
Γπλαίθα 67 εηώλ, 4 κήλεο κεηά από ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδύγνπ ηεο, εκθαλίδεη 

πόλνπο ζηνλ απρέλα , ςειά ζηελ πιάηε, ζηνπο ώκνπο θαη ζηελ ιεθάλε πνπ 

επηδεηλώλνληαη ηδίσο ηε λύρηα. Δκθαλίδεη ππξεηό 38.5ν C,  έρεη αλνξεμία 

θαη έραζε 4kg βάξνο. ε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο βξέζεθε λα έρεη 

απμεκέλε ΣΚΔ 80mm.  

Η ίδηα γπλαίθα, ελώ είρε ζεξαπεπηεί από ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε κε 

κηθξέο δόζεηο θνξηηδόλεο πνπ πήξε γηα δύν ρξόληα, ζε ειηθία 72 εηώλ 

εκθάληζε ππξεηό 39ν C έληνλε θεθαιαγία, επαζζεζία ζηελ ςειάθεζε ηεο 

θεθαιήο, θαηά ηελ κάζεζε θόπσζε ησλ καζεηήξσλ, επαηζζεζία ζηελ 

ςειάθεζε ησλ θξνηαθηθώλ αξηεξηώλ ηδίσο δεμηά, θαη εηζήρζε ζην 

λνζνθνκείν. Απνθαζίζηεθε βηνςία θξνηαθηθήο αξηεξίαο αιιά ε επέκβαζε 

ιόγσ εθεκεξίαο ησλ ρεηξνπξγώλ θαζπζηέξεζε δύν κέξεο θαη ε γπλαίθα 

ζην δηάζηεκα απηό εκθάληζε απώιεηα ηεο όξαζεο ηνπ δεμηνύ νθζαικνύ. 



Κξνηαθηθή αξηεξηίηηο θαη ξεπκαηηθή πνιπκπαιγία 

Γύν λνζήκαηα κε πνιιά θνηλά ζεκεία θαη αιιεινθάιπςε 

πλήζσο άηνκα > 50 εηώλ 

Γπλαίθεο/άλδξεο = 2/1 

Κξνηαθηθή αξηεξηίηηο > πνιπκπαιγία  

Κξνηαθηθή 

αξηεξηίηηο 
Ρεπκαηηθή  

πνιπκπαιγ’ία 

Κνηλή ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή 

αιιά δόζεηο 

Κξνηαθηθή αξηεξηίηηο > πνιπκπαιγία 

νβαξόηεηα 



πκπηώκαηα θαη ζεκεία (έλαξμε αηθλίδηα ή βαζκηαία) 

-ππξεηόο 39ν C  

-θεθαιαγία,  

-επαζζεζία ζηελ ςειάθεζε ηεο θεθαιήο θαη θξνηαθηθώλ αξηεξηώλ  

-δηαιείπνπζα ρσιόηεηα ησλ καζεηήξσλ,  

-κείσζε ηεο όξαζεο από πξνζβνιή νθζαικηθήο αξηεξίαοθίλδπλνο ηύθισζεο 

 

Δξγαζηεξηθέο εμεηάζεηο 

Ήπηα αλαηκία 

ΣΚΔ   CRP  

 

Κξνηαθηθή ή γηγαληνθπηηαξηθή αξηεξηίηηο  



Γηάγλσζε:  

Νόζνο κεγάισλ ή κέζνπ κεγέζνπο αξηεξηώλ  

(θξαληαθνί θιάδνη αξηεξηαθνύ ηόμνπ) 

Βηνςία θξνηαθηθήο αξηεξίαο=γηγαληνθπηηαξηθή αξηεξηίηηο κε 

δηήζεζε έζσ ειαζηηθνύ πεηάινπ  (θνθθησκαηώδεο αληίδξαζε θαηά 

ηόπνπο=επηζειηνεηδή θύηηαξα, ηζηηνθύηηαξα, ιεκθνθύηηαξα, 

γηγαληνθύηηαξα), ελδερόκελε απόθξαμε αγγείνπ. 

Κξνηαθηθή ή γηγαληνθπηηαξηθή αξηεξηίηηο 



Θεξαπεία:   

Κνξηηθνζηεξνεηδή (60 mg prednisone) ρσξίο θαζπζηέξεζε. Βαζκηαία κείσζε 

δόζεσλ ζηαδηαθά. Γηάξθεηα αγσγήο δύν ρξόληα ή πεξηζζόηεξν. 

Η αγσγή λα γίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

Αηηηνινγία  
Αλνζηαθή αληίδξαζε ζε αληηγόλα  ειαζηηθώλ  ζηνηρείσλ  αξηεξηώλ 

Κπθινθνξνύληα αλνζνζπκπιέγκαηα 

Κνθθησκαηώδεο αληίδξαζε πέξημ έζσ ειαζηηθνύ πεηάινπ 

  

Ρόινο θπηηαξνθηλώλ ηδίσο ΙL6 ζηελ νμεία θάζε  TKE, CRP 

Κξνηαθηθή ή γηγαληνθπηηαξηθή αξηεξηίηηο 



Ρεπκαηηθή πνιπκπαιγία 

Πόλνη ζηνλ απρέλα , πιάηε, ώκνπο θαη ζηελ ιεθάλε  

 πνπ επηδεηλώλνληαη ηδίσο ηε λύρηα.  

Γπζθακςία αξζξώζεσλ ην πξσί 

Ππξεηόο 38.5ν C,   

Αλνξεμία  

Απώιεηα βάξνπο.  

ΣΚΔ θαη CRP απμεκέλεο (δείθηεο πνξείαο λόζνπ &  ελεξγόηεηαο) 

Βηνςία κπόο αξλεηηθή γηα κπνζίηηδα 

Γηάγλσζε εμ απνθιεηζκνύ 

Θεξαπεπηηθό θξηηήξην: Σαρεία βειηίσζε (24 ώξεο) κε θνξηηδόλε 

 

Θεξαπεία: Κνξηηδόλε κηθξέο δόζεηο 20mg βαζκηαίσο5mg/24h 



Γπλαίθα 27 εηώλ εκθάληδε επί δύν κήλεο ππξεηό 38,5ν 

αξζξαιγίεο, αλνξεμία, θόπσζε, κηθξή απώιεηα βάξνπο. Παξά ηε 

λνζειεία ζε λνζνθνκείν δελ ηέζεθε δηάγλσζε θαη ηεο δόζεθε 

αγσγή κε αληηθιεγκνλώδε. 

Με ηα αληηθιεγκνλώδε ν ππξεηόο ζρεδόλ πθέζεθε, αιιά άξρηζε 

λα εκθαλίδεη κεγάιε θόπσζε ζηα άλσ άθξα θαη ειάηησζε ηεο 

όξαζεο. Ιαηξόο πνπ ηελ εμέηαζε ηεο κέηξεζε ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε θαη ηεο βξήθε δηαθνξέο πηέζεσο ζην δεμί ρέξη 110/80 θαη 

ζην αξηζηεξό 80/70mmHg. Σεο ζπλέζηεζε νθζαικηθή εμέηαζε.  

O νθζαικίαηξνο δηέγλσζε λόζν Σαkαyasou. 

H αζζελήο άξρηζε ζεξαπεία κε θνξηηδόλε, ν ππξεηόο πθέζεθε 

ζύληνκα θαη ε όξαζε ειαθξώο βειηηώζεθε. 



Νόζνο ηνπ Σαkαyasu 

Άζθπγκνο λόζνο ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ 

Αξηεξηίηηδα κεγάισλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αξηεξηώλ. 

πλήζσο: Ανξηηθό ηόμν θαη  ζηόκηα έθθπζεο ησλ αξηεξηώλ 

Πξόθεηηαη γηα απηναλνζηαθήο αηηηνινγίαο θιεγκνλή κε  

θπθινθνξνύληα απηναληηζώκαηα έλαληη αξηεξηώλ 





Α. Γεληθά  

(ππξεηόο, θαθνπρία, αξζξαιγίεο, αλνξεμία, εθηδξώζεηο, 

απώιεηα βάξνπο)  

 

Β. Αλάινγα ησλ  αξηεξηώλ πνπ πξνζβάιινληαη  

-ιηπνζπκίεο, παξνδηθά ηζραηκηθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα 

-δηαηαξαρέο νξάζεσο,  

-αδπλακία άλσ άθξσλ,  

-έιιεηςε ζθπγκνύ ζην έλα ρέξη ή ζηα ρέξηα,  

-θαηλόκελν Raynaud,  

-ζηεζάγρε,  

-ππέξηαζε, λεθξηθή αλεπάξθεηα,  

-θαξδηαθή αλεπάξθεηα,  

πκπηώκαηα Σαkαyasu 



Γηάγλσζε Σαkαyasu 

Απνπζία ζθπγκνύ 

Φπζήκαηα ανξηηθνύ ηόμνπ 

ΣΚΔ πνιύ απμεκέλε 

 

Αξηεξηνγξαθία ανξηηθνύ ηόμνπ ή αιινύ εθιεθηηθά 



Θεξαπεία 

-Κνξηηθνζηεξνεηδή (40-60 πξεδληδόλεο) 

-Αγγεηνπιαζηηθή 

-Χεηξνπξγηθή 

Πξόγλσζε 

Πξόγλσζε δύζθνιε. Πνξεία κε πθέζεηο θαη εμάξζεηο 

Γπζρέξεηεο αλάινγα κε ηα όξγαλα πνπ ηζραηκνύλ. 



Γπλαίθα 60 εηώλ εκθαλίδεη πξννδεπηηθά  

κπηθή αδπλακία ζηνπο κεξνύο,  

ππξεηό 39ν C , θαηαβνιή,  

αιιαγή θσλήο πξνο έλξηλε θαη δπζθαηαπνζία . 

Δηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν όπνπ βξίζθνπλ:  

ΣΚΔ 70,  CPK θαη  Aιδνιάζε πνιύ απμεκέλεο  

Βηνςία κπόο επξήκαηα πνιπκπνζίηηδαο. 

Ηιεθηξνκπνγξάθεκα: Δπξήκαηα πνιπκπνζίηηδαο 

Ιαηξόο πνπ ηελ εμεηάδεη κεηά ηε δηάγλσζε δηαπηζηώλεη θαη έλα 

νγθίδην ζηνλ καζηό.  

Οη καζηνί δελ είραλ εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο!!!  

Γηάγλσζε: Γεπηεξνπαζήο παξαλενπιαζκαηηθή πνιπκπνζίηηο 

 



Πνιπκπνζίηηδεο 

Ιδηνπαζείο απηνάλνζεο  εμειηθηηθέο παζήζεηο ησλ κπώλ 

5-10 πεξηπηώζεηο εηεζίσο / 100.000 πιεζπζκνύ 

Γ/Α = 2/1 &  ζπλήζσο 45-60 εηώλ 



-Ιδηνπαζήο θιεγκνλώδεο κπνπάζεηα 

-πκκεηξηθή θεληξηθώλ κπώλ 

-Απμεκέλα κπτθά έλδπκα 

-ΗΜΓ επξήκαηα 

-Δπξήκαηα βηνςίαο 

Με ζύγρξνλε δεξκαηηθή πξνζβνιή=δεξκαηνκπνζίηηο 

Γηα ηε δηάγλσζε απαηηνύληαη 



•Πξσηνπαζήο ηδηνπαζήο πνιπκπνζίηηο   

•Πξσηνπαζήο ηδηνπαζέο δεξκαηνκπνζίηηο   

•Πνιπκπνζίηηο ή δεξκαηνκπνζίηηο ζρεηηδόκελε κε λεόπιαζκα 

•Πνιπκπνζίηηο ή δεξκαηνκπνζίηηο παηδηθήο ειηθίαο 

•Πνιπκπνζίηηο ή  δεξκαηνκπνζίηηο ζρεηηδόκελε κε άιιε λόζν ζπλδεηηθνύ ηζηνύ   

•ΙΒΜ  Inclusion body myositis (κπνζίηηο κε έγθιεηζηα ζσκάηηα) 

•Γηάθνξα  

•εσζηλνθηιηθή κπνζίηηο,  

•νζηενπνηόο κπίηηο, 

•εζηηαθή κπνζίηηο,  

•γηγαληνθπηηαξηθή κπνζίηηο  

Σαμηλόκεζε κνξθώλ 



Ίσζε 

 

βιάβε κπώλ ή κηθξναγγεηαθή βιάβε 

 

απειεπζέξσζε απηναληηγόλσλ κπώλ .  

 

Σα καθξνθάγα ζηνπο κύο 

 

παξνπζίαζε αληηγόλσλ ζηα Σ ιεκθνθύηηαξα 

 

Δλεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθύηηαξα  πνιιαπιαζηάδνληαη θαη 

απειεπζεξώλνπλ θπηηαξνθίλεο όπσο 

 ηληεξθεξόλε (IFN-gamma) θαη IL-2.  

 

ελεξγνπνίεζε επηπιένλ ησλ καθξνθάγσλ θαη  

 απειεπζέξσζε IL-1 θαη  TNF-alpha. (κεζνιαβεηέο θιεγκνλήο) 

Πηζαλή παζνγέλεηα κπνζίηηδαο 



IL-1 θαη  TNF-alpha 

Καηά παξέθθιηζηλ έθθξαζε ΗLA ηάμεο Ι θαη ΙΙ 

θαη κνξίσλ πξνζθόιιεζεο ζηα κπνθύηηαξα 

Κπηαξνηνμηθά ιεκθνθύηηαξα CD8+ T  

+ αληηγόλα + ΗLA ηάμεο Ι  

Καηαζηξνθή κπτθώλ ηλώλ 

+καθξνθάγα 



 Αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία (ηζνβίσο;)  

 

 Η πεληαεηήο επηβίσζε >80%   

•ζνβαξή αδπλακία κπώλ,  

•πλεπκνληθή ζπκκεηνρή,  

•θαξδηαθή ζπκκεηνρή 

•ζρεηηθή θαθνήζεηα,  

•επηπινθέο αλνζνθαηαζηαιηηθώλ   

 (ινηκώμεηο) 

  

Αηηίεο ζαλάηνπ 



-Δηζβνιή βξαδεία (κέζα ζε 3-6 κήλεο)  

-πκκεηξηθά θεληξηθή αδπλακία κπώλ (άλσ θαη θάησ άθξα) 

-Αξγόηεξα θαη πεξηθεξηθώλ κπώλ, ζπάληα ζηελ αξρή 

 

-Πόλνο κπώλ θαη επαηζζεζία (κπνξεί λα ζπγρπζηεί κε   

ξεπκαηηθή πνιπκπαιγία) 

 

-Γπζθαγία δπζθαηαπνζία ζην 1/3 

-Γπζθσλία (βαξηά πξόγλσζε) 

-Πξνζβνιή κπώλ πξνζώπνπ ζπάληα 

πκπηώκαηα 

 

 



-Γπζθακςία πξσηλή   

-Κόπσζε   

-Αλνξεμία   

-Ππξεηόο  (πνπ ζπλδέεηαη κε ηα αληηζώκαηα  

  αληη-ζπλζεηάζεο όπσο αληη-Jo-1)   

-Απώιεηα βάξνπο  

πκπηώκαηα 



-Πλεπκνλία εμ εηζξνθήζεσο 

-Γύζπλνηηα από κπτθή πξνζβνιή ζσξαθηθώλ  κπώλ 

-Λνηκώμεηο ιόγσ αλνζνθαηαζηνιήο 

πκπηώκαηα 

-Γηάκεζε πλεπκνληθή λόζνο 5-30%  

 αληη-ζπληζεηάζεο(+) ηδίσο αληη-Jo-1(+) 

 βήραο, δύζπλνηα, ππξεηόο 



Καξδηαθή πξνζβνιή  

ζπάληα αιιά δπζκελνύο πξόγλσζεο 

-Γηαηαξαρέο ξπζκνύ θαη αγσγηκόηεηαο 

-πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

-Πεξηθαξδίηηδα 

-Πλεπκνληθή ππέξηαζε 

-Μπνθαξδηνπάζεηα 

 



Αξζξηηηθή πξνζβνιή 

Αξζξαιγίεο ή αξζξίηηδεο 

 ζπκκεηξηθή γνλάησλ, θαξπώλ, ρεξηώλ 

Μόληκεο θαηαζηξνθέο αξζξώζεσλ ζπαλίσο 



-Γπζθαγία    

-Γπζθαηαπνζία    

-Αλάξξνηα ηξνθώλ 

-Ρηληθή αλάξξνηα   

-Οηζνθαγίηηο από παιηλδξόκεζε    

-Κνηιηαθή δηάηαζε    

-Γπζθνηιηόηεηα  

Από γαζηεξεληεξηθό ζύζηεκα 



Η ελδνγελήο λεθξηθή λόζνο είλαη ζπάληα.  

 

παλίσο,  

βαξηά ξαβδνκπόιπζε κε κπνζθαηξηλνπξία 

  νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε.  

Νεθξηθή πξνζβνιή 



Γεξκαηηθή πξνζβνιή 

Χσξίο εμάλζεκα εθηόο αλ δεξκαηνκπνζίηηο 

-Δμάλζεκα ππεξθεξαηνζηαθό ζηα αθξνδάθηπια 

-Φαηλόκελν Raynaud (antisynthase Abs) 

-Πεξηνθζάικην νίδεκα όρη πάληα 

-Αζβεζηνπνίεζε 

 

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
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-πκκεηξηθή αδπλακία θεληξηθώλ κπώλ. 

-Γηαηήξεζε ηελνληίσλ αληαλαθιάζεσλ,  

-Φπζηνινγηθή αηζζεηηθόηεηα. 

-Δλίνηε επαηζζεζία κπώλ 

-Γπζθσλία, έλξηλε θσλή 



κπνξεί μεξνί εηζπλεπζηηθνί ξόγρνη, θξηγκώδεηο 

Γύζπλνηα, Πιεθηξνδαθηπιία 

 

 

Πλεύκνλεο Γηάκεζε ίλσζε 



Μπνζίηηδα κε έγθιεηζηα (ελδνθπηηάξηα)  

Ιδηαίηεξα βξαδεία έλαξμε (έσο θαη 5 ρξόληα) 

νβαξή πξννδεπηηθή αδπλακία θεληξηθώλ κπώλ,  

 ζπρλά θαη κε πεξηθεξηθή αηξνθία  

Η αδπλακία κπνξεί λα είλαη αζύκκεηξε.   

Σελόληηεο αηαλαθιάζεηο κπνξεί λα ιείπνπλ ζε ζνβαξή αηξνθία 

Πησρή απάληεζε ζηε ζεξαπεία 



Νεαληθή δεξκαηνκπνζίηηδα 

πλππάξρεη αγγεηίηηδα 

Δμάλζεκα εξπζεκαηνιεπηδώδεο καδί κε  

ππέξρξσζε θαη απνρξσκαηηζκό δέξκαηνο θαηά ηόπνπο 

Παξεηέο, αγθώλεο, γόλαηα, δάθηπια 

Νεθξώζεηο δέξκαηνο ιόγσ αγγεηίηηδαο, ππνδόξηεο επαζβεζηώζεηο 

Μπηθή αδπλακία 

Πξνζβνιή πλεπκόλσλ 



Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνιπκπνζίηηδαο 

• Πξνζβνιή θεληξηθώλ κπώλ θαη ηξαρήινπ 

• Βηνςία  

• Μπτθά έλδπκα 

• ΗΜΓ 

• Γεξκαηηθέο βιάβεο 



Η Γεξκαηνκπνζίηηδα > θαη πνιπκπνζίηηδα κπνξεί λα 

ζπλππάξρεη κε λεόπιαζκα 

Καξθίλνο -πλεύκνλνο 

       -σνζεθώλ 

       -καζηνύ 

       -πεπηηθνύ 

       -κπεινπαξαγσγηθά ζύλδξνκα 



- ΔΛ,  

- ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα ηνπ ΔΛ,  

- κηθηή λόζνο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ,  

- ζύλδξνκν Sjνgren,  

- ζθιεξνδεξκία.  

Η πνιπκπνζίηηδα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε κηα 

άιιε λόζν ζπλδεηηθνύ ηζηνύ 

 



Θεξαπεία δεξκαην-πνιπκπνζίηηδαο 

Κνξηηθνζηεξνεηδή κεγάιεο δόζεηο 

 

Αδαζεηνπξίλε  50150 mg/εκεξεζίσο 

 

Μεζνηξεμάηε  7,525mg/7ήκεξν 

 

Κπθινθσζθακίδε 

 

Κπθινζπνξίλε 

Δπη απνηπρίαο 

Αλαδήηεζε θαη Θεξαπεία ππάξρνληνο λενπιάζκαηνο 



Πξόγλσζε 

πλήζσο απάληεζε ζηε ζεξαπεία αιιά  θαη εμάξζεηο  

Πξννδεπηηθή επηδείλσζε επί έηε 

Θάλαηνο από πλεπκνληθή πξνζβνιή ή ινηκώμεηο 

Ή άιια εζηηαθά πξνβιήκαηα πρ θαξδηαθή αλαπάξθεηα 


