
ΔΛΔΓΥΟ ΔΝΔΡΓΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΝΟΟΤ:  

Δ ΣΙ ΑΚΡΙΒΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΑΣΔ; 

ΛΑΜΠΡΘΝΗ ΠΑΝΣΑΖΗ 

ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 



NO DISCLOSURES 



Δλεξγόηεηα λόζνπ: γηαηί  έρεη ηόζε ζεκαζία λα ηελ 

ππνινγίδνπκε  

• ηαδηνπνίεζε ηεο λόζνπ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

(ύθεζε,ρακειή ,κέηξηα ή πςειή ελεξγόηεηα,ππνιεηπόκελε λόζνο) 

• Γεληθόηεξε εθηίκεζε ηεο πνξείαο / ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο λόζνπ 

• Αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε αζζελνύο ζε βάζνο ρξόλνπ 

• Πξόβιεςε πηζαλήο έθβαζεο 

• Θεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 

Ελεξγόηεηα λόζνπ                        ζνβαξόηεηα λόζνπ 

 

Εθδειώζεηο ελεξγόηεηαο : αλαζηξέςηκεο 

 



ΔΝΔΡΓΟΣΗΣΑ ΝΟΟΤ : Πώο ηε κεηξάκε; 

ε αληίζεζε κε άιιεο παζήζεηο π.ρ.Δ,ΑΤ,δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κέζσ 1 κόλν δείθηε 

θιηληθνύ ή εξγαζηεξηαθνύ. 

 

                                   Δλεξγόηεηα λόζνπ 

ΘΔΡΑΠΩΝ 
(ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα 

λόζνπ,ζπλνιηθή εθηίκεζε) 

ΑΘΔΝΗ 

(πόλνο,ιεηηνπξγηθόηεηα, 

αληίιεςε λόζνπ) 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ 

(TKE,CRP) 

 



Γείθηεο ελεξγόηεηαο   λόζνπ 

Γεθαεηία 1990:  

ζύλζεηνη δείθηεο 

   -DAS 44 

   -DAS 28 

   -SDAI 

   -CDAI 

Gaujoux-Viala C et al  Joint Bone Spine 79 (2012) 149–155 

Felson T. D.Anderson J. et al.Arthritis and Rheumatism Vol 36,No6 June 1993 



        DAS 28         SDAI           CDAI 

      TJC 28        TJC 28       TJC 28 

      SJC 28        SJC 28       SJC 28 

      ESR/CRP         CRP             - 

      PtGA 0-10        PtGA 0-10        PtGA 0-10 

             -        PhGA 0-10        PhGA 0-10 

ΣΥΝΟΛΟ   0-86 ΣΥΝΟΛΟ     0-76 

Γείθηεο ελεξγόηεηαο   λόζνπ 



DAS,DAS28,CDAI,SDAI :  ζύγθξηζε κε βάζε ηηο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηόηεηεο 

      OMERACT filter 
• Αιήζεηα/αθξίβεηα  

• Αμηνπηζηία/αλαπαξαγσγηκόηεηα 

• Αληηζηνηρία 

• Δηαθξηηηθή απόδνζε( επαηζζεζία λα 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν + ηθαλόηεηα λα 

δηαθξίλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζνβαξόηεηαο) 

• Ελλνηνινγηθή εγθπξόηεηα 

• Παξόκνηεο επηδόζεηο ζηηο 

ηδηόηεηεο 

• DAS28  θαη ύθεζε ; 

 
 

 

 

 

 

          ACR 
• Καιύηεξεο επηδόζεηο από ηνπο 

ππόινηπνπο δείθηεο 

• Θθαλνπνηεηηθή επαηζζεζία θαη 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

 

Gaujoux-Viala C et al  Joint Bone Spine 79 (2012) 149–155 

Anderson J et al Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 640–647 



DAS 28,SDAI,CDAI : 

 - παξόκνηεο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηόηεηεο 

-δελ πεξηιακβάλνπλ ΠΔΚ-άθξν 

πόδη 

-έρνπλ θξηηήξηα ελεξγόηεηαο 

  

Remission Low/minimal  

disease activity 

Moderate 

disease activity 

High disease 

activity 

DAS 28  < 2,6 

 

≥ 2,6 to < 3,2 

 

≥ 3,2  to  ≤ 5,1 

 

>5,1  

 

SDAI  ≤ 3,3  > 3,3 to  <20  >20  to ≤ 40  >40 

CDAI  ≤ 2,8  > 2,8 to  ≤ 10  >10 to  ≤ 22  > 22 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΔΡΓΟΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

DAS 28:  

 πην πεξίπινθνη ππνινγηζκνί 

δελ πεξηιακβάλεη Ph GA 

δελ έρνπλ όια ηα ζηνηρεία ηελ ίδηα βαξύηεηα 

ην πην δηαδεδνκέλν θαη κειεηεκέλν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDAI : 

 ηζνδύλακα ζηνηρεία 

πην επαίζζεην θαη εηδηθό ζην λα πξνβιέπεη θιηληθέο 

απνθάζεηο γηα αιιαγή ζεξαπείαο 

απινύζηεξνη ππνινγηζκνί 

CDAI: 

 όρη εξγαζηεξηαθά 

ηζνδύλακα ζηνηρεία 

απιόο ππνινγηζκόο 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΔΡΓΟΣΗΣΑ 

ΓΙΑΦΟΡΔ 



CDAI 

DAS28 

SDAI 

PAS 

PAS II 

RAPID 3 



Anderson J et al Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 640–

647 

Patient-driven composite tools( PAS,PASII,RAPID-3) 



Patient-driven composite tools( PAS,PASII,RAPID-3) 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

• Επθνιία ρξήζεο ζηελ θιηληθή πξάμε 

• Απνπζία ππνινγηζκνύ αξζξώζεσλ 

• Κξηηήξηα ελεξγόηεηαο 

• PAS II θαη RAPID 3: MDHAQ θαη  HAQII 

(10 ηνκείο) ελώ ην PAS έρεη ην  HAQ (41 

ηνκείο) 

• RAPID3: θαη ζε άιιεο παζήζεηο 

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

• Απνπζία ππνινγηζκνύ αξζξώζεσλ 

• Έρνπλ εθηηκεζεί πεξηζζόηεξν σο 

επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ιηγόηεξν σο 

ζύλζεηνη δείθηεο 

• Όρη άκεζε ζπζρέηηζε κε 

καθξνπξόζεζκε έθβαζε 

• Αληίιεςε αζζελνύο γηα ηε λόζν 

Anderson J et al Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 640–647 

 

Φαίνεται ότι μποπούν  να παπάξοςν  μια λιγότεπο τςσαία 

και πιο αξιόπιστη εκτίμηση των μεταβολών τηρ νόσος σε 

βάθορ σπόνος   



Flare: πσο νξίδεηαη ε έμαξζε 
απνπζία νξηζκνύ ελλνηνινγηθά ή πξαθηηθά 

OMERACT 

Οκάδα ζπκπησκάησλ επαξθνύο 

δηάξθεηαο θαη έληαζεο πνπ δελ 

δύλαληαη λα αληηκεησπηζηνύλ από ηνλ 

ίδην ηνλ αζζελή θαη ρξήδνπλ 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ 

ζρήκαηνο  

 

 

 

Κάζε παξόμπλζε ηεο λόζνπ είηε 

παξνδηθή είηε κεγαιύηεξεο 

δηάξθεηαο 

ΑΘΔΝΔΙ    ¨κέγεζνο¨ επηδείλσζεο  ηεο λόζνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα        ΘΔΡΑΠΟΝΣΔ 

ραξαθηεξηζηεί έμαξζε 

Berthelot Jean-Marie et al,Ann Rheum Dis 2012;71:1110-1116  

Η΄ 



ΔΞΑΡΗ ΝΟΟΤ 

Εξσηεκαηνιόγην 

πκπιεξσκαηηθό ηεο Ρ/Μ 

εμέηαζεο 

Εμάξζεηο ζην κεζνδηάζηεκα 

ησλ επηζθέςεσλ 

Δελ ππάξρνπλ ζαθή όξηα 

επηδείλσζεο 

Δηαθνξεηηθή αληίιεςε κεηαμύ 

αζζελώλ θαη ηνπ ίδηνπ ζε 

βάζνο ρξόλνπ 

Δηάξθεηα ζπκπησκάησλ ; 



Pain(VAS,SF-36Bodily pain) 

Physical function(MHAQ,SF-36) 

28SJC 

28TJC 

Participation(SF-36) 

Stiffness 

PtGA(VAS) 

PhGA(vas) 

ESR/CRP 

Emotional distress(SF-36) 

 

 

Flare: 

PPt reported  

Treatment change 

 

 

3-6 m 

Όιεο νη παξάκεηξνη 

απέδσζαλ θαιά κεηαμύ 

αζζελώλ κε θαη ρσξίο 

επηδείλσζε 

Πεξηζζόηεξν: 

πόλνο,PtGA,θαη δπζθακςία 

ΕΞΑΡΣΗ ΝΟΣΟΥ 



Αύμεζε DAS 28 > 1,2 ή >0,6 αλ DAS28 >5,1 

 

Αύμεζε DAS28 > 1,2 ή  >0,6  αλ DAS28  ≥ 3,2 

 

Αύμεζε  > 0,6 ή DAS28 > 3,2 

 

Αύμεζε DAS28 > 1,2 

 

DAS28 > 3,2 

 

DAS28  >2,6 

Αθξίβεηα 

Δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα 

ΕΞΑΡΣΗ ΝΟΣΟΥ 



• Απνπζία gold standard γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγόηεηαο 

ηεο ΡΑ 

• POET study 

• Μεκνλσκέλνη θαη ζύλζεηνη δείθηεο 

ΕΞΑΡΣΗ ΝΟΣΟΥ 



ύλζεηνη δείθηεο: απνδίδνπλ θαιύηεξα από ηνπο κεκνλσκέλνπο 

ύλζεηνη δείθηεο + PtGA + Pt pain+PhGA: ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ζηελ ηαπηνπνίεζε  θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο έμαξζεο 

Λεηηνπξγηθόηεηα,πξσηετλεο νμείαο θάζεο θαη ινηπνί δείθηεο: ↓ απόδνζε 



πκπεξαζκαηηθά 

πλνιηθή ελεξγόηεηα λόζνπ: 

• Οη ζύλζεηνη δείθηεο ελεξγόηεηαο λόζνπ είλαη όινη αμηόπηζηνη θαη κε ηθαλνπνηεηηθά «ηερληθά» 

ραξαθηεξηζηηθά. 

   -Αληαλαθινύλ κε αθξίβεηα ηε ζπλνιηθή ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ. 

   -Επθνιία θαη απόδνζε ζε θιηληθό επίπεδν. 

Γηα ηηο επηκέξνπο εμάξζεηο: 

• Δελ ππάξρεη ηεθκεξησκέλνο νξηζκόο  ή ζηαληαξηζκέλε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ εμάξζεσλ 

• εκαληηθή εηεξνγέλεηα ζηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα πνπ ζπληζηνύλ έμαξζε 

•  Μεκνλσκέλνη δείθηεο αιιά θαη νη ζύλζεηνη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ «πνζνηηθνπνίεζε» 

ηεο έμαξζεο 

 

 


