
Γενικά σαπακηηπιζηικά ζηιρ απθπίηιδερ 

Φιεγκνλώδεηο αξζξίηηδεο: 

 Πόλνο ζε εξεκία, βειηίσζε κε δξαζηεξηόηεηα 

Εθθπιηζηηθέο αξζξνπάζεηεο: 

 Πόλνο κε ηελ θαηαπόλεζε, βειηίσζε κε ηελ αλάπαπζε 



Εηζβνιή 

Απψηομη: ζηελ θξίζε οςπικήρ αξζξίηηδαο 

 

Δνδιάμεζη: ζηελ ζηπηική αξζξίηηδα 

 

Βπαδεία & ωποςλη: ζηηο λοιπέρ αξζξίηηδεο θαηά θαλόλα 



Αλαδεηνύκε ηνλ ηύπν ηεο πξνζβνιήο 

-πκκεηξηθή ή αζύκκεηξε 

-ηαζεξή ή κεηαλαζηεπηηθή 

-Μεγάισλ αζξώζεσλ 

-Μηθξώλ αξζξώζεσλ 

Διδικϊν ενηοπίζευν 

 -ηεξνιαγνλίσλπνλδπιναξζξνπάζεηεο 

 -θξνηαθνγλαζηθήοΡεπκαηνεηδήο 

 -ηειηθώλ θαιάγγσλΦσξηαζηθή 

 -κεηαηαξζνθαιαγγηθήοΟπξηθή, θξύζηαιινη 

 

Πποζβολή καπποω και θαλάγγυν  

    ζσεδψν πάνηα πεςμαηοειδήρ απθπίηιρ 



Αξζξίηηδεο επί ζπζηεκαηηθώλ απηναλόζσλ λνζεκάησλ 

Σςνοδά σαπακηηπιζηικά 

 κψπυζη 

 απϊλεια βάποςρ 

 πςπεηψρ 



 Ελεξγεηηθέο-παζεηηθέο θηλήζεηο 

 Επαηζζεζία 

 Οίδεκα 

 Παξακόξθσζε 

 Τδξαξζξν 

Ειέγρνπκε - ςάρλνπκε 

Πποζοσή για αποκάλςτη ςμενίηιδαρ ή πάσςνζηρ ηος 

απθπικοω ςμένα 

Πποζοσή ζηην πποζβολή Σπονδ. Σηήληρ 

 ακινηζία, δςζκαμτία,  

 μείυζη ζηποθικϊν κινήζευν 

 μείυζη έκπηςξηρ ηος θϊπακα 



Πξνζβνιή άιισλ νξγάλσλ ζηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα 

Βςθψρ οθθαλμοω: επξήκαηα ζηνλ SEL (ιύθo) 

Ιπίηιδα: αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα 

Δπιπεθςκίηιδα: ύλδξ. Reiter, Sjogren, SEL 

Bλεννογψνοι (άθθερ): λόζνο Behcet, ζπλδξ. Reiter, SEL 

Λεμθαδενοπάθεια: SEL, Sjogren 

 

 

 

 

 



Πξνζβνιή άιισλ νξγάλσλ ζηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα 

 

 

 

 

 

Γεπμαηικέρ εκδηλϊζειρ: Φσξίαζε, θιεξόδεξκα, Αγγεηίηηδεο, SEL 

Πνεωμονερ: θιεξόδεξκα, SEL, Ρεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, Μπνζίηηδα 

Αοπηική βαλβίδα: SEL, Αγθπινπνηεηηθή, ζπλδξ. Reiter 

Mςοκάπδιο: θιεξνδεξκία, Μπνζίηηδα, Ακπινείδσζε 



πρλά δηαθεύγνπλ ηεο παξαηήξεζεο 

-Ψυπίαζη 

 -θξαλίνπ,  

 -νκθαινύ,  

 -πεξηπξσθηηθήο ρώξαο 

-Σκλήπςνζη δέξκαηνο άθξσλ ρεηξώλ 

-Άθθερ  

 -ζηόκαηνο  

 -γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

-Πεπικαπδιακή ηπιβή 

-Πλεςπιηική ηπιβή 



Ηπαηοζπληνομεγαλία Ρεπκαηνεηδήο αξζξ., SΕL 

Koιλιακή διάηαζη θιεξόδεξκα 

Μςφκή αδςναμία -Μπνζίηηδα 

   -Παξελέξγεηα θνξηηθνζηεξνεηδώλ 

   -Νεπξνπάζεηα αγγεηηηίδσλ, SΕL 

Νεςπολογικέρ εκδηλϊζειρΑγγεηίηηδεο, SΕL 

Πποζβολή ΚΝΣ  Αγγεηίηηδεο, SΕL 

Υαξαθηεξηζηηθά επξήκαηα –πξνζβνιέο 



Οξεία διψγκυζη απθπϊζευρ κε 

 πψνο, θεπμψηηηα, πςπεηψ, πίγη, νςσηεπινοωρ ιδπϊηερ, 

λεςκοκςηηάπυζη, Λοίμυξη 

ηηο ζηπηικέρ απθπίηιδερ ε θιεγκνλή επεθηείλεηαη πέξαλ  

ηνπ νξίνπ ηεο άξζξσζεο 

Την λοιμϊδη απθπίηιδα μιμοωνηαι 

 η κςηηαπίηιδα 

 η ζηπηική θηλακίηιδα (μποςπζίηιδα) 

 η ηενονηοχμενίηιδα 

 η θλεβίηιδα 



Γιαθοπική διάγνυζη απθπιηικϊν ζςνδπψμυν 

Α.Τ. =Αξζξηθό πγξό 

ΠΜΠ+πνιπκνξθνπύξελα 

Nόζνο Πξνηίκεζε Αξζξώζεηο Δηδ. Υαξαθηήξεο Δξγαζηεξηαθά

Οπξηθή Άλδξεο Μνλναξζξηθή Πνδάγξα Α.Τ. θξύζηαιινη

Γπλαίθεο>50 νιηγναζξηθή ηαρεία έλαξμε Λεπθνθύηηαξα

2ε, 3ε πνιπαξζξηθή >80% ΠΜΠ

επηηθή Κάζε ειηθία Μεγάιε αξζξωζε Ρίγνο, ππξεηόο Α.Τ. Λεπθά απμ

>90% ΠΜΠ, Καιιηεξγ.

Οζηεναξζξίηηο Απμάλεη κε ειηθία Γόλαηα, ρέξηα Όδνη Ηeberden Με θιεγκνλώδεο 

Α.Τ.

Ρεπκαηνεηδήο Γπλαίθεο 20-50 πκκεηξηθή, Ρεπκ. Οδίδηα Α.Τ. Λεπθά απμ.

Μηθξέο αξζξώζεηο Δμωαξζξηθέο εθδει. >70% ΠΜΠ

ύλδξνκν Νεαξνί άλδξεο Οιηγναξζξηθή Οπξεζξίηηο Α.Τ. Μέηξηα απμ.

Reiter Αζύκκεηξε Δπηπεθπθίηηο ιεπθά, 

Βιελλνγόλνη, δέξκα >50% ΠΜΠ

πνλδ/ζεηεο Νένη+κέζεο ειηθίαο , ηεξνιαγόληεο Ιξίηηο, αλεπ. ανξηηθήο HLA B27

άλδξεο ελζεζνπάζεηα

Δξπζ. Λύθνο Γπλαίθεο Υέξηα, γόλαηα Με θαηαζηξνθηθή Α.Τ. Υακειά ιεπθά

αλαπαξαγ. ειηθ. αξζξίηηδα θπξίωο κνλνπύξελα

Πξνζβ. Οξγάλωλ 100% ΑΝΑ+

Απηναληηζώκαηα



 Σαμηλόκεζε απθπικοω ςγποω κε βάζε εκθάληζε θαη θύηηαξα  

Οκάδα Α.Τ. Γηάγλωζε Δκθάληζε Λεπθνθύηηαξα Α.Τ. % ΠΜΠ
Φπζηνινγηθό δηαπγέο ππνθίηξηλν 0-200 <10

1. Με θιεγκνλώδεο Οζηεναξζξίηηο δηαπγέο ή ιίγν ζνιό 50-2000 <30

Σξαύκα 600

2. Μέηξηα θιεγκνλώδεο SEL δηαπγέο ή ιίγν ζνιό 100-9000 <20

3000

3. νβαξά θιεγκνλώδεο Οπξηθή Θνιεξό 2000-160000 έωο 70

κε ινηκώδεο 21000

Φεπδννπξηθή Θνιεξό 500-75000 έωο 70

14000

Ρεπκαηνεηδήο Θνιεξό 2000-80000 έωο 70

19000

4. νβαξή θιεγκνλή Mηθξνβηαθή Πνιύ ζνιεξό 5000-250000 έωο 90

κηθξνβηαθή 80000

Φπκαηίωζε ζνιεξό 2500-100000 έωο 60

20000



Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηο 

Παξακόξθσζε  

ηύπνπ κπνπηνληέξαο 

Χιέληα απόθιηζε 

 

Εηθόλα ιαηκνύ θύθλνπ 

Τςπική εικψνα πεςμαηοειδοωρ απθπίηιδαρ 



Σκληπψδεπμα 

http://www.mediscan.co.uk/cfm/resultssearch.cfm?actiontype=return_results&nextrow=1&endrow=24&box=scleroderma&mediatype=Image&pageno=1&log=nk


Δπςθημαηϊδηρ λωκορ 

14 εηϊν κοπίηζι 



 

•Behcet's syndrome 

•                             

     

 

Άθθερ ζηη νψζο Βehcet 
 

                                

Παθεπγία μεηά νωξη δια βελψνηρ 

http://www.atlasdermatologico.com.br/
http://www.gfmer.ch/Genetic_diseases/Behcet_syndrome/beh%C3%A7et%27s_syndrome1.JPG
http://www.gfmer.ch/Genetic_diseases/Behcet_syndrome/beh%C3%A7et%27s_syndrome1.JPG
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/systemic/img/pathergy.jpg


Δεξκαηνκπνζίηηδα 

http://www.healcentral.org/healapp/searchResults?searchtype=simple&display=25&keywords=dermatomyositis&page=1
http://www.healcentral.org/healapp/searchResults?searchtype=simple&display=25&keywords=dermatomyositis&page=1

