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Αλαδξνκηθή, επηδεκηνινγηθή κειέηε ησλ θαθέισλ 352 δηαδνρηθώλ

αζζελώλ κε ΡΑ κέζεο ειηθίαο 65,19±13,02 έηε θαη δηάξθεηα λόζνπ

9,53±8,96 έηε.

ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ

Οη αζζελείο κε Ρεπκαηνεηδή

Αξζξίηηδα (ΡΑ) παξνπζηάδνπλ

απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε

ζπλλνζεξνηήησλ, είηε ιόγσ

παξαηεηακέλεο ελεξγόηεηαο λόζνπ

ή/θαη ιόγσ ησλ ρνξεγνύκελσλ

αλαζνθαηαζηαιηηθώλ ζεξαπεηώλ.

Η θαηαγξαθή ησλ

ραξαθηεξηζηηθώλ, θιηληθώλ

παξακέηξσλ, ηεο ζεξαπείαο θαη

ησλ ζπλλνζεξνηήησλ ζε έλα

κεγάιν δείγκα αζζελώλ κε ΡΑ

από έλα ηξηηνβάζκην θέληξν.

ΔΗΑΓΩΓΖ

ΚΟΠΟ

Η θαιύηεξε θαηαλόεζε, ε

έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη ε

αληηκεηώπηζε ησλ

ζπλλνζεξνηήησλ ζε αζζελείο

κε ΡΑ, νδεγνύλ ζε απνθπγή

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ

ρνξεγνύκελσλ θαξκάθσλ,

βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο

θαη ηελ επηβίσζε ηνπο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

AA30

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Οη 261 (74.15%) ήηαλ γπλαίθεο, ζεηηθό ξεπκαηνεηδή παξάγνληα (RF) είρε

ην 59.38%. πλζεηηθά θαη βηνινγηθά ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ ειάκβαλε

ην 86.93% θαη ην 48.7% αληίζηνηρα θαη ην 67.9% θνξηηθνεηδή (κέζε δόζε

5mg/εκέξα). Χακειή ελεξγόηεηα λόζνπ εκθάληδε ην 15.91%, κέηξηα ην

20.74% θαη πςειή ην 7.39%. Οη ζπρλόηεξεο ζπλλνζεξόηεηεο ήηαλ ε

νζηενπόξσζε (37.11%), ε δπζιηπηδαηκία (36.54%), ε αξηεξηαθή

ππέξηαζε (26.35%), ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο (14.16%) θαη ε θαηάζιηςε

(9.1%). Ιζηνξηθό λενπιαζκαηηθήο λόζνπ θαη ζνβαξήο ινίκσμεο είρε ην

1.13% θαη ην 9.1% αληίζηνηρα. Λαλζάλνπζα θπκαηίσζε είρε ην 4.53% θαη

ην 1.42% είρε ηζηνξηθό παξειζνύζεο θπκαηίσζεο, γηα ηελ νπνία είρε

ιάβεη αγσγή. Ο επηπνιαζκόο ησλ αζζελώλ κε ρξόληα HBV ινίκσμε

ππνινγίζηεθε ζην 3.11%. Δηάκεζε πλεπκνλνπάζεηα δηαγλώζηεθε ζην

8.78% θαη ζε νιηθή αξζξνπιαζηηθή (γόλαηνο ή/θαη ηζρίνπ) ππνβιήζεθε

ην 7.9% ησλ αζζελώλ.
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