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Ρεπκαηνιόγνο

Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο



Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα

 Δίλαη ε ζπρλόηεξε 
θιεγκνλώδεο 
αξζξίηηδα (1%)

 Γπλαίθεο / άλδξεο = 3 / 1

 Κύξηα ειηθία έλαξμεο 

25-50 εηώλ



Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα

Αληηγόλν Πεπηίδηα MHC πξσηεΐλε
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•Ασηοάνοζο

•Αγνώζηοσ αιηιολογίας νόζημα



Κιηληθή εηθόλα (αξζξηθή)

 Η ηππηθή κνξθή είλαη απηή ηεο 

ζπκκεηξηθήο πνιπαξζξίηηδαο

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξσηλή 

δπζθακςία >1ώξα

 παληόηεξα αζύκκεηξε νιηγναξζξίηηδα ή 

κνλναξζξίηηδα. 



Κιηληθή εηθόλα (εμσαξζξηθή)

 πζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα 

 Ππξεηόο, απώιεηα βάξνπο, αλαηκία, 

 Ρεπκαηηθά νδίδηα



Κιηληθή εηθόλα (εμσαξζξηθή)



Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα

 RF IgM (+) 75 – 80 % ησλ αζζελώλ

 Αnti-CCP

 CRP, ΣΚΔ

 Ννξκόρξσκνο λνξκνθπηηαξηθή 

αλαηκία

 Θξνκβνθπηηάξσζε



Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο

 ΥRay

Γηόγθσζε καιαθώλ κνξίσλ & 

παξααξζξηθή νζηενπόξσζε,

δηαβξώζεηο, ππεξμαξζξήκαηα

 U/S

 MRI



Γηάγλσζε (ACR 1987)

1. *Αξζξίηηδα (δηόγθσζε καιαθώλ κνξίσλ ή πγξό) ηαπηόρξνλα  ≥ 3 
αξζξηθώλ πεξηνρώλ από 14 (ΜΚΦ,ΔΦΦ,θαξπνί, αγθώλεο, γόλαηα, 
ΠΓΚ,ΜΣΦ) α+δ

2. *Αξζξίηηδα άθξσλ ρεηξώλ ≥ 1 πεξηνρή (ΜΚΦ,ΔΦΦ,θαξπνί)

3. *πκκεηξηθή πξνζβνιή αξζξηθώλ πεξηνρώλ

4. *Πξσηλή δπζθακςία ή δπζθακςία κεηά από αθηλεζία ≥ 1 ώξα

5. Τπνδόξηα νδίδηα

6. RF +

7. Γηαβξώζεηο ή παξααξζξηθή νζηενπόξσζε ζε α/α θαξπώλ-
άθξσλ ρεηξώλ F

*Γηάξθεηα ≥ 6 εβδνκάδεο     Απαξαίηεηα 4 θξηηήξηα



Γηάγλσζε (ΕULAR-ACR 2010)



Γηαθνξηθή Γηάγλσζε  ΡΑ

 Οξναξλεηηθέο πνλδπιαξζξίηηδεο

 ΔΛ,ΠΜ,ΡΠ,Scl, MCTD, αγγεηίηηδα

 Πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα

 Φεπδννπξηθή αξζξίηηδα

 Οζηεναξζξίηηδα

 Ινγελείο ινηκώμεηο (EBV, HIV, HepB, HepC, 
parvo-ηόο, εξπζξά)

 Ιλνκπαιγία

 Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη ΡΑ



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη ΡΑ

 Δμάιεηςε ηνπ πόλνπ θαη νηδήκαηνο



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη ΡΑ

 Δμάιεηςε ηνπ πόλνπ θαη νηδήκαηνο

 Πξόιεςε ή έιεγρν ηεο αξζξηθήο 

θαηαζηξνθήο



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη

 Δμάιεηςε ηνπ πόλνπ θαη νηδήκαηνο

 Πξόιεςε ή έιεγρν ηεο αξζξηθήο 

θαηαζηξνθήο

 Γηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη ΡΑ

 Δμάιεηςε ηνπ πόλνπ θαη νηδήκαηνο

 Πξόιεςε ή έιεγρν ηεο αξζξηθήο 
θαηαζηξνθήο

 Γηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο

 ηακάηεκα ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ κε 
ζηόρν ηελ νιηθή ύθεζε



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη ΡΑ

 Δμάιεηςε ηνπ πόλνπ θαη νηδήκαηνο

 Πξόιεςε ή έιεγρν ηεο αξζξηθήο 

θαηαζηξνθήο

 Γηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο

 ηακάηεκα ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ κε 

ζηόρν ηελ νιηθή ύθεζε

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ 

αζζελνύο



Κνηλσληθό θόζηνο ηεο ΡΑ:

 Φαίλεηαη όηη νη αζζελείο κε ΡΑ είλαη πην επηξξεπείο ζην 
λα:
 ηακαηνύλ λα δνπιεύνπλ ή παίξλνπλ πξώηκε 

ζπληαμηνδόηεζε εμαηηίαο ηεο λόζνπ ηνπο

 Μεηώλνπλ ηηο ώξεο εξγαζίαο, ή ζηακαηνύλ λα δνπιεύνπλ 
εληειώο

 Δίλαη αλίθαλνη λα βξνπλ εξγαζία εμαηηίαο ηεο λόζνπ ηνπο

 Σν κηζό από ην ζπλνιηθό θνηλσληθό θόζηνο ηεο 
αξζξίηηδαο απνηεινύλ ηα ρακέλα εκεξνκίζζηα



Θεξαπεία RA

 Έηζη ζήκεξα γλσξίδνπκε όηη:

 Οη νζηηθέο δηαβξώζεηο ζπκβαίλνπλ  από ηελ αξρή 
ηεο λόζνπ

 Μέρξη θαη 93% ησλ αζζελώλ κε δηάξθεηα λόζνπ <2 
έηε κπνξεί λα εκθαλίζεη αθηηλνινγηθέο αλσκαιίεο

 Η πξόνδνο ηεο θαηαζηξνθήο είλαη ζεκαληηθά 
πςειόηεξε ζην πξώην έηνο από όηη ζην δεύηεξν 
θαη ηξίην



Θεξαπεία RA

 Η θαιύηεξε γλώζε ηεο αζζέλεηαο θαη ε 
εηζαγσγή λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ
(αληηθηηξνπιηληθά) βνεζάεη ζηελ πξώηκε 
δηάγλσζε.

 πλδπαζηηθή επηζεηηθή ζεξαπεία έρεη  
θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηελ 
κνλνζεξαπεία.

 Βηνινγηθέο ζεξαπείεο



Δμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Μόνο-
θεραπεία

Θεραπεσηική πσραμίδα

Courtesy Roy Fleischmann MD

ΜΣΑΦ

Μικρές δόζεις

κορηικοειδών

DMARDs

step up



Δμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο



Δμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Αναζηροθή ηης πσραμίδας

Μόνο-
θεραπεία

Θεραπεσηική πσραμίδα

Courtesy Roy Fleischmann MD

DMARDs ή ΜΤΧ

Μικρές δόζεις

κορηικοειδών

ΜΣΑΦ



Εμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο

Courtesy Arthur L. Weaver, MD©

Δλεκέξσζε
αζζελνύο

Απιά
Αλαιγεηηθά

Νέα

πεηξακαηηθά

θάξκαθα 

δηαδηθαζίεο

Biologics + MTX, 

Cyclosporine +/- MTX 

Σξηπιή ζεξαπεία, Combo of  DMARDS

Methotrexate, Arava,Hydroxychloroquine, 

Sulfasalazine, Gold κόλν ή

ζε ζπλδπαζκό κε άιια

DMARDS

Υακειή δόζε 

ζηεξνεηδώλ

Salicylates, Non-Acetylated 

Salicylates, θαη άιια NSAIDs

Ήπηα λόζνο

ζηελ έλαξμε

Βαξηά λόζνο

ζηελ έλαξμε

Οξζνπεδηθό ρεηξνπξγείν

Occupational Therapy

Φπζηθνζεξαπεία

Τςειόηεξε δόζε ζηεξνεηδώλ
γηα ηηο εμάξζεηο ησλ έμσ-αξζξηθώλ εθδειώζεσλ

Δλδναξζξηθά ζηεξνεηδή

Η ζσζηή δηάγλσζε έρεη γίλεη κε ηε ιήςε ηζηνξηθνύ θαη θπζηθήο εμέηαζεο

θαη ππνζηεξίδεηαη από εξγαζηεξηαθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο







Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (ΝSAID)

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα

γηα ηελ κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο θιεγκνλήο

θαη ζαλ ζεξαπεία γέθπξαο γηα λα θαιύςνπλ ηα 

ζπκπηώκαηα ηνπ αζζελνύο κέρξη λα δξάζνπλ ηα 

ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ θάξκαθα.

Παξέλεξγεηεο : γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, 

επαηνηνμηθόηεηα, λεθξνηνμηθόηεηα



Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

 Κνξηηθνεηδή 

Μεηώλνπλ ηελ θιεγκνλή θαη ηνλ πόλν θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζεξαπεία 

γέθπξαο.

παξελέξγεηεο : ππεξηξίρσζε, ζύλδξνκν 

cousing, νζηενπόξσζε, νζηενλέθξσζε.



Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

Σξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ θάξκαθα 

(DMARDS)

 Σξνπνπνηνύλ θαη επηβξαδύλνπλ ή ζηακαηνύλ

ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ.

 Μεζνηξεμάηε, πδξνμπρισξνθίλε, 

ιεθινπλνκίδε, ζνπιθαζαιαδίλε, 

θπθινζπνξίλε, άιαηα ρξπζνύ.



Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

 Μεζνηξεμάηε

πλήζσο είλαη ην πξώην DMARD 

Μαθξόρξνλε εκπεηξία 

Απνηειεζκαηηθόηεηα

Αζθάιεηα

Παξελέξγεηεο: γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο , 

επαηνηνμηθόηεηα, ιεπθνπελία

Υνξεγείηαη 1 θνξά εβδνκαδηαίσο 



Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

 Λεθινπλνκίδε (Αrava)

 Παξόκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα

 Μηα θνξά εκεξεζίσο 

 γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο , 

επαηνηνμηθόηεηα, ιεπθνπελία, ππέξηαζε



Φάξκαθα ζηελ ΡΑ

 Τδξνμπρισξνθίλε (plaquenil)

Υξεζηκνπνηείηαη κόλν ηνπ (ζε ήπηεο ΡΑ) ή ζε 
ζπλδπαζκό κε κεζνηξεμάηε 

 νπιθαζαιαδίλε κόλν ηνπ (ζε ήπηεο ΡΑ) ή ζε 
ζπλδπαζκό κε κεζνηξεμάηε 

 Κπθινζπνξίλε (Neoral) κόλν ή ζε ζπλδπαζκό

 Άιαηα ρξπζνύ (ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 
παξειζόλ –ζεκαληηθή ηνμηθόηεηα)  



Βηνινγηθνί παξάγνληεο

Αληαγσληζηέο ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ (ΣΝFa)

Οη εγθεθξηκέλνη παξάγνληεο είλαη ην 

 Infliximab (Remicade)

 Etanecerpt (Enbrel)

 Adalimumab (Humira)

 Golimumab (Symphoni)

 Certolizumab (Cimzia)

Αληηζώκαηα έλαληη ηνπ Β ιεκθνθπηηάξνπ

Rituximab (Mabthera)

Αληηζώκαηα έλαληη ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ

Αbatecept (Orencia)

Αληαγσληζηέο ηεο ηληεξιεπθίλεο

anti- IL1 Kineret (Anakinra)

anti- IL 6 Tosilizumab (Roactembra)



ΑΦΑΛΕΙΑ ;



ΑΦΑΛΕΙΑ ;

 Aπό δεδνκέλα θιηληθώλ κειεηώλ θαη από ηα 
εζληθά αξρεία θαηαγξαθήο βηνινγηθώλ
παξαγόλησλ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη

 Όηη νη αζζελείο δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν
γηα ινηκώμεηο κε πην ζεκαληηθή ηελ 
θπκαηίσζε (απαξαίηεην ην screening)

 Καη όηη παξόιν πνπ ν θίλδπλνο γηα ιέκθσκα
είλαη απμεκέλνο ζηε ΡΑ ζε ζρέζε κε ην γεληθό 
πιεζπζκό, είλαη παξόκνηνο κε ηελ ΡΑ πνπ δελ 
έρεη πάξεη βηνινγηθνύο.



Άξα πξέπεη νη:

 Οξζνπεδηθόο

 Παζνιόγνο

 Οηθνγελεηαθόο 

γηαηξόο

 Φπζίαηξνο

 Φπζηθνζεξαπεπηήο

Να 
ππνςηαζηεί 
ην λόζεκα

Να ην 
παξαπέκςεη 
ζην 
Ρεπκαηνιόγν



Να ζέζεη

 Έγθαηξε δηάγλσζε

Να αξρίζεη

 Δπηζεηηθή ζεξαπεία ζε πξώηκε θάζε

Ώζηε λα επηηεπρζεί

 Πξόιεςε νζηηθώλ δηαβξώζεσλ

 Γηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ  
αξζξώζεσλ

 Πξόιεςε ηεο αλαπεξίαο

 Γηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη ηνπ 
πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο ηνπ αηόκνπ

Ο Ρεπκαηνιόγνο πξέπεη:



Ώζηε εηθόλεο ζαλ απηέο λα 

απνηεινύλ αξρεηαθό πιηθό


