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Ζνθεςη – Ενθεςοπάθεια-Ενθεςίτιδα 

• Κλαςςικόσ οριςμόσ ζνκεςθσ: Ζκφυςθ και κατάφυςθ 
μαλακϊν ιςτϊν (ςφνδεςμοι, τζνοντεσ, απονευρϊςεισ, 
αρκρικοί κφλακοι κλπ) ςτα οςτά  

• φγχρονοσ οριςμόσ ζνκεςθσ: «Όργανο» που 
περιλαμβάνει όχι μόνο το ςθμείο ςφνδεςθσ με το οςτό, 
αλλά και όλεσ τισ γειτονικζσ ανατομικζσ δομζσ (τζνοντασ, 
κφλακοι, λιπϊδθ ςϊματα, ςφνδεςμοι, απονευρϊςεισ, 
ινϊδθσ χόνδροσ, υποδόριο οςτό, οςτικόσ μυελόσ) 

McGonagle D, Benjamin M, Marzo-Ortega H, et al. Advances in the understanding of 

entheseal inflammation. Curr Rheumatol Rep 2002 ; 4 : 500 – 6 . 

• Ενκεςοπάκεια - Ενκεςίτιδα 



Τφποι ζνθεςησ 

• Ινϊδεισ (ςτθ διάφυςθ, μακριά από τθν άρκρωςθ, πχ 
δικζφαλοσ βραχιόνιοσ, ςτρογγφλοσ πρθνιςτισ) 

• Ινοχόνδρινεσ (ςτθ μετάφυςθ, κοντά ςτθν άρκρωςθ, πχ 
αχίλλειοσ, υπερακάνκιοσ κλπ) 



AJCD (2018) 19:839–852 

Ζνθεςη - όργανο 





AJUM 2010; 13 (4): 19–23 



J Rheum 2017;44:688-90 

The nail-enthesitis concept 



The nail-enthesitis concept 

Seminars in Arthritis and Rheumatism 47 (2017) 338–342 

 





Ενθεςοπάθεια 

• Σραφμα 

• Εκφφλιςθ 

• Μεταβολικά νοςιματα 

• Φάρμακα 

• πΑ (ενκεςίτιδα) κλπ φλεγμονϊδθ νοςιματα 



Αίτια ενθεςοπάθειασ 

 

Semin Arthritis Rheum 37:119-126 



Ενθεςίτιδα: ςυχνότερεσ εντοπίςεισ 

• Κάτω>άνω άκρα 

• Αχίλλειοσ, πελματιαία απονεφρωςθ 

• Επιγονατιδικόσ τζνοντασ 

• Σροχαντιρεσ 

• Λαγόνιεσ ακρολοφίεσ, ιςχιακά κυρτϊματα 

• Επικόνδυλοι 

• Εγκ. ςπονδ. αποφφςεισ - πλευρζσ 



Παθογενετικοί μηχανιςμοί 

• Μθχανικό stress (κάτω > άνω άκρα) 

• Γενετικό υπόβακρο (Β27) 

• Μικροβιακοί (αντιδραςτικι αρκρίτιδα, ΙΦΝΕ) 

• Αυτοάνοςοι μθχανιςμοί? 

• Οςτικζσ μορφογενετικζσ πρωτεϊνεσ 

• Κυτταροκίνεσ (TNF, IL12-23) 

 

• Age-related enthesopathy 



                   Schett  et al. Nat Rev Rheumatol. 2017 Nov 21;13(12):731-741 



                                                                                  Schett  et al. Nat Rev Rheumatol. 2017 Nov 21;13(12):731-741 



Ενθεςοπάθεια από φάρμακα 

• Ρετινοειδι 

• Φκοριοφχα ςκευάςματα 

• Check-point inhibitors 

• * κινολόνεσ 





                                                                                                              Schett  et al. Nat Rev Rheumatol. 2017 Nov 21;13(12):731-741 



                                                                                  Schett  et al. Nat Rev Rheumatol. 2017 Nov 21;13(12):731-741 



Ενθεςοπάθεια-ενθεςίτιδα: 
 Γιατί να μασ ενδιαφζρει; 

• Οι ενκζςεισ δομζσ-ςτόχοσ ςτισ πΑ 

• Ρόλοσ του ινϊδουσ χόνδρου ςτθν πακογζνεςθ? 

• Η ενκεςίτιδα ωσ προγνωςτικόσ παράγοντασ 

• Δείκτθσ (αντ)απόκριςθσ ςτθ κεραπεία? 

• Πρϊιμο ςφμπτωμα («προςπονδυλικόσ» πόνοσ)? 

• Αιτία βαριάσ διαταραχισ λειτουργικότθτασ  





 

RMD Open 2018;4:e000638. doi:10.1136 



Ανίχνευςη τησ ενθεςίτιδασ 
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Μετρολογία ενθεςίτιδασ 

 

Arthritis Rheumatol. 2016;68(2):312–322 



Gladman DD et al. International Spondyloarthritis interobserver reliability exercise -The INSPIRE study: II. Assessment of peripheral joints, 
enthesitis, and dactylitis. J  Rheumatol 2007; 34:1740-5. 





Ενθεςίτιδα-ενθεςοπάθεια: 
 πιθανά υπερηχογραφικά ευρήματα 

• Πάχυνςθ του τζνοντα-ζνκεςθσ 

• Διαταραχι τθσ φυςιολ. ινιδιακισ αρχιτεκτονικισ 

• Ενδο-ενκεςιακι υποθχογζνεια 

• Διαβρϊςεισ, ανϊμαλθ οςτικι παρυφι 

• Ενκεςόφυτα 

• Ενδο-ενκεςιακζσ επαςβεςτϊςεισ 

• Αυξθμζνθ αιματικι ροι ςτθν ζνκεςθ (PD) 

• Θυλακίτιδα (υγρό) ςτουσ γειτονικοφσ κυλάκουσ 

* υνικεισ κζςεισ εξζταςθσ: ζξω επικόνδυλοσ, υπερ/υπο-
επιγονατιδικά, αχίλλειοσ (τροχαντιρεσ, πελματιαία 
απονεφρωςθ) 



Φλεγμονώδεισ βλάβεσ:  
• Θετικό Power Doppler 
 
• Yποθχογζνεια 
 
 
• Αυξθμζνο πάχοσ 
 
 
Δομικζσ βλάβεσ:  
• Διαβρϊςεισ 
 
• Επαςβεςτϊςεισ-ενκεςόφυτα 



Βαςικζσ US βλάβεσ ςτην ενθεςίτιδα 

 

Clinical and Experimental Rheumatology 2015; 33: 812-817 



Imaging Evaluation of the Entheses: Ultrasonography, MRI, and Scoring of Evaluation. D'Agostino MA, Terslev 
L. Rheum Dis Clin North Am. 2016 Nov;42(4):679-693. 



US: Προβλήματα - pitfalls 

• Tα US scores εςτιάηουν περιςςότερο ςτισ ενκζςεισ των κάτω 
άκρων, όπου μθχανικά ςτρεσ-ηλικία-παχυςαρκία-Δ μπορεί να 
προκαλζςουν ανάλογθ εικόνα με φλεγμ. ενκεςίτιδα 

• Δυςκολία ςτθν τυποποίθςθ (ποιζσ και πόςεσ αρκρϊςεισ-
ενκζςεισ? Ποιοί δείκτεσ? κτλ κτλ) 

• Δυςκολία ςτθ ΔΔ από άλλεσ φλεγμονϊδεισ πακιςεισ 

• Δεν περιλαμβάνονται ςτα US scores ςθμεία ενκζςεων που 
ςυχνά προςβάλλονται ςτθν Ψ.Α. (πχ. ΟΚΣ, εκτείνοντεσ 
δακτφλων) 

• Δεν απεικονίηει το οςτικό οίδθμα και τον αξονικό ςκελετό 

• Εμπειρία εξεταςτι, artifacts, ποιότθτα μθχανιματοσ 

 



• Σο US ανιχνεφει οξεία και χρόνια φλεγμονι τθσ 
ζνκεςθσ, αλλά και δομικζσ βλάβεσ 

• Βελτιϊνει τθ διαγνωςτικι προςζγγιςθ-εκτίμθςθ 

• Βοθκά ςτθ διάγνωςθ φλεγμονϊδουσ- «μθχανικισ» 
ενκεςίτιδασ 

• Τποβοικθςθ εγχφςεων 

• Δυςαρμονία κλινικϊν-υπερθχογραφικϊν ευρθμάτων 

• US ενκεςίτιδα ςε αςυμπτωματικοφσ ι ψωριαςικοφσ 
αςκενείσ: κλινικι ςθμαςία/ζκβαςθ? 

• Ανομοιογζνεια ςυςτθμάτων βακμονόμθςθσ 

Clin Exp Rheumatol 2018; 36   
(Suppl. 114): S127-S130 



 

RMD Open 2017;3:e000486. doi:10.1136 



Συντηρητική αγωγή 

• ΜΑΦ 

• Φυςικοκεραπεία 

• Εγχφςεισ κορτιηόνθσ (βραχυχρόνια βελτίωςθ, 
ανθςυχία για βλάβθ ςτον τζνοντα, προτιμάται θ 
US κακοδθγοφμενθ ζγχυςθ) 

• Διφωςφονικά? 

• DMARDs? 

• Βιολογικοί παράγοντεσ 

 
• *διακοπι φαρμάκου? 



 

AJCD (2018) 19:839–852 
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