
            

            ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΠΑΥΡΟΝΗ 

                   ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 

 

                  ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ 

                      ΜΑΡΣΙΟ 2012 



 1. ΑΓΚΤΛΧΣΙΚΗ/ΑΓΚΤΛΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

 2. ΔΝΣΔΡΟΠΑΘΗΣΙΚΔ 

 3. ΦΧΡΙΑΙΚΗ/ΑΓΚΤΛΧΣΙΚΗ(ΦΑ) 

 4. ΤΝΓΡΟΜΟ REITER 

 5. ΑΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΔ 

 6. ΝΔΑΝΙΚΗ ΠΟΝΓΤΛΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

 …….. 

 ΗΠΣΙΚΗ 



 Η αληηπξνζσπεπηηθή κνξθή θιεγκνλώδνπο λόζνπ ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Όπσο όιεο εκθαλίδεηαη κε: 

 

 Ιεξνιαγνλίηηδα 

 Oζθπαιγία 

 Δλζεζηνπάζεηα 

 Πξνζβνιή θπξίσο κεγάισλ αξζξώζεσλ 

 Αζύκκεηξε πξνζβνιή κηθξώλ αξζξώζεσλ 

 πκκεηνρή άιισλ νξγάλσλ, πρ (καηηώλ, δέξκαηνο 
εληέξνπ) 

 Απνπζία ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα 

 Κιεξνλνκηθή επηβάξπλζε 



 Oζθπαιγία, κε πόλν έσο πίζσ ζηνλ κεξό, 

επαηζζεζία ηεξνιαγνλίσλ ζηελ πίεζε από ηνλ 

εμεηαζηή,  δπζθακςία θπξίσο πξσηλή αιιά θαη κεηά 

από πνιύσξε αθηλεζία, πρ ηαμίδη.  

 Σα ζπκπηώκαηα βειηηώλνληαη  ζηαδηαθά κε ηελ 

θίλεζε. 



 πλήζσο πξνζβάιιεη κεγάιεο αξζξώζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ζηάδηα. Ιζρία, ώκνη 

πνδνθλεκηθέο είλαη νη «πξνηηκώκελεο» ζέζεηο, 

ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη νη ππόινηπεο, όπσο 

αγθώλεο , θαξπνί θαη γόλαηα, αζπκκεηξία ζηελ 

πξνζβνιή κηθξώλ αξζξώζεσλ. 





 Πνιύ ηζρπξή. πλήζσο ππάξρεη θάπνην κέινο ζηελ 
νηθνγέλεηα κε ηζηνξηθό παξόκνηαο λόζνπ ή 
δεξκαηνπάζεηαο(αιιεξγία, έθδεκα, ςσξίαζε). Δλίνηε 
ππάξρεη ηζηνξηθό αιιεξγηθνύ άζζκαηνο. πάληα κπνξεί 
θάπνηνο αζζελείο λα έρεη όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο 
παζήζεηο ηαπηόρξνλα. 

 Η ύπαξμε αληηγόλσλ ηζηνζπκβαηόηεηαο ζε πνζνζηό 
άλσ ηνπ 90% γηα ην Β27 θαζώο θαη άιισλ αληηγόλσλ 
ζηηο εληεξνπαζεηηθέο ή ηελ ςσξηαζηθή, επηβεβαηώλεη 
ηελ θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε. 
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 Απμεκέλνη δείθηεο θιεγκνλήο: Σ.Κ.Δ., CRP 

πνζνηηθή. 

 «΄Δκκεζνη»  δείθηεο θιεγκνλήο: Αλαηκία, απμεκέλα 

αηκνπεηάιηα. 

 Απνπζία ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα ή πνιύ ρακειή 

ηηκή, εληόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ. 

 Θεηηθά αληηγόλα ηζηνζπκβαηόηεηαο, πρ Β27 



 Ιεξνιαγνλίηηδα 
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 πλδεζκόθπηα (πξνζνρή όρη νζηεόθπηα) 











Κιηληθά 

 Oζθπαιγία δηάξθεηαο>3 κελώλ 

 Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηαο .. 

 Πεξηνξηζκόο έθπηπμεο Θώξαθνο 

Αθηηλνινγηθά 

 Ιεξνιαγνλίηδα ζηαδίνπ 2 άκθσ ή 3 κνλνκεξώο 

 Σν αθηηλνινγηθό + έλα θιηληθό= βέβαηε Α.. 

 3 θιηλθά ή κόλν αθηηλνινγηθό= πηζαλή 

 



 Ιζηνξηθό 

 Κιηληθή εμέηαζε 

 Γεληθέο εμεηάζεηο 

 Δμεηδηθεπκέλεο- ζηνρεπκέλεο εηδηθέο εμεηάζεηο 



 Μεραληθήο αηηηνινγίαο νζθπαιγία(θήιε δίζθνπ, θάηαγκα, 
κπτθόο ζπαζκόο, ζπνλδπιόιπζε, ζπνλδπινιίζζεζε) 
ζπλήζσο αθνινπζνύλ (κηθξν)ηξαπκαηηζκό 

 Δθθπιηζηηθέο ζπνλδπιαξζξίηηδεο  

 ηέλσζε ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα 

 επηηθέο ζπνλδπιαξζξίηηδεο 

 Όγθνη θαινήζεηο ή θαθνήζεηο(αηκαγγείσκα, λόζνο Paget, 
νζηενζάξθσκα, πνιιαπινύλ κπέισκα, κεηαζηαηηθνί όγθνη) 

 πγγελείο αλσκαιίεο ηεο πεξηνρήο. 

 Μεηαβνιηθά ζύλδξνκα(νκνθπζηεηλνπξία, ζαθραξώδεο 
δηαβήηεο,  Γ.Ι..Τ, παρπζαξθία) 

 Οζηενπόξσζε 



 Δλδνθνηιηαθά πξνβιήκαηα(αλεύξπζκα ανξηήο, 

θιεγκνλέο ππέινπ ή πεξηηνλαίνπ, πξνζηαηίηηδα, 

λεθνιηζίαζε, ππεινλεθξίηηδα, ρνινθπζηίηηδα, 

παγθξεαηίηηδα) 

 Νεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο 

 Κάπληζκα 

 Κιεξνλνκηθέο παζήζεηο(ζύλδξνκν Marfan)  

 

 



 Πόλνο ρεηξόηεξνο κε ηελ θίλεζε 

 Πόλνο ιηγόηεξνο κε ηελ θίλεζε 

 Απνγεπκαηηλόο πόλνο ή κεηά από θνύξαζε 

 Πξσηλόο πόλνο ή κεηά από αθηλεζία 

 ύληνκε πξσηλή δπζθακςία 

 Πνιύσξε πξσηλή δπζθακςία 



 Oζθπαιγία κε ή ρσξίο αξζξίηηδα, ρσξίο ηζηνξηθό 

θάθσζεο, επξήκαηα από ην ηζηνξηθό(δεξκαηηθά, 

νθζαικηθά, εληεξηθά, ζεηηθό νηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό), ζα πξέπεη λα καο θάλνπλ λα ζθεθζνύκε 

ηελ θιεγκνλώδε νζθπαιγία. 

 Η επαηζζεζία ηεξνιαγνλίσλ ζηελ εμέηαζε, ν 

πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηαο, ε  πξσηλή δπζθακςία 

κε βειηίσζε κεηά από θίλεζε, είλαη ηα πξώηα 

πξώηκα ζηνηρεία, πνπ ζα καο εληζρύζνπλ ηελ πξώηε 

καο ζθέςε γηα  θιεγκνλώδε λόζν. 



 Απιέο αθηηλνγξαθίεο ηεξνιαγνλίσλ θαη ΟΜ 

 Απμεκέλνη δείθηεο θιεγκνλήο 

 πηλζηξνγξάθεκα νζηώλ θαη ηδίσο ηεξνιαγνλίσλ 

 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ηεξνιαγνλίσλ θαη ΟΜ 









 πρλά ζηελ αξρή ηα επξήκαηα είλαη θησρά. 

 Με ηελ ππνςία θαη κόλν, αλ δελ έρνπκε άιια 

επξήκαηα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζπηλζεξνγξάθεκα 

ηεξνιαγνλίσλ θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 Δύξεζε από απηά ηεξνιαγνλίηηδαο(εξγαζηεξηαθό 

θξηηήξην) + νζθπαιγίαο δηάξθεηαο άλσ ησλ 3 

κελώλ(θιηληθό θξηηήξην) = βέβαηε δηάγλσζε Α.. 



 Κύξηνο ζηόρνο ε θαιιίηεξε παξνρή θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή. Απώηεξνο  καθξνρξόληνο ζηόρνο ε 

απνθπγή βιαβώλ ζαλ απηέο 

 







 ήκεξα κε ηηο ππάξρνπζεο ζεξαπείεο, κπνξνύκε λα 

ηηο απνθύγνπκε. 
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