
Γηάζλα Γηόθηηο –Καθαβνύιε 

Ρεπκαηνιόγνο 

 



Φιεγκνλώδεο νζθπαιγία (low back pain) – κπνξεί λα 
εκθαληζηεί ζηηο ειηθίεο <20 ρξ μέζη ηλικία 26 σπ- 
Θεσξείην διαπκήρ (πέξαλ 3 κελνπ) πόλνο  ζηελ 
ρακειόηεξε κνίξα ηεο ΟΜ, πεξηνρή ηεξνύ νζηνύ   θαη 
ηεξνιαγνλίσλ  αξζξώζεσλ κε  ή ρσξίο αληαλάθιαζε.  

 
Έληνλε ζπκπησκαηνινγία - θαηά ηην  διάπκεια ηηρ 

νςσηεπινήρ ανάπαςζηρ. 
 
πλνδεύεηαη κε παξαηεηακέλε ππυινή δςζκαμτία (>1σξα) 

θαη ζηαδηαθά πεπιοπιζμόρ  κινηηικόηηηαρ. 
   
 



Recognising And Diagnosing Ankylosing 

spondylitis Reliably 
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κεπηικό ηηρ  
μελέηηρ RADAR 

• Υάξε ζηελ πξώηκε παξαπνκπή ησλ αζζελώλ κε  
ελδερόκελε πνλδπιαξζξίηηδα (αμνληθή θιεγκνλώδε 
πξνζβνιή) ζα κπνξνύζε λα  εμαιεηθζεί ε ππάξρνπζα 
θαζπζηέξεζε ζηελ δηάγλσζή ηεο.    

σεδιαζμόρ  και 
ζκοπόρ  ηηρ μελέηηρ 

RADAR 

• Πνιπεζληθή, ηπραηνπνηεκέλε κειέηε. 

• Οη αζζελείο πνπ ζα  παξαπέκπνληαη   (από ηνπο GPs) 
πξέπεη λα πιεξνύλ  ηα απαξαίηεηα  δηαγλσζηηθά   
θξηηήξηα .   

Αποηελέζμαηα 
RADAR 

• Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2  ζηξαηεγηθέο. Η 1ε όπνπ 
εθαξκόζζεθαλ  κόλνλ 3 δηαγλσζηηθά θξηηήξηα  γηα ηνπο 
αζζελήο πνπ παξαπέκθζεθαλ (ε νπνία  ήηαλ εμίζνπ  
απνηειεζκαηηθή  κε ηελ πην πνιύπινθή) ε 2ε όπνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ  6  Γγ. θξηηήξηα.  

ημαζία  

• Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο 
νδεγίεο πξνο «εληόπηζε» ησλ ελδερόκελσλ 
παζρόλησλ -γηα λα παξαπεκθζνύλ γηα Ρεπκαηνινγηθή 
εθηίκεζε θαη κε  ζθνπό ηελ έγθαηξε θαη 
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. 



 Αγθπινπνηεηηθή  πνλδπιαξζξνπάζεηα 

 Αληηδξαζηηθή  Αξζξίηηδα 

 Φσξηαζηθή πνλδπιαξζξίηηδα  

 πνλδπιαξζξίηηδα – ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΗ ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΔΝΣΔΡΟΤ (Crohn’s disease  or ulcerative colitis) 

 Νεαληθή  πνλδπιαξζξίηηδα 

 

Με Γηαθνξνπνηεκέλεο πνλδπιαξζξίηηδεο 



 Ιεξνιαγνλίηηδα 
 πνλδπιίηηδα 
 Δλζεζίηηδα 
 Τκεληηηδα 
 Οθζαικηθέο βιάβεο  (πξόζζηα ξαγνείδηηηδα , επηπεθπθίηηδα) 
 Δληεξίηηδα, Κνιίηηδα 
 Πξνζηαηίηηδα, Σξαρειίηηδα  
 Γέξκα – Φσξίαζε 
 
Καπδιαγγειακή  παθ. (Γηαηαξαρέο αγσγηκόηεηαο , ανξηίηηδα), 
Πνεςμονική ςμμεηοσή  (1% ίλσζε, ινηκώμεηο), 
Νεςπολογικέρ Βλάβερ (απόηνθνο  θαηαγκάησλ, αδπλακία θάησ 

άθξσλ  κε ζύλδξνκν Ιππνύξηδαο), 
Νεθπική δςζλειηοςπγία (ακπινείδσζε). 
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Αγκςλυηική πονδςλαπθποπάθεια 

Πεπιθεπική  

απθπίηιδα 

MRI 

Δνθεζοπάθεια 

Γακηςλίηιδα 

Απάνηηζη ζηα ΜΑΦ  

Απλή Ακηινογπαθία 

Γςναικείο Φύλο 
Οικογενειακό ιστορικό 
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Υπόνια οζθςαλγία  
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HLA-B27 

Φλεγμονώδηρ 

οζθςαλγία 

ΣΚΔ /CRP 
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Μειέηε ζε αζζελείο ζηελ Αιάζθα1: 

72% ησλ πεξηπηώζεσλ αμνληθήο πΑ δελ έιαβε δηάγλσζε. 

94% ησλ γπλαηθώλ κε πΑ δελ δηαγλώζηεθαλ. 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ έδεημαλ όηη πξνζδηνξηζκόο ΦΥΟ θαη Α ήηαλ πνιύ 

ρακειόο αλάκεζα ζηνπο GPs.2 

55% δελ ξώηεζαλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε κε ηελ αλάπαπζε. 

33% δελ ξώηεζαλ γηα λπρηεξηλό πόλν. 

5% ησλ GPs κπνξνύζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΦΥΟ. 

50% ησλ GPs ζπάληα έθαλαλ ηεζη γηα HLA-B27. 

22% ζεώξεζαλ όηη ππάξρεη κία αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε. 

8 
1. Boyer GS et al. Arch Intern Med. 1997;157:2111–2117. 2. Jois RN et al. Rheumatology (Oxford). 2008;47:1364–1366. 



 

Καζπζηέξεζε δηάγλσζεο ≈7 έηε4,5 

 

  Δπηπόιαζεο  αμνληθήο πΑ: 0.2%–1%1–3  
 

Γπζκελείο θιηληθέο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο5: 

-πλερήο πόλνο, δπζθακςία, θόπσζε 

-Πηζαλή πξννδεπηηθή απώιεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

  
1. van der Linden S et al. Br J Rheumatol. 1983;22(suppl 2):18–19. 2. Braun J et al. Arthritis Rheum. 1998;41:58–67. 

3. Gran JT et al. Ann Rheum Dis. 1985;44:359–367. 4. Feldtkeller E et al. Rheumatol Int. 2003;23:61–66. 5. Sieper J et al. Ann Rheum Dis. 

2005;64:659–663. 
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1. Sieper J et al. Ann Rheum Dis. 2005;64:659–663. 2. van der Linden S et al. Arthritis Rheum. 1984;27:361–368. 3. Rudwaleit M et al. Ann Rheum 

Dis. 2009;68:777–783. 

• Γελ ππάξρνπλ νξηζηηθά θιηληθά ή εξγαζηεξηαθά 

θξηηήξηα γηα εύθνιν νξηζκό ηεο  πΑ  ζηα πξώηκα 

ζηάδηα.1,2 

• Απεηθόληζε ηεο Ιεξνιαγνλίηηδαο ζηελ απιή 

αθηηλνγξαθία -σο θαη 10 ρξόληα κεηά ηελ θιηληθή ηεο 

έλαξμε, 

 

 
Γιαηί ςπάπσει 

ζημανηική 

καθςζηέπηζη ζηη 

διάγνυζη? 

• Άκεζε δηάγλσζε θαη παξαπνκπή,3 

• Έγθαηξε θαη θαηάιιειε ζεξαπεία,3 

• Βειηίσζε ηεο πνξείαο ηεο λόζνπ,3 

• Βειηίσζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο  θαη έθβαζε  ηνπ 

αζζελνύο.2,3 

 

 

Πια είναι η ζημαζία 

ηηρ  ππώιμηρ  

διάγνυζηρ  και  

παπαπομπήρ  

αζθενών ζηον ειδικό? 

Γηαηί έγηλε ε κειέηε RADAR 
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• Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαηαιιειόηεξνπ θξηηεξίνπ  ή ζπλδπαζκνύ θξηηεξίσλ ηα 

νπνία απνηειεζκαηηθά, εύθνια  θαη θαζνξηζηηθά ζπκβάινπλ ζηε δηάγλσζε ηεο 

πΑ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ γηαηξό πνπ παξαπέκπεη ηνλ αζζελή. 

 

• Να βξεζεί πνηα από ηηο δύν πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο παξαπνκπήο από 

ην κε εηδηθό γηαηξό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηάγλσζε αμνληθήο πΑ από 

ην ξεπκαηνιόγν. 

 

Κύξηνο θνπόο  

Γεπηεξνγελήο ηόρνο  

πΑ=πνλδπιαξζξίηηδα 
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Αζθενείρ 

• Με δηαγλσζκέλνη αζζελείο (Α ή αμνληθή ΠΑ) 

• Οζθπαιγία αγλώζηνπ αηηηνινγίαο δηαξθείαο  άλσ ησλ 3σλ 
κελώλ, 

• Ηιηθία αζζελώλ (έλαξμε ζπκπησκάησλ) <45 εηώλ 

σεδιαζμόρ 
Μελέηηρ 

• Σπραηνπνηεκέλε, πνιπεζληθή, πνιπθεληξηθή κειέηε 
παξαηήξεζεο. 

Αποηελέζμαηα 

• ύγθξηζε ησλ 2 ηξόπσλ δηάγλσζεο θαη παξαπνκπήο.  

• ύγθξηζε «απνηειεζκαηηθόηεηαο» ηεο πξσηνγελνύο θαη 
δεπηεξνγελνύο πεξίζαιςεο θαη ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ 
αλαθνξάο . 

• Δπζηνρία ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ αλαθνξάο 
(μερσξηζηά ή ζπλδπαζκόο). 

  



 Ηιηθία έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ <45 

 Πόλνο ζηε κέζε αγλώζηνπ αηηηνινγίαο γηα >3 κήλεο 

 Όρη δηάγλσζε αμνληθήο πΑ ή Α 

13 

ηπαηηγική  1  
(πιεξεί 1 από 3 θξηηήξηα) 

ηπαηηγική 2  
(πιεξεί ηνπιάρηζηνλ 2 από 6 θξηηήξηα )  

 

πΑ=πνλδπιαξζξίηηδα; Α=Α γθπινπνηεηηθή πνλδπιαξζξίηηδα; ΦΥΟ= Φιεγκνλώδεο Υακειή Οζθπαιγία;, HLA=human leukocyte 

antigen  -κείδσλ  ζύζηεκα ηζηνζπκβαηόηεηαο , ΜΑΦ= Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε .  

a Γηαγλσζκέλε κε απεηθνληζηηθέο (x-ray, MRI, πηλζεξνγξάθεκα, CT scan). 
b Ραγνεηδίηηδα, ηξηδνθπθιίηηδα, δεξκαηηθή ςσξίαζε, Φιεγκνλώδεο λνζήκαηα ηνπ εληέξνπ. 
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Κένηπο 
Αναθοπάρ 

ημείο 

Αναθοπάρ 
 

ηπαηηγική 1 

ημείο 

Αναθοπάρ 

 
 ηπαηηγική 2 

ημείο 

Αναθοπάρ 
 

ηπαηηγική 1 

ημείο 

Αναθοπάρ 

 
 ηπαηηγική 2 

ημείο 

Αναθοπάρ 
 

ηπαηηγική 1  

ημείο 

Αναθοπάρ 
 

ηπαηηγική 1 

ημείο 

Αναθοπάρ 
 

ηπαηηγική 2 

ημείο 

Αναθοπάρ 

 
ηπαηηγική 2 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 

Αζθενείρ 



 Η δηάγλσζε βαζίζηεθε ζηε  γλώκε ηνπ εηδηθνύ.  

 Γελ πιεξνύζε απαξαηηήησο ηα ηξνπνπνηεκέλα θξηηήξηα ηεο Νέαο 

Τόξθεο ή θάπνηα άιιε επίζεκε ηαμηλόκεζε. 

 

 Οη ξεπκαηνιόγνη κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά βνύιεζε: 

• Ιζηνξηθό θαη θιηληθή εμέηαζε 

• Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 

• Απεηθόληζε X-ray 

• MRI 
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σώπα Απιθμόρ Κένηπυν Αναθοπάρ  

(64) 

Απιθμόρ ημείυν Αναθοπάρ 

(278) 

Austria 7 23 

Belgium 15 71 

Canada 2 17 

Czech Republic 1 8 

Denmark 4 35 

Hungary  3 10 

India 3 10 

Israel 6 24 

Italy 2 11 

Romania 5 14 

Russia 3 11 

Slovak Republic 1 8 

Slovenia 1 4 

Spain 7 23 

United Kingdom 3 7 

Venezuela 1 2 

16 



Υώπα 

 

ηπαηηγική  1  

(n=504) 

ηπαηηγική 2 

(n=568)  
ύνολο (N=1,072)  

Austria 66 (13.1) 42 (7.4) 108 (10.1)  

Belgium 75 (14.9) 66 (11.6) 141 (13.2)  

Canada 26 (5.2) 12 (2.1) 38 (3.5)  

Czech Republic 18 (3.6) 4 (0.7) 22 (2.1) 

Denmark 35 (6.9) 53 (9.3) 88 (8.2)  

Hungary 19 (3.8) 22 (3.9) 41 (3.8)  

India 22 (4.4) 41 (7.2) 63 (5.9)  

Israel 31 (6.2) 62 (10.9) 93 (8.7)  

Italy 10 (2.0) 35 (6.2) 45 (4.2)  

Romania 38 (7.5) 68 (12.0) 106 (9.9)  

Russia 50 (9.9) 41 (7.2) 91 (8.5)  

Slovakia 30 (6.0) 69 (12.1) 99 (9.2)  

Slovenia 6 (1.2) 15 (2.6) 21 (2.0) 

Spain 60 (11.9) 28 (4.9) 88 (8.2)  

United Kingdom 11 (2.2) 8 (1.4) 19 (1.8)  

Venezuela 7 (1.4)  2 (0.4) 9 (0.8) 

17 
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135 ππυηοβάθμιυν ζημείυν  

αναθοπάρ ηπαηηγική  1 

Παπαπέμθθηκαν 

ζςμθώνα με 

ηπαηηγική 1 

n=504 

64 πεςμαηολόγοι 

(16 σώπερ) 

144 ππυηοβάθμιυν ζημείυν  

αναθοπάρ  ηπαηηγική  2 

Παπαπέμθθηκαν 

ζςμθώνα με 

ηπαηηγική 2 

n=568 

Αποσώπιζαν 

n=10 

Αποσώπιζαν 

n=13 

Ολοκλήπυζανa 

n=555 

Ολοκλήπυζανa 

n=494 
a Αλαθέξνληαη κόλνλ  νη αζζελείο κε ζίγνπξε Γγ  αμνληθήο  πΑ. Αζζελείο κε  πηζ.  Γγ  αμνληθήο  πΑ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηα  

απνηειέζκαηα. 



ηοισεία  αζθενών  
ηπαηηγική 1  

(n=504) 

ηπαηηγική 2 

(n=568)  

Άνδπερ, n (%) 237 (47.0) 310 (54.6) 

Μέζη ηλικία (SD) 36.5 (9.93) 37.6 (11.73) 

Φςλή - λεςκή n (%) 469 (93.1)  511 (90.6) 

CRP mg/L, (SD) 8.7 (15.96)  8.5 (15.36) 

ΣΚΔ mm/hr, mean (SD) 14.8 (14.45) 16.4 (17.74)  

Overall BASMI, mean (SD) 2.3 (1.37) 2.5 (1.50)  

Overall BASFI, mean (SD) 3.4 (2.24) 3.4 (2.25)  

Overall BASDAI, mean (SD) 4.5 (2.12) 4.4 (2.02) 

Δκδηλώζειρ ηηρ πΑ, n (%)  203 (40.3) 275 (48.4) 

Πεπιθεπική Αζύμμεηπη ολιγοαπθπίηιδα 69 (13.7) 85 (15.0) 

Δνθεζίηιδα 78 (15.5)  103 (18.1) 

Ππόζθια παγοειδίηιδα, Ιπιδοκςκλίηιδα 36 (7.1) 37 (6.5)  

Γακηςλίηιδα 4 (0.8) 17 (3.0)  

Γεπμαηική Φυπίαζη 30 (6.0) 43 (7.6)  

ΦΝΔ 14 (2.8)  12 (2.1)  

Οικογενειακό ιζηοπικό πΑ  60 (11.9) 93 (16.4)  

19 

Γελ αμηνινγήζεθαλ όινη νη αζζελείο  γηα όια ηα θξηηήξηα 

SD=standard deviation ηαζεξέο απνθιίζεηο  BASMI=Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; BASFI=Bath Ankylosing 

Spondylitis Functional Index; BASDAI=Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; ΦΝΔ= Φιεγκνλώδεηο Ννζήκαηα Δληέξνπ. 



Γιάγνυζη  
ηπαηηγική 1 

(n=494) 

ηπαηηγική2 

(n=555) 
P Value 

%Απόκλιζη  

(95% CI)  

Αξονική πΑ 176 (35.6) 221 (39.8) 0.4470 
4.40   

(–7.09, 15.89)  

Ακτινολογική Δγ.  ΑΣ 135 (27.3) 172 (31.0) 0.4300 
4.46   

(–6.77, 15.69)  

Μη  Ακηινολογικά Γγ. Α 41 (8.3) 49 (8.8) 0.6760 
1.56   

(–5.86, 8.98)  

Πιθ. Αξονική πΑ 39 (7.9) 42 (7.6)  0.9281  
0.31  

(–6.55, 7.17)  

Όσι  -  Αξονική πΑ 279 (56.5) 292 (52.6)  – – 

20 
CI=confidence interval. 

Γηάγλσζε αμνληθήο πΑ  ζην 40% απηώλ πνπ 

παξαπέκθζεθαλ 
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Πνηα θξηηήξηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πην ζπρλά από ηνλ 

κε εηδηθό γηα ηελ 

παξαπνκπή; 

Πόζν ηα ηειηθά 

θξηηήξηα 

παξαπνκπήο 

ζπκθσλνύζαλ κε 

απηά πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν 

ξεπκαηνιόγνο; 

Πνηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα παξαπνκπή, 

νδήγεζαλ ηειηθά 

ζηε δηάγλσζε 

αμνληθήο πΑ; 

 



Κπιηήπιο  

Αναθοπάρ  
Κπιηήπιο πος σπηζιμοποιήθηκε 

  
ηπαηηγική 1 

(n=504) 

ηπαηηγική 2 

(n=568) 

ςνολικά  

(N=1,072) 

Ιεπολαγονίηιδα  137 (27.2) 204 (35.9) 341 (31.8) 

HLA-B27 87 (17.3) 97 (17.1) 184 (17.2) 

Φλεγμονώδηρ 

Οζθςαλγία 
469 (93.1) 546 (96.1) 1,015 (94.7) 

Έξυ απθπικέρ 

εκδηλώζειρ 
– 112 (19.7) – 

Οικογενειακό 

ιζηοπικό  
– 66 (6.2) – 

Απάνηηζη ζηα  

ΜΑΦ 
– 428 (75.4) – 

ςμθυνία με Ρεςμαηολόγο  

ηπαηηγική  1 ηπαηηγική 2 ςνολικά 

90 (68.2) 120 (61.5) 210 (64.2) 

82 (97.6) 87 (96.7) 169 (97.1) 

376 (84.5) 425 (86.2) 801 (85.4) 

– 85 (76.6) – 

– 44 (69.8) – 

– 252 (64.1) – 
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Φιεγκνλώδεο νζθπαιγία: πκθσλία  



Κπιηήπιο 

Αναθοπάρ 
Σο κπιηήπιο πος σπηζιμοποιήθηκε  

  
Strategy 1 

(n=504) 

Strategy 2 

(n=568) 

Combined 

(N=1,072) 

Ιεπολαγονίηιδα 137 (27.2) 204 (35.9) 341 (31.8) 

HLA-B27 87 (17.3) 97 (17.1) 184 (17.2) 

Φλεγμονώδηρ 

Οζθςαλγία 
469 (93.1) 546 (96.1) 1,015 (94.7) 

Έξυ-απθπικέρ 

εκδηλώζειρ 
– 112 (19.7) – 

Οικογενειακό 

Ιζηοπικό 
– 66 (6.2) – 

Απάνηηζη ζηα 

ΜΑΦ 
– 428 (75.4) – 

ςμθυνία  με ηον πεςμαηολόγο  

Strategy 1 Strategy 2 Combined 

90 (68.2) 120 (61.5) 210 (64.2) 

82 (97.6) 87 (96.7) 169 (97.1) 

376 (84.5) 425 (86.2) 801 (85.4) 

– 85 (76.6) – 

– 44 (69.8) – 

– 252 (64.1) – 
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HLA-B27: πκθσλία  
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Κπιηήπιο 

Αναθοπάρ  
Υπήζη κπιηηπίος  

  
ηπαηηγική1 

(n=504) 

ηπαηηγική 2 

(n=568) 

ςνδςαζμόρ 

(N=1,072) 

Ιεπολαγονίηιδα 137 (27.2) 204 (35.9) 341 (31.8) 

HLA-B27 87 (17.3) 97 (17.1) 184 (17.2) 

Φλεγμονώδηρ  

οζθςαλγία 
469 (93.1) 546 (96.1) 1,015 (94.7) 

Δξυ-απθπικέρ  

εκδηλώζειρ 
– 112 (19.7) – 

Οικογενειακό 

ιζηοπικό 
– 66 (6.2) – 

Απαανηιζή ζηα 

ΜΑΦ 
– 428 (75.4) – 

ςμθυνία με ηον Ρεςμαηολόγο  

ηπαηηγική 1 ηπαηηγική 2 ςνδςαζμόρ  

90 (68.2) 120 (61.5) 210 (64.2) 

82 (97.6) 87 (96.7) 169 (97.1) 

376 (84.5) 425 (86.2) 801 (85.4) 

– 85 (76.6) – 

– 44 (69.8) – 

– 252 (64.1) – 

Έμσ-αξζξηθέο εθδειώζεηο: πκθσλία 

  



Κπιηήπια 

αθοπάρ  
Γιασείπιζη ηυν κπιηηπίυν από ηυν  GP 

  
ηπαηηγική1 

(n=504) 

ηπαηηγική2 

(n=568) 

ςνολικά 

 (N=1,072) 

Ιεπολαγονίηιδα 137 (27.2) 204 (35.9) 341 (31.8) 

HLA-B27 87 (17.3) 97 (17.1) 184 (17.2) 

Φλεγμονώδηρ 

Οζθςαλγία  
469 (93.1) 546 (96.1) 1,015 (94.7) 

Έξυ - απθπικέρ 

εκδηλώζειρ 
– 112 (19.7) – 

Family history – 66 (6.2) – 

Απάνηηζη ζε ΜΑΦ – 428 (75.4) – 

ςμθυνία με  ηυν Ρεςμαηολόγο 

Strategy 1 Strategy 2 ςνολικά 

90 (68.2) 120 (61.5) 210 (64.2) 

82 (97.6) 87 (96.7) 169 (97.1) 

376 (84.5) 425 (86.2) 801 (85.4) 

– 85 (76.6) – 

– 44 (69.8) – 

– 252 (64.1) – 
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Αληαπόθξηζε ζηα ΜΑΦ: Όρη  



Κπιηήπιο 

Αναθοπάρ  
Υπήζη ηος κπιηήπιος  

  
ηπαηηγική 1 

(n=504) 

ηπαηηγική2 

(n=568) 

ςνολικά 

(N=1,072) 

Ιεπολαγονίηιδα 137 (27.2) 204 (35.9) 341 (31.8) 

HLA-B27 87 (17.3) 97 (17.1) 184 (17.2) 

Φλεγμονώδηρ 

Οζθςαλγία 
469 (93.1) 546 (96.1) 1,015 (94.7) 

Έξυ-απθπικέρ  

εκδηλώζειρ  
– 112 (19.7) – 

Οικογενειακό 

ιζηοπικό  
– 66 (6.2) – 

Ανηαπόκπιζη ζε 

ΜΑΦ 
– 428 (75.4) – 

ςμθυνία με ηυν Ρεςμαηολόγο 

ηπαηηγική1 ηπαηηγική 2 ςνολικά 

90 (68.2) 120 (61.5) 210 (64.2) 

82 (97.6) 87 (96.7) 169 (97.1) 

376 (84.5) 425 (86.2) 801 (85.4) 

– 85 (76.6) – 

– 44 (69.8) – 

– 252 (64.1) – 

26 

Απεηθνληζηηθή Ιεξνιαγνλίηηδα: Όρη 



Κπιηήπιο Αναθοπάρ  
Γιαγνυζμένη με αξονική 

πΑ/Αζθενείρ με θεηικά κπιηήπια     
PPV, % 

Ιεπολαγονίηιδα/ Απεικόνιζη   229/316 72.5 

HLA-B27 114/170 67.1  

Δξυ απθπικέρ εκδηλώζειρ  55/99 55.6 

Φλεγμονώδηρ Οζθςαλγία  379/914 41.5 

Οικογενειακά Ιζηοπικό  αξονικήρ πΑ 24/60 40.0 

Απάνηηζη ζε ΜΑΦ 147/390 37.7 
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Γηαγλσζηηθή δύλακε ησλ θξηηεξίσλ παξαπνκπήο 



 Φιεγκνλώδεο πόλνο ζηε κέζε ρξεζηκνπνηήζεθε πνιύ ζπρλά σο θξηηήξην παξαπνκπήο 

θαη είρε κεγάιε ζπκθσλία κε ηε δηάγλσζε ηνπ ξεπκαηνιόγνπ. 

 Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 2 ζηξαηεγηθέο παξαπνκπήο 

ζηε δηάγλσζε ηεο αμνληθήο π¨Α: 

• ηξαηεγηθή παξαπνκπήο βαζηζκέλε ζε 3 ραξαθηεξηζηηθά δνπιεύεη ην ίδην θαιά κε 

πην ζύλζεηεο ζηξαηεγηθέο. 

 Ιεξνιαγνλίηηδα (απεηθόληζε) θαη HLA-B27 θάλεθαλ σο  θαιύηεξνη πξνγλσζηηθνί δείθηεο 

γηα ηε δηάγλσζε αμνληθήο πA1. 

• Μηθξή ζπκθσλία ηεο ηεξνιαγνλίηηδαο ζηελ αθηηλνγξαθία, κεηαμύ ηνπ κε εηδηθνύ θαη 

ξεπκαηνιόγνπ, κπνξεί λα δείρλεη κεγαιύηεξε αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε . 

• 50% ησλ GPs ρξεζηκνπνίεζαλ ζπάληα ή θαζόινπ ηεζη HLA-B27.2 
 

28 



29 

πκθώλα  κε ηελ κειέηε RADAR, ηα ζπκπηώκαηα ηεο αμνληθήο πΑ δεν είναι γνυζηά ζηνπο ηαηξνύο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη κία απιή ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζε 3 θξηηήξηα ζηνπο αζζελείο κε 

ρξόλην πόλν ζηε κέζε θαη έλαξμε πξηλ ηελ ειηθία 45 εηώλ είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθή όζν θαη κία πην 

ζύλζεηε ζηξαηεγηθή...  



Ττηλή ειδικόηηηα 

Ττηλή εςαιζθηζία, 

Ττηλό «positive predictive 

value» (PPV) 

Ττηλό «negative predictive 

value» (NPV) 

 

 

Ττηλή ειδικόηηηα 

Ττηλή εςαιζθηζία, 

Ττηλό «positive predictive 

value» (PPV) 
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NPV/ευαισθησία - ιδανικό >80% PPV/ειδικότητα-ιδανικό  >80% 

Ικανοποιηηικό ηεζη 
αναθοπάρ 

Ικανοποιηηικό διαγνυζηικό 
ηεζη 
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Πνηα θξηηήξηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πην ζπρλά από ηνλ 

κε εηδηθό γηα ηελ 

παξαπνκπή; 

Πόζν ηα ηειηθά 

θξηηήξηα παξαπνκπήο 

ζπκθσλνύζαλ κε 

απηά πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν 

ξεπκαηνιόγνο; 

Πνηα θξηηήξηα ή θαη 

ζπλδπαζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

παξαπνκπή, νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηε δηάγλσζε 

αμνληθήο πΑ; 

 



Κπιηήπιο Αναθοπάρ  

PPV ηυν κπιηηπίυν καθώρ 

εκηιμήθηκαν ζηο ζημείο 

αναθοπάρ,% 

Δθαπμογή ηυν ηεζη  καηά εκηίμηζη ηος Ρεςμαηολόγος  

PPV, % NPV, % Δςαιζθηζία, % Διδικόηηηα, % 

Ιεπολαγονίηδα  72.5 93.6 84.3 75.6 96.2 

HLA-B27 67.1 68.5 78.1 66.1 79.9 

Φλεγμονώδηρ  

Οζθςαλγία 
41.5 48.9 85.2 94.3 24.9 

Έξυ απθπικέρ εκδηλώζειρ 55.6 61.5 69.3 55.3 74.5 

Οικογενειακό ιζηοπικό 40.0 51.6 58.9 12.9 91.2 

Απάνηηζη ζε ΜΑΦ 37.7 52.6 67.6 68.6 51.6 
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Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ γηα ηε  

δηάγλσζε ηεο αμνληθήο πΑ  



Αξονική πΑ: 

“2 από3” ηπαηηγική 

Συνδυασμός NPV, % Ευαισθησία, % 

ΦΥΟ + Απάληεζε ζηα ΜΑΦ+ Έμσ Αξζξηθέο εθδειώζεηο 77.8 85.3 

HLA-B27 +ΦΥΟ +Έμσ Αξζξηθέο εθδειώζεηο 81.6 82.2 

HLA-B27 + ΦΥΟ+Απάληεζε ζηα ΜΑΦ 80.6 84.7 

Ιεπολαγονίηιδα + HLA-B27 + Έξυ Απθπικέρ εκδηλώζειρ 82.0 70.6 

Ιεπολαγονίηιδα + HLA-B27 + ΦΥΟ 89.3 86.5 

Ιεπολαγονίηιδα + απάνηηζη ζηα ΜΑΦ  + Έξυ 

Απθπικέρ εκδηλώζειρ 
82.6 79.2 

Ιεπολαγονίηιδα + ΦΥΟ +Οικογενειακό ιζηοπικό 81.4 75.8 

Ιεξνιαγνλίηηδα + ΦΥΟ +Έμσ Αξζξηθέο εθδειώζεηο 87.0 87.0 

Ιεξνιαγνλίηηδα + ΦΥΟ +Απάληεζε ζηα ΜΑΦ 86.4 89.5 
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N=968 (όινη νη αζζελείο); Σα απνηειέζκαηα αθνξνύλ  κόλνλ απηνύο κε αμνληθή πΑ 

Combinations with PPV or specificity 80% were selected. 

Bold -νη  πην «εύζηνρνη» ζπλδπαζκνί ησλ δηαγλσζηηθώλ  ηεζη νη όπνηνη ζπκθσλνύλ κε ηα δηαγλσζηηθά ηεζη. 
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πλδπαζκόο  

κε  HLA B27 

Υσξίο 

απεηθόληζε 

Σα θαιύηεξα “2 ή πεξηζζόηεξα ζηα 3” 

ζπλδπαζκέλα θξηηήξηα παξαπνκπήο 



Αξονική πΑ   

“2  από 3” ηπαηηγική  

ςνδςαζμόρ PPV, % Διδικόηηηα, % 

Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό+ Απάληεζε ζε ΜΑΦ+ Έμσ αξζξηθέο 

εθδειώζεηο  
70.3 84.5 

HLA-B27 + Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό+ Έμσ αξζξηθέο εθδειώζεηο 74.7 90.0 

Ιεξνιαγνληηηδα  + HLA-B27 + Απάληεζε ζε ΜΑΦ 87.1 91.5 

Ιεπολαγονιηιδα + HLA-B27 +ΦΥΟ 80.2 84.0 

Ιεξνιαγνληηηδα+ HLA-B27 + Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό 88.3 95.0 

Ιεπολαγονιηιδα+ HLA-B27 + Έξυ απθπικέρ εκδηλώζειρ  88.9 93.8 

 Ιεξνιαγνληηηδα+Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό  + Έμσ αξζξηθέο εθδειώζεηο 92.1 97.0 

Ιεξνιαγνληηηδα+ Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό+ Απάληεζε ζε ΜΑΦ 90.1 94.1 

Ιεπολαγονιηιδα+ απάνηηζη ζε ΜΑΦ+ Έξυ απθπικέρ εκδηλώζειρ 83.2 86.1 
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Υσξίο 

απεηθόληζε 

Σα θαιύηεξα “2 ή πεξηζζόηεξα ζηα 3” ζπλδπαζκέλα 

θξηηήξηα δηάγλσζεο 
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Η κειέηε RADAR έδεημε όηη ιεπολαγονίηιδα ,ΦΥΟ θαη HLA-B27 είλαη νη 

θαιύηεξνη πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηελ παξαπνκπή θαη ηε δηάγλσζε 

αμνληθήο πA. 

ηελ δηθή καο θιηληθή πξάμε, πνηα 

θξηηήξηα κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εύθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά 



 

o Έλαξμε νζθπαιγίαο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 40, 

o Φιεγκνλώδεο νζθπαιγία, 

o Πόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λπθηεξηλήο αλάπαπζεο, 

o Βειηίσζε κε ηελ άζθεζε, 

o X-ray ηεξνιαγνλίσλ ή MRI όηαλ είλαη δπλαηό, 

o HLA B-27. 

 

 

Σα θξηηήξηα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 




