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Základná otázka štúdie 

• Bude mať pridanie prednizolónu 5 mg/d u 
starších pacientov s reumatoidnou artritídou 
(RA) a stredne vysokou aktivitou ochorenia 
počas dvoch rokov pozitívny alebo negatívny 
účinok?  



Úvod 

• Glukokortikoidy (GC) patria medzi najpoužívanejšie lieky, 
predovšetkým u starších pacientov. U pacientov s RA, ktorá je 
závažné chronické ochorenie vedúce k ťažkému postihnutiu 
kĺbov a veľkým socioekonomickým impaktom, je krátkodobý 
efekt GC známy už mnoho desaťročí. Približne 50% pacientov 
je liečených GC  často až niekoľko rokov. Avšak dodnes nie je 
jasné, či dlhodobé užívanie má pozitívny alebo negatívny 
efekt. Všeobecne platí predstava, že takáto liečba je škodlivá, 
čo je založené na pozorovacích štúdiách s rôznymi vstupnými 
indikáciami. Randomizované štúdie naopak nepodporujú 
tento negatívny efekt, ale tie boli vykonané s cieľom ukázať 
účinok len vo vybraných populáciách, napr. RA v skorých 
štádiách s vysokou aktivitou ochorenia, a preto ich nemožno 
generalizovať na iné populácie.  



Prevalencia RA podľa veku, pohlavia a 
geografického regiónu 

Woolf AD, Bulletin of the World Health Organization, 2003: 81 (9). 



Používanie glukokortikoidov a biologickej 
liečby vo vybraných štátoch 

Sokka T,Ann Rheum Dis, 2007: (66) 1491-6.  
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Členovia konzorcia 
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• Ruxandra Ionescu Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila – Bucuresti, 

Romania 
• Suzan Caron  Qol Pac Netherlands 
• Rolf Jan Rutten Clinquest Netherlands 
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Konzorcium 

• Rôzne úlohy členov konzorcia v projekte 
H2020 

– Koordinátor (VU-VUmc) 

– Partneri konzorcia (12 členov) 

– Akademický partner (7 členov)* 

– Neakademické miesta štúdie (cca. 25 nemocníc)
  



Dizajn štúdie 

• Veľká, pragmatická, randomizovaná, placebom 
kontrolovaná štúdia dlhodobej, nízkodávkovej 
liečby prednizolónom (2 roky; 5 mg/d) 
pridanej k existujúcej terapii u starších (>65 
years) pacientov s RA 



Kľúčové body 

• Všetci pacienti s RA nad 65 rokov sú vhodní (okrem 
prípadov v remisii alebo s kontraindikáciu GC liečby) 

• veľkosť súboru (cieľ 800 pacientov!) 
• 5 mg/d prednizolónu alebo placebo na 2 roky – fixná 

dávka 
• Základný protokol zbiera iba rutinné dáta, výstupy od 

pacienta a nežiaduce účinky 
• Minimálna administratívna záťaž 



Inklúzne kritéria 

• RA podľa klasifikácie American College of 
Rheumatology (ACR) a European League Against 
Rheumatism (EULAR)(Aletaha D 2010);  

• Nedostatočná kontrola ochorenia s disease activity 
score 28 kĺbov (DAS28) ≥3.20;  

• vek≥ 65 rokov. 
 



Primárny cieľ 

• Známky a symptómy – priemerný DAS28 
(plocha pod krivkou); 

• Progresia poškodenia: dvojročná zmena v 
celkovom Sharp/van der Heijde skóre 
poškodenia na RTG rúk a nôh 



Sekundárne ciele 

 
• Základné údaje, výška, váha, obvod pásu 
• Kostná denzita (DEXA)  
• Analýza fraktúr stavcov pomocou DEXA alebo RTG 
• Prerušenie liečby (dôvody) 
• Pacienti u ktorých liečba prednizolónom je klinicky indikovaná 

alebo pacienti s neakceptovateľnými nežiaducimi účinkami; 
• Zmena antireumatickej liečby 
• Výmena kĺbu 



Cenová efektivita a využitie 
nákladov 

• Odhad ceny liečby, monitorovania vrátane 
prevencie a liečby nežiadúcich účinkov. 

• Náklady vynaložené pacientom 

• Odhad nepriamych nákladov na základe 
obmedzení pacienta v dennom živote, 
pracovnej neschopnosti u tých, ktorí sú v 
pracovnom procese pomocou dotazníkov 
každé 3 mesiace 



Adherencia k liečbe 

• Adherencia k liečbe pomocou elektronických 
komunikačných prostriedkov napr. počet dní 
s otvorenou liekovým balením.  



Plán štúdie 



Projektové plánovanie 

• Začiatok projektu Gloria (mesiac 0): 1 Sept 
2015 

• Prvý pacient vstup: 1 Jún 2016 

• Posledný pacient vstup: 1 Jún 2017 (1 Dec 
2017) 

• Posledný pacient koniec: 1 Sept 2019 (1 Mar 
2020) 

• Uzamknutie databázy: 1 Dec 2019 

• Konečná analýza: 1 Mar 2020 

• Koniec projektu: 1 Sept 2020  




