρροια, εξάνθημα, 

αλωπεκία, διαταραχή 

ηπατικής βιοχημείας. 

Σουλφασαλαζίνη 

μικρό χημικό 

μόριο 

(aminobenzene-

sulphonamide) 

1-3 g/ημέρα 

p.o. 

Ναυτία, μετεωρισμός, 

εξάνθημα, ουδετεροπενία. 

Υδροξυχλωροκίν

η 

μικρό χημικό 

μόριο (4-

aminoquinoline) 

400 

mg/ημέρα p.o. 

Ναυτία, υπέρχρωση 

δέρματος, 

αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Κυκλοσπορίνη 

μικρό χημικό 

μόριο (cyclic 

peptide) 

50-250 

mg/ημέρα p.o. 

Υπερτρίχωση, υπέρταση, 

υπερπλασία ούλων, 

κεφαλαλγία, δυσλειτουργία 

νεφρών ήπατος, κατακράτηση 

καλίου, αυξημένος κίνδυνος 

λοίμωξης και λεμφώματος. 

Στοχευμένα συνθετικά ts DMARDs:   

Tofacitinib 

μικρό χημικό μόριο 

(Janus Kinase 

inhibitor) 

5 mg δύο 

φορές την 

ημέρα per os 

Αυξημένος κίνδυνος 

λοίμωξης, υπέρταση, 

μυελοκαταστολή, διαταραχή 

ηπατικής βιοχημείας, ίσως 

αυξημένος κίνδυνος 

ογκογένεσης, 

επανεργοποίηση 

https://en.wikipedia.org/wiki/4-aminoquinoline
https://en.wikipedia.org/wiki/4-aminoquinoline
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λανθάνουσας φυματίωσης. 

 

 

 

Ελληνικά εθνικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των TNFi σε ασθενείς με ΡΑ 

αναφέρουν έναν κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης παρόμοιο με τα διεθνή δεδομένα και 

χαμηλότερο με το adalimumab (OR 0.62) ή το etanercept (OR 0.39) σε σχέση με το 

infliximab. Στην ίδια μελέτη, ανεξάρτητοι παράγοντες (κατά την έναρξη της θεραπείας) 

πρόβλεψης σοβαρής λοίμωξης ήταν ο αριθμός αρθρώσεων που φλεγμαίνουν, η χρήση 

κορτικοειδών και η μεγαλύτερη ηλικία (17). 

 

 Σχήμα 2. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας για τη θεραπευτική 

προσέγγιση στη RA. Smolen, J.S., D. Aletaha, and I.B. McInnes, Rheumatoid arthritis. Lancet, 

2016. 388(10055): p. 2023-2038 
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1.2. Βιολογικοί παράγοντες  

 

1.2.1. Ορισμοί  

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι παράγωγα ζώντων οργανισμών ή περιέχουν τμήματα 

τους και προκύπτουν από την πρόοδο των επιστημών της μοριακής βιολογίας, της 

ανοσολογίας και της φαρμακολογίας. Παραδείγματα αποτελούν τα εμβόλια, τα παράγωγα 

αίματος και οι γονιδιακές θεραπείες (18,19). 

   Βιολογικοί παράγοντες που τροποποιούν την ενεργότητα σε φλεγμονώδεις 

αρθρίτιδες (bDMARDs) χρησιμοποιούνται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 όμως οι 

ενδείξεις χρήσης τους συνεχώς αυξάνονται και εκτός του πεδίου της Ρευματολογίας (20). Οι 

θεραπείες αυτές στοχεύουν με πιο ειδικό τρόπο τον καταρράκτη της φλεγμονής. Όμως το 

ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου, μη πλήρως κατανοητό, λειτουργεί σε πιο σύνθετο 

μικροπεριβάλλον αλληλεπιδράσεων με αποτέλεσμα ο αναμενόμενος μηχανισμός δράσης ή 

η ασφάλεια των φαρμάκων να διαφέρουν σε in vivo συνθήκες (21). Παρόλα αυτά ένας 

διαρκώς αυξανόμενος αριθμός βιολογικών θεραπειών επιβεβαιώνονται ως ασφαλή και 

αποτελεσματικά σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες ανθρώπινες μελέτες (RCTs) ενώ η 

αυξανόμενη χρήση τους αποδεικνύει διαχρονικά την ωφελιμότητά τους που ξεπερνά τις 

όποιες παρενέργειες μπορεί να παρουσιάσουν (22) και το υψηλό κόστος τους (23). 

    Η κλινική εμπειρία κατά τη χρήση των bDMARDs έχει αναδείξει διαφορετική 

αποτελεσματικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες όχι μόνο σε σχέση με προκλινικές 

τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά και μεταξύ της ίδιας κατηγορίας φαρμάκων (24–26). Έτσι η 

αποτυχία ενός TNFi παράγοντα δεν αποκλείει ότι κάποιος δεύτερος TNFi θα είναι 

αποτελεσματικός (27). Όμοια ανεπιθύμητες ενέργειες ενός μπορεί να μην εμφανιστούν με 

κάποιο δεύτερο (28). Ενίοτε η αποτυχία της θεραπείας είναι χρονο-εξαρτώμενη (29). Γίνεται 

φανερό επομένως ότι η συνεχής επιδημιολογική μελέτη και φαρμακολογική έρευνα στις 

βιολογικές θεραπείες είναι επιβεβλημένη (30). 
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1.2.2. Μηχανισμοί δράσης βιολογικών παραγόντων 

Σήμερα  πάνω από 10 βιολογικοί παράγοντες έχουν εγκριθεί για κλινική χρήση και 

στοχεύουν σε διάφορα σημεία κλειδιά του καταρράκτη της φλεγμονής (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3. Μηχανισμός δράσης βιολογικών παραγόντων σε RA. 

 

APC: antigen-presenting cell; BCR: B cell receptor; CD: cluster of differentiation; CD40L: CD40 

ligand; GM-CSF: granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MHC: major histocompatibility 

complex; RANKL: receptor activator of nuclear factor-κΒ ligand; TCR: T cell receptor; TFH: T follicular 

helper cell; TH: T helper cell. Smolen, J.S., et al., Rheumatoid arthritis. Nat Rev Dis Primers, 2018. 4: p. 

18001. 

 

1.2.2.1. Αναστολή απελευθέρωσης κυτταροκινών 

Οι κυτταροκίνες είναι ο πρώτος και κυριότερος στόχος των θεραπειών με bDMARDs 

μιας και οι προφλεγμονώδεις κυττοκίνες (κυρίως οι ιντερλευκίνες IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, IL-

17 και ο TNF) πρωταγωνιστούν στην παθοφυσιολογία της καταστροφής ιστών και οργάνων 

του ανθρώπου. 
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1.2.2.2. Αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF)  

Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF) συντίθεται ως μια πρωτεΐνη συνδεδεμένη σε 

μεμβράνη και απελευθερώνεται με ενζυμική δράση (TNF convertase). Ως αποτέλεσμα 

υπάρχει σε δύο μορφές, ελεύθερη (sTNF) και συνδεδεμένη σε μεμβράνη (mTNF), 

αμφότερες δραστικές. Υποδοχείς TNFR1 και TNFR2 εκφράζονται σε διάφορα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος και στο ενδοθήλιο και η ενεργοποίηση τους αρχίζει μέσω των 

NF-kB και ΜΑΡ κινασών με την γονιδιακή έκφραση προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών 

(κυρίως IL-1, IL-6, IL-8). Οι κυττοκίνες ακολούθως ενεργοποιούν Τ  κύτταρα, ενισχύουν την 

αγγειογένεση στο ενδοθήλιο, απελευθερώνουν μεταλλοπρωτεϊνάσες και τελικά οδηγούν σε 

καταστροφή ιστών  όπως  στο έντερο, το οστό και τον αρθρικό υμένα (31). 

Πέντε βιολογικές θεραπείες με αναστολείς του TNF (TNFi) έχουν εγκριθεί (Πίνακας 4 

και Σχήμα 4). Οι τέσσερις είναι μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs): ένα χιμαιρικό ανθρώπινο 

/επίμυος (infliximab), δύο ανθρώπινα αντισώματα παραγόμενα με τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA (adalimumab και golimumab) και ένα Fab τμήμα ανθρώπινου 

αντισώματος σε βάση polyethylene glycol (PEG) (certolizumab). Ο πέμπτος TNFi παράγοντας 

(etanercept) είναι μια πρωτεΐνη σύντηξης ανάμεσα σε δύο εξωκυττάρια κλάσματα 

υποδοχέων TNFR2 και ενός Fc τμήματος IgG1. 

Αν και ο στόχος και των πέντε TNFi είναι κοινός, υπάρχουν διαφορές στον μηχανισμό 

δράσης, στην ειδικότητα του επιτόπου τους, στην φαρμακοκινητική τους και στην ανάπτυξη 

εξουδετερωτικών αντισωμάτων μέσω διασταυρούμενης αντίδρασης (32,33).  Έτσι εξηγείται 

η μη δράση του etanercept σε φλεγμονώδεις εντεροπάθειες ή το γεγονός ότι η αστοχία 

θεραπείας με έναν TNFi συχνά διορθώνεται με αλλαγή σε έναν άλλο. Η ανοσογονικότητα 

επίσης διαφέρει μεταξύ τους, με το χιμαιρικό infliximab να επάγει πιο συχνά αντισώματα 

εναντίον του σε σχέση με τα ανθρώπινα (34). 

 

Σχήμα 4. Δομή των 5 TNFis. Thalayasingam, N. and J.D. Isaacs, Anti-TNF therapy. Best 

Pract Res Clin Rheumatol, 2011. 25(4): p. 549-6 
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1.2.2.3. Αναστολείς ιντερλευκινών 

Η IL-6 συμμετέχει στην ενεργοποίηση των B και των T κυττάρων, τη διέγερση κυττάρων 

του αρθρικού υμένα, την ωρίμανση των οστεοκλαστών, την αγγειογένεση, και την 

παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης (35). Το tocilizumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό 

αντίσωμα που στοχεύει τόσο τον υποδοχέα της IL -6 που δεσμεύεται στη μεμβράνη όσο τον 

διαλυτό (36). 

Η IL-1 επίσης εμπλέκεται στην φλεγμονή και ο ανταγωνιστής της (anakinra) 

χρησιμοποιήθηκε με μέτρια αποτελέσματα στην RA. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως στην  

νόσο του Still (37). 

Ο άξονας IL-23/ IL-17 έχει ιδίως μελετηθεί στην παθογένεση της σπονδυλαρθρίτιδας. Η 

IL-23 διεγείρει Th-17 βοηθητικά κύτταρα να παράγουν IL-17 που αποτελεί ρυθμιστή 

χημειοκινών προσφέροντας προστατευτικό ρόλο στην άμυνα βλεννογόνων έναντι 

βακτηρίων και μυκήτων αλλά και στην φλεγμονή και καταστροφή αρθρικού υμένα. Ο 

βιολογικός παράγοντας secukinumab σχεδιάστηκε να δράσει έναντι της IL-17 ενώ το  

ustekinumab μονοκλωνικό στοχεύει την κοινή υποομάδας IL-23, IL-12 (38). 

 

1.2.2.4. Αποκλεισμός της συν-διέγερσης των Τ κυττάρων 

Τα Τ κύτταρα διεγείρουν Β κύτταρα και μακροφάγα τόσο με διαλυτούς μεσολαβητές 

όσο και με αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Μονοκλωνικά αντισώματα όπως το abatacept που 

στοχεύουν αντιγόνα στην επιφάνεια των Τ κυττάρων και συγκεκριμένα την CTLA-4 

(Cytotoxic T Lymphocytes Associated protein) μπλοκάρουν τη διέγερση ενός απαραίτητου 
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σήματος από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, το οποίο έχει κομβικό ρόλο στην 

ενεργοποίηση των Τ κυττάρων (39). 

 

1.2.2.5. Μείωση Β κυττάρων 

Τα Β κύτταρα εμπλέκονται στην παραγωγή αντισωμάτων, χημειοκινών αλλά και 

λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Το rituximab, χιμαιρικό anti-CD20 

μονοκλωνικό αντίσωμα εξαντλεί τα CD20 θετικά Β κύτταρα ρυθμίζοντας σημαντικά την 

χημική και κυτταρική ανοσία. Χρησιμοποιείται κλινικά σε μεγάλο εύρος παθήσεων όπως 

αιματολογικές κακοήθειες αλλά και αυτοάνοσες παθήσεις όπου η αναστολή σειράς Β 

κυττάρων είναι σημαντική (40). 

 

1.2.3. Ασφάλεια βιολογικών παραγόντων 

Οι ενδείξεις, οι δόσεις και οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των βιολογικών 

παραγόντων φαίνονται στους Πίνακες 4 και 5. Συνολικά οι βιολογικές θεραπείες είναι καλά 

ανεκτές (41). Ο πρωταρχικός κίνδυνος είναι οι σοβαρές λοιμώξεις με συχνότητα 4-5 

περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμό ανά έτος (42). Τα δεδομένα από εθνικά αρχεία 

καταγραφής δείχνουν ένα χρόνο-εξαρτώμενο κίνδυνο κυρίως στο πρώτο έτος θεραπείας 

(16,42). Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης (15) 

όμως σε μικρές μελέτες αναδεικνύεται ένας μικρότερος κίνδυνος επίπτωσης σήψης και 

θνητότητας επί χρήσης bDMARDs (43,44). Οι θεραπείες με TNFi ελλοχεύουν σοβαρό 

κίνδυνο για αναζωπύρωση ενδοκυττάριων μικροβίων όπως η φυματίωση και η 

λεϊσμανίαση. Ο κίνδυνος όμως αυτός ελαττώνεται σημαντικά με προληπτικό έλεγχο και 

θεραπεία της λανθάνουσας μορφής της νόσου (45). Οι υπόλοιπες ανεπιθύμητες ενέργειες -

πιο σπάνιες- παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 



31 
 

Πίνακας 4. Βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην Ρευματολογία. Hellenic registry of Biologic Therapies: Manual of biologic 

agents use -2016 update 

Τάξη Ουσία Μοριακός τύπος Οδός και δόση Ενδείξεις Τύπος ένδειξης 

TNF 

inhibitors Infliximab 
Chimeric monoclonal Ab 

against TNF 

iv infusion 3-5mg/kg iv every 4-8 

weeks after loading at 0, 2, 6, 8 wks 

-RA :all agents 

-PsA : all agents 

-Radiographic 

axSpA: all agents 

-Non-radiographic 

axSpA: 

 ETA, ADA, GOL, 

CERT 

-Peripheral SpA: 

all agents 

-JIA: ADA, ETA 

-1st-line bDMARD 

 

-As monotherapy or in 

combination with 

csDMARDs (usually MTX, 

LEF, SSZ) 

[Infliximab & 

Certolizumab: always in 

combination with 

csDMARD] 

Etanercept 

Fusion protein of soluble 

TNF receptor with Fc IgG 

fragment 

50 mg/ week sc. 

Adalimumab 
Human recombinant 

monoclonal Ab against TNF 
40mg/15 days sc. 

Certolizumab 

pegol 

F(ab’) fragment of 

humanized monoclonal Ab 

against TNF, bound to 

polyethylene glycol 

Initially sc 400 mg at weeks 0, 2, 4 

and then 200mg /15 days sc. 

Golimumab 
Human monoclonal 

antibody against TNF 

Patients < 100 kg 50 mg/ month sc.  

Patients > 100 kg, 100 mg/ month sc. 

Interleukin 

1 receptor 

inhibitors 

 

Anakinra 
Recombinant human IL-1 

receptor antagonist 

sc 100mg/day 

 

-RA -JIA 

-Adult onset Still’s 

disease -CAPS 

-1st-line bDMARD 

-Monotherapy/ with 

csDMARDs 

Interleukin 

6 receptor 

inhibitor 

Tocilizumab 
Humanized monoclonal Ab 

against IL-6 receptor 

iv 8mg/kg /4 weeks 

or 

s.c. 162 mg/week 

-RA 

 

-SOJIA 

-As 1st/ 2nd-line bDMARD 

-Monotherapy or with 

MTX 

INF: Infliximab; ETA: Etanercept; ADA: Adalimumab; CERT: Certolizumab pegol; Ab: Antibody; RA: Rheumatoid arthritis; PsA: Psoriatic arthritis; SpA: 

spondyloarthritis; axSpA: axial SpA; JIA: Juvenile Idiopathic arthritis; CAPS: Cryopyrine-associated periodic syndrome; MTX: Methotrexate; LEF: 

Leflunomide; SSZ: Sulphasalazine 
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Πίνακας  4 συνέχεια 

Τάξη Ουσία Μοριακός τύπος Οδός και δόση Ενδείξεις Τύπος ένδειξης 

Interleukin 

12/23 

inhibitor 

Ustekinumab Monoclonal Ab 

against the p-40 

subunit of IL-12 and 

IL-23 

s.c.  ≤100 kg: 45 mg  

> 100 kg : 90 mg  

at 0 and 4 weeks and then 

every 12 weeks 

-PsA 

 

-Peripheral SpA 

-2nd-line after TNFi 

-As monotherapy or in 

combination with csDMARDs 

 

Interleukin 

17 inhibitor 

Secukinumab  Human monoclonal 

antibody against IL-

17A 

150-300 mg/week sac. for 

the first 5 doses and then 

150-300 mg/month 

-PsA 

-Radiographic axSpA 

-Peripheral SpA 

-2nd-line after TNFi 

-As monotherapy or in 

combination with csDMARDs 

T cell co-

stimulation 

blockers 

Abatacept  Fusion protein of 

extracellular domain 

of CTLA4 receptor 

with Fc region of 

IgG1  

iv 750-1000mg /4 weeks 

after loading at 0, 2, 4 wks 

or 

125 mg/week sc. 

-RA 

 

-JIA 

 

- As initial or 2nd-line bDMARD 

in moderate-severe RA 

-As monotherapy or in 

combination with MTX 

Antibodies 

against B 

cells 

  

Rituximab Chimeric monoclonal 

Ab against CD20 

surface protein of B 

cells (depletes B 

cells) 

2000 mg iv. (in 2 infusions 

given 15 days apart) every 

6 months 

-RA 

-GPA (Wegener’s) 

-MPA 

-SLE (off-label) 

-Polymyositis-

dermatomyositis(off-label) 

-Moderate-severe ΡΑ  

–Not as initial bDMARD except 

if other bDMARDs 

contraindicated (e.g. cancer) 

-As monotherapy or in 

combination with MTX  

Belimumab  Human mAb against 

BlyS (inhibits B cells) 

10mg/kg/4 weeks 

 

SLE  

TNFi: Tumor necrosis factor inhibitor; IL: interleukin; Ab: Antibody; CTLA4: Cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4; RA: Rheumatoid 

arthritis; PsA: Psoriatic arthritis; SpA: spondyloarthritis; axSpA: axial SpA; JIA: Juvenile Idiopathic arthritis; SOJIA: systemic JIA; bDMARD: 

biologic disease modifying anti-rheumatic drug; csDMARD: conventional synthetic DMARDS; MTX: Methotrexate; GPA: Granulomatosis with 

polyangiitis, MPA: Microscopic polyangitis; SLE: Systemic lupus erythematosus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Granulomatosis_with_polyangiitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Granulomatosis_with_polyangiitis
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Πίνακας 5. Βιολογικοί παράγοντες σε φλεγμονώδεις αρθρίτιδες: αντενδείξεις και σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Hellenic registry of 

Biologic Therapies: Manual of biologic agents use -2016 update 

Τάξη/Ουσία Αντενδείξεις Κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

TNF 

inhibitors 

 Ενεργό λοίμωξη 

     - Σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη (σηπτική αρθρίτιδα, 

λοίμωξη προσθετικής άρθρωσης, οστεομυελίτιδα, 

σήψη) 

     - Ευκαιριακές λοιμώξεις 

     - Συστηματική μυκητίαση 

     - Λοίμωξη ενδοκυττάριων παθογόνων(herpesvirus, 

listeria) 

    - Φυματίωση 

 Σοβαρή ηπατική νοσος (κίρρωση, προχωρημένη 

ίνωση) που οφείλεται σε HBV, HCV, αλκοολισμό 

 Λεμφουπερπλαστική νόσος τα τελευταία 5 έτη 

 Νεόπλασμα συμπαγούς οργάνου τα τελευταία 5 

έτη εξαίρεση βασικοκυτταρικό δέρματος. 

 Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (στάδιο NYHA III 

or IV) 

 Απομυελινωτική νόσος 

 Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια 

 Συχνές (>10%) 

◦ Αντίδραση έγχυσης, υπέρευαισθησία 

◦ Επαγωγή αυτοαντισωμάτων ιδίως ΑΝΑ και σπάνια φαρμακευτικό 

λύκο(<1%)  

◦ Αναιμία , ουδετεροπενία, θρομβοπενίαAnemia 

◦ Ανοσογονικότητα: αντισώματα ιδίως έναντι infliximab&adalimumab, 

σχετιζόμενα με μειωμένη ανταπόκριση και αντιδράσεις έγχυσης. 

 Σπάνιες (<3%) 

◦ Ηπατικές διαταραχές 

◦ Επανενεργοποίηση Ηπατίτιδας Β (σε χρόνια ή λανθάνουσα 

κατάσταση του ιού) 

◦ Αυξημένος κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης(legionella, listeria, 

Aspergillus, blastomyces, candida, coccidiomyces, histoplasma, 

pneumocystis jiroveci), αναζωπύρωσης φυματίωσης 

◦ Οπτική νευρίτιδα και άλλες απομυελινωτική νόσος(πολλαπλή 

σκλήρυνση, G. Barré) 

◦ Ψωριασόμορφα εξανθήματα 
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Πίνακας  5 (συνέχεια). Βιολογικοί παράγοντες αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες 

Τάξη/Ουσία Αντενδείξεις Κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

IL-6 inhibitor 

(Tocilizumab) 

 Οξεία ηπατική νόσος 

 Ουδετεροπενία(<2000/ mm3) 

 Θρομβοπενία(<100,000/ mm3) 

 Σοβαρή βακτηριακή ή ευκαιριακή λοίμωξη 

 Οικογενής δυσλιπιδαιμία 

 Συχνές (>10%) 

◦ Διαταραχή ηπατικών ενζύμων 

◦ Ουδετεροπενία  

 Σπάνιες (<3%) 

◦ Θρομβοπενία 

◦ Αύξηση χοληστερόλης 

◦ εξανθήματα/αντίδραση έγχυσης 

◦ Αναφυλαξία, αντίδραση υπερευαισθησίας 

◦ Αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης (βακτήρια ,ιοί, 

ευκαιριακές,φυματίωση) 

B-cell 

depleting 

agents 

(Rituximab) 

 Σοβαρή ενεργό βακτηριακή/ευκαιριακή λοίμωξη 

 Σοβαρή ηπατική νόσος 

 Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 

 Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια 

 

 

 Συχνές (>5%) 

◦ Αντίδραση έγχυσης 

◦ Ουδετεροπενία 

◦ Αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης 

◦ Αναζωπύρωση χρόνιας  HBV  

 Σπάνιες(<1%)  

◦ Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια ιδίως σε 

ασθενείς με λύκο 

T-cell 

costimulation 

inhibitors 

(Abatacept) 

 Σοβαρή ενεργό βακτηριακή/ευκαιριακή λοίμωξη 

 Υπερευαισθησία στο φάρμακο 

 Χρόνια αναπνευστική νόσος 

 Συν-χορήγηση με αναστολείς TNFi 

 

 Σπάνιες(<5%) 

◦ Αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης 

◦ Αντιδράσεις έγχυσης 

◦ υπέρταση 

◦ εξάνθημα 
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1.3.  Σήψη 
 

1.3.1. Ορισμοί 
 

Με  τον όρο σήψη αναφερόμαστε σε μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση η οποία 

προκύπτει όταν η απάντηση του οργανισμού σε μία λοίμωξη καταλήγει να βλάπτει τους 

ίδιους του τους ιστούς. Ο ασθενής μπορεί να οδηγηθεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια έως 

και θάνατο. Η γρήγορη αναγνώριση και αντιμετώπιση του σηπτικού ασθενούς είναι 

καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση του (46). 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των 

νοσηλευόμενων ασθενών με σήψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιοι από τους λόγους οι 

οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την αύξηση είναι η γήρανση του πληθυσμού με την πάροδο 

των ετών, η ανοσοκαταστολή (αυτοάνοσα νοσήματα, νεοπλασίες, ανοσοκατασταλτική 

φαρμακευτική αγωγή) καθώς και η ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροοργανισμών λόγω της 

ανεξέλεγκτης χρήσης αντιβιοτικών τις τελευταίες δεκαετίες (47). Περισσότεροι σηπτικοί 

ασθενείς παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω και της μεγαλύτερης 

επίπτωσης λοιμώξεων αναπνευστικού. Από μελέτες έχει φανεί ότι οι πιο συχνά 

απαντώμενοι μικροοργανισμοί είναι τα βακτήρια – Gram (+) κόκκοι, Gram (-) βακτηρίδια - 

και σε μικρότερο ποσοστό ακολουθούν οι μυκητιασικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις από 

ευκαιριακά παθογόνα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Είναι σημαντικό το γεγονός πως 

στο 50% των σηπτικών ασθενών συνήθως δεν ταυτοποιείται το υπεύθυνο παθογόνο παρά 

την λήψη των απαιτούμενων καλλιεργειών (46). 

Για τη γρήγορη αναγνώριση σηπτικών ασθενών που είναι υψηλού κινδύνου και δεν 

νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας χρησιμοποιείται σήμερα η βαθμολόγηση 

quick-SOFA (qSOFA). Ασθενείς με λοίμωξη που συγκεντρώνουν score ≥2 έχουν αυξημένη 

πιθανότητα να έχουν σήψη και χρειάζονται άμεση κλινική εκτίμηση στο τμήμα διαλογής 

(triage) (48). Τα κριτήρια του qSOFA είναι τα εξής: 

1. Αναπνευστική συχνότητα: ≥22 αναπνοές/λεπτό 

2. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

3. Συστολική αρτηριακή πίεση ≤100 mmHg 

Για τον ορισμό της σήψης χρησιμοποιείται  το σκορ βαρύτητας SOFA (Sequential 

Organ Failure Assessment). Τα κριτήρια αυτά αναπτύχθηκαν αρχικά με στόχο την εκτίμηση 

του βαθμού ανεπάρκειας των διαφόρων οργάνων και κατ’ επέκταση της θνητότητας στους 

ασθενείς με σήψη που νοσηλεύονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Πίνακας 6).  
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Πίνακας 6. Το σκορ κλινικής βαρύτητας SOFA 

SOFA SCORE 0 1 2 3 4 

PaO2/FiO2 >400 301-400 <300 <200 <100 

Αιμοπετάλια >150.000 101-150.000 51-100.000 21-50.000 <20.000 

Ολική 

χολερυθρίνη 

(mg/dL) 

<1.2 1.2 - 1.9 2 - 5.9 6 - 11.9 >12 

Αρτηριακή 

Πίεση 

ΜΑΠ > 

70 

mmHg 

MAΠ < 70 

mmHg 

Ντοπαμίνη 

≤5mcg/kg/m

in 

Ντοπαμίνη 

>5mcg/kg/min, 

επινεφρίνη 

≤0,1mcg/kg/min 

ή 

νορεπινεφρίνη 

≤0,1 

mcg/kg/min 

Ντοπαμίνη 

>15mcg/kg/min, 

επινεφρίνη 

>0,1mcg/kg/min 

ή νορεπινεφρίνη 

>0,1 mcg/kg/min 

GCS score 15 13-14 10-12 6-9 <6 

Κρεατινίνη 

(mg/dL) 

<1.2 1.2-1.9 2-3.4 3.5-4.9 >5 

 

Οι ασθενείς κατατάσσονται στη συνέχεια σε χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου 

με βάση το σκορ που συμπληρώνουν λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις υποκείμενες 

παραμέτρους οι οποίες είναι: 

1. Αναπνευστικό σύστημα: Χρησιμοποιείται ο λόγος της μετρούμενης αρτηριακής 

πίεσης Οξυγόνου προς τη συγκέντρωση του εισπνεόμενου οξυγόνου (PaO2/FiO2) 

2. Καρδιοαγγειακό σύστημα: Υπολογίζει τη συγκέντρωση των αγγειοσυσπαστικών 

ουσιών που απαιτούνται για να μην παρατηρηθεί υπόταση 

3. Ήπαρ: Συγκέντρωση ολικής χολερυθρίνης 

4. Σύστημα πήξης: Συγκέντρωση αιμοπεταλίων 

5. Νευρολογικό σύστημα: Επίπεδο συνείδησης του ασθενούς σύμφωνα με τη κλίμακα 

Γλασκόβης (GCS score) 

6. Νεφρά: Τιμή κρεατινίνης ορού ή ημερήσια διούρηση του ασθενούς 

 

Οι πιο πάνω παράμετροι υπολογίζονται 24 ώρες μετά την εισαγωγή ασθενή στη ΜΕΘ 

και στη συνέχεια ανά 48 ώρες. Κάθε σύστημα παίρνει τιμές από 0 (φυσιολογικό) έως 4 

(υψηλότερος βαθμός ανεπάρκειας/δυσλειτουργίας). Το SOFA score κυμαίνεται από 0 έως 

24. Ένα σκορ ≥2 σε ασθενή με λοίμωξη θέτει τη διάγνωση της σήψης. Η βαρύτερη μορφή 

της σήψης είναι η σηπτική καταπληξία (septic shock) που χαρακτηρίζεται από σοβαρές 
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κυκλοφορικές, κυτταρικές, και μεταβολικές διαταραχές και αυξημένη θνητότητα (>40%). Τη 

διάγνωσή της θέτουν η ανάγκη χορήγησης αγγειοδραστικών ουσιών για την επίτευξη ΜΑΠ 

≥ 65 mmHg και η αυξημένη τιμή γαλακτικού >2 mmol/L.  

Όσο υψηλότερο είναι το σκορ τόσο υψηλότερο το ποσοστό θνητότητας. Είναι 

σημαντικό να ειπωθεί πως τα κριτήρια SOFA δεν διαγιγνώσκουν τη σήψη αλλά βοηθούν 

στην εντόπιση των ασθενών που είναι υψηλού κινδύνου να πεθάνουν λόγω 

σήψης/σηπτικής καταπληξίας (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Το σκορ κλινικής βαρύτητας SOFA 

Μέγιστο SOFA SCORE Θνησιμότητα 

0-6 <10% 

7-9 15-20% 

10-12 40-50% 

13-14 50-60% 

15 >80% 

16-24 >90% 

 

 

Αύξηση ή μη διαφοροποίηση του σκορ μετά από 48-96 ώρες νοσηλείας του ασθενούς 

έχει συσχετισθεί με υψηλότερη θνητότητα συγκριτικά με ασθενείς που παρουσιάζουν 

μειούμενο σκορ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (Πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8. Συσχέτιση της μεταβολής του SOFA SCORE με τη θνητότητα 

Διαφοροποίηση του SOFA SCORE μετά 

από 48-96 ώρες νοσηλείας 

Θνητότητα 

Αύξηση >50% 

Μη αλλαγή 27-35% 

Μείωση <27% 

 



38 
 

1.3.2. Παθοφυσιολογία σήψης 

 

Η φυσιολογική αντίδραση ενός ξενιστή σε ένα παθογόνο μικρόβιο είναι μια 

περίπλοκη διαδικασία που εντοπίζει και περιορίζει την λοίμωξη ενώ επίσης επάγει την 

επιδιόρθωση του προσβεβλημένου ιστού. Περιλαμβάνει την ενεργοποίηση φαγοκυττάρων 

καθώς και φλεγμονωδών και προ φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η σήψη παρατηρείται όταν 

η αντίδραση του ξενιστή στη λοίμωξη γενικεύεται και περιλαμβάνει ιστούς μακριά από το 

αρχικό σημείο της λοίμωξης (49). 

 

1.3.2.1. Φυσιολογική αντίδραση του ξενιστή σε μία λοίμωξη 

 

Η αντίδραση του ξενιστή σε μία λοίμωξη φυσιολογικά επάγεται από κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα μακροφάγα, τα οποία αναγνωρίζουν και συνδέονται 

με αντιγόνα του μικροοργανισμού. Αυτό συμβαίνει με τους εξής μηχανισμούς: 

1. Αντιγόνο-υποδοχείς (PRRs) στην επιφάνεια των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος αναγνωρίζουν και συνδέονται με αντιγόνα (PAMPs) στην επιφάνεια των 

μικροοργανισμών. Υπάρχουν 3 κατηγορίες PRRs: toll-like-receptors (TLRs), nucleotide 

– oligomerization domain (NOD) leucine-rich repeat proteins, retinoic-acid-inducible 

gene I (RIG-I)-like helicases (πχ η πεπτιδογλυκάνη των Gram(+) βακτηρίων συνδέεται 

με τον TLR2). 

 

2. Οι PRRs μπορούν ακόμα να αναγνωρίζουν ενδοκυττάρια επικίνδυνα αντιγόνα τα 

οποία αποκαλούνται αλαρμίνες ή danger-associated molecular patterns (DAMPs) και 

απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους διαδικασίας. Τα DAMPs 

είναι πυρηνικές, κυτταροπλασματικές ή μιτοχονδριακές δομές, οι οποίες προκαλούν 

νέες λειτουργίες με την απελευθέρωση τους στο εξωκυττάριο περιβάλλον. 

Παραδείγματα αποτελούν οι: high mobility group box-1 protein HMGB1, S100 

proteins, heat shock proteins, mitochondrial DNA, ATP. 

 

3. Άλλοι υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που 

αναγνωρίζουν και συνδέονται σε αντιγόνα του μικροβίου όπως : triggering receptor 

expressed on myeloid cell (TREM-1), myeloid DAP12-associating lectin (MDL-1). 
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Η σύνδεση των υποδοχέων επιφανείας των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος σε αντιγόνα του μικροβίου έχει τις παρακάτω επιπτώσεις: 

1. Η σύνδεση των TLRs έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του κυτταροπλασματικού 

πυρηνικού παράγοντα – kb (NF-kb) ο οποίος μετακινείται από το κυτταρόπλασμα 

στον πυρήνα και προκαλεί την ενεργοποίηση γονιδίων που συμμετέχουν στη 

φλεγμονώδη αντίδραση του ξενιστή όπως οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (TNFa, 

IL-1, ICAM-1, VCAM-1, νιτρικό οξύ) 

 

2. Τα πολυμορφοπύρηνα (PMNs) ενεργοποιούνται και συνδέονται στο αγγειακό 

ενδοθήλιο προκειμένου να φτάσουν στην περιοχή της λοίμωξης. Η απελευθέρωση 

χημειομεσολαβητών από τα πολυμορφοπύρηνα στην περιοχή της λοίμωξης 

ευθύνεται για τα σημεία τοπικής φλεγμονής όπως η ερυθρότητα και η θερμότητα 

λόγω της τοπικής αγγειοδιαστολής. 

 
 

Η διαδικασία επάγεται από φλεγμονώδεις κυτταροκίνες που παράγονται από τα 

μακροφάγα μετά την ενεργοποίηση τους από τους μικροοργανισμούς: 

α. Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως ο TNFa και η Ιντερλευκίνη-1 (IL-1) 

προκαλούν τη συσσώρευση και ενεργοποίηση περισσότερων πολυμορφοπύρηνων και 

μακροφάγων ενώ επίσης ευθύνονται για μία πληθώρα επιδράσεων όπως: εμπύρετο, 

υπόταση, λευκοκυττάρωση, επαγωγή της IL-6 και IL-8, ενεργοποίηση ινωδολυτικού 

μηχανισμού και μηχανισμού πήξης, αύξηση της ενδοθηλιακής διαπερατότητας, 

γλυκονεογένεση, λιπόλυση, αποκοκκίωση ουδετεροφίλων και αντιγονοπαρουσίαση. 

β. Αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες οι οποίες αναστέλλουν την παραγωγή TNFa και IL-

1 με αποτέλεσμα την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις 

όμως όπως στην IL-10 και IL-6 μπορεί να παρατηρηθεί ενεργοποίηση των Β κυττάρων και 

κατά συνέπεια των Τ κυτταροτοξικών κυττάρων.  

Η ισορροπία μεταξύ προ φλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών ρυθμίζει 

την όλη φλεγμονώδη διαδικασία με συνέπεια την καταστροφή των μικροοργανισμών και 

την αποκατάσταση του τραυματισμένου ιστού (50). 
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1.3.2.2. Η παθογένεια της σήψης 

 

Η σήψη προκαλείται όταν η απελευθέρωση προ φλεγμονωδών κυτταροκινών λόγω 

μίας λοίμωξης, υπερβαίνει τα τοπικά όρια της λοίμωξης με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

μία γενικευμένη αντίδραση. Τα αίτια δεν είναι γνωστά όμως φαίνεται ότι είναι 

πολυπαραγοντικά και περιλαμβάνουν επιδράσεις των μικροοργανισμών και των προϊόντων 

τους, απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων προ φλεγμονωδών κυτταροκινών και 

ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Παράλληλα, γονιδιακές μελέτες έχουν δείξει ότι 

συγκεκριμένοι φαινότυποι ασθενών είναι γενετικά προδιαθετημένοι στην ανάπτυξη σήψης 

(51). 

Μικροοργανισμοί: Συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος (ενδοτοξίνη, 

πεπτιδογλυκάνη, λιποτειχοϊκό οξύ) και προϊόντα των βακτηρίων όπως (η σταφυλοκοκκική 

εντεροτοξίνη Β, toxic shock syndrome toxin-1, Pseudomonas exotoxin A, πρωτεΐνη Μ του 

γκρουπ Α αιμολυτικού στρεπτόκοκκου) μπορεί να επάγουν την πρόοδο μίας τοπικής 

λοίμωξης σε γενικευμένη και σε σήψη. Η ενδοτοξίνη ανιχνεύεται στο αίμα σηπτικών 

ασθενών και η συγκέντρωση της σχετίζεται με την ανάπτυξη σηπτικής καταπληξίας και 

πολυοργανικής ανεπάρκειας. Επιπρόσθετα παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση του 

συμπληρώματος και του μηχανισμού πήξης με συνέπεια μικροαγγγειακές θρομβώσεις.  

Περίσσεια προ φλεγμονωδών κυτταροκινών: Μεγάλες ποσότητες προ 

φλεγμονωδών κυτταροκινών (TNFa, IL-1) απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος 

σε σηπτικούς ασθενείς οδηγώντας σε εξέλιξη της τοπικής λοίμωξης σε γενικευμένη λοίμωξη 

και σήψη.  

Ενεργοποίηση του συμπληρώματος: H υπερενεργοποίηση του συμπληρώματος έχει 

βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μίας λοίμωξης σε σήψη 

Γενετική προδιάθεση: Η συχνότερη μορφή γενετικής παραλλαγής είναι ο μονο-

νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός (SNP). Οι SNPs μπορούν να επηρεάσουν την έκφραση ενός 

γονιδίου με συνέπεια κάποιοι από αυτούς να αυξάνουν την ευαισθησία σε λοιμώξεις 

καθώς επηρεάζεται η έκφραση κυτταροκινών (πχ. TNF, IL-10) ή υποδοχέων επιφανείας.  

 

1.3.3.   Συστηματικές επιδράσεις της σήψης 
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Στη σήψη παρατηρείται πολυοργανική προσβολή. Οι μηχανισμοί που συμβάλλουν 

στον κυτταρικό τραυματισμό είναι οι εξής: ιστική υποξία (μειωμένη παροχή οξυγόνου 

συγκριτικά με τις ανάγκες των ιστών σε οξυγόνο), βλάβη σε επίπεδο κυττάρου από 

προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, διαταραχή στην απόπτωση των κυττάρων. 

Ιστική υποξία: Στη σήψη διαταράσσεται ο μηχανισμός αυτορρύθμισης των κυττάρων 

μεταξύ της παροχής και της ζήτησης οξυγόνου. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται 

μικροκυκλοφορικές βλάβες (διαταραχή στην ισορροπία πήξης και ινωδόλυσης – μηχανισμοί 

που και οι 2 ενεργοποιούνται στη σήψη) και ενδοθηλιακές βλάβες (λόγω αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ ενδοθηλίου και ενεργοποιημένων πολυμορφοπύρηνων), που και αυτές επηρεάζουν 

την παροχή οξυγόνου στους ιστούς.  

Κυτταρική βλάβη: Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες ή/και άλλα παράγωγα της 

φλεγμονώδους διαδικασίας (TNFa, ενδοτοξίνη, νιτρικά οξέα) μπορούν να προκαλέσουν 

μιτοχονδριακή βλάβη προκαλώντας με αυτόν το τρόπο κυτταροτοξικότητα και θάνατο των 

κυττάρων 

Ενεργοποίηση ποικίλλων μηχανισμών κυτταρικού θανάτου (απόπτωση, πρόπτωση, 

αυτοφαγία): Κατά τη διάρκεια της σήψης, προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες μπορεί να 

καθυστερήσουν την απόπτωση ενεργοποιημένων μακροφάγων και ουδετεροφίλων, 

παρατείνοντας την φλεγμονώδη ανταπόκριση και συμβάλλοντας έτσι σε πολυοργανική 

ανεπάρκεια, ενώ από την άλλη επάγεται η απόπτωση λεμφοκυττάρων και δενδριτικών 

κυττάρων μειώνοντας την ικανότητα του ξενιστή στην απομάκρυνση των μικροοργανισμών. 

Η κυτταρική βλάβη συνοδεύεται από την απελευθέρωση κυτταροκινών ή οποία εν τέλει 

οδηγεί σε πολυοργανική βλάβη (52). 

Κυκλοφορικό σύστημα: Προκαλείται υπόταση λόγω της παραγωγής 

αγγειοδιασταλτικών παραγόντων όπως η προστακυκλίνη και το νιτρικό οξύ (ΝΟ) οι οποίοι 

παράγονται από το ενδοθήλιο με στόχο την αύξηση της μεταφοράς αίματος στους ιστούς 

για καλύτερη οξυγόνωση των κυττάρων. 

Σε καρδιά και μεγάλα αγγεία η παραγωγή μυοκαρδιακών κατασταλτικών ουσιών 

οδηγεί σε μειωμένη συστολική και διαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας με αποτέλεσμα 

στους ασθενείς με προ υπάρχουσα καρδιακή νόσο (πχ ηλικιωμένοι ασθενείς) να 

ελαττώνεται η καρδιακή παροχή. 
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Στα μικρά αγγεία που μεταφέρουν αίμα προς και από τα όργανα, όταν υπάρχει σήψη 

δεν μπορεί να γίνει ανακατανομή της αιματικής ροής προς ζωτικά όργανα όπως η καρδιά 

και ο εγκέφαλος από άλλα όργανα λιγότερο ζωτικά. 

Στη μικροκυκλοφορία (τριχοειδή) παρατηρείται μειωμένη μεταφορά οξυγόνου στους 

ιστούς, ενώ στο επίπεδο του ενδοθηλίου, η σήψη επάγει αλλαγές στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα, μέσω αλληλεπιδράσεων των τελευταίων με το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων. 

Έτσι παρατηρείται ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, διαταραχές πήξης και μειωμένη μεταφορά 

λευκοκυττάρων στην περιοχή της λοίμωξης . 

Πνεύμονες: Η ενδοθηλιακή βλάβη στο επίπεδο των τριχοειδών των πνευμόνων κατά 

τη διάρκεια της σήψης παρεμποδίζει την αιματική ροή και την τριχοειδική διαπερατότητα 

με τη δημιουργία διάμεσου και κυψελιδικού πνευμονικού οιδήματος. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ανταλλαγή των αερίων και να παρατηρείται υποξία. Το 

ARDS (acute respiratory distress syndrome) που μπορεί να παρατηρηθεί σε σήψη είναι 

συνέπεια των πιο πάνω μηχανισμών. 

Γαστρεντερικό σύστημα: Οι κυκλοφορικές διαταραχές που παρατηρούνται στη σήψη 

καταστέλλουν τον φυσιολογικό μικροβιακό εντερικό φραγμό με αποτέλεσμα να περνούν 

στην συστηματική κυκλοφορία βακτήρια και τοξίνες (κυρίως μέσω των λεμφαγγείων) και να 

επιτείνουν την σηπτική αντίδραση. 

Ήπαρ: Υπό φυσιολογικές συνθήκες το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του ήπατος δρα 

σαν 1η γραμμή άμυνας στην απομάκρυνση των βακτηρίων και των προϊόντων τους που 

έχουν μεταφερθεί μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας από το έντερο. Η δυσλειτουργία του 

δικτυοενδοθηλιακού συστήματος και η ανικανότητα του να ανταποκριθεί έχει ως 

αποτέλεσμα αυτά τα προϊόντα και οι μικροοργανισμοί να φθάνουν στην συστηματική 

κυκλοφορία.  

Νεφρά: Στη σήψη παρατηρείται συνήθως οξεία νεφρική βλάβη, μέσω μηχανισμών 

που δεν είναι όλοι πλήρως κατανοητοί. Ένας μηχανισμός είναι η οξεία σωληναριακή 

νέκρωση λόγω υποαιμάτωσης των νεφρών. Επίσης η υπόταση επάγει την νεφρική 

αγγειοσύσπαση, την απελευθέρωση κυτταροκινών όπως ο TNF και την ενεργοποίηση 

ουδετεροφίλων που και αυτά μπορεί να προκαλέσουν νεφρική βλάβη.  

Κεντρικό Νευρικό σύστημα: Συχνά επηρεάζεται σε σήψη πριν από άλλα όργανα. 

Αυτό που παρατηρείται κυρίως είναι διαταραχή επιπέδου συνείδησης – εγκεφαλοπάθεια 

(δεν είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός). 
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Το Παρασυμπαθητικό Νευρικό σύστημα έχει φανεί ότι δρα σαν διαμεσολαβητής της 

φλεγμονώδους αντίδρασης που παρατηρείται στη σήψη. Το πνευμονογαστρικό νεύρο 

επάγει την έκκριση των ορμονών CRH, ACTH και κορτιζόλη και τη θερμορύθμιση. 

2. ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ  

 

2.1. Σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς με ΡΑ 
 

Η  ΡΑ αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 

ακόμη και πριν την εποχή των συμβατικών αντιρρευματικών φαρμάκων (53). Ελεγχόμενες 

μελέτες παρατήρησης συμπεραίνουν ότι η προσαρμοσμένη στην ηλικία θνητότητα σε 

ασθενείς με ΡΑ είναι έως 4 φορές αυξημένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και οι 

λοιμώξεις αποτελούν μία από τις τρείς κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου σε αυτούς τους 

ασθενείς (54–57). Σε μία αναδρομική μελέτη κοορτής μεταξύ 1955 και 1994, οι Doran et al, 

βρήκαν υψηλή συχνότητα λοιμώξεων που απαίτησαν νοσηλεία (9.6 λοιμώξεις/ 100 

ασθενείς ανά έτος) σε 609 ασθενείς με ΡΑ, εύρημα δύο φορές μεγαλύτερο σε σχέση με 

ομάδα ελέγχου από το γενικό πληθυσμό ανάλογης ηλικίας και φύλου   [hazard ratio 1.9 

(95% CI 1.7-2.1)] (58). Παρόμοια ευρήματα ανευρέθηκαν σε αναδρομικές (60) και 

προοπτικές (59) μελέτες με σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς με ΡΑ. Πιο πρόσφατα, μελέτη 

κοορτής με περίπου 6000 ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία για Ρευματοειδή αρθρίτιδα 

που συγκρίθηκαν με αναλογία 1:10 με ομάδα ελέγχου ασθενών από τον γενικό πληθυσμό 

είχε ως αποτέλεσμα ένα τετραπλάσιο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη  [HR (95% CI): 3.7 (3.4-

4.1)] (57).  

Η υψηλή πιθανότητα λοίμωξης σε ασθενείς με ΡΑ ερμηνεύεται από την 

παθοφυσιολογία της ίδιας της νόσου, τη χρόνια προσβολή οργάνων ως εξωαρθρική 

εκδήλωση ή συννοσηρότητα, τη μειωμένη λειτουργικότητα του ασθενούς λόγω αρθρίτιδας 

και την ανοσοκαταστολή από τα τροποποιητικά για την νόσο φάρμακα που επιδρούν σε 

αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο. 

Αλλαγές στο ανοσολογικό σύστημα:  Ποικίλες διαταραχές τόσο στην έμφυτη όσο και 

στην επίκτητη ανοσία αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης σε ασθενείς με ΡΑ. Αναγνωρίζονται 

ενίοτε λευκοπενία και λειτουργικά ελλείμματα των λευκών αιμοσφαιρίων (60) 

περιορισμένη επιλογή υποδοχέων Τ-κυττάρων (61), μειωμένη κλωνική έκπτυξη του 
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πληθυσμού αρχέγονων Τ-κυττάρων (62) και πρόωρη γήρανση του ανοσοποιητικού 

συστήματος (63). Επιπρόσθετα αυξημένος κίνδυνος προκύπτει από γονιδιακούς 

πολυμορφισμούς σε θέσεις όπως ο TRAF1/C5  (64). 

Επίδραση της κλινικής κατάστασης και των συννοσηροτήτων του ασθενούς: Η 

μεγάλη ηλικία του ασθενούς επιδρά αναμφισβήτητα στον κίνδυνο λοίμωξης (65). 

Επιπρόσθετα συγκεκριμένες συννοσηρότητες είναι συχνότερες στους ασθενείς με ΡΑ (66). 

Αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή 

άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και σε σακχαρώδη 

διαβήτη (67–69).Το κάπνισμα αποτελεί ένα άλλο γνωστό παράγοντα κινδύνου λοίμωξης 

(70). Συνεχώς επίσης αναδύεται βιβλιογραφία που καταγράφει τον αυξημένο κίνδυνο 

λοίμωξης που προκύπτει από την υψηλή ενεργότητα της νόσου και τον περιορισμό της 

λειτουργικότητας του ασθενούς (71,72). 

 Επίδραση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής: Τα κορτικοστεροειδή είναι ισχυρά 

ανοσοκαταστολτικά, ευρέως χρησιμοποιούμενα στην Ρευματολογία, που δυνητικά 

ελλοχεύουν κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων. Ο κίνδυνος αυτός έχει δοσοεξαρτώμενη και 

συσωρευτική σχέση ανάλογα την ημερήσια δόση [χαμηλή (≤5 mg πρεδνιζολόνης) μέτρια (5 

έως 10mg) και υψηλή (> 10mg) και τον χρόνο χρήσης τους (17,73,74).  

Τα συμβατικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα έχουν σχετικά μικρή επίδραση 

στον αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις (75), ενώ οι βιολογικοί παράγοντες αυξάνουν τον 

κίνδυνο λοίμωξης, όπως αναδεικνύεται από RCTs αλλά και μακροχρόνιες μελέτες 

παρατήρησης από εθνικά αρχεία καταγραφής, ιδίως για την κατηγορία των TNFi. Ο 

κίνδυνος σε αυτή την κατηγορία βιολογικών σε σχέση με συμβατικά αντιρρευματικά 

φάρμακα είναι χρονοεξαρτώμενος με ένα σχετικό προσαρμοσμένο κίνδυνο 1.43 (95% CI: 

1.18, 1.73) τον πρώτο χρόνο θεραπείας, 1.15 (95% CI: 0.88, 1.51) τον δεύτερο χρόνο και 

0.82 (95% CI: 0.62, 1.08) για τα υπόλοιπα έτη (16). Πιο πρόσφατα δεδομένα μεγιστοποιούν 

τον κίνδυνο το πρώτο εξάμηνο της θεραπείας [adjusted HR 1.8 (95% CI 1.3, 2.6)], με 

σταδιακή μείωση μετέπειτα (76). Ο χρονικά μειούμενος κίνδυνος αποδίδεται σε δύο 

αντίθετης έκβασης γεγονότα. Αφενός στην απώλεια ασθενών του δείγματος λόγω θανάτου, 

διακοπής της θεραπείας ή της παρακολούθησης (εκτιμάται στα δύο τρίτα της διαφοράς 

κινδύνου) και αφετέρου στην βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και στην μειωμένη 

ανάγκη χρήσης κορτικοστεροειδών στους ασθενείς του υπό μελέτη δείγματος  (29). Η πιο 

συχνή εστία λοίμωξης εντοπίζεται στο αναπνευστικό σύστημα, ακολουθούμενη από 

λοιμώξεις μαλακών μορίων και δέρματος (77). Άλλες συχνές εστίες εντοπίζονται στα οστά, 

στις αρθρώσεις, ενδοκοιλιακά και στο ουροποιητικό σύστημα. 
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Ο κίνδυνος λοίμωξης στην ομάδα των μη αναστολέων του TNF δεν είναι καλά 

μελετημένος, γενικά πάντως φαίνεται ότι ο κίνδυνος λοίμωξης με τους νεότερους 

βιολογικούς είναι παρόμοιος με τον κίνδυνο της ομάδας των TNFi και κυμαίνεται από 2 έως 

6 ανά 100 ασθενείς ανά έτος παρακολούθησης (42,78).  

2.2. Σήψη στους ασθενείς με ΡΑ 
 

Τα δεδομένα σχετικά με την διάγνωση σήψης σε ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα 

είναι σπάνια και αφορούν σχεδόν αποκλειστικά ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση που 

νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) (79–83) ή εκμαιεύονται από μελέτες 

θνητότητας (84–86). Επιπλέον, συχνά αφορούν σε ένα ετερογενή πληθυσμό από ασθενείς 

με διαφορετικές ρευματολογικές νόσους (80,83,85). Μια μεγάλη μελέτη από τον Καναδά 

ασθενών που εισήχθησαν σε Μ.Ε.Θ. ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο για τους ασθενείς με ΡΑ σε 

σχέση με τον γενικό πληθυσμό (HR 1.65; 1.50-1.83) και η λοίμωξη ως αιτία εισόδου ήταν 

70% πιθανότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (82).  Σε άλλη μονοκεντρική μελέτη 43 

ασθενών με ΡΑ, η πιο συχνή αιτία εισόδου σε ΜΕΘ ήταν η λοίμωξη (72%) και η σηπτική 

καταπληξία (55.8%) (79).   

Η θνητότητα μετά την εισαγωγή σε ΜΕΘ αναφέρεται επίσης αυξημένη στη ΡΑ σε 

σχέση με μη-ΡΑ ασθενείς, φτάνοντας σε μία αναδρομική μελέτη έως 42.9% (vs. 15.7%) και 

μία εξήγηση ίσως είναι η πιο συχνή επίπτωση σηπτικής καταπληξίας στην ομάδα ασθενών 

με ΡΑ (81). Σε μία κοορτή ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ σε 7 νοσοκομεία της Γαλλίας, 

η διάγνωση της ΡΑ σχετίστηκε σημαντικά με την εκδήλωση σοβαρής σήψης (92% vs. 84% σε 

ομάδα ελέγχου χωρίς ΡΑ, p=0.03) και σηπτικής καταπληξίας (50% vs. 39.5%, p=0.06) 

(84),ενώ μια μελέτη που αξιοποίησε το εθνικό αρχείο καταγραφής νοσηλειών των Η.Π.Α. 

από το 2000-2014, η σήψη ήταν η πιο συχνή αιτία θανάτου στη ΜΕΘ σε ασθενείς με ΡΑ 

(31.4%) (86). Άλλοι συγγραφείς δημοσιεύουν παρόμοια αποτελέσματα με μία θνητότητα 

στις 30 ημέρες μετά την εισαγωγή σε ΜΕΘ ασθενών με ΡΑ περίπου 35%, με την λοίμωξη και 

τη σήψη να αποτελούν την συχνότερη αιτία (60-67%) (79,87).  

Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με bDMARDs και παρουσιάζουν μία 

σοβαρή λοίμωξη, τα δεδομένα για την επίπτωση σήψης και τη θνητότητα είναι ελάχιστα. 

Μικρές μελέτες, με διαφορετικά όμως κύρια ερωτήματα, αναφέρουν ότι πιθανόν ο 

κίνδυνος για εισαγωγή σε ΜΕΘ λόγω σήψης (58) και η θνητότητα μετά από σοβαρή 

λοίμωξη να είναι μικρότερη με τους bDMARDs (59). Στην πλειονότητα των μελετών που 

προαναφέρθηκαν σχετικά με τη νοσηλεία σε ΜΕΘ και τη θνητότητα των ασθενών με ΡΑ 

πολύ λίγοι ασθενείς λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, αλλά όπου έγιναν 
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πολυπαραγοντικές αναλύσεις για προγνωστικούς παράγοντες εισαγωγής ασθενών (82,88) ή 

για θνητότητα των ασθενών με ΡΑ στη ΜΕΘ (79,87) οι βιολογικοί παράγοντες δε βρέθηκε 

να έχουν κάποια συσχέτιση, ενώ αντίθετα, η χορήγηση κορτικοστεροειδών ήταν 

επιβαρυντικός παράγοντας. 

Ωστόσο, μία σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015, η μόνη με το ερώτημα της 

επίπτωσης σήψης στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για ΡΑ και νοσηλεύονται για 

λοίμωξη βρήκε ότι ο κίνδυνος για σήψη και θάνατο ήταν μικρότερος όταν οι ασθενείς 

λάμβαναν bDMARD σε σχέση με csDMARDs (27), πιθανόν λόγω της δράσης των bDMARDs 

στα  μόρια που εμπλέκονται στους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος και 

πολλαπλασιάζουν τη φλεγμονή. Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά μία προοπτική κοορτή 

παρατήρησης ασθενών με ΡΑ - το γερμανικό αρχείο βιολογικών θεραπειών (RABBIT) – από 

την οποία έγινε συλλογή των στοιχείων για 947 ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη. Βρέθηκε να 

έχει καταγραφεί η διάγνωση σήψης σε 135 (14,3%) ασθενείς, ενώ η θνητότητα λόγω της 

σήψης ήταν 9% (85 ασθενείς). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο σήψης 

υπήρχε με την ηλικία, τη χρήση κορτικοστεροειδών, τη λειτουργική κατάσταση του 

ασθενούς λόγω της αρθρίτιδας και τις συννοσηρότητες της καρδιακής ανεπάρκειας και της 

χρόνιας νεφρικής νόσου. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση που συμπεριλήφθηκε η θεραπεία 

που λάμβανε ο ασθενής κατά την εκδήλωση της σοβαρής λοίμωξης βρέθηκε ότι η λήψη 

bDMARDs ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης μειωμένης σήψης και θνητότητας σε 

σχέση με τη λήψη csDMARDs.  

Σε αυτήν τη μελέτη οι περισσότεροι ασθενείς υπό bDMARD λάμβαναν TNFi (70%), 

ωστόσο σε υπο-ανάλυση που έγινε βρέθηκε ότι η μειωμένη επίπτωση σήψης σχετιζόταν και 

με TNFI και με non-TNFI, ενώ  η μειωμένη θνητότητα συσχετιζόταν μόνο με τη θεραπεία με 

TNFi και όχι με άλλο bDMARD (43).  

Σε μία πολύ πρόσφατη δημοσίευση από την εθνική βάση δεδομένων της Ταϊβάν 

σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για σήψη σε ασθενείς που λαμβάνουν TNFi για 

διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα (ΡΑ, σπονδυλοαρθρίτδες, ψωρίαση, φλεγμονώδεις νόσους 

του εντέρου) χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια SOFA για το ορισμό της σήψης. Η 

συγχορήγηση κορτικοειδών, η διάγνωση νόσου Crohn, ένα παλαιότερο σηπτικό επεισόδιο 

και η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του ασθενούς προσδιορίστηκαν ως 

παράγοντες κινδύνου για σήψη σε ασθενείς που λαμβάνουν TNFi (89). Συγκριτικές μελέτες 

μεταξύ των διαφορετικών βιολογικών παραγόντων [π.χ. TNFi συγκριτικά με anti-IL-6 

(tocilizumab)] δεν υπάρχουν. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η  παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει συγκριτικά την έκβαση 

των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα που νοσηλεύονται για σοβαρή λοίμωξη και 

λαμβάνουν είτε βιολογικό παράγοντα ή συμβατικά συνθετικά DMARDs ως προς: 

1. την εκδήλωση σήψης, και 

2. τη θνητότητα  

Δευτερεύοντες στόχοι αποτελούν: 

1. Τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ βιολογικών θεραπειών με διαφορετικό τρόπο 

δράσης και συγκεκριμένα τη σύγκριση ασθενών σε σοβαρή λοίμωξη που 

λαμβάνουν αναστολέα του παράγοντα TNF σε σχέση με ασθενείς με σοβαρή 

λοίμωξη που λαμβάνουν παράγοντα με διαφορετικό τρόπο δράσης (non –TNFi).   

2. Την εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης σήψης σε υποομάδες ασθενών με βάση την 

ηλικία και συγκεκριμένα ασθενείς μικρότερους από 65 ετών και γηριατρικούς 

ασθενείς μεγαλύτερους των 65 ετών. 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1. Ασθενείς και ορισμός σοβαρής λοίμωξης 
 

Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη ενήλικων (≥18 ετών) ασθενών της  

Ρευματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ με διάγνωση ΡΑ οι οποίοι παρουσίασαν μία ή 

περισσότερες σοβαρές λοιμώξεις στο διάστημα 2004-2020. Οι ευκαιριακές λοιμώξεις και οι 

λοιμώξεις με γνωστή ιογενή προέλευση αποκλείστηκαν λόγω πιθανού διαφορετικού 

μηχανισμού ανοσολογικής απόκρισης. Ως σοβαρή λοίμωξη ορίστηκε η λοίμωξη για την 

οποία ο ασθενής χρειάστηκε νοσηλεία, ή ενδοφλέβια θεραπεία, ή μια λοίμωξη που 
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οδήγησε σε θάνατο. H μελέτη έχει υποβληθεί στην επιτροπή βιοηθικής του ΠΑΓΝΗ αριθμός 

πρωτοκόλλου 12945 (27.8.2020). 

Τα δεδομένα για τη νόσο και για την ημερομηνία της σοβαρής λοίμωξης συλλέχθηκαν 

από το Αρχείο παρακολούθησης ασθενών της Ρευματολογικής Κλινικής (UCRCR). Το αρχείο 

περιλαμβάνει (ανώνυμα) δεδομένα παρακολούθησης όλων των ασθενών της Κλινικής που 

ξεκίνησαν τουλάχιστον μία θεραπεία για φλεγμονώδη αρθρίτιδα (ΡΑ, σπονδυλοαρθρίτιδα ή 

άλλη αρθρίτιδα) από τον 1/2004 και μετά. Αρχικά συμπεριλαμβάνονταν μόνο ασθενείς που 

ξεκινούσαν βιολογικό παράγοντα, αλλά από το 2015 στο αρχείο καταγράφονται και 

ασθενείς που ξεκίνησαν csDMARDs. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο (17), στην έναρξη του 

πρώτου και κάθε επόμενου βιολογικού παράγοντα συλλέγονται δημογραφικά δεδομένα, 

συννοσηρότητες και στοιχεία νόσου, ενώ κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 

καταγράφονται δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των φαρμάκων ανά 

τρίμηνο για τα πρώτα δύο χρόνια και ανά εξάμηνο μετά όσο ο ασθενής παραμένει στο ίδιο 

φάρμακο. Εάν αλλάξει φάρμακο η παρακολούθηση εντατικοποιείται ξανά, ενώ 

συμπληρώνεται η αιτία διακοπής. Όλα τα ανεπιθύμητα συμβάματα καταχωρούνται με την 

ημερομηνία που εμφανίζονται και κατηγοριοποιούνται κατά τύπο (π.χ. λοίμωξη / 

αντίδραση στην έγχυση / κακοήθεια, κλπ.) και όργανο που εμπλέκεται, ενώ  επίσης 

καταγράφεται η σοβαρότητά τους, η έκβαση των ασθενών (ίαση/ μόνιμη βλάβη ή 

αναπηρία / θάνατος), η χρήση υπηρεσιών υγείας και μια αδρή περιγραφή σε κείμενο . 

Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και οι αποφάσεις για την συνέχεια ή διακοπή της 

θεραπείας καθορίζονται αποκλειστικά από τον θεράποντα Ρευματολόγο με κλινικά 

κριτήρια. Στο αρχείο είχαν καταχωρηθεί πάνω από 1000 ασθενείς με ΡΑ μέχρι τον 6/2020 

και η μέση διάρκεια παρακολούθησης ανά ασθενή είναι 5,2 έτη.  

Για τον εντοπισμό επιπλέον ασθενών της ομάδας ελέγχου, καθώς και για την ανεύρεση 

του ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε το γενικό αρχείο της Κλινικής, στο οποίο 

αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του ασθενούς και η διάγνωσή του. Συνολικά (σε όλα τα 

νοσοκομεία της Κρήτης), εντοπίστηκαν 440 νοσηλείες λόγω σοβαρής λοίμωξης στην ομάδα 

ασθενών  με bDMARD και 410 νοσηλείες με λοίμωξη σε τυχαία ομάδα ασθενών με ΡΑ που 

δε λάμβαναν βιολογικό παράγοντα. 

 

2.2. Παράμετροι κατά τη νοσηλεία για σοβαρή λοίμωξη 
 

Τα δεδομένα για την έκβαση των νοσηλειών για σοβαρή λοίμωξη και οι απαιτούμενες 

μεταβλητές για να συμπληρωθούν τα κριτήρια SOFA για τη διάγνωση σήψης και 
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ανεπάρκειας οργάνων αναζητήθηκαν καταρχήν από τον ηλεκτρονικό φάκελο aMED των 

ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και στο Βενιζέλειο 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΒΠΓΝΗ). Από το σύστημα aMED συμπληρώθηκαν τα 

δεδομένα για τα εργαστηριακά ευρήματα (αριθμός αιμοπεταλίων, επίπεδα κρεατινίνης και 

χολερυθρίνης) στην εισαγωγή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ο χρόνος νοσηλείας και 

η έκβασή της σε ειδική φόρμα καταγραφής. 

Κατόπιν, αναζητήθηκαν τα ενημερωτικά των ασθενών στους φακέλους της 

Ρευματολογικής κλινικής και στο ηλεκτρονικό σύστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ, από όπου 

συμπληρώθηκαν τα κλινικά ευρήματα των κριτηρίων SOFA, όπως η αρτηριακή πίεση, το 

επίπεδο συνείδησης, τα αέρια αρτηριακού αίματος και η χρήση αγγειοδραστικών 

φαρμάκων για πιθανή καρδιοαναπνευστική, νευρολογική και νεφρική βλάβη. Επίσης 

καταγράφηκαν τα κριτήρια σηπτικής καταπληξίας, το υπεύθυνο παθογόνο (εάν 

απομονώθηκε)  και ο έγκαιρος, ή μη, έλεγχος της εστίας λοίμωξης. 

 

2.3. Στατιστική ανάλυση  
 

Για τη στατιστική ανάλυση  χρησιμοποιήθηκαν τυπικές περιγραφικές στατιστικές για τη 

σύγκριση των χαρακτηριστικών των δύο ομάδων (Mann-Whitney U-test και Chi-square 

test). Για τον προσδιορισμό προγνωστικών παραγόντων για εκδήλωση σήψης και 

θνητότητα χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης, ενώ επίσης έγινε και 

ανάλυση με receiver operating characteristic curve (ROC). Όλες οι αναλύσεις εκτιμήθηκαν 

σε επίπεδο σημαντικότητας (p-value) <0.05 και χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

ΙΒΜ SPSS version 26.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1. Δημογραφικά ασθενών και συννοσηρότητες  

 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 117 νοσηλείες για σοβαρή λοίμωξη σε 

ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι νοσηλείες καταγράφηκαν τα τελευταία 10 χρόνια 

και οι ασθενείς  νοσηλεύτηκαν είτε στη Ρευματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ή στις Παθολογικές και Πνευμονολογικές κλινικές των 

νοσοκομείων της πόλης. Από αυτούς, 66 ασθενείς λάμβαναν ως κύρια θεραπεία ένα 

βιολογικό παράγοντα και 51 ασθενείς δε λάμβαναν βιολογικό παράγοντα και 

συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες 

(89, 76.1%) και είχαν διάμεση ηλικία 72 [διατεταρτημοριακό διάστημα (ΔΔ): 63-80] έτη 

(Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Δημογραφικά ασθενών.. 

 

 

Οι ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία ήταν σημαντικά νεότεροι σε ηλικία [70 (ΔΔ:62-77) 

έτη] σε σχέση με την ομάδα ελέγχου [78 (68-82) έτη], ενώ υπήρχε αριθμητική αλλά μη 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη διάρκεια νόσου της ΡΑ: 9 (5-15) και 7 (3,5-10) 

έτη στην ομάδα bDMARDs και στην ομάδα ελέγχου αντίστοιχα (p=0.282). Οι ασθενείς υπό 
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βιολογικό παράγοντα είχαν αριθμητικά συχνότερα οροθετικότητα σε αυτοαντισώματα 

όπως ο ρευματοειδής παράγοντας και το πεπτίδιο αντί κιτρουλλίνης (anti-CCP) και πιο 

συχνά εξωαρθρικές εκδηλώσεις, γεγονός αναμενόμενο σύμφωνα με τις ενδείξεις χρήσης 

τους. Οι δύο ομάδες δε διέφεραν ως προς τον τόπο διαμονής και την οικογενειακή 

κατάσταση, ωστόσο υπήρχε ισχυρή τάση για στατιστικά σημαντική διαφορά στα έτη 

εκπαίδευσης υπέρ της ομάδας που έλαβε βιολογικό παράγοντα (p=0.076). 

Στην Eικόνα 1 φαίνεται η κατανομή της ηλικίας των ασθενών κατά την εισαγωγή για 

σοβαρή λοίμωξη ανά θεραπευτική ομάδα. 

Οι  ασθενείς της ομάδας των bDMARDs είχαν συχνότερα (92% έναντι 76,5%, p=0.015) 

μία δεύτερη ρευματολογική διάγνωση, κυρίως οστεοαρθρίτιδα, ινομυαλγία ή 

οστεοπόρωση (Πίνακας 2). Ωστόσο, οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στο συνολικό αριθμό μη-

ρευματολογικών συννοσηροτήτων [διάμεσος (ΔΔ): 5 (3-7)] ούτε στους επιμέρους δείκτες 

συννοσηροτήτων Charlson Comorbidity Index (CCI) και Rheumatic Disease Comorbidity 

Index (RDCI). Στους 

 

Εικόνα 1.  Κατανομή ηλικίας κατά τη νοσηλεία για σοβαρή λοίμωξη ανά θεραπευτική 

ομάδα.  

ασθενείς με κύρια θεραπεία ένα βιολογικό παράγοντα υπήρχε μία τάση για μεγαλύτερο 

δείκτη μάζας σώματος (body mass index, BMI) έναντι της ομάδας ελέγχου [34 (27-38) και 30 

(26-35) αντίστοιχα, p=0.163] και μεγαλύτερο ποσοστό καπνιζόντων (ενεργοί: 23% έναντι 

12%, παλαιοί: 29% έναντι 21% αντίστοιχα, p=0.164). Τέλος, διπλάσιοι περίπου ασθενείς 

υπό bDMARD θεραπεία είχαν τουλάχιστον μία προηγηθείσα νοσηλεία για λοίμωξη (64% vs. 

Βιολογικοί παράγοντες                       Ομάδα ελέγχου 

N = 66 

Mean Rank = 

50.14   

N = 51 

Mean Rank = 

70.17   

Frequency                                                           Frequency 
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31%, p=0.001) και περίπου τρεις φορές περισσότεροι σε σχέση με την ομάδα ελέγχου είχαν 

επαναλαμβανόμενες (≥ 3) νοσηλείες για λοιμώξεις στο παρελθόν (20% vs. 6%, p=0.001). 

 

Πίνακας 2. Συννοσηρότητες ασθενών. 

 

3.2. Ρευματολογική θεραπεία και κλινικές εκδηλώσεις 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

 

Η κύρια φαρμακευτική θεραπεία των 66 ασθενών υπό bDMARDs κατά την εκδήλωση 

της λοίμωξης ήταν στους περισσότερους ένας αναστολέας του TNF (25 ασθενείς, 38%), ενώ 

αναστολέα της IL-6 tocilizumab λάμβαναν 14 ασθενείς (21%), αναστολέα της  συνδιέγερσης 

των Τ κυττάρων abatacept 14 ασθενείς (21%) και αναστολέα των Β κυττάρων rituximab 13 

ασθενείς (20%). Η κύρια θεραπεία στην ομάδα ελέγχου ήταν κυρίως συμβατικά αντί-

ρευματικά φάρμακα, συνήθως μεθοτρεξάτη και λεφλουνομίδη (36 ασθενείς, 70%), ενώ 5 

ασθενείς (10%) λάμβαναν μόνο κορτικοστεροειδή και 10 ασθενείς (20%) δεν ελάμβανε 

καμία θεραπεία κατά τους τελευταίους τουλάχιστον 3 μήνες από την καταγραφή της 

λοίμωξης  (Εικόνα 2). 

Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν ως προς την ενεργότητα  της νόσου όπως μετρήθηκε με 

το δείκτη Disease Activity Score βάσει 28 αρθρώσεων (DAS28), ή ως προς τη 

λειτουργικότητα των ασθενών όπως εκτιμήθηκε με το δείκτη Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) κατά την εκδήλωση της σοβαρής λοίμωξης (± 3 μήνες) (Πίνακας 3). 
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Ωστόσο, αναλύοντας τις επιμέρους μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

του DAS28 βρέθηκε ότι ο αριθμός των ευαίσθητων αρθρώσεων ήταν μεγαλύτερος στους 

ασθενείς υπό bDMARD [5 (2-6) vs. 2 (0-4), p=0.038], όπως παρόμοια ισχυρή τάση υπήρχε 

και για τον αριθμό των οιδηματωδών αρθρώσεων [4 (2-7) vs. 3 (1-5), p=0.081]. Αντίθετα, 

καταγράφηκε τάση για μεγαλύτερη τιμή  

 

 

Εικόνα 2. Κύρια φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών κατά τη χρονική περίοδο που 

ανέπτυξαν σοβαρή λοίμωξη.  . .    

στην εκτίμηση σφαιρικής ενεργότητας νόσου από τον ασθενή σε οπτική αναλογική κλίμακα 

(VAS global) στην ομάδα ελέγχου [65 (40-80) vs. 60 (40-70), p=0.093].  Δεν καταγράφηκε 

διαφορά στην εκτίμηση του πόνου από τον ασθενή (VAS pain), της ενεργότητας νόσου από  

τον θεράποντα ιατρό (VAS physician) και στην εργαστηριακή μέτρηση της φλεγμονής της 

νόσου (CRP, ΤΚΕ).  
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Πίνακας 3. Κλινικές εκδηλώσεις και ρευματολογικές θεραπείες κατά τη χρονική περίοδο 

εκδήλωσης σοβαρής λοίμωξης. 

 

 

Ως προς τις προηγηθείσες θεραπείες, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στον 

αριθμό των συνθετικών φαρμάκων που είχε εκτεθεί ο ασθενής [διάμεση τιμή (ΔΔ): 2 (2-3) 

έναντι 1 (1-3) στις ομάδες bDMARDs και ελέγχου αντίστοιχα, p=0.230], ωστόσο στην ομάδα 

ασθενών με κύρια θεραπεία ένα bDMARD είχαν προηγηθεί περισσότερες θεραπείες με 

βιολογικά  φάρμακα [2 (0-3) έναντι 0 (0-1), p<0.001].  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τους ασθενείς  της ομάδας ελέγχου, 33 (65%) 

ήταν bDMARD-naive, δηλαδή δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε βιολογικό παράγοντα και 18 (35%) 

είχαν λάβει ≥1 bDMARDs στο παρελθόν, αλλά είχαν διακόψει τη θεραπεία τουλάχιστον 3 

μήνες πριν την εκδήλωση της σοβαρής λοίμωξης.  

Τέλος, στο 77% των ασθενών υπό bDMARD  χορηγούταν συνδυαστική θεραπεία με 

csDMARDs, κυρίως μεθοτρεξάτη ή λεφλουνομίδη, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, όπου 

μόνο 14% των ασθενών λάμβανε συνδυαστική θεραπεία τροποποιητικών της νόσου 

φαρμάκων (p<0.001). Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου βρέθηκε αριθμητική (μη στατιστικά 

σημαντική) υπεροχή στη συγχορήγηση κορτικοστεροειδών (49% έναντι 39% στην ομάδα 

ελέγχου και bDMARDs αντίστοιχα, p=0.298) . H διάμεση (ΔΔ) δόση των κορτικοειδών στους 

ασθενείς που τα ελάμβαναν ήταν 5 (5-7,5) mg/ημέρα, παρόμοια και στις δύο ομάδες, δόση 

αρκετά χαμηλή ώστε να μην αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για λοίμωξη. 
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3.3. Κλινικές εκδηλώσεις λοίμωξης και επιπολασμός σήψης στις 
δύο ομάδες 

 

Η εκδήλωση σοβαρής λοίμωξης καταγράφηκε ως επί το πλείστον στο 1ο έτος από την 

έναρξη της κύριας θεραπείας και στις δύο ομάδες (Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3.  Κατανομή του διαστήματος μεταξύ της έναρξης θεραπείας για τη ΡΑ και της 

εκδήλωσης σοβαρής λοίμωξης. 

 Η εστία της λοίμωξης εντοπιζόταν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα (60% του 

συνόλου), ενώ μικρότερη συχνότητα είχαν οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (15,3%), οι λοιμώξεις 

ουροποιητικού (12,8%) και οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων (6,9%). Η κατανομή 

της εστίας λοίμωξης ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (p=0.311) (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4. Κατανομή της εστίας των σοβαρών λοιμώξεων  

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν σε καλλιέργειες δεν διέφεραν 

μεταξύ των δύο ομάδων, με κυρίαρχα το E. Coli (7), Klebsiella sp. (2), Proteus sp. (2) και 

Streptococcus pneumonia (2). Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε αντιβίωση και φορτίσεις 

κρυσταλλοειδών. Ο έλεγχος της λοίμωξης καταγράφηκε ως άμεσος και αποτελεσματικός σε  

112 περιπτώσεις (95.7%) και ο περιορισμός ή η απομάκρυνση της εστίας λοίμωξης 

επιτεύχθηκε σε 106 ασθενείς (90.6%) χωρίς τα ποσοστά να διαφέρουν μεταξύ των ομάδων.  

 Η νοσηλεία διήρκησε 4-8 ημέρες (διάμεση τιμή: 5 ημέρες) και 14 ασθενείς απεβίωσαν 

(12% θνητότητα) (Πίνακας 4). Από τους ασθενείς που απεβίωσαν οι 10 καταγράφηκαν στην 

ομάδα ελέγχου (19.6%) και 4 στην ομάδα bDMARDs (6%), εύρημα στατιστικά σημαντικό 

(p=0.025). Συγκεκριμένα, στην ομάδα των bDMARDs απεβίωσε ένας ασθενής που λάμβανε 

TNFi (Etanercept), 2 ασθενείς σε anti-CD20 αντίσωμα (Rituximab) και ένας ασθενής σε anti-

T cell agent (Abatacept). Στην ομάδα ελέγχου απεβίωσαν 9 ασθενείς σε csDMARDs (4 σε 

μεθοτρεξάτη, 3 σε λεφλουνομίδη, 2 σε υδροξυχλωροκίνη) και ένας που έπαιρνε μόνο 

κορτικοστεροειδή. Παρόμοια ήταν η θνητότητα των ασθενών στην ομάδα ελέγχου που 

είχαν λάβει στο παρελθόν βιολογικό παράγοντα (22%) με τους bDMARD-naïve (18%) 

(p=0.728). 

Κατά την είσοδο στο νοσοκομείο οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν αριθμητικά 

περισσότερες ανεπάρκειες οργάνων [διάμεση τιμή (ΔΔ) SOFA score 2 (1-4) έναντι 1 (1-2) 

στην ομάδα bDMARDs, p=0.171), ενώ σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση στο 

εύρημα της σηπτικής εγκεφαλοπάθειας (27,5% έναντι 12% στην ομάδα ελέγχου και 

bDMARDs αντίστοιχα, p=0.035) και ολιγουρίας (15% έναντι 1,5%, p=0.017). Παρόμοιος 
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αριθμός ασθενών χρειάστηκε να υποστηριχτούν στην είσοδο με αγγειοσυσπαστικά 

φάρμακα.  

Κατά το τέταρτο 24ωρο νοσηλείας, οι ασθενείς στην ομάδα ελέγχου συνέχιζαν να 

παρουσιάζουν περισσότερες οργανικές ανεπάρκειες  [διάμεση τιμή (ΔΔ) SOFA score: 1 (0-2) 

έναντι 0 (0-1) στην ομάδα bDMARDs, p=0.022) ενώ παρέμενε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με συχνότερη εύρεση σηπτικής εγκεφαλοπάθειας (19% έναντι 4,8%, p=0.026) και 

νεφρικής βλάβης (11% έναντι 0%, p=0.017) σε αυτούς τους ασθενείς. Υπήρχε, τέλος, τάση 

για μεγαλύτερη συχνότητα σηπτικής καταπληξίας στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου στο 

τέταρτο 24ωρο (16% έναντι 8%, p=0.166) 

Πίνακας 4. Κλινικά χαρακτηριστικά κατά τη νοσηλεία για λοίμωξη στις δυο ομάδες.

 

 

Η κατανομή του SOFA score στο τέταρτο 24ωρο ανά θεραπευτική ομάδα  φαίνεται 

στην εικόνα  5. 
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Εικόνα  5. Κατανομή του SOFA score βαρύτητας οργανικής ανεπάρκειας στο 4ο 24ωρο ανά 

θεραπευτική ομάδα. 

Καταγράφεται συνεπώς μία τάση προς μειωμένο επιπολασμό σήψης στην ομάδα των 

bDMARDs σύμφωνα με τα κριτήρια SOFA κατά το 1ο ή/και 4ο 24ωρο της νοσηλείας για 

λοίμωξη (Εικόνα 6): 40,9% των ασθενών που έλαβαν bDMARDs παρουσίασαν σήψη, έναντι 

56.9% των ασθενών στην ομάδα ελέγχου (p-value = 0.087).  

 

Εικόνα 6. Επιπολασμός σήψης στο σύνολο των ασθενών.  

Συγκεκριμένα, στην ομάδα των βιολογικών φαρμάκων κριτήρια σήψης πληρούσαν 9 

ασθενείς σε TNFi  (36%) (2 σε Infliximab, 2 σε Adalimumab και 5 σε Etanercept), 6  ασθενείς 

N = 66 

Mean Rank = 53.32   

N = 51 

Mean Rank = 66.35  

p = 0.022 
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σε Rituximab (46%), 6 σε Abatacept (43%) και 6 σε Tocilizumab (43%). Όσον αφορά στην 

ομάδα ελέγχου, σήψη παρατηρήθηκε σε 22 ασθενείς σε csDMARDs (61%) (7 σε 

μεθοτρεξάτη, 7 σε λεφλουνομίδη, 6 σε υδροξυχλωροκίνη και 3 σε σουλφασαλαζίνη), 3 

ασθενείς σε κορτικοστεροειδή μόνο (60%) και 4 ασθενείς (40%) που δε λάμβαναν καμία 

θεραπεία. Στην ομάδα ελέγχου, 13 από τους 18 ασθενείς που είχαν εκτεθεί παλαιότερα σε 

βιολογικό παράγοντα (72%) και 16 από τους 33 bDMARD-naïve (49%) εκδήλωσαν σήψη 

(chi-square, p=0.102). 

 

 

Εικόνα 7. Σύγκριση επιπολασμού σήψης σε υποομάδες ασθενών που λάμβαναν θεραπεία 

με διαφορετικό τύπο bDMARD και στην ομάδα ελέγχου. 

 

Κατά τη σύγκριση υποομάδων ασθενών με βάση τον τύπο του βιολογικού φαρμάκου 

(TNFi έναντι anti-IL-6, έναντι άλλου μη-TNFi bDMARD) στο σύνολο των ασθενών δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στον επιπολασμό σήψης και σηπτικής καταπληξίας (p-value: 

0.343 και 0.561 αντίστοιχα (εικόνες 7 και 8).  

 

 

 

 

TNF inhibitor                 

Tocilizumab 

Other non-TNFi                    Ομάδα ελέγχου                         

p = 0.343 
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Εικόνα 8. Σύγκριση επιπολασμού σηπτικού σοκ σε υποομάδες ασθενών που λάμβαναν 

θεραπεία με διαφορετικό τύπο bDMARD και στην ομάδα ελέγχου. 

 

3.4. Διαστρωμάτωση κινδύνου σήψης και θανάτου με βάση την 
ηλικία 

 

Για τη διερεύνηση πιθανής διαφοράς στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της 

σήψης ανάλογα με την ηλικία, χωρίσαμε το δείγμα ασθενών σε γηριατρικούς (≥ 65 ετών) 

και μη-γηριατρικούς (<65 ετών). Στην ομάδα των γηριατρικών ασθενών καταγράφηκε το 

87.5% των σηπτικών επεισοδίων (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9. Εκδήλωση σήψης ανά ηλικιακή ομάδα.  
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Στους γηριατρικούς ασθενείς παρατηρήθηκε μικρότερος επιπολασμός σήψης όταν η 

βιολογική τους θεραπεία ήταν ένας TNFi: από τους ασθενείς ≥65 ετών που παρουσίασαν 

σηπτικό επεισόδιο το 14% λάμβαναν TNFi κατά τη νοσηλεία για λοίμωξη έναντι 73% που 

λάμβαναν άλλο bDMARD ή ήταν στην ομάδα ελέγχου, μία διαφορά ωστόσο μη-στατιστικά 

σημαντική (chi-square p=0.120) (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. Επιπολασμός σήψης σε γηριατρικούς και μη-γηριατρικούς ασθενείς.   

Παρόμοια, καταγράφεται τάση για μειωμένη θνητότητα στους ασθενείς άνω των 65 ετών 

που λαμβάνουν TNFi (7% έναντι 21% και 71% στους ασθενείς υπό non-TNFi θεραπεία και 

στην ομάδα ελέγχου αντίστοιχα, p=0.138) (Eικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Θνητότητα σε υποομάδες ασθενών ανά ηλικιακή ομάδα 

3.5. Παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση σήψης και θνητότητα 
 

Για να διερευνηθούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση σήψης ή/και για 

θνητότητα ανάμεσα σε κλινικές παραμέτρους της νόσου, δημογραφικά, συννοσηρότητες 

και δεδομένα θεραπείας, έγινε αρχικά μονοπαραγοντική ανάλυση με λογιστική 

παλινδρόμηση (Πίνακας 5), στην οποία βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση της ηλικίας τόσο με την 

έκβαση της σήψης όσο και του θανάτου [OR (95% Confidence Interval; CI) 1.09 (1.05-1.14), 

p<0.001 και 1.23 (1.10-1.38), p<0.001 αντίστοιχα]. H λειτουργικότητα του ασθενούς στην 

έναρξη της κύριας θεραπείας βάσει του δείκτη HAQ βρέθηκε επίσης να συσχετίζεται 

σημαντικά με την εκδήλωση σήψης κατά τη νοσηλεία για σοβαρή λοίμωξη [ΟR (95% CI): 

2.16 (1.05-4.47), p=0.036] και τον θάνατο [ΟR (95% CI): 4.36 (1.23 – 15.54), p=0.023]. 

Η χρήση βιολογικού παράγοντα στο θεραπευτικό σχήμα φαίνεται να έχει 

προστατευτικό ρόλο, μειώνοντας την πιθανότητα για θάνατο κατά 73% [OR (95% CI): 0.27 

(0.08-0.90), p=0.033]. Παρόμοια τάση καταγράφηκε ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης 

σήψης, η οποία ωστόσο δεν έφτασε στο όριο της στατιστικά σημαντικής συσχέτισης [OR 

(95% CI): 0.53 (0.25-1.10), p=0.088]. Η κατηγοριοποίηση των bDMARDs (με υποομάδα 

αναφοράς τους TNFi) δεν ανέδειξε κάποια σημαντική συσχέτιση με σήψη ή θνητότητα με 

συγκεκριμένo τύπο bDMARD. 

Οι δείκτες συννοσηροτήτων ή μεμονωμένα κάποιες χρόνιες νόσοι όπως η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η χρόνια νεφρική νόσος και ο 

σακχαρώδης διαβήτης, που είναι γνωστά στην βιβλιογραφία για την συσχέτιση τους με 
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αυξημένο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης ή/και θάνατο δεν βρέθηκαν στην δική μας έρευνα να 

σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με αυξημένο κίνδυνο κακής έκβασης κατά τη 

νοσηλεία για σοβαρή λοίμωξη.   

Παρόμοια, η ≥1 καταγεγραμμένες προηγούμενες νοσηλείες για λοίμωξη δε σχετιζόταν 

με αυξημένο κίνδυνο σήψης ή θανάτου. Υπήρχε μία τάση για  αυξημένη θνητότητα στους 

ασθενείς στους οποίους συγχορηγούνταν κορτικοστεροειδή [OR (95% CI): 2.61 (0.82-8.35), 

p=0.105] και σε εκείνους που δε λάμβαναν συνδυαστική αντι-ρευματική θεραπεία [OR (95% 

CI) για λήψη συγχορηγούμενων csDMARDs: 0.36 (0.11-1.23), p=0.104]. 

Στην πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση (χρησιμοποιώντας όλες τις μεταβλητές με 

p-value < 0.200 στην μονοπαραγοντική ανάλυση και αναδρομική επιλογή), μόνο η ηλικία 

είχε ισχυρή συσχέτιση με την έκβαση σήψης και θανάτου κατά τη νοσηλεία για λοίμωξη. Η 

χορήγηση bDMARDs δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κάποια από τις δύο 

εκβάσεις (Πίνακας 6). 

Πίνακας 5. Λογιστική παλινδρόμηση– Μονοπαραγοντική ανάλυση. 
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Πίνακας 6. Πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση 

 

 

 

Τέλος σε εξέταση της υπόθεσης συσχέτισης της χρήσης βιολογικών παραγόντων με 

αυξημένη πιθανότητα θανάτου από σοβαρή λοίμωξη με ανάλυση receiver operating 

characteristic curve (ROC), η ηλικία, το SOFA score κατά το πρώτο 24ωρο νοσηλείας, η 

ύπαρξη σηπτικής καταπληξίας στο τέταρτο 24ωρο νοσηλείας και το είδος κύριας θεραπείας 

(TNFi vs μη-TNFi vs ομάδα ελέγχου) παρουσίαζαν την ισχυρότερη προβλεπτική ικανότητα 

(Εικόνα 12). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Παράγοντες κινδύνου για θάνατο σε ασθενείς υπό θεραπεία για ρευματοειδή 

αρθρίτιδα που νοσηλεύονται για λοίμωξη 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Η παρούσα αναδρομική μελέτη επιχείρησε να προσδιορίσει τον κίνδυνο σήψης και 

θνητότητας σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που νοσηλεύτηκαν για μία σοβαρή 

λοίμωξη και να μελετήσει συγκριτικά την έκβαση των ασθενών που λαμβάνουν βιολογικό 

παράγοντα και εκείνων που λαμβάνουν συμβατικά συνθετικά DMARDs. Επιπλέον,  έγινε 

σύγκριση της έκβασης μεταξύ ασθενών με TNF αναστολέα και μη-TNF αναστολέα σαν 

βιολογική θεραπεία και των γηριατρικών σε σχέση με μη-γηριατρικούς ασθενείς. 

Στο δείγμα ασθενών που μελετήθηκε, τα κριτήρια σήψης κατά την εισαγωγή ή/και το 

4ο 24ωρο νοσηλείας βρέθηκαν να πληρούνται σχεδόν στους μισούς ασθενείς (47,9%), ενώ η 

θνητότητα κατά τη νοσηλεία ήταν συνολικά 12%. Η μεγαλύτερη ηλικία ήταν ο πιο ισχυρός 

παράγοντας κινδύνου για σήψη και θάνατο. Οι ασθενείς που λάμβαναν bDMARD κατά την 

εκδήλωση της σοβαρής λοίμωξης είχαν μικρότερη θνητότητα και τάση για μειωμένη 

επίπτωση σήψης στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις, όμως δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση στις πολυπαραγοντικές αναλύσεις.  

Στην μελέτη που αναφέρθηκε ήδη από το γερμανικό αρχείο βιολογικών θεραπειών 

(43) καταγράφεται επίσης μειωμένος κίνδυνος σήψης [adjusted OR (95% CI]: 0.56 (0.38-

0.81)] και θανάτου [adjusted OR (95% CI): 0.28 (0.12-0.63)]  κατά την σοβαρή λοίμωξη στην 

ομάδα των bDMARDs σε σχέση με τα συμβατικά φάρμακα. Παρόμοιο αποτέλεσμα σχετικά 

με τη θνητότητα μετά από σοβαρή λοίμωξη αναφέρεται και από τους Galloway et. al (76), 

οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα ασθενών με σοβαρή λοίμωξη από το βρετανικό αρχείο 

βιολογικών θεραπειών. Στη μελέτη αυτή βρέθηκε 50% μειωμένη θνητότητα [adjusted OR 

(95% CI): 0.50 (0.3-0.8)] σε εκείνους που λάμβαναν TNFi έναντι εκείνων υπό csDMARDs, 

εύρημα που συμφωνεί με την υπεροχή που καταγράφηκε στις μονοπαραγοντικές 

αναλύσεις και στη ROC ανάλυση και στη δική μας μελέτη. Ωστόσο, πιθανότατα λόγω του 

μικρού δείγματος ασθενών στην παρούσα μελέτη, η υπεροχή αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στις 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να δικαιολογούνται 

παθοφυσιολογικά από τον περιορισμό του καταρράκτη κυτταροκινών της σηπτικής 

διαδικασίας από τις βιολογικές θεραπείες .  

Ως προς τους δευτερεύοντες στόχους της μελέτης, η σύγκριση των ασθενών που 

λάμβαναν διαφορετική βιολογική θεραπεία δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 



71 
 

μεταξύ τους ως προς τον επιπολασμό σήψης, σηπτικής καταπληξίας και θανάτου, αν και 

αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς ασθενείς δεν απεβίωσε στην ομάδα που λάμβανε anti-IL-6 , 

ενώ μόνο ένας ασθενής απεβίωσε στην ομάδα των TNFi. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα 

δεδομένα του Richter et. al για πιθανόν παρόμοια επίδραση των διαφορετικών τύπων 

bDMARDs στην εξέλιξη της σοβαρής λοίμωξης σε σήψη ή/και θάνατο (43). 

Οι ασθενείς μελετήθηκαν επίσης με κριτήριο την ηλικία. Διαχωρίστηκαν σε δυο ομάδες 

με όριο την ηλικία των 65 ετών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς, όπως αναμενόταν, 

είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης σήψης, σηπτικής καταπληξίας 

και μεγαλύτερη θνητότητα  συγκριτικά με τους νεότερους ασθενείς. Ωστόσο, στους 

γηριατρικούς ασθενείς παρατηρήθηκε τάση για καλύτερη έκβαση όταν λάμβαναν TNFi, 

εύρημα όμως μη-στατιστικά σημαντικό, που πιθανόν να οφείλεται σε αυξημένο αριθμό 

συννοσηροτήτων στους ασθενείς υπό non-TNFi (90). 

Η διάρκεια της νοσηλείας ήταν παρόμοια στους ασθενείς υπό bDMARD και csDMARD, 

ενώ και η εστία της λοίμωξης ήταν συχνότερα το αναπνευστικό και λιγότερο άλλα 

συστήματα, ευρήματα συμβατά με τις προϋπάρχουσες μελέτες (42,76). 

Η επίπτωση της σήψης στην παρούσα μελέτη ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με 

την δημοσίευση των Richter et al (47.9% έναντι 13.5% αντίστοιχα). Παρόλο που δεν 

διευκρινίζεται πώς τεκμηριώθηκε η σήψη στη μελέτη των Richter et al, πιθανότατα 

αναγνωρίστηκε μόνο σαν διάγνωση στο εξιτήριο ή στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. 

Η διάγνωση της σήψης μέσω των εγγράφων του νοσοκομείου είναι γνωστό ότι έχει καλή 

ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία για την αναγνώριση της σήψης (91) και τα 

επιδημιολογικά στοιχεία για τη σήψη διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση του σηπτικού επεισοδίου (92). Σε μελέτη πληθυσμού 

για την επίπτωση σήψης ανάμεσα στους ασθενείς που νοσηλεύονται για λοίμωξη, 

χρησιμοποιώντας τα παλαιότερα (λιγότερο ειδικά) κριτήρια SIRS, βρέθηκε επίπτωση 32,2%, 

παρόμοια με την επίπτωση που σημειώθηκε στην παρούσα μελέτη και σημαντικά 

μεγαλύτερη από εκείνη που αναφερόταν στα εξιτήρια των ασθενών (93). 

Οι οργανικές ανεπάρκειες που καταγράφηκαν κατά την σοβαρή λοίμωξη στις δύο 

ομάδες  ασθενών υπό βιολογική ή συμβατική θεραπεία δεν διέφεραν ως προς τα 

περισσότερα συστήματα που μελετήθηκαν με το SOFA score. Περισσότεροι όμως ασθενείς 

της ομάδας συμβατικών φαρμάκων παρουσίασαν εγκεφαλοπάθεια τόσο το πρώτο όσο και 

το τέταρτο 24ωρο (p-value 0.027 και 0.010) όπως επίσης νεφρική βλάβη (ολιγουρία), η 

οποία δεν μπορούσε να εξηγηθεί από ελλιπή ανάνηψη με υγρά ή αγγειοσυσπαστικά 
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φάρμακα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στη μεγαλύτερη κατά μέσο όρο 

ηλικία των ασθενών υπό csDMARDs. 

Η θνητότητα στην  παρούσα μελέτη (12%) ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που 

αναφέρουν οι Richter et al (9.9%) και Galloway et al (8,9%) για τους ασθενείς με ΡΑ που 

νοσηλεύονται για σοβαρή λοίμωξη (43,76). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγαλύτερη 

ηλικία των ασθενών στη δική μας μελέτη (διαμεση τιμή: 72 έτη έναντι 55,7 έτη στη 

γερμανική και 57 έτη στη βρετανική μελέτη). Οι ασθενείς που απεβίωσαν εκτός από τη 

μεγαλύτερη ηλικία είχαν περισσότερες οργανικές ανεπάρκειες, όπως αντικατοπτρίζεται 

από το SOFA score και εξακολουθούσαν την τέταρτη μέρα νοσηλείας να υποστηρίζονται με 

σημαντική δόση αγγειοδραστικού φαρμάκου.  

Η προκαταρτική αυτή μελέτη είναι σημαντική γιατί, συνδυάζοντας το αρχείο UCRCR 

της Ρευματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και τον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο ασθενούς, 

μπορέσαμε να αναλύσουμε πολλές παραμέτρους των ασθενών (κοινωνικά δημογραφικά, 

συννοσηρότητες, έξεις), της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (διάρκεια, ενεργότητα, 

λειτουργικότητα ασθενούς, λεπτομερή φαρμακευτική αγωγή) και της νοσηλείας για 

λοίμωξη (έκβαση, SOFA criteria, κριτήρια σηπτικού σοκ). Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε 

μεγαλύτερη ακρίβεια των δεδομένων και ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο για λανθασμένη 

κατάταξη του ασθενούς ανάλογα την τρέχουσα θεραπεία της ΡΑ, τη μη αναγνώριση σήψης 

ή συγκεκριμένων συννοσηροτήτων και άλλα τέτοια προβλήματα, που συναντώνται στις 

μελέτες παρατήρησης. 

 

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η παρούσα εργασία υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως λόγω του μικρού δείγματος 

των ασθενών που εγγράφηκαν. Αυτό προέκυψε κυρίως από την δυσκολία ανεύρεσης 

υλικού σε νοσηλείες εκτός νομού Ηρακλείου, την μη ύπαρξη καταχωρημένης ηλεκτρονικής 

πληροφορίας προ του 2012 και την δυσκολία πρόσβασης σε χώρους νοσοκομείου  λόγω 

των περιοριστικών μέτρων της υφιστάμενης πανδημίας.  

Ακόμα μία αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα της καλύτερης έκβασης των ασθενών υπό 

bDMARDs προκύπτει από την πιθανή γρηγορότερη αντιμετώπισή τους με αντιβιοτική 
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αγωγή στην έναρξη της λοίμωξης (suspicion bias). Για να διερευνηθεί αυτή η πιθανότητα 

έγινε έλεγχος για τη χορήγηση αντιβίωσης και τη φόρτιση με κρυσταλλοειδή κατά την 

εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ο έλεγχος της λοίμωξης και ο περιορισμός ή η απομάκρυνση της 

εστίας λοίμωξης καταγράφηκε ως άμεσος και αποτελεσματικός στην πλειοψηφία των 

ασθενών, χωρίς τα ποσοστά να διαφέρουν μεταξύ των ομάδων. Ωστόσο, παραμένει η 

πιθανότητα οι ασθενείς υπό βιολογικό παράγοντα να προσήλθαν γρηγορότερα στο 

νοσοκομείο λόγω αυξημένης επαγρύπνησης και καλύτερου μορφωτικού επιπέδου από την 

ομάδα ελέγχου.   

   

 

     

6.  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
         

Σημαντικές προοπτικές προκύπτουν σε αυτή την μελέτη από την πανδημία του SARS 

COVID 19. Η πανδημία του SARS COVID 19 με καταστροφικές επιπλοκές λόγω 

απελευθέρωσης κυτταροκινών μιμείται την καταιγίδα  φλεγμονής που παρατηρείται στην 

σήψη και αποτελεί πεδίο ερευνάς για τις βιολογικές θεραπείες, με αντικρουόμενα 

αποτελέσματα προς το παρόν (94,95). Θέτει σημαντικά όμως ερωτήματα για το αν οι 

βιολογικοί παράγοντες μπορεί να αποτελέσουν ωφέλιμη θεραπεία στον καταρράκτη της 

φλεγμονής που παρατηρείται σε σηπτικούς ασθενείς (96). Η θεραπεία με anti-IL-6 

παράγοντα (tocilizumab) αλλά και του αναστολέα της JAK-κινάσης baricitinib μελετάται σε 

περιπτώσεις σοβαρής νόσου από τον ιό. Το tocilizumab μελετάται εντός 24ώρου από την 

εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε υψηλής ροής οξυγονοθεραπεία με 

αντικρουόμενα αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών. Παράλληλα μελέτες σε ασθενείς 

υπό βιολογική θεραπεία και προσβολή από τον ιό αναδεικνύουν παρόμοια ευρήματα όπως 

και στην σοβαρή λοίμωξη των ασθενών με ΡΑ. Οι λοιμώξεις είναι συχνότερες αλλά η 

έκβαση καλύτερη σε σχέση με πληθυσμό αναφοράς γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί εν 

μέρει από την κοινή παθογένεια του καταρράκτη κυτταροκινών σε σήψη και σοβαρή 

COVID-19 νόσο. Ερώτημα επομένως που μέλει να απαντηθεί με περαιτέρω έρευνα είναι αν 

είναι απαραίτητη η διακοπή των βιολογικών θεραπειών στο χρονικό διάστημα πέριξ μίας 

σοβαρής λοίμωξης. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συμπερασματικά, η παρούσα προκαταρκτική μελέτη ανέδειξε μια τάση καλύτερης 

πρόγνωσης στην ομάδα ασθενών με ΡΑ σε σοβαρή λοίμωξη υπό βιολογικά φάρμακα ως 

προς την επίπτωση σήψης και θνητότητας σε σχέση με αντίστοιχους ασθενείς υπό 

συμβατικά φάρμακα που θα μπορούσε να αναδειχθεί στατιστικά σημαντική με την άρση 

των περιορισμών της παρούσας εργασίας. Πρόβλεψη θανάτου σχετίσθηκε κυρίως με την 

ανάγκη αγγειοσυσπαστικής υποστήριξης το τέταρτο 24ωρο, το υψηλό SOFA score στην 

είσοδο του ασθενούς και την ηλικία του ασθενούς. 
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