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Τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα; 

• Νοσήματα που εμφανίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα 

στρέφεται κατά υγιών ιστών του σώματος  

– Φυσιολογικά προστατεύει τον οργανισμό από τη φλεγμονή 
και τις λοιμώξεις 

– Ανεξέλεγκτη φλεγμονή στα ρευματικά νοσήματα 

 

• Προσβάλλουν 5-8% του γενικού πληθυσμού. 



Φλεγμονή είναι η απάντηση του ανοσιακού  συστήματος σε εξωγενή και 

ενδογενή βλαπτικά ερεθίσματα  με σκοπό να  προστατεύσει  τον οργανισμό.  

Όμως η μη επαρκώς ρυθμιζόμενη ή η χρόνια φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει βλάβη 



Η χρόνια φλεγμονή έχει ως αποτέλεσμα την ιστική βλάβη και δυσλειτουργία 



Τι προκαλεί τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα; 

• Συνδυασμός γενετικών παραγόντων και επίδρασης του 
περιβάλλοντος 
– Κληρονομικότητα ~ 30% της αιτιολογίας 

– Κάπνισμα και ΡΑ 

Γενετικοί  
παράγοντες Περιβάλλον 
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«Δεν υπάρχει θεραπεία για τα ρευματικά νοσήματα!» 

• ναι…. 

– Εφόσον είναι άγνωστη η αιτιολογία τους, δεν υπάρχει προς το 

παρόν ριζική θεραπεία 

 

• όχι… 

– Σημαντική πρόοδος στην έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες 

– «Έξυπνα» φάρμακα που αναστέλλουν διάφορα μόρια που ενέχονται 

στην φλεγμονή 

• Βιολογικοί παράγοντες 
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Οστεοαρθρίτιδα 

  Ηλικία  

Συνήθως μετά τα 40 – 50 
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Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

• Η συχνότερη φλεγμονώδης 
αρθρίτιδα 

• Προσβάλλεται  0.5–1% του 
πληθυσμού 

• Γυναίκες x 2–3  συχνότερα  

• Συχνότερη ηλικία έναρξης 45 - 65 έτη 

• Πολυσυστηματική νόσος 

– Πνεύμονες , καρδιαγγειακό, 
οφθαλμοί, δέρμα, αίμα, γενικά 
συμπτώματα (πυρετός, εύκολη 
κόπωση, κακουχία) 



Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

• Πόνος σε πολλές αρθρώσεις ταυτόχρονα 
–  Συνήθως μικρές 

 

• Πρωινή δυσκαμψία (≥ 30 min) 

 

• Αδυναμία, κακουχία 

 

• Δυσεξήγητο αίσθημα κόπωσης 

 

• Σπάνια πυρετός ή απώλεια βάρους 

 



Σπονδυλαρθροπάθειες 



Οσφυαλγία 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΜΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΑ            ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

      97 %                            ~1 %                   2 % 

Αίτια 

Ιερολαγονίτιδα 

Ισχιαλγία 

Οσφυαλγία 



Οσφυαλγία 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Ηλικία έναρξης <40 Οποιαδήποτε 

Εμφάνιση Βραδεία Οξεία 

Πρωϊνή δυσκαμψία >45 min <30 min 

Άσκηση/κίνηση Βελτίωση Επιδείνωση 

Νυχτερινός πόνος Συχνά Απών 

Διάρκεια 
συμπτωμάτων 

> 3 μήνες < 1 μήνα 



Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα - Αντιδραστική Αρθρίτιδα 
Πρωινή οσφυαλγία στη περιοχή των γλουτών - πρηξιμο και πόνος στο γόνατο  



Ψωριασική νόσος  
Ψωρίαση – Ψωριασική αρθρίτιδα 
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Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 

Όχι εξ’ορισμού σοβαρό νόσημα! 



Πώς εκδηλώνεται ο ΣΕΛ; 

Οι συχνότερες εκδηλώσεις κατά την 

έναρξη της νόσου: 

•Αίσθημα κακουχίας/αδυναμίας 

•Χαμηλός πυρετός («δέκατα») 

•Πρήξιμο και πόνος στις αρθρώσεις 

•Φωτοευαισθησία με δερματικά 

εξανθήματα («αλλεργία») 

•Φαινόμενο Raynaud 

•Τριχόπτωση 

•Πληγές στο στόμα («άφθες») 

 

 



Πώς εκδηλώνεται ο ΣΕΛ; 

Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις: 

•Οίδημα (πρήξιμο) στα πόδια-βλέφαρα (νεφρίτιδα) 

•Μώλωπες στα πόδια και στα χέρια 

(θρομβοπενία) 

•Χαμηλά λευκά  (λευκοπενία) 

•Αναιμία  

•Υγρό στους πνεύμονες ή την καρδιά (πλευρίτιδα-

περικαρδίτιδα) 

•Νευρολογικές εκδηλώσεις (π.χ. σπασμοί) 

 

 



Σύνδρομο Sjögren 
Ξηροστομία - Ξηροφθαλμία 

“Χρειάζεστε τακτικά νερό για να 
καταπιείτε το φαγητό σας;» 

“Έχετε αίσθημα ξένου σώματος στα 
μάτια σας; Σας κόβουν;» 



Συστηματική Σκληροδερμία 

Δερματομυοσίτιδα Αγγειίτιδα 



Αγγειίτιδες: Νοσος Αδαμαντιάδη-Behcet 
Έλκη στόματος- γεννητικων οργάνων  

 

 



Κροταφική αρτηριίτιδα 

Άνθρωποι > 65 ετών 

 

• Κεφαλαλγία 

• Άλγος στο τριχωτό της κεφαλής 

• Πόνος κατά τη μάσηση 

• Πυρετός 

• Διαταραχές όρασης 

 

• Αυξημένη ΤΚΕ 

Κεφαλαλγία πρόσφατης έναρξης σε άτομο > 65 ετών που δεν 

υποχωρεί σε κοινά αναλγητικά: Υψηλή υποψία κροταφικής 

αρτηριίτιδας!! 



 Ινομυαλγία – Σύνδρομο διάχυτου πόνου 

• Συνήθη ευρήματα  

– Διάχυτο μυοσκελετικό άλγος  

– Εντοπισμένη ευαισθησία σε 

συγκεκριμένες περιοχές εκτός 

αρθρώσεων 

– Διαταραχές του ύπνου 

– Αίσθημα κόπωσης 

– Κεφαλαλγίες 

– Διαταραχή του ύπνου 

– Ευερέθιστο έντερο 

 



Συμπεράσματα 

• Επίσκεψη στο ρευματολόγο όταν υπάρχει πόνος στα οστά, τις αρθρώσεις,  
τους μύες. 
 

• Σε μεγάλο ποσοστό, νοσήματα ανθρώπων παραγωγικής ηλικίας. 
 
• Σημαντική η έγκαιρη διάγνωση (κατά βάση κλινική) 

 
• Τα αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα 

στρέφεται κατά υγιών ιστών του σώματος. 
 
• Δεν προκαλούνται από μικρόβια, δεν είναι καρκίνος, δε μεταδίδονται. 

 
• Το κάπνισμα σχετίζεται με την ανάπτυξη ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 
 
• Σαφώς αποτελεσματικότερες θεραπείες συγκριτικά με το παρελθόν. 

 
 
 


