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Preliminary criteria for the very early diagnosis 
of systemic sclerosis: results of a Delphi 
Consensus Study from EULAR Scleroderma Trials 
and Research Group. 

Avouac J, Fransen J, Walker UA, et al. Ann Rheum 
Dis 2011; 70:476-481

AbSTRACT

ObJective: to identify a core set of preliminary 
items considered as important for the very early 
diagnosis of systemic sclerosis (SSc). 

MethODS: A list of items provided by european 
League Against Rheumatism (eULAR) Scleroderma 
trial and Research(eUStAR) centres were subjected 
to a Delphi exercise among 110 experts in the field 
of SSc. in round 1, experts were asked to choose the 
items they considered as the most important for the 
very early diagnosis of SSc. in round 2, experts were 
asked to reconsider the items accepted after the first 
stage. in round 3, the clinical relevance of selected 
items and their importance as measures that would 
lead to an early referral process were rated using 
appropriateness scores. 

ReSULtS: Physicians from 85 eUStAR centres par-
ticipated in the study and provided an initial list of 
121 items. After three Delphi rounds, the steering 
committee, with input from external experts, collapsed 
the 121 items into three domains containing seven 
items, developed as follows: skin domain (puffy fin-
gers/puffy swollen digits turning into sclerodactily); 
vascular domain (Raynaud's phenomenon, abnor-
mal capillaroscopy with scleroderma pattern) and 
laboratory domain (antinuclear, anticentromere and 
antitopoisomerase-i antibodies). Finally, the whole 
assembly of eUStAR centres ratified with a majority 

vote the results in a final face-to-face meeting. 
cOncLUSiOn: the three Delphi rounds allowed us 

to identify the items considered by experts as necessary 
for the very early diagnosis of SSc. the validation of 
these items to establish diagnostic criteria is currently 
ongoing in a prospective observational cohort. 

Προκαταρτικά κριτήρια για την πολύ πρώι-
μη διάγνωση της συστηματικής σκλήρυνσης: 
αποτελέσματα της μελέτης ομοφωνίας Delphi 
από την Ομάδα Κλινικών δοκιμών και Έρευνας 
του Eυρωπαϊκού Συνδέσμου ενάντια στις 
Ρευματοπάθειες.

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: nα προσδιοριστεί ένας πυρήνας προ-
καταρτικών στοιχείων που θεωρούνται σημαντικά 
για την πολύ πρώιμη διάγνωση της συστηματικής 
σκλήρυνσης (SSc).

MέθόδόΣ: Μία λίστα στοιχείων που παρείχαν 
τα κέντρα Κλινικών δοκιμών και Έρευνας του eυ-
ρωπαϊκού Συνδέσμου ενάντια στις Ρευματοπάθειες 
χρησιμοποιήθηκαν σε μια άσκηση Delphi μεταξύ 110 
ειδικών στον τομέα του Σκληροδέρματος. Στην πρώτη 
φάση, ζητήθηκε από τους ειδικούς να διαλέξουν τα 
στοιχεία που θεωρούσαν ότι ήταν τα πιο σημαντικά 
για την πολύ πρώιμη διάγνωση του Σκληροδέρματος. 
Στη δεύτερη φάση, ζητήθηκε από τους ειδικούς να 
επαναθεωρήσουν τα στοιχεία που έγιναν αποδεκτά 
μετά το πρώτο στάδιο. Στην τρίτη φάση, η κλινική 
συσχέτιση των επιλεγμένων στοιχείων και η σημασία 
τους σαν μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
μια πρώιμη διαδικασία αναφοράς, βαθμολογήθηκαν 
με τη χρήση σκορ καταλληλότητας.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: Ιατροί από 85 κέντρα Κλινικών 
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δοκιμών και Έρευνας του eυρωπαϊκού Συνδέσμου 
ενάντια στις Ρευματοπάθειες συμμετείχαν στη 
μελέτη και παρείχαν μία αρχική λίστα 121 στοιχείων. 
Μετά από 3 φάσεις, η επιτροπή διεύθυνσης, με 
εισηγήσεις από εξωτερικούς ειδικούς, χώρισε 
τα 121 στοιχεία σε 3 πεδία που περιείχαν 7 
στοιχεία, ανεπτυγμένα ως εξής: πεδίο δέρματος 
(φουσκωμένα δάκτυλα/φουσκωμένα πρησμένα 
δάκτυλα που εξελίσσονται προς σκληροδακτυλία), 
πεδίο αγγείων (φαινόμενο Raynaud, παθολογική 
τριχοειδοσκόπηση με μοντέλο σκληροδέρματος) 
και πεδίο εργαστηρίου (αντιπυρηνικά αντισώματα, 
αντικεντρομεριδιακά αντισώματα και αντισώματα 
έναντι της τοποϊσομεράσης-Ι). τελικά, ολόκληρη 
η συνέλευση των κέντρων Κλινικών δοκιμών και 
Έρευνας του eυρωπαϊκού Συνδέσμου επικύρωσε με 
ψήφο πλειοψηφίας τα αποτελέσματα σε μια τελική 
face to face συνάντηση.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑ: όι τρεις φάσεις Delphi μας 
επέτρεψαν να αναγνωρίσουμε τα στοιχεία που 
θεωρούνται από τους ειδικούς απαραίτητα για την 
πολύ πρώιμη διάγνωση του σκληροδέρματος. Η 
αξιολόγηση αυτών των στοιχείων προκειμένου να 
θεσμοθετηθούν διαγνωστικά κριτήρια λαμβάνει 
χώρα αυτή τη στιγμή με μια προοπτική μελέτη 
παρατήρησης.

Definition of remission and relapse in 
polymyalgia rheumatica: data from a literature 
search compared with a Delphi-based expert 
consensus. 

Dejaco D, Duftner c, cimmino MA et al. Ann 
Rheum Dis 2011; 70:447-453

AbSTRACT

ObJective: to compare current definitions of 
remission and relapse in polymyalgia rheumatica 
(PMR) with items resulting from a Delphi-based 
expert consensus. 

MethODS: Relevant studies including definitions 
of PMR remission and relapse were identified by 
literature search in PubMed. the questionnaire used 
for the Delphi survey included clinical (n=33), labora-

tory (n=54) and imaging (n=7) parameters retrieved 
from a literature search. each item was assessed for 
importance and availability/practicability, and limits 
were considered for metric parameters. consensus 
was defined by an agreement rate of ≥80%. 

ReSULtS: Out of 6031 articles screened, definitions 
of PMR remission and relapse were available in 18 
and 34 studies, respectively. Parameters used to 
define remission and/or relapse included history and 
clinical assessment of pain and synovitis, constitu-
tional symptoms, morning stiffness (MS), physician's 
global assessment, headache, erythrocyte sedimen-
tation rate (eSR), c-reactive protein (cRP), blood 
count, fibrinogen and/or corticosteroid therapy. 
in the Delphi exercise a consensus was obtained 
on the following parameters deemed essential for 
definitions of remission and relapse: patient's pain 
assessment, MS, eSR, cRP, shoulder and hip pain 
on clinical examination, limitation of upper limb 
elevation, and assessment of corticosteroid dose 
required to control symptoms. 

cOncLUSiOnS: Assessment of patient's pain, 
MS, eSR, cRP, shoulder pain/limitation on clinical 
examination and corticosteroid dose are considered 
to be important in current available definitions of 
PMR remission and relapse and the present expert 
consensus. the high relevance of clinical assessment 
of hips was unique to this study and may improve 
specificity and sensitivity of definitions for remission 
and relapse in PMR. 

Ορισμός της ύφεσης και της υποτροπής στη 
ρευματική πολυμυαλγία: Δεδομένα από έρευνα 
της βιβλιογραφίας συγκρινόμενα με μία βασι-
σμένη σε Delphi ομοφωνία των ειδικών.

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: Να συγκριθούν οι τρέχοντες ορισμοί 
για την ύφεση και την υποτροπή στη ρευματική 
πολυμυαλγία με στοιχεία που εξήρθαν από μία  
βασισμένη σε Delphi ομοφωνία των ειδικών.

ΜέθόδόΣ: Σχετικές εργασίες που περιείχαν 
ορισμούς της ύφεσης και της υποτροπής όσον 
αφορά στη ρευματική πολυμυαλγία ανευρέθη σαν 
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μετά από έρευνα της βιβλιογραφίας στο PubMed. 
το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για 
την έρευνα Delphi περιελάμβανε κλινικές (n=33), 
εργαστηριακές (n=54) και απεικονιστικές (n=7) 
παραμέτρους που ανακτήθηκαν με τη βιβλιογραφική 
έρευνα. Κάθε στοιχείο αξιολογήθηκε για τη σημασία 
και τη διαθεσιμότητα/πρακτική χρησιμότητά του, και 
τέθηκαν περιορισμοί για τις μετρικές παραμέτρους. Η 
ομοφωνία ορίσθηκε ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: Από τα 6.031 άρθρα που 
ερευνήθηκαν, οι ορισμοί για την ύφεση και την 
υποτροπή όσον αφορά στη ρευματική πολυμυαλγία 
ήταν διαθέσιμοι σε 18 και 34 εργασίες αντίστοιχα. όι 
παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό 
της ύφεσης και/ή της υποτροπής, περιελάμβαναν 
το ιστορικό και την κλινική αξιολόγηση του πόνου 
και της υμενίτιδας, των σωματικών συμπτωμάτων, 
της πρωινής δυσκαμψίας, της γενικής ιατρικής 
αξιολόγησης, της κεφαλαλγίας, της ταχύτητας 
καθίζησης των ερυθρών, της c-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης, της ανάλυσης αίματος, του φιμπρινογόνου 
και/ή της θεραπείας με κορτικοστεροειδή. Στην 
έρευνα Delphi, υπήρξε ομοφωνία στις ακόλουθες 
παραμέτρους οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για 
τους ορισμούς της ύφεσης και της υποτροπής: 
αξιολόγηση του πόνου του ασθενή, πρωινή 
δυσκαμψία, ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών, 
c- αντιδρώσα πρωτεΐνη, άλγος στον ώμο και στο 
ισχίο κατά την κλινική εξέταση, περιορισμός στην 
ανύψωση του άνω άκρου και αξιολόγηση της δόσης 
των κορτικοστεροειδών που απαιτείται για τον 
έλεγχο των συμπτωμάτων.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: Η αξιολόγηση του πόνου 
του ασθενούς, η πρωινή δυσκαμψία, η ταχύτητα 
καθίζησης των ερυθρών, η c-αντιδρώσα πρωτεΐνη, 
το άλγος στον ώμο/ο περιορισμός στην ανύψωση 
του κατά την κλινική εξέταση και η δόση των 
κορτικοστεροειδών, θεωρούνται σημαντικές στους 
τρέχοντες διαθέσιμους ορισμούς της ύφεσης και 
της υποτροπής στη ρευματική πολυμυαλγία και 
στην ομοφωνία των ειδικών. Η υψηλή συσχέτιση 
της κλινικής αξιολόγησης των ισχίων ήταν μοναδική 
σε αυτή τη μελέτη, και πιθανώς να βελτιώσει 
την ειδικότητα και την ευαισθησία των ορισμών 

της ύφεσης και της υποτροπής στη ρευματική 
πολυμυαλγία.

MRI in early rheumatoid arthritis: synovitis 
and bone marrow oedema are independent 
predictors of subsequent radiographic 
progression. 

bo/yesen P, haavardsholm eA, O/ stergaard M et 
al. Ann Rheum Dis 2011; 70:428-433

AbSTRACT

ObJectiveS: to determine whether MRi and 
conventional (clinical and laboratory) measures 
of inflammation can predict 3-year radiographic 
changes measured by the van der heijde Sharp score 
in patients with early rheumatoid arthritis (RA). 

MethODS: 55 patients with RA with disease du-
ration <1 year participated in this 3-year follow-up 
study. Patients were evaluated at baseline, 3, 6, 12 
and 36 months by swollen and tender joint count, 
disease activity score based on 28-joint count, eryth-
rocyte sedimentation rate (eSR), c reactive protein, 
MRi measures of synovitis, bone marrow oedema 
and tenosynovitis of the dominant wrist, as well as 
conventional x-rays of the hands and wrists. 

ReSULtS: All measures of inflammation decreased 
during the follow-up period. eSR, MRi synovitis 
and MRi bone marrow oedema were indepen-
dent predictors of 3-year radiographic progression 
adjusted for age, sex and anti-citrullinated protein 
antibodies. the 1-year cumulative measures of MRi 
synovitis and bone marrow oedema provided an 
improved explanation of variation (adjusted R2) in 
radiographic change compared with the baseline 
MRi values (adjusted R2=0.32 and 0.20 vs 0.11 and 
0.04, respectively). 

cOncLUSiOnS: both baseline and 1-year cumu-
lative measures of MRi synovitis and bone marrow 
oedema independently predicted 3-year radiographic 
progression. these results confirm that MRi synovitis 
and MRi bone marrow oedema precede radiographic 
progression in patients with early RA.
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H MRI στην πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα: η 
υμενίτιδα και το οίδημα του μυελού των οστών 
αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παρά-
γοντες επακόλουθης ακτινογραφικής εξέλιξης

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: Να καθοριστεί εάν η MRi και τα 
συμβατικά (κλινικά και εργαστηριακά) μέσα 
μέτρησης της φλεγμονής μπορούν να προβλέψουν 
τριετείς ακτινογραφικές αλλαγές που μετρήθηκαν 
με το van der heijde Sharp score σε ασθενείς με 
πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). 

ΜέθόδόΣ: 55 ασθενείς με ΡΑ και διάρκεια νόσου 
<1 έτος συμμετείχαν σε αυτή την τριετή μελέτη 
παρακολούθησης. όι ασθενείς αξιολογήθηκαν στην 
έναρξη, στους 3, στους 6, στους 12 και στους 36 
μήνες, σύμφωνα με τη μέτρηση του οιδήματος 
και της ευαισθησίας των αρθρώσεων, τον βαθμό 
ενεργότητας της νόσου με βάση τη μέτρηση 28 
αρθρώσεων, την ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, την c-αντιδρώσα πρωτεΐνη, τη 
μέτρηση με MRi της υμενίτιδας, του οιδήματος 
του μυελού των οστών και της τενοντο-υμενίτιδας 
του κυρίαρχου καρπού, καθώς και τη συμβατική 
ακτινογραφία των χειρών και των καρπών.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: Όλες οι μετρήσεις της 
φλεγμονής μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου παρακολούθησης. Η ταχύτητα κα θί  ζησης 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, και η υμενίτιδα και 
το οίδημα του μυελού των ο στών στη μαγνητική 
τομογραφία, αποτέλεσαν ανεξάρτητους παράγοντες 
πρόγνωσης τριετούς ακτινογραφικής εξέλιξης, που 
προσαρμόστηκε ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και 
τα αντισώματα έναντι κιτρουλλινικού πεπτιδίου. όι 
αθροιστικές μετρήσεις, ενός έτους, της υμενίτιδας 
και του οιδήματος του μυελού των οστών με τη 
μαγνητική τομογραφία, παρείχαν μια βελτιωμένη 
ερμηνεία των διακυμάνσεων (προσαρμοσμένη R2) 
στην ακτινογραφική μεταβολή σε σύγκριση με τις 
τιμές στην αρχική MRi (προσαρμοσμένη R2=0,32 
και 0,20 έναντι 0,11 και 0,04, αντίστοιχα). 

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: όι μετρήσεις της υμενίτιδας και 
του οιδήματος του μυελού των οστών τόσο στην 
αρχική MRi όσο και στις αθροιστικές μετρήσεις ενός 

έτους με τη μαγνητική τομογραφία, προέβλεψαν 
ανεξάρτητα τριετή ακτινογραφική εξέλιξη. τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η υμενίτιδα 
και το οίδημα του μυελού των οστών με την MRi 
προηγούνται της ακτινογραφικής εξέλιξης σε ασθενείς 
με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

EULAR recommendations for vaccination in 
adult patients with autoimmune inflammatory 
rheumatic diseases. 

van Assen S, Agmon-Levin n, elkayam O et al. 
Ann Rheum Dis 2011; 70:414-422

AbSTRACT

ObJectiveS: to develop evidence-based european 
League Against Rheumatism (eULAR) recommenda-
tions for vaccination in patients with autoimmune 
inflammatory rheumatic diseases (AiiRD). 

MethODS: A eULAR task force was composed of 
experts representing 11 european countries, con-
sisting of eight rheumatologists, four clinical immu-
nologists, one rheumatologist/clinical immunologist, 
one infectious disease physician, one nephrologist, 
one paediatrician/rheumatologist and one clinical 
epidemiologist. Key questions were formulated and 
the eligible spectrum of AiiRD, immunosuppressive 
drugs and vaccines were defined in order to perform 
a systematic literature review. A search was made 
of Medline from 1966 to October 2009 as well as 
abstracts from the eULAR meetings of 2008 and 2009 
and the American college of Rheumatology (AcR) 
meetings of 2007 and 2008. evidence was graded 
in categories i–iv, the strength of recommendations 
was graded in categories A–D and Delphi voting 
was applied to determine the level of agreement 
between the experts of the task force. 

ReSULtS: eight key questions and 13 recommenda-
tions addressing vaccination in patients with AiiRD 
were formulated. the strength of each recommenda-
tion was determined. Delphi voting revealed a very 
high level of agreement with the recommendations 
among the experts of the task force. Finally, a research 
agenda was proposed. 
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cOncLUSiOn: Recommendations for vaccina-
tion in patients with AiiRD based on the currently 
available evidence and expert opinion were formu-
lated. More research is needed, particularly regard-
ing the incidence of vaccine-preventable infectious 
diseases and the safety of vaccination in patients 
with AiiRD.

Οι συστάσεις του ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
ενάντια στις Ρευματοπάθειες (EULAR) για τον 
εμβολιασμό ενήλικων ασθενών με αυτοάνοσες 
φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: Να αναπτυχθούν οι βασισμένες σε 
ενδείξεις συστάσεις του έυρωπαικού Συνδέσμου 
ένάντια στις Ρευματοπάθειες (eULAR) για τον 
εμβολιασμό ασθενών με αυτοάνοσες φλεγμονώδεις 
ρευματικές παθήσεις (AiiRD).

ΜέθόδόΣ: δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας 
του eULAR από ειδικούς από 11 ευρωπαϊκές 
χώρες, που αποτελούνταν από 8 ρευματολόγους, 
4 κλινικούς ανοσολόγους, έναν λοιμωξιολόγο, 
έναν παιδίατρο/ρευματολόγο και έναν κλινικό 
επιδημιολόγο. διαμορφώθηκαν ερωτήσεις κλειδιά, 
και ορίστηκαν τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, το 
κατάλληλο φάσμα των αυτοάνοσων φλεγμονωδών 
ρευματικών παθήσεων και τα εμβόλια, ώστε να 
πραγματοποιηθεί μια συστηματική ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας. Η έρευνα διενεργήθηκε στο 
Medline από το 1966 έως τον όκτώβριο του 2009, 
ενώ επίσης αναζητήθηκαν και περιλήψεις (abstracts) 
από τα συνέδρια του eULAR το 2008 και το 2009, 
και από τα συνέδρια του Αμερικανικού Κολλεγίου 
της Ρευματολογίας το 2007 και το 2008. τα στοιχεία 
ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες από 1 έως 4, η ισχύς 
των συστάσεων ταξινομήθηκε σε κατηγορίες από 
Α έως δ και διενεργήθηκε ψηφοφορία Delphi για 
να καθοριστεί το επίπεδο ομοφωνίας μεταξύ των 
ειδικών της ομάδας εργασίας.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: διαμορφώθηκαν 8 ερωτήσεις 
κλειδιά και 13 συστάσεις που αφορούσαν 
τον εμβολιασμό των ασθενών με αυτοάνοσες 
φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις (AiiRD). 

Καθορίστηκε η ισχύς της κάθε σύστασης. Η 
ψηφοφορία Delphi αποκάλυψε ένα πολύ υψηλό 
ποσοστό ομοφωνίας όσον αφορά στις συστάσεις 
μεταξύ των ειδικών της ομάδας εργασίας. τελικά, 
προτάθηκε σχέδιο για έρευνα.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: διαμορφώθηκαν οι συστάσεις 
για τον εμβολιασμό ασθενών με αυτοάνοσες 
φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις σύμφωνα με 
τα σύγχρονα διαθέσιμα στοιχεία και τη γνώ μη των 
ειδικών. χρειάζεται περισσότερη έρευνα, ειδικά όσον 
αφορά στην επίπτωση των λοιμωδών νοσημάτων 
που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, και 
στην ασφάλεια του εμβολιασμού σε ασθενείς με 
αυτοάνοσες φλεγμονώδεις ρευ ματικές παθήσεις.

American College of Rheumatology/European 
League Against Rheumatism Provisional 
Definition of Remission in Rheumatoid Arthritis 
for Clinical Trials.  

Felson Dt, Smolen JS, Wells G et al.  Ann Rheum 
Dis 2011; 70:404-413

AbSTRACT

ObJective: Remission in rheumatoid arthritis (RA) 
is an increasingly attainable goal, but there is no 
widely used definition of remission that is stringent 
but achievable and could be applied uniformly as 
an outcome measure in clinical trials. this work was 
undertaken to develop such a definition. 

MethODS: A committee consisting of mem-
bers of the American college of Rheumatology, 
the european League Against Rheumatism, and the 
Outcome Measures in Rheumatology initiative met 
to guide the process and review prespecified analy-
ses from RA clinical trials. the committee requested 
a stringent definition (little, if any, active disease) 
and decided to use core set measures including, 
as a minimum, joint counts and levels of an acute-
phase reactant to define remission. Members were 
surveyed to select the level of each core set measure 
that would be consistent with remission. candidate 
definitions of remission were tested, including those 
that constituted a number of individual measures of 
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remission (boolean approach) as well as definitions 
using disease activity indexes. to select a definition 
of remission, trial data were analysed to examine the 
added contribution of patient-reported outcomes 
and the ability of candidate measures to predict later 
good radiographic and functional outcomes. 

ReSULtS: Survey results for the definition of remis-
sion suggested indexes at published thresholds and 
a count of core set measures, with each measure 
scored as 1 or less (eg, tender and swollen joint 
counts, c reactive protein (cRP) level, and global 
assessments on a 0–10 scale). Analyses suggested 
the need to include a patient-reported measure. 
examination of 2-year follow-up data suggested that 
many candidate definitions performed comparably 
in terms of predicting later good radiographic and 
functional outcomes, although 28-joint Disease 
Activity Score–based measures of remission did not 
predict good radiographic outcomes as well as the 
other candidate definitions did. Given these and 
other considerations, we propose that a patient's RA 
can be defined as being in remission based on one 
of two definitions: (1) when scores on the tender 
joint count, swollen joint count, cRP (in mg/dl), 
and patient global assessment (0–10 scale) are all 
≤1, or (2) when the score on the Simplified Disease 
Activity index is ≤3.3. 

cOncLUSiOn: We propose two new definitions 
of remission, both of which can be uniformly applied 
and widely used in RA clinical trials. the authors 
recommend that one of these be selected as an 
outcome measure in each trial and that the results 
on both be reported for each trial. 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας/
ευρωπαϊκός Σύνδεσμος ενάντια στις 
Ρευματοπάθειες: Προσωρινός ορισμός της ύφε-
σης στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα για τις κλινικές 
δοκιμές. 

ΣτόχόΣ: Η ύφεση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
αποτελεί ένα στόχο ολοένα και περισσότερο εφικτό, 
ωστόσο δεν υπάρχει ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος 
ορισμός της ύφεσης, που να είναι αυστηρός αλλά 
και επιτεύξιμος, και που θα μπορούσε να ισχύει 

ενιαία σαν μέσο μέτρησης του αποτελέσματος σε 
κλινικές δοκιμές. Η ανάληψη αυτής της εργασίας 
έγινε προκειμένου να διαμορφωθεί ένας τέτοιος 
ορισμός. 

ΜέθόδόΣ: Μια επιτροπή που αποτελούνταν από 
μέλη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας, του 
έυρωπαϊκού Συνδέσμου ένάντια στις Ρευματοπάθειες 
και της πρωτοβουλίας OMeRAct, συναντήθηκε για 
να καθοδηγήσει τη διαδικασία και να επανεξετάσει 
τις προκαθορισμένες αναλύσεις των κλινικών δοκιμών 
για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Η επιτροπή ζήτησε 
έναν αυστηρό ορισμό (σε μικρό βαθμό ενεργή νόσος, 
εάν υπάρχει) και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 
βασικά ομάδες μέτρησης, συμπεριλαμβάνοντας, 
σαν minimum, τον αριθμό των αρθρώσεων και τα 
επίπεδα ενός αντιδρών στοιχείου οξείας φάσης, για 
να ορίσει την ύφεση. τα μέλη επέλεξαν το επίπεδο 
της κάθε βασικής ομάδας μέτρησης που θα ήταν 
σύμφωνη με την ύφεση. όι ορισμοί των υποψηφίων 
για την ύφεση εξετάστηκαν, συμπεριλαμβάνοντας 
αυτούς που συνιστούσαν έναν αριθμό ατομικών 
μετρήσεων της ύφεσης (boolean approach), 
καθώς και ορισμούς που χρησιμοποιούσαν δείκτες 
ενεργότητας της νόσου. Για την επιλογή του ορισμού 
της ύφεσης, έγινε ανάλυση των δεδομένων των 
κλινικών δοκιμών, για να εξεταστεί η πρόσθετη 
συνεισφορά των αποτελεσμάτων που ανέφεραν 
οι ασθενείς και η ικανότητα των μετρήσεων των 
υποψηφίων να προβλέψουν το μετέπειτα καλό 
ακτινολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: τα αποτελέσματα της έ ρευ  νας 
για τον ορισμό της ύφεσης υπέδειξαν δείκτες σε 
δημοσιευμένες ουδούς και έναν α ριθμό βασικών 
ομάδων μέτρησης, με την κάθε μέτρηση να 
βαθμολογείται με 1 ή λιγότερο (για παράδειγμα, ο 
αριθμός των ευαίσθητων και πρησμένων αρθρώσεων, 
το επίπεδο της c-αντιδρώσας πρωτείνης (cRP), και οι 
παγκόσμιες εκτιμήσεις σε κλίμακα από 0 έως 10. όι 
αναλύσεις υπέδειξαν την ανάγκη να συμπεριληφθούν 
οι μετρήσεις που ανέφεραν οι ασθενείς. Η εξέταση 
του διετούς follow up υπέδειξε ότι πολλοί ορισμοί 
των υποψηφίων ήταν ισάξιοι όσον αφορά στην 
πρόβλεψη του μετέπειτα καλού ακτινολογικού και 
λειτουργικού αποτελέσματος, αν και οι μετρήσεις 
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της ύφεσης που βασίζονταν στο σκορ ενεργότητας 
νόσου 28 αρθρώσεων δεν προέβλεψαν το καλό 
ακτινολογικό αποτέλεσμα τόσο καλά όσο οι άλλοι 
ορισμοί των υποψηφίων. παίρνοντας υπόψη αυτές τις 
σκέψεις, προτείνουμε ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα 
ενός ασθενή μπορεί να οριστεί ότι βρίσκεται σε 
ύφεση σύμφωνα με έναν από τους δύο παρακάτω 
ορισμούς: 1) όταν η βαθμολογία που αφορά στον 
αριθμό των ευαίσθητων, στον αριθμό των πρησμένων 
αρθρώσεων, στη cRP (σε mg/dl), και στην παγκόσμια 
εκτίμηση των ασθενών (κλίμακα 0-10), είναι ≤1 (σε 
όλα), ή 2 όταν η βαθμολογία στον Απλοποιημένο 
πίνακα ένεργότητας της Νόσου (Simplified Disease 
Activity index) είναι ≤3,3.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: προτείνουμε δύο νέους 
ορισμούς της ύφεσης, που μπορούν και οι δύο να 
εφαρμοστούν ισάξια και να χρησιμοποιηθούν ευρέως 
στις κλινικές δοκιμές για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. 
όι συγγραφείς συστήνουν ότι μία από αυτές μπορεί 
να επιλεγεί σα μέσο μέτρησης του αποτελέσματος 
σε κάθε κλινική δοκιμή και ότι τα αποτελέσματα 
και από τις δύο μπορούν να αναφέρονται σε κάθε 
δοκιμή.

European League Against Rheumatism 
recommendations for calcium pyrophosphate 
deposition. Part I: terminology and diagnosis. 

Zhang W, Doherty Μ, bardin τ et al. Ann Rheum 
Dis 2011; 70:563-570

AbSTRACT

ObJectiveS: to agree terminology and to develop 
recommendations for the diagnosis of calcium 
pyrophosphate deposition (cPPD). 

MethODS: the european League Against 
Rheumatism (eULAR) cPPD task Force, comprising 
15 experts from 10 countries, agreed the terms 
and recommendations for diagnosis of cPPD 
using a Delphi consensus approach. evidence was 
systematically reviewed and presented in terms of 
sensitivity, specificity and positive likelihood ratio (LR) 
to support diagnosis; ORs were used for association. 
Strength of recommendation (SOR) was assessed 

by the eULAR visual analogue scale. 
ReSULtS: it was agreed that ‘cPPD’ should be 

the umbrella term that includes acute calcium 
pyrophosphate (cPP) crystal arthritis, osteoarthritis 
(OA) with cPPD and chronic cPP crystal inflammatory 
arthritis. chondrocalcinosis (cc) defines cartilage 
calcification, most commonly due to cPPD and 
detected by imaging or histological examination. A 
total of 11 key recommendations were generated 
on the topics of clinical features, synovial fluid (SF) 
examination, imaging, comorbidities and risk factors. 
Definitive diagnosis of cPPD relies on identification of 
SF cPP crystals. Rapid onset inflammatory symptoms 
and signs are suggestive but not definitive for acute 
cPP crystal arthritis. Radiographic cc is not highly 
sensitive or specific, whereas ultrasonography appears 
more useful (LR=24.2, 95% ci 3.51 to 168.01) for 
peripheral joints. Recognised risk factors for cPPD 
include ageing, OA and metabolic conditions such 
as primary hyperparathyroidism, haemochromatosis 
and hypomagnesaemia; familial forms are rare. SORs 
varied from 53 to 99 (maximum 100). 

cOncLUSiOn: new terms for cPPD were agreed 
and 11 key recommendations for diagnosis of cPPD 
were developed using research evidence and expert 
consensus.

Οι συστάσεις του ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
ενάντια στις Ρευματοπάθειες (EULAR) για 
την εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου 
(CCPD). Μέρος 1: Ορολογία και διάγνωση. 

ΠεΡίληψη

ΣτOχόΣ: Η συμφωνία στην ορολογία και η δια-
μόρφωση συστάσεων για τη διάγνωση της εναπό-
θεσης πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD). 

ΜέθόδόΣ: to european League Against Rheu-
matism ccPD task Force, αποτελούμενο από 15 
ειδικούς από 10 χώρες, συμφώνησε στην ορολογία 
και στις συστάσεις για τη διάγνωση της εναπόθεσης 
πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD), χρησιμοποι-
ώντας την προσέγγιση της ομοφωνίας Delphis. τα 
στοιχεία εξετάστηκαν συστηματικά και παρουσιά-
στηκαν σύμφωνα με την ευαισθησία, την ειδικότητα 
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και τον θετικό λόγο πιθανοτήτων (positive likelihood 
ratio: LR), ώστε να υποστηρίξουν τη διάγνωση. 
Για τη σύνδεση χρησιμοποιήθηκαν οι αναλογίες 
πιθανοτήτων (Ors). Η ισχύς των συστάσεων (SOR) 
αξιολογήθηκε σύμφωνα με την οπτική αναλογική 
κλίμακα eULAR.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: Συμφωνήθηκε ότι η εναπόθε-
ση πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD), πρέπει 
να αποτελεί τον κύριο όρο που θα περιλαμβάνει 
την οξεία αρθρίτιδα από εναπόθεση κρυστάλλων 
πυροφωσφορικού ασβεστίου (cPP), την οστεο-
αρθίτιδα (OA) με εναπόθεση πυροφωσφορικού 
ασβεστίου και την χρόνια φλεγμονώδη αρθρίτιδα 
από εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού 
ασβεστίου. Η χονδρασβέστωση (cc) ορίζεται ως 
ασβέστωση του χόνδρου, οφείλεται συχνότερα στην 
εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD) 
και ανευρίσκεται με απεικονιστική ή ιστολογική εξέ-
ταση. δημιουργήθηκε ένα σύνολο από 11 βασικές 
συστάσεις, όσον αφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά, 
στην εξέταση του αρθρικού υγρού (SF), στην απει-
κόνιση, στη συννοσηρότητα και στους παράγοντες 
κινδύνου. Η οριστική διάγνωση της εναπόθεσης 
πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD) βασίζεται 
στην αναγνώριση των κρυστάλλων πυροφωσφορι-
κού ασβεστίου στο αρθρικό υγρό. Η ταχεία έναρξη 
φλεγμονωδών συμπτωμάτων και σημείων είναι 
υποδηλώνει, αλλά δεν οριστικοποιεί, τη διάγνωση 
οξείας αρθρίτιδας από εναπόθεση κρυστάλλων 
πυροφωσφορικού ασβεστίου (cPP). Η χονδροκαλ-
σίνωση που φαίνεται ακτινολογικά δεν έχει υψηλή 
ευαισθησία ή ειδικότητα, ενώ η υπερηχοτομογραφία 
φαίνεται να είναι πιο χρήσιμη (LR= 24,2, 95% cl 
3,51 έως 168,01) για τις περιφερικές αρθρώσεις. 
όι αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου για την 
εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD) 
περιλαμβάνουν τη γήρανση, την οστεοαρθρίτιδα 
και μεταβολικές καταστάσεις όπως τον πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό, την αιμοχρωμάτωση και 
την υπομαγνησιαιμία. όι οικογενείς μορφές είναι 
σπάνιες. Η ισχύς των συστάσεων (SORs) κυμαινόταν 
από 53 έως 99 (με μέγιστο το 100).

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: Συμφωνήθηκαν νέοι όροι και 
διαμορφώθηκαν 11 βασικές συστάσεις για τη διά-

γνωση της εναπόθεσης πυροφωσφορικού ασβεστίου 
(ccPD), χρησιμοποιώντας ερευνητικά στοιχεία και 
την ομοφωνία των ειδικών.

EULAR recommendations for calcium 
pyrophosphate deposition. Part II: 
Management. 

Zhang W, Doherty M, Pascual e et al. Ann 
Rheum Dis 2011; 70:571-575

AbSTRACT

ObJectiveS: to develop evidence-based 
recommendations for management of calcium 
pyrophosphate deposition (cPPD). 

MethODS: A multidisciplinary guideline 
development group of 15 experts, representing 10 
european countries, generated key propositions for 
management of cPPD using a Delphi consensus 
approach. For each recommendation research 
evidence was searched systematically. Whenever 
possible, the effect size and number needed to 
treat for efficacy and RR or OR for side effects were 
calculated for individual treatment modalities. 
Strength of recommendation was assessed by 
the european League Against Rheumatism visual 
analogue scale. 

ReSULtS: nine key recommendations were 
generated, including topics for general management, 
treatment of acute attacks, prophylaxis against 
recurrent acute attacks and management of chronic 
symptoms. it was recommended that optimal 
treatment requires both non-pharmacological and 
pharmacological treatments. For acute cPP crystal 
arthritis, cool packs, temporary rest and joint aspiration 
combined with steroid injection are often sufficient. 
For prophylaxis or chronic inflammatory arthritis 
with cPPD, oral non-steroidal anti-inflammatory 
drugs with gastroprotective treatment and/or low-
dose colchicine 0.5–1.0 mg daily may be used. 
Other recommendations included parenteral or 
oral corticosteroid for acute cPP arthritis in those 
unresponsive or unsuited to other measures, 
and low-dose corticosteroid, methotrexate or 
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hydroxychloroquine for chronic inflammatory 
arthritis with cPPD. Asymptomatic cPPD requires 
no treatment. Strength of recommendations varies 
from 79% to 95%. 

cOncLUSiOn: nine key recommendations for 
management of cPP crystal associated arthritis 
were developed using both research evidence and 
expert consensus. Strength of recommendations 
was provided to assist the application of these 
recommendations. 

Οι συστάσεις του ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
ενάντια στις Ρευματοπάθειες (EULAR) για 
την εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου 
(CCPD). Μέρος 2: Διαχείριση. 

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: Να διαμορφωθούν evidence-based 
συστάσεις για τη διαχείριση της εναπόθεσης πυ-
ροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD). 

ΜέθόδόΣ: Μια ομάδα διαμόρφωσης πρωτο-
κόλλου, αποτελούμενη από 15 ειδικούς από δια-
φορετικούς επιστημονικούς κλάδους, που εκπρο-
σωπούσαν 10 ευρωπαϊκές χώρες, δημιούργησε 
βασικές προτάσεις για τη διαχείριση της εναπόθεσης 
πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD), χρησιμοποι-
ώντας την προσέγγιση της ομοφωνίας Delphis. τα 
ερευνητικά στοιχεία εξετάστηκαν συστηματικά για 
κάθε σύσταση. Όποτε ήταν δυνατόν, το μέγεθος 
του αποτελέσματος και ο αριθμός που χρειαζόταν 
για αποτελεσματικότητα θεραπείας, και ο σχετικός 
κίνδυνος (RR) και η αναλογία πιθανοτήτων (OR) 
για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, υπολογίσθηκαν για 
εξατομικευμένες μεθόδους θεραπείας. Η ισχύς α-
ξιολογήθηκε σύμφωνα με την οπτική αναλογική 
κλίμακα eULAR.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: δημιουργήθηκαν εννέα βασι-
κές συστάσεις, που περιελάμβαναν θέματα γενικής 
διαχείρισης, θεραπείας των οξέων προσβολών, 
προφύλαξης ενάντια στις επαναλαμβανόμενες οξείες 
προσβολές και διαχείρισης των χρόνιων συμπτωμά-
των. προτάθηκε ότι η βέλτιστη αντιμετώπιση απαιτεί 
φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες. Για 
την οξεία αρθρίτιδα από εναπόθεση κρυστάλλων 

πυροφωσφορικού ασβεστίου συχνά αρκούν οι κο-
μπρέσες με πάγο και η προσωρινή ανάπαυση της 
άρθρωσης σε συνδυασμό με ενέσεις στεροειδών. 
Για την προφύλαξη ή για την χρόνια φλεγμονώδη 
αρθρίτιδα από εναπόθεση πυροφωσφορικού α-
σβεστίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από του 
στόματος μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μαζί με 
γαστροπροστατευτική θεραπεία και/ή κολχικίνη 
σε μικρή δόση 0,5-1,0mg/ημέρα. Άλλες συστάσεις 
περιελάμβαναν κορτικοειδή από του στόματος ή 
παρεντερικά σε ασθενείς με οξεία αρθρίτιδα από ε-
ναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου 
οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπείες ή 
δεν ήταν κατάλληλοι για αυτές, και χαμηλή δόση κορ-
τικοστεροειδών, μεθοτρεξάτη ή υδροξυχλωροκίνη 
για χρόνια φλεγμονώδη αρθρίτιδα από εναπόθεση 
πυροφωσφορικού ασβεστίου. Η ασυμπτωματική 
εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου (ccPD) 
δεν απαιτεί θεραπεία. Η ισχύς των συστάσεων ποι-
κίλλει από 79% έως 95%.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: Αναπτύχθηκαν εννέα βασικές 
συστάσεις για τη διαχείριση της αρθρίτιδας που 
σχετίζεται με την εναπόθεση κρυστάλλων πυροφω-
σφορικού ασβεστίου, χρησιμοποιώντας ερευνητικά 
στοιχεία καθώς και την ομόφωνη γνώμη των ειδικών. 
Η ισχύς των συστάσεων χρησιμοποιήθηκε για να 
βοηθήσει στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων.

Tumour necrosis factor antagonist use and 
associated risk reduction of cardiovascular 
events among patients with rheumatoid 
arthritis. 

Greenberg JD, Kremer JM, curtis JR et al. Ann 
Rheum Dis 2011; 70:576-582

AbSTRACT

ObJective: to examine the association of 
cardiovascular events with tumour necrosis factor 
(tnF) α antagonist use compared with non-biological 
disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) 
utilisation in patients with rheumatoid arthritis 
(RA). 

MethODS: the study population included 
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10 156 patients enrolled in the consortium of 
Rheumatology Researchers of north America RA 
registry. three study cohorts were defined based 
on three mutually exclusive drug use categories, 
including tnF antagonists, methotrexate and 
other non-biological DMARDs. hR were calculated 
adjusting for cardiovascular risk factors, RA disease 
characteristics and prednisone use. the primary study 
outcome was a composite of non-fatal myocardial 
infarction (Mi), transient ischaemic attack (tiA) or 
stroke and cardiovascular-related death. 

ReSULtS: there were 88 cardiovascular 
events, including 26 Mi, 45 tiA/strokes and 17 
cardiovascular-related deaths. After adjusting for age, 
gender, cardiovascular risk factors and RA disease 
characteristics, patients using a tnF antagonist 
experienced a reduced risk of the primary composite 
cardiovascular endpoint (hR 0.39, 95% ci 0.19 
to 0.82) compared with users of non-biological 
DMARDs. Methotrexate was not associated with 
a reduced risk (hR 0.94, 95% ci 0.49 to 1.80). 
Prednisone use was associated with a dose-dependent 
increased risk (p=0.04). the risk reduction associated 
with tnF antagonists was also observed for non-
fatal cardiovascular events (hR 0.35, 95% ci 0.16 
to 0.74).

cOncLUSiOn: tnF antagonist use was asso-
ciated with a reduced risk of cardiovascular events 
in patients with RA. 

η χρήση ανταγωνιστή του παράγοντα νέκρω-
σης όγκου και η συσχετιζόμενη μείωση του 
κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους 
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

ΠεΡίληψη

ΣτόχόΣ: Να ερευνηθεί η συσχέτιση των καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων με τη χρήση ανταγωνιστή 
του παράγοντα-α νέκρωσης του όγκου (tnF) σε 
σύγκριση με τη χρήση μη βιολογικών ανοσοτροπο-
ποιητικών αντιρευματικών παραγόντων (DMARD) 
σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA).

ΜέθόδόΣ: ό πληθυσμός της μελέτης περιέλαβε 
10.156 ασθενείς οι οποίοι ήταν καταγεγραμμένοι στο 
αρχείο ρευματοειδούς αρθρίτιδας των Ρευματολόγων 
έρευνητών της Βόρειας Αμερικής (consortium of 
Rheumatology Researchers of north America). 
όρίσθηκαν τρεις μελέτες σειρών με βάση τρεις 
αποκλειστικές κατηγορίες φαρμάκων, που περιελάμ-
βαναν τους ανταγωνιστές του tnF, τη μεθοτρεξάτη 
και άλλους μη βιολογικούς ανοσοτροποποιητικούς 
αντιρευματικούς παράγοντες. Η αναλογία κινδύνου 
υπολογίσθηκε, προσαρμοσμένα για τους καρδιαγ-
γειακούς παράγοντες κινδύνου, τα χαρακτηριστικά 
της νόσου της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και τη 
χρήση της πρεδνιζόνης. το πρωτογενές αποτέλεσμα 
της μελέτης ήταν ένας συνδυασμός από μη θανατη-
φόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (Mi), παροδικό 
ισχαιμικό επεισόδιο (tiA) ή εγκεφαλικό, και θάνατο 
σχετιζόμενο με καρδιαγγειακά συμβάματα.

ΑπότέλέΣΜΑτΑ: τα καρδιαγγειακά συμβάματα 
ήταν 88 και συμπεριλάμβαναν 26 Mi, 45 tiA/εγκεφα-
λικά και 17 θανάτους σχετιζόμενους με καρδιαγγειακά 
συμβάματα. Μετά από προσαρμογή στην ηλικία, στο 
φύλο, στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου 
και στα χαρακτηριστικά της νόσου, οι ασθενείς που 
χρησιμοποιούσαν ανταγωνιστή του tnF παρουσία-
σαν μειωμένο κίνδυνο του πρωταρχικού σύνθετου 
καρδιαγγειακού καταληκτικού σημείου (end point) 
(hR 0,39, 95% cl 0,19 έως 0,82) σε σύγκριση με 
τους χρήστες μη βιολογικών ανοσοτροποποιητικών 
αντιρευματικών παραγόντων. Η μεθοτρεξάτη δε 
συσχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο (hR 0,94, 95% 
cl 0,49 έως 1,80). Η χρήση της πρεδνιζόνης συ-
σχετίσθηκε με δοσοεξαρτώμενο αυξημένο κίνδυνο 
(p=0,04). Η σχετιζόμενη με τους ανταγωνιστές του 
tnF μείωση του κινδύνου παρατηρήθηκε και στα 
μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάματα.

ΣυΜπέΡΑΣΜΑτΑ: Η χρήση ανταγωνιστή tnF 
συσχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα.


