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Φσξηαζηθέο βιάβεο νλύρσλ 
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Πνηέ ζηελ αγθπινπνηεηηθή 



ΗLA –B27 ζπζρεηίζεηο ππάξρνπλ: 

              6-8% ζην γεληθό πιεζπζκό 

------------------------------------------------- 

90% ζηελ αγθπινπνηεηηθή 

80% ζην ζ. Reiter 

50% ζηελ Ψσξίαζε 

50% ζηα θιεγκνλώδε λνζήκαηα εληέξνπ 

 

Αλ πξνζβάιιεηαη ε .. 



Αγθπινπνηεηηθή αξζξίηηδα 

πλήζσο λεαξνί άξξελεο 

 

Πξνζβνιή ηεξνιαγνλίσλ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

πρλέο ελζεζνπάζεηεο 

Επηπέδσζε θπζηνινγηθήο ιόξδσζεο Ο.Μ.. 

Θσξαθηθή θύθσζε, ειάησζε έθπηπμεο ζώξαθνο 

Κύξησζε πξνο ηα εκπξόο απρέλνο 

Μείσζε ζηξνθηθώλ θηλήζεσλ 

Πεξηθεξηθή αξζξίηηο, αζύκκεηξε 20% 

Αλ πξνζβνιή ώκνπ ζεκαληηθή θαηαζηξνθή 

 

 



Δηαθνξηθή δηάγλσζε κεραληθήο #θιεγκνλώδνπο νζθπαιγίαο   

Οηθνγελεηαθό αλακλεζηηθό    -                         + 

Έλαξμε    Ομεία  Ύπνπιε 

Ηιηθία     15-90  <40 

Νπρηεξηλή επηδείλσζε  όρη  λαη 

Επίδξαζε άζθεζεο   επηδείλσζε  βειηίσζε 

Αλάπαπζε    βειηίσζε επηδείλσζε    

Πξσηλή δπζθακςία   +  +++ 

Αληαλάθιαζε πόλνπ   ξηδηηηθή δηάρπηε 

Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο  ζπρλά   ζπάληα 

Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο   ζπρλά  όρη 

 

     Μεραληθή       Φιεγκνλώδεο                               



Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα 

ηεξνιαγνλίηηδα κε ζθιήξπλζε άκθσ 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Corthoped%5Cimages%5CLarge%5C11241124ort0013-04.jpg&template=izoom2


.               

Αζβεζηνπνίεζε ηνπ ηλώδνπο δαθηπιίνπ ζε πνιιαπιά ζεκεία θαη 

νπινπνίεζε ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Corthoped%5Cimages%5CLarge%5C11261126ort0013-06.jpg&template=izoom2
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Corthoped%5Cimages%5CLarge%5C11261126ort0013-06.jpg&template=izoom2


                     

πνλδπιηθή ζηήιε ζαλ θαιάκη κπακπνύ 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Corthoped%5Cimages%5CLarge%5C1127ort0013-07.jpg&template=izoom2


Κύθσζε 



                             Κύθσζε 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Corthoped%5Cimages%5CLarge%5C11291129ort0013-08.jpg&template=izoom2


Πξηλ θαη κεηά από δηνξζσηηθή νξζνπεδηθή εγρείξεζε 



Γεληθά ζπκπηώκαηα (αλαηκία, ππξεηόο, θόπσζε, αλνξεμία, απώιεηα βάξνπο) 

Αλεπάξθεηα ανξηηθήο βαιβίδαο, κεγαινθαξδία, δηαηαξ. αγσγηκόηεηαο 

Ραγνεηδίηηδα πξόζζηα 

Πλεπκνληθή ίλσζε άλσ πλεπκνληθώλ πεδίσλ 

Νεπξνινγηθέο εθδειώζεηο από πίεζε λεπξηθώλ ηλώλ  

Ακπινείδσζε 8% 

ΙgA λεθξνπάζεηα ζπαλίσο 

Πξνζηαηίηηδα ρξνλίαο κνξθήο  

Δμσαξζξηθέο εθδειώζεηο 

Αγθπινπνηεηηθή αξζξίηηδα 



ΣΚΔ κέηξηα απμεκέλε 

Αλαηκία ελδερνκέλσο 

ΗLA-Β27 95% + 

θιήξπλζε, αζάθεηα, νζηενπνίεζε ηεξνιαγνλίσλ 

Σεηξαγσλνπνίεζε ζπνλδύισλ, θάζεηα ζπλδεζκόθπηα 

Δπαζβέζησζε επηκήθνπο ζπλδέζκνπ 

Εηθόλα  ζε Α/θία ζαλ θαιάκη Μπακπνύ 

Πεξηνζηίηηδα ιαγνλίνπ, νζηετηηδα εβηθήο ζύκθπζεο 

Σελνληίηηδα Αρηιιείνπ ηέλνληνο, άθαλζα 

 

Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα 

Αγθπινπνηεηηθή αξζξίηηδα 



Γεληθά κέηξα 

 Δθπαίδεπζε (ζηάζε, ύπλνο) 

 Αζθήζεηο (εθηάζεηο, θνιύκβεζε) 

 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 

Φάξκαθα 

 Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε   

 νπιθνζαιαδίλε 

Θεξαπεία Αγθπινπνηεηηθήο πνλδπιαξζξίηηδαο 



Δκθαλίδνληαη  1-4 εβδνκάδεο κεηά από: 

 Με εηδηθή νπξεζξίηηδα,(ριακύδηα, νπξεόπιαζκα) 

 Τεξζίληα,  

 ηγθέια flexneri,  

 αικνλέια, 

 Διηθνβαθηεξίδην,  

 Κιεκπζηέια 

 Κισζηεξίδην dificile  

 Borelia  

 Νατζέξηα γνλνθνθθηθή 

 Ππνγόλνη ζηξεπηόθνθθνη 

ε γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα (75% HLA-B27) 

ύλδξνκν Reiter (αληηδξαζηηθέο αξζξίηηδεο) 

Λνηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ 

 θαη εληεξηθέο 



Νόζνο Reiter 

Οπξεζξίηηδα 

Δπηπεθπθίηηδα 

Αξζξίηηδα 

Κιαζηθή ηξηάδα 

ηεθαληαία βαιαλίηηδα 

Έιθε ζηόκαηνο 

 

Πάρπλζε νλύρσλ 

Κεξαηνδεξκία βιελνξξαγηθή 

 (ππεξθεξάησζε παιακώλ-πεικάησλ) 

Αξζξίηηδα αζύκκεηξε 

πξνζηηζέκελε 



Οπξεζξίηηδα 

 

 

Αξζξίηηδα αζύκκεηξε, πξνζηηζέκελε 

πλήζσο θάησ άθξσλ 

Σελνληίηηδεο, ελζεζνπάζεηεο 

Πεξηηνληίηηδα ζηα πέικαηα 

Με ζπκπηώκαηα αηζζεηά ή αλεπαίζζεηα 

Δπηπεθπθίηηδα 

Αξζξίηηδα 

Παξνδηθή ή επίκνλε κε ζπλνδό ξαγνεηδίηηδα 

θίλδπλνο ηύθισζεο 

Ππξεηόο 

Καθνπρία 

Απώιεηα βάξνπο 

Γεληθά ζπκπηώκαηα 



Θεξαπεία λόζνπ Reiter 

Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε 

Κνξηηθνζηεξνεηδή  (3-4 κήλεο) 

Κνξηηθνζηεξνεηδή ελδαξζξηθώο 

Αληηβίσζε γηα ηελ αξρηθή ινίκσμε κεηώλεη ηηο ππνηξνπέο 

ε βαξηέο κνξθέο αγσγή όπσο επί ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδνο  

 ζνπιθνζαιαδίλε 

 άιαηα ρξπζνύ 

 κεζνηξεμάηε 

 αδαζεηνπξίλε 

 θ. α. 



Φσξηαζηθή αξζξίηηδα 

Μνξθέο 

1. Απσ κεζνθαιιαγγηθή αξζξίηηδα +νλπρνδπζηξνθία 

2. Αζύκκεηξε νιηγναξζξνπαζεηα κεγάισλ θαη κηθξώλ αξζξώζεσλ 

3. Καηαζηξνθηθή αξζξίηηδα 

4. πκκεηξηθή ζαλ ξεπκαηνεηδήο 

5. πνλδπιναξζξνπάζεηα 



Θεξαπεία Φσξηαζηθήο αξζξίηηδνο 

ΜΑΦ 

Μεζνηξεμάηε,  

Κπηηαξνζηαηηθά 

Αλζεινλνζηαθά 

Άιαηα ρξπζνύ 

Κπθινζπνξίλε Α 

+ θσηνρεκεηνζεξαπεία δέξκαηνο (PUVA) 

(8-κεζνμπςσξαιέλε +ππεξηώδεο θσο) 

Eλδαξζξηθώο θνξηηδόλε 

Όρη ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ 

ιόγω ππνηξνπήο δεξκαηηθώλ εθδειώζεωλ  

κε δηαθνπή ζεξαπείαο 



Φιεγκνλώδε λνζήκαηα ηνπ εληέξνπ 

Διθώδεο θνιίηηδα 

           θαη 

Νόζνο ηνπ Crohn 

Πξνθαινύλ: 

  1. πνλδπιναξζξίηηδα  

  2. Πεξηθεξηθή νιηγναξζξίηηδα κε θαηαζηξνθηθή  

10% αξζξίηηδα 

20% αξζξίηηδα 



Η ζεξαπεία ηεο εληεξηθήο λόζνπ πξνθαιεί ύθεζε ζηελ πεξηθεξηθή αξζξίηηδα 

Θεξαπεία εληεξνπαζεηηθήο αξζξίηηδαο 

Κνξηηθνζηεξνεηδή  

Αδαζεηνπξίλε 

νπιθαζαιαδίλε ζε πξνζβνιή παρένο εληέξνπ 

 θ.α. 

Αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία κε ζπλερή πνξεία ε ζπνλδπιηθή πξνζβνιή 



Να ζπκάζηε γηα ηα αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα 



Αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (κε ζηεξνεηδή) 

Πξνζνρή 

- ζηνκάρη:γαζηξίηηδα, έιθνο, αηκνξξαγία,επαηίηηδα 

- θπθινθνξηθό : αξηεξηαθή πίεζε, νίδεκα, θαξδ. αλεπάξθεηα 

- λεθξηθή ιεηηνπξγία (ΟΝΑ, λεθξσηηθή ζειίηηδα) 

- αηκνπνηεηηθό :αλαηκία απιαζηηθή, αηκνιπηηθή 

- ΚΝ : εκβνέο, δάιε, κεληγγηζκόο 

Αληηειθσηηθή αγσγή κε Η2 αληαγσληζηέο δίδεηαη αλ ππάξρεη:  

 -Έιθνο 

 -Δπζπεςία 

 -Ηιηθία >70 εηώλ 

 -πγρνξήγεζε θνξηηδόλεο 

 -πγρνξήγεζε αζπηξίλεο 



Αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (κε ζηεξνεηδή) 

Αληέλδεημε ΜΑΦ 

-Λήςε αληηπεθηηθώλ 

-Δλεξγόο αηκνξξαγία 

-Τπέξηαζε 

-Υακειή θπθινθνξία 

  πρ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, δηνπξεηηθά 


