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Τους τελευταίους δώδεκα μήνες είδαμε αρκετές εξελίξεις στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Δημοσιεύθηκαν νέα κριτήρια ταξι-
νόμησης της ΡΑ και ένα νέο προσωρινό σετ κριτηρίων ύφεσης 
της ΡΑ1. Το νέο σετ κριτηρίων προέκυψε από την ανάγκη να 
αντιπροσωπεύουν την παρουσία ελάχιστης δυνατόν φλεγμονής, 
κάτι που δεν συμβαίνει με τον ορισμό ύφεσης σύμφωνα με τα 
κριτήρια DAS28. Επιπρόσθετα, απαλείφθηκε η πρωινή δυσκαμψία 
και η διάρκεια από τα παλαιά κριτήρια. Τα νέα κριτήρια έχουν 
σκοπό να περιληφθούν σε κλινικές μελέτες και την καθημερινή 
πρακτική ως στόχος θεραπείας στη ΡΑ. Τα νέα κριτήρια είναι 
απλά στη χρήση και εύκολο να αξιοποιηθούν. Περιλαμβάνουν 
δυο εναλλακτικές μετρήσεις: (α) τον αριθμό των ευαίσθητων και 
διογκωμένων αρθρώσεων (μέτρηση 28 αρθρώσεων), μέτρηση της 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, και σφαιρική εκτίμηση της ΡΑ από τον 
ασθενή (σε κλίμακα 0-10), όλα ≤ 1, ή (β) ένα σύνθετο δείκτη, τον 
απλοποιημένο δείκτη ενεργότητας της νόσου (simplified disease 
activity index, SDAI).

Σήμερα με τα μέσα που διαθέτουμε είναι εφικτός αυτός ο στό-
χος. Άρα, ύφεση είναι ο στόχος της θεραπείας σε πρώιμη ΡΑ και 
η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επίτευξη 
αυτού του στόχου είναι τακτική εκτίμηση -ανά μήνα- της δρα-
στηριότητας της νόσου και προσαρμογή της θεραπείας2. Ένας 
στους δυο ασθενείς με ΡΑ πρόσφατης έναρξης που δεν έχουν 
πάρει κλασικό ανοσοτροποποιητικό φάρμακο πετυχαίνει ύφεση, 
σύμφωνα με το DAS28, με τη χορήγηση συνδυασμού κλασικού 
ανοσοτροποποιητικού φαρμάκου με βιολογικό φάρμακο3,4. Αυτό 
δημιουργεί την ανάγκη τροποποίησης της αγωγής της ΡΑ μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα: Μείωση έως διακοπή της ακριβής 
βιολογικής θεραπείας και διατήρηση της ύφεσης με τα κλασικά 
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ανοσοτροποποιητικά φάρμακα5. Τα νέα κριτήρια 
ύφεσης της ΡΑ πρέπει να τα δούμε από τη σκοπιά 
σκοπιμότητας. Σκοπό έχουν να χρησιμοποιηθούν 
για τον ορισμό του στόχου στη θεραπεία της ΡΑ. 
Έτσι, δεν περιλαμβάνουν χρονική διάρκεια, χρονική 
περίοδο χωρίς φάρμακα, και αναστολή ακτινο-
γραφικής εξέλιξης. Η αναστολή της ακτινογραφι-
κής εξέλιξης της ΡΑ περιλαμβάνεται στα κριτήρια 
ύφεσης της επιτροπής φαρμάκων και τροφίμων 
των ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA) 
και ορίζεται ως η ελάχιστη ανιχνεύσιμη μεταβολή, 
που είναι 5.0 μονάδες της κλίμακας Sharp/van der 
Heidje (0-448).

Τα νέα κριτήρια έχουν βέβαια ατέλειες, όπως π.χ. 
έλλειψη μέτρησης της φλεγμονής των αρθρώσεων 
με απεικονιστικές τεχνικές, όπως υπερηχογράφημα 
ή μαγνητική τομογραφία, που είναι γνωστό ότι είναι 
πιο ευαίσθητες τεχνικές ανίχνευσης φλεγμονής στις 
αρθρώσεις. Τέτοια όμως μέτρηση προς το παρόν 
δεν γίνεται και ίσως περιληφθεί σε μελλοντικά 
κριτήρια. Όμως, το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η 
διάρκεια της ύφεσης είναι παράλειψη, γιατί η διάρ-
κεια της ύφεσης είναι πιθανώς σημαντική για την 
απόφαση σταδιακής μείωσης της θεραπείας.
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Πίνακας. Κριτήρια ύφεσης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας της EULAR/ACR

(Α) όταν υπάρχουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή όλα τα ακόλουθα:
Αριθμός ευαίσθητων αρθρώσεων (tender joint count, TJC) ≤1
Αριθμός διογκωμένων αρθρώσεων (swollen joint count, SJC) ≤1
C-αντιδρώσα πρωτείνη CRP (mg/dL) ≤1
Σφαιρική εκτίμηση από τον ασθενή (patient global assessment)   ≤1
ή
(Β) όταν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
Simplified disease activity index (SDAI) ≤3.3

SDAI= TJC + SJC + σφαιρική εκτίμηση από τον ασθενή (σε κλίμακα 0-10) + σφαιρική εκτίμηση από τον γιατρό (σε κλίμακα 
0-10) + CRP (mg/dL)
Η διατύπωση της ερώτησης για την σφαιρική εκτίμηση από τον ασθενή είναι: Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους με τους 
οποίους σε έχει επηρεάσει η πάθηση πως αισθάνεσαι ότι είναι σήμερα η αρθρίτιδα (πολύ καλά - πολύ άσχημα).
Η διατύπωση της ερώτησης για την σφαιρική εκτίμηση από τον ιατρό είναι: Πόσο ενεργή νομίζεις ότι είναι η νόσος τώρα 
(καθόλου - πάρα πολύ ενεργή).


