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Συμπεράσματα

Θεραπεία

Σκοπός
Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, στη θεραπεία 
με Μεθοτρεξάτη.
Μέσα από την καταγραφή των εμπειριών τους, οι ασθενείς με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε μια ανασκόπηση της 
φαρμακευτικής αγωγής τους και ενδεχομένως να ενθαρρυνθούν στο να 
συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τη θεραπεία τους 
με την ομάδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τους.

Υλικό & μέθοδοι
Το δείγμα συνίσταται από 110 ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Όλοι 
οι ασθενείς ήταν μέλη του «Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης». Το κρι-
τήριο συμμετοχής ήταν όλοι οι ασθενείς να λαμβάνουν, ή να έχουν λάβει 
κατά το παρελθόν, ΜΤΧ. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα δομημένο ερωτη-
ματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο ήταν εθελοντικό, ανώνυμο και εμπιστευ-
τικό. Έγιναν κατά πρόσωπο συναντήσεις με το 60% του δείγματος και οι 
υπόλοιπες έγιναν μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Η έρευνα διεξήχθη 
την περίοδο 17-24 Δεκεμβρίου 2012.

Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια  
της ΜΤΧ είναι η απώλεια μαλλιών

Σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν επί του παρόντος ή 
κατά το παρελθόν ΜΤΧ, παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες

Οριακά λιγότεροι από το μισό των ασθενών που λαμβάνουν  
επί του παρόντος ΜΤΧ καταναλώνουν αλκοόλ κατά μέσο όρο  
2,5 φορές την εβδομάδα

Η κύρια αιτία διακοπής της ΜΤΧ ήταν οι ανεπιθύμητες ενέργειες (72%)

(Βάση: Ασθενείς που λαμβάνουν επί του παρόντος ΜΤΧ)

(Βάση: Ασθενείς που λαμβάνουν  
επί του παρόντος ΜΤΧ και έχουν παρουσιάσει 

ανεπιθύμητες ενέργειες (66)

84%

16%

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς του δείγματος λαμβάνουν ΜΤΧ 
από του στόματος

(Βάση: Ασθενείς που λαμβάνουν ΜΤΧ)
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1 στους 4 ασθενείς έχουν παραλείψει μία δόση ΜΤΧ με δική 
τους πρωτοβουλία, κυρίως επειδή την ξέχασαν

Αριθμός περιπτώσεων που έχουν παραλείψει 1 δόση ΜΤΧ με  
δική τους πρωτοβουλία, κατά τους τελευταίους 6 μήνες
(Βάση: Ασθενείς που λαμβάνουν επί του παρόντος ΜΤΧ)

Το 88% των ασθενών που ολοκλήρωσαν την έρευνα ήταν γυναίκες 
και το 12% άνδρες. Το ποσοστό ασθενών του δείγματος ηλικίας 18-
54 ήταν 29%, το 42% ήταν ηλικίας 55-64 και το 29% ήταν ηλικίας 65+.

•  1 στους 3 ασθενείς του δείγματος λαμβάνει ΜΤΧ 10 mg/εβδ. ή λιγότερο, 
ενώ το 70% λαμβάνει 12,5-20 mg/εβδ. 

•  55% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ, την λαμβάνουν σε συνδυασμό με βιολογικό παράγοντα.

•  15% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ έχουν παραλείψει μία δόση ΜΤΧ κατά τους τελευταίους 6 μήνες, μετά από προτροπή του ιατρού τους 
(κατά μέσο όρο 1,7 φορές) κυρίως επειδή έπρεπε να λάβουν άλλα φάρμακα (όπως αναφέρθηκε από τους ασθενείς)

Οι πιο σοβαρές 
ανεπιθύμητες 
ενέργειες κατά 
τη γνώμη των 
ασθενών είναι: 

•  Σεξουαλικά 
προβλήματα (9,3 
σε κλίμακα του 10)

• Ίλιγγος (7.1)

• Κόπωση (6.9)

•  Η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) αποτελεί  το κύριο φάρμακο για τη θεραπεία 
των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ).1

•  Ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό 35% των ασθενών που λαμβάνει ΜΤΧ 
και έχει να αναφέρει κάτι αρνητικό, κυρίως ότι ανησυχεί και φοβάται 
για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 

•  42% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΤΧ θα προτιμούσαν να την δι-
ακόψουν, κυρίως εκείνοι που παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
οι οποίες θεωρούνται σοβαρές.

•  Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια ομάδα ασθενών που δι-
ακόπτει τη θεραπεία με ΜΤΧ δεν το αναφέρει στον θεράποντα ιατρό.

Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι μία μη κερδοσκοπική οργά-
νωση που ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια, το 2003 από μια ομάδα ατόμων με 
ρευματοπάθειες. Τώρα έχει περισσότερα από 650 μέλη, η πλειοψηφία 
των οποίων είναι ρευματοπαθείς. Οι σκοποί της οργάνωσης είναι:

1. Η παροχή βοήθειας και στήριξης στους ρευματοπαθείς.

2.  Η ενημέρωση του κοινού, των μελών του συλλόγου αλλά και κάθε υπευ-
θύνου οργανισμού σε θέματα πρόληψης, θεραπείας, νέων μεθόδων 
θεραπείας και αποκατάστασης που αφορούν τους ρευματοπαθείς.

3.  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ρευματοπαθών, μέσω της δημι-
ουργίας ομάδων υποστήριξης, οι οποίες θα παρέχουν φροντίδα και 
ηθική στήριξη στα μέλη του Συλλόγου.

4.  Η διεκδίκηση της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε όλα τα 
επίπεδα, μέσω της βελτίωσης των διαθέσιμων τεχνικών μέσων και 
διεκδικώντας έναν επαρκή αριθμό κατάλληλα εκπαιδευμένων παρό-
χων εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της Ρευματολογίας.

5.  Η προαγωγή της έρευνας για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων 
και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων θεραπείας.

Λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς έχουν διακόψει τη θεραπεία με ΜΤΧ
(Βάση: Ασθενείς που έχουν λάβει ΜΤΧ κατά το παρελθόν)
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Έλλειψη φαρμάκου

Η ΜΤΧ δεν είχε πλέον το επιθυμητό αποτέλεσμα

Επιθυμία απόκτησης παιδιού

Η ΜΤΧ δεν ήταν ποτέ αρκετά αποτελεσματική

Έκανα επέμβαση

Φοβάμαι τις ανεπιθύμητες ενέργειες

Η ΜΤΧ μου προκάλεσε ανεπιθύμητες ενέργειες και τη διέκοψα με δική μου πρωτοβουλία

Η ΜΤΧ μου προκάλεσε ανεπιθύμητες ενέργειες και ο ιατρός μου συνέστησε τη διακοπή της
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Βιβλιογραφία: 1. Jurgens MS, et al. The use of conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs in established RA. Best Pract Res Clin Rheumatol 2011:25;523-533.
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Εισαγωγή Συμμόρφωση Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κατερίνα Κουτσογιάννη εκ μέρους του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα,  
στη θεραπεία με Μεθοτρεξάτη: Μια επισκόπηση από το Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης 


