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Εισαγωγή
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι η πιο συχνή φλεγ-
μονώδης αρθρίτιδα με επίπτωση στον ελληνικό πληθυ-
σμό που κυμαίνεται μεταξύ 0.35-0.68 %. Η πρόγνωση 
και οι επιπλοκές της νόσου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθ-
μό από την ενεργότητα (DAS28), βαρύτητα (παρουσία 
ακτινολογικών αλλοιώσεων), λειτουργικότητα (HAQ), 
ορολογικό προφίλ (RF, anti-CCP), τη χορηγούμενη αντι-
ρευματική αγωγή και τις συνυπάρχουσες συννοσηρό-
τητες. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΡΑ εμφανίζουν αυξη-
μένη θνησιμότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, 
ειδικά αυτοί με υψηλή ενεργότητα της νόσου. Η εισα-
γωγή στη κλινική πράξη τη τελευταία 15ετία των βιολο-
γικών τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων (biologic 
DMARDs - bDMARDs), που χορηγούνται συνήθως μετά 
από την αποτυχία των συμβατικών συνθετικών τροπο-
ποιητικών της νόσου φαρμάκων (csDMARDs) σύμφωνα 
με τις πρόσφατες Ελληνικές και Διεθνείς Οδηγίες, έχει 
αλλάξει σημαντικά το θεραπευτικό τοπίο στη ΡΑ.
Τα δεδομένα σχετικά με την ενεργότητα, βαρύτητα, 
σύγχρονη θεραπευτική αγωγή και τις συννοσηρότητες 
της ΡΑ στη χώρα μας είναι περιορισμένα και προέρχο-
νται κυρίως από μεγάλα Τριτοβάθμια Κέντρα Αναφο-
ράς της νόσου.

Ασθενείς και μέθοδοι
Η μελέτη θα μια πολυκεντρική, συγχρονική (cross-
sectional study) μελέτη, με καταγραφή των ασθενών με 
ΡΑ που παρακολουθούνται ενεργά σε Νοσοκομειακά 
Κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρεία του ΕΣΥ για διάστη-
μα 6 μηνών και με σκοπό να επαναληφθεί μετά από 
πάροδο 3 ετών, ώστε να υπολογιστούν διάφοροι δεί-
κτες έκβασης της νόσου όπως η νοσηρότητα (συχνό-

τητα σοβαρών λοιμώξεων, νοσηλειών, ορθοπαιδικών 
επεμβάσεων) και θνησιμότητα (αιτίες θανάτου).
Τα στοιχεία των ασθενών θα καταγράφονται μέσω μιας 
απλής φόρμας καταγραφής, η οποία θα διατίθεται σε 
εκτυπώσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή (καταχώρηση 
μέσω πρόσβασης σε συγκεκριμένο ιστότοπο). Κάθε 
ασθενής θα υπογράφει έντυπο πληροφορημένης συ-
γκατάθεσης και θα καταχωρείται με τα αρχικά του 
ονοματεπώνυμού του, τα οποία σε συνδυασμό με το 
έτος γέννησής του και τον κωδικό του κέντρου παρα-
κολούθησής του θα σχηματίζουν ένα μοναδικό κωδικό 
ανά ασθενή. Στα κέντρα που θα συμμετάσχουν, θα 
αποσταλεί υλικό με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη 
συμπλήρωση των διάφορων πεδίων της φόρμας κατα-
γραφής, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ομοιο-
γένεια στη συλλογή των δεδομένων.
Η ανάλυση των στοιχείων θα γίνει με περιγραφική στα-
τιστική, υπολογισμό λόγων σχετικών κινδύνων και με 
καταγραφή των διαχρονικών τάσεων στη διάρκεια του 
διαστήματος της μελέτης. Παράλληλα στα πλαίσια της 
μελέτης, θα επιχειρηθεί επικύρωση του υπολογισμού 
του ετησίου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη σε ασθενείς 
με ΡΑ. Τέλος, θα επιχειρηθεί επικύρωση του υπολογι-
σμού του δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως 
αυτός προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική 
Εταιρεία. 

Στόχοι της μελέτης
Η καταγραφή:
1. των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών 

με ΡΑ στην Ελλάδα σήμερα
2. της ενεργότητας και λειτουργικότητας της νόσου, 

όπως αυτή εκφράζεται από τους δείκτες DAS28, 
HAQ, CDAI, SDAI

3. της νοσηρότητας και επιπλοκών της νόσου όπως 
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εκφράζεται από τη συχνότητα των ορθοπαιδικών 
επεμβάσεων, νοσηλειών και σοβαρών λοιμώξεων

4. των ακολουθούμενων σύγχρονων θεραπευτι-
κών πρακτικών (λήψη και δοσολογία csDMARDs, 
bDMARDs, κορτικοστεροειδών)

5. των συννοσηροτήτων (καρδιαγγειακά νοσήματα, 
χρόνιες πνευμονοπάθειες, οστεοπόρωση, νεο-
πλασματικές παθήσεις)

6. της επίπτωσης και του επιπολασμού λοιμώξεων, 
όπως οι ιογενείς ηπατίτιδες (HBV, HCV), ο έρπη-
τας ζωστήρας και η φυματίωση

7. της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι συχνών πα-
θογόνων, όπως ο πνευμονιόκοκκος και ο ιός της 
γρίπης.

Αναμενόμενα οφέλη
Η μελέτη αυτή που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγ-
γελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ&Ε-
ΠΕΡΕ) και πραγματοποιείται μέσω της Ομάδας Ερ-
γασίας της ΡΑ, θα είναι η πρώτη μελέτη που θα περι-
λάβει ένα μεγάλο δείγμα ασθενών αντιπροσωπευτικό 
του γενικού πληθυσμού της ΡΑ στον Ελληνικό χώρο 
και αναμένεται να:
-  καταδείξει το ακριβές φορτίο της νόσου σήμερα 

(ενεργότητα, βαρύτητα)
-  εκτιμήσει τις σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές 

στη Ρευματολογική κοινότητα και την συμμόρφωσή 
τους με τις υπάρχουσες Ελληνικές και Διεθνείς θε-
ραπευτικές συστάσεις και να 

-  καταγράψει για πρώτη φορά με ακρίβεια τις σοβα-
ρές επιπλοκές και συνοσηρότητες της νόσου.
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Introduction
Rheumatoid arthritis is the most common form of 
inflammatory arthritis with an incidence ranging between 
0.35-0.68% in Greece. The prognosis and complications 
of the disease depend on disease activity (DAS28), 
severity (presence of radiologic lesions), functional 
status (HAQ), serology profile (RF, anti-CCP), treatment 
and co-morbidities. In addition, patients with RA show 
increased mortality compared to the general population, 
especially those with high disease activity. Introduction 
of biologic DMARDs (bDMARDs) in clinical practice in the 
last 15 years which, are usually used after conventional 
synthetic DLARDs (csDMARDs) have failed (according 
to most recent Greek and International guidelines), have 
substantially changed the therapeutic field of RA.
Data regarding the activity, severity, contemporary 
therapy and comorbidities of RA in Greece are limited 
and are derived mainly from tertiary referral centers.

Patients and Methods
This is a multicenter, cross-sectional study of consecutive 
RA patients who are actively followed up in outpatient 
hospital clinics and private offices will be included during 
a 6-month period. The same recording will be repeated 
after 3 years in order to calculate disease outcomes 
such as morbidity (incidence of serious infections, 
hospitalization rates, orthopedic surgeries) and mortality 
(causes of death). 
Patient data will be entered using a simple registry form, 
available both in printed and electronic version (via 
access to a specific web site). Every patient will sign 
an informed consent and will be registered with his/her 
name and surname initials which, combined with his/
her year of birth and treating center code, will produce 
a unique patient code. Participating centers will receive 
printed material with detailed instructions for the filling 
of the form, in order to obtain maximum homogeneity in 
data collection. 
Data analysis will be performed with descriptive statistics, 

incidence and odds ratio calculation and description of 
longitudinal changes during the observational period. In 
addition, validation of the 1-year risk for serious infection 
and the 10-year risk for cardiovascular event will be 
attempted as proposed. 

Aims of the study
To record:
1. The demographics of patients with RA in Greece
2. The activity and severity of the disease (as expressed 

by DAS28, HAQ, CDAI, SDAI)
3. The morbidity and complications of the disease 

(as expressed by the rates of orthopedic surgeries, 
hospitalizations and serious infections). 

4. The current treatment practice (use and dosage of 
csDMARDs, bDMARDs and corticosteroids)

5. The comorbidities (cardiovascular, chronic lung 
disease, osteoporosis, neoplasms)

6. The incidence and prevalence or exposure to 
infections (such as hepatitis B and C, herpes zoster 
and tuberculosis). 

7. The vaccination coverage against common 
pathogens, such as pneumococcus and influenza 
virus.

Anticipated benefits
The study, which will be funded by the Greek Society 
of Rheumatology and run by the RA Study Group, will 
be the first to include such a large sample of patients 
representative of the general population with RA in 
Greece and is expected to:
-  determine the exact burden of the disease (activity, 

severity)
-  document the current therapeutic strategies of Greek 

rheumatologists and the compliance to the existing 
Greek and International treatment recommendations 
or guidelines

- record for the first time the rate of serious complications 
and co-morbidities of the disease.
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