
Αζζελείο κε  

ΡΔΤΜΑΣΙΚΗ & ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 

λόζν: 

Απιή ζπλύπαξμε ή 

αηηηνπαζνγελεηηθή ζρέζε? 



Πόζν ηπραία είλαη ε ζπλύπαξμε 
απηνάλνζσλ ξεπκαηηθώλ λνζεκάησλ 
κε βαξεηά κπαζζέλεηα θαη ζθιήξπλζε 
θαηά πιάθαο? 

Γλσζηή ε απμεκέλε ζπρλόηεηα 
απηνάλνζσλ λνζεκάησλ ζην ίδην άηνκν 



Ρεπκαηνινγηθή πάζεζε 

Νεπξνινγηθή επηπινθή - λόζνο 

ΟΥΙ Νεπξνινγηθή λόζνο 

Ρεπκαηνινγηθή πάζεζε 

ΝΑΙ 



 48 εηώλ άλδξαο, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηο 
 

 Από 3 εβδνκάδσλ πηώζε άθξνπ 

πνδόο δεμηά 
 

 Από 10εκέξνπ πηώζε αξηζηεξνύ 

θαξπνύ 
 

 Μείσζε αηζζεηηθόηεηαο 

 Γεμηνύ επηπνιήο πεξνληαίνπ λεύξνπ 

 Κεξθηδηθνύ λεύξνπ   
 



• ΚΣΑ-ΑΣΑ: 
 Απνπζία αηζζεηηθνύ πξνθιεηνύ δπλακηθνύ 
 επηπνιήο πεξνληαίνπ δεμηά θαη θεξθηδηθνύ 
 αξηζηεξά 
 

 

 

• ΗΜΓ: 
 Ιληδηθά, ζεηηθά δπλακηθά, απνλεύξσζε: 

 ΓΔ πξόζζηνπ θλεκηαίνπ θαη καθξνύ
 πεξνληαίνπ κπόο  

 ΑΡ θνηλνύ εθηείλνληα ηνπο δαθηύινπο 

 ΑΡ ηδίνπ εθηείλνληα ην δείθηε 



 Τςειέο δόζεηο 

  i.v. κεζπιπξεδληδνιόλεο  

  i.v. θπθινθνζθακίδεο 

Βειηίσζε ζε 4 κήλεο 

ρόιην: • Πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα 
• Έγθαηξε δηάγλσζε – αληηκεηώπηζε 
• Καιή πξόγλσζε 



 41 εηώλ γπλαίθα κε ζύλδξνκν Sjogren 
 

 2 κήλεο αζηάζεηα, αηκσδίεο 
πξνζώπνπ, άλσ θαη θάησ άθξσλ  

 

• Απώιεηα παιιαηζζεζίαο 
• Καηάξγεζε ηελνληίσλ αληαλαθιαζηηθώλ 
• Αδπλακία βάδηζεο, ηεηξαπάξεζε 
• Γηόξζσζε κπηθήο ηζρύνο κε όξαζε 
• ύλδξνκν Romberg (+) 

Νεπξνινγηθή εμέηαζε: 



 MRI εγθεθάινπ 

 MRI ΑΜ  θ.θ. 

 ΔΝΤ 
 

 Anti-Ro     (+) 

 Anti-Hu (αίκα, ΔΝΤ) (-) 
 

 

 ΚΣΑ-ΑΣΑ: Μεησκέλα ύςε αηζζεηηθώλ 

πξνθιεηώλ δπλακηθώλ ζε όια ηα αηζζεηηθά λεύξα 

 ΗΜΓ: θ.θ. 

 
 

 



Ύποπτη (Possible) διάγνωση : score > 6.5 

Yes Points 

Αηαμία □ + 3.1 

Αζύκκεηξε θαηαλνκή αηζζεηηθήο αληηθεηκεληθήο 

δηαηαξαρήο 

□ + 1.7 

Αηζζεηηθή αληηθεηκεληθή δηαηαξαρή κε 

πεξηνξηδόκελε ζηα θάησ άθξα ζηελ πιήξε 

αλάπηπμε ηεο λόζνπ 

□ + 2.0 

Καηάξγεζε 1 ηνπιάρηζηνλ Α.Π.Γ. ή Α.Π.Γ. <30% 

ησλ θαησηέξσλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ ζηα άλσ 

άθξα 

□ + 2.8 

< 2 παζνινγηθά θηλεηηθά λεύξα ζηα θάησ άθξα □ + 3.1 



 

•  Score > 6.5 

Δπηπιένλ: 

• όρη βηνινγηθέο δηαηαξαρέο ή ENMG επξήκαηα πνπ 

απνθιείνπλ ηε δηάγλσζε ηεο γαγγιηνλνπάζεηαο 

• Ογθνλεπξσληθά αληηζώκαηα ή θαξθίλνο εληόο 5 εηώλ ή 

ηζηνξηθό ζεξαπείαο κε CIS-platin ή ζύλδξνκν Sjogren 

• MRI επξήκαηα ζηηο νπίζζηεο δέζκεο λσηηαίνπ κπεινύ 

 

 

 

 
 

• Παζνινγναλαηνκηθή δηαπίζησζε εθθύιηζεο ησλ γαγγιίσλ, 

(δελ ζπληζηάηαη βηνςία ζπλήζσο) 

Πιθανή (Probable) διάγνωση : 

ίγουρη (Definite) διάγνωση : 



Γ.Γ. 

χόλιο: 

ζύλδξνκν Sjogren + αηζζεηηθή λεπξσλνπάζεηα 

ca πλεύκνλνο 

Β12 

i.v. αλνζνζθαηξίλεο 

αλνζνθαηαζηνιή + 

 

 

- 
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•  αξζξαιγίεο 

•  αξζξίηηδεο 

•  κπαιγίεο 

•  sicca (μεξνζηνκία, θεξαηνεπηπεθπθίηηο) 

•  πλεπκνληθή – λεθξηθή ζπκκεηνρή 

Ρευματολογικές παθήσεις: 



ΕΛ 

 50% NPSLE 

 25% αξρηθή πξνζβνιή ΚΝ 

Μηχανισμός εγκεφαλικής ισχαιμίας 

 

1.  Αγγεηνπάζεηα κηθξώλ αγγείσλ 

2. Απηνάλνζεο αηηηνινγίαο ζξόκβσζε 

3.  Αγγεηΐηηο 



ΕΛ 

Αξηεξηαθή ζξόκβσζε 

πάνια 

 
Δλδνεγθεθαιηθή – ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία 

Δγθεθαιηθή θιεβηθή ζξόκβσζε 

Αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζώκαηα 
αληηζώκαηα θαξδηνιηπίλεο 

αληηπεθηηθό ιύθνπ 

β2 γιπθνπξσηεΐλε 

Φιεβηθή ζξόκβσζε 

40% 



ΕΛ 

Κεθαιαιγίεο   50% 

Ηκηθξαλίεο  1/3 

Lupus headache 1,5% νβαξή 

Γελ απαληά ζηα λαξθσηηθά 



ΕΛ 

παζκνί  11-20% 
 

θπξίσο γεληθεπκέλνη ηνληθνθινληθνί 
 

Θεξαπεία: βαιπξντθό νμύ, ιεβεηηξαζεηάκε 

Γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία  1/3 
 

APL παξάγσλ θηλδύλνπ 

Γηαηαξαρέο δηάζεζεο 10-20% Μείδσλ θαηάζιηςε 

Φύρσζε 5% Παξάλνηα, νπηηθέο-αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο 

Απάληεζε ζηελ αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία 



πάνια 

 

ΕΛ 

Δγθάξζηα κπειίηηο 1-2% (ηδίσο Θ5-Θ8) 
 

ΔΝΤ:      ιεκθνθύηηαξα,     πξσηεΐλεο,     ζάθραξν, 

 νιηγνθισληθά αληηζώκαηα  

Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο  (ρνξεία, Parkinson) 
 

ζηεξνεηδή, i.v. IG, πιαζκαθαίξεζε, αληηληνπακηλεξγηθά ή 

ληνπακηλεξγηθά 

Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα (36%) 

Πιεμνπάζεηα 

Μπνπάζεηα 

Πξνζβνιή λεπξνκπηθήο ζύλαςεο 
Κξαληαθή λεπξίηηδα 

APL παξάγσλ θηλδύλνπ 



 ΚΝ – ΠΝ < 1% 

 Αηιαληντληαθό ππεμάξζξεκα, θαζίδεζε ζπνλδύινπ, ξεπκαηνεηδείο όδνη 

 Δπηζθιεξίδηα ιηπσκάησζε         κπεινπάζεηα 

 Πξνζβνιή ΙΥ, Υ, ΥΙΙ, απηόλνκε λεπξνπάζεηα 

 Ρηδίηηδεο, CIDP, αηζζεηηθνθηλεηηθή πνιπλεπξνπάζεηα 

 Κ, κπνπάζεηα 

 Δγθεθαιηθέο εθδειώζεηο: 

 

 

 Υξόληα κεληγγίηηδα: Θεξαπεία 

Ρευματοειδής αρθρίτις 

Κεθαιαιγίεο 

παζκνί 

Δγθεθαινπάζεηα 

θνξηηθνεηδή 

θπθινθσζθακίδε 

Anti-TNF-a 



ύνδρομο Sjogren 

Υξόληα ιεκθηθή θιεγκνλή δαθξπτθώλ θαη ζηεινγόλσλ 

αδέλσλ  (sica) 

1. Δγθάξζηα κπειίηηο (ΝΜΟ +) 

2. Οπηηθή λεπξίηηδα 

3. Μπνζίηηδα 

4. Κξαληαθέο λεπξνπάζεηεο  

5. Νόζνο θηλεηηθνύ λεπξώλα (απαληά ζε αλνζνθαηαζηνιή) 

6. Πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο 22-27% (λεπξσλνπάζεηα) 

7. ΚΝ 0,3-48% (απνκπειίλσζε) 

  

 

 

 

8. Μπνζίηηδα    CPK – πξεδληδόλε 1mg/kg/εκέξα  

- 

ηξηδύκνπ, ζπάληα VII, VIII 

anti-Ro SSA,  

anti-La SSB αληηζώκαηα  Γ.Γ. ΚΠ: SS: <4 νιηγνθισληθέο δώλεο 

Ιληεξθεξόλε Β αλαπνηειεζκαηηθή ζε SS 

Βηνςία ρείινπο ή ζηεινγόλνπ αδέλα (επαηζζεζία 70-83%) 



κληρόδερμα 

Ίλσζε δέξκαηνο, πλεπκόλσλ, γαζηξννηζνθαγηθνύ 

ζσιήλα, λεθξώλ, λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Νεπξνινγηθέο εθδειώζεηο 19-40% 

 anti-Scl-70 

 anti-U1-RNP 

 
1. Πεξηθεξηθή αμνληθή αηζζεηηθνθηλεηηθή λεπξνπάζεηα 57% 

 

 

2. Κ, βξαρηόλην πιεμνπάζεηα, πνιιαπιή κνλνλεπξίηηο 

3. Κξαληαθή λεπξνπάζεηα, ηδίσο ηξηδύκνπ, ζπάληα VII, IX 

4. Μπνζίηηο 15-17% 

 

 

ζε αζζελείο κε λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο  

Θεξαπεία: 

θνξηηθνεηδή, κεζνηξεμάηε, θπθινζπνξίλε ΚΝ ζπάληα 



υστηματικές Αγγειΐτιδες 

RA 

ΔΛ 

αξθνείδσζε 

ύλδξνκν Cogan 

Νόζνο Αδακαληηάδε – Behçet 

Πξσηνπαζήο αγγεηΐηηδα ΚΝ  - Θξνκβώζεηο MRI 

- Φιεγκνλώδεο ΔΝΤ 

- Αγγεηαθέο βιάβεο 



Νόσος Αδαμαντιάδη – Behçet 

50% λεπξνινγηθή πξνζβνιή 

ε 3-6 έηε λόζνπ:  

 

Stroke-like 

παζκνί 

Γλσζηαθέο ζπκπεξηθεξηνινγηθέο δηαηαξαρέο 

Οπηηθή λεπξίηηδα 

ύλδξνκν λσηηαίνπ ζσιήλα 

Δμάξζεηο: 

- Κεθαιαιγίεο 

- Μεληγγνεγθεθαιίηηδα  

- θνξηηθνεηδή 



Ιδιοπαθής φλεγμονώδης μυοσίτις 

 

• Πνιπκπνζίηηο  

 

 

• Γεξκαηνκπνζίηηο  

 

• Νεθξσηηθή κπνπάζεηα (ΙΜ ΝΜ) 

• Μπνζίηηδα εγθιείζησλ (ΙΒΜ) 

- Γπλαίθεο > άλδξεο 

- 1/3 δπζθαγία 

- Κεληξνκειηθή αδπλακία 

Θεξαπεία:  θνξηηθνεηδή, λεθξσηηθή ελίνηε  i.v. IG 

anti-Jo ζηε κπνζίηηδα, πησρή πξόγλσζε 

- Καθνήζεηα 6-45% 

- 30% δπζθαγία 

ΗΜΓ: Γξαζηεξηόηεηα εηζόδνπ, κπνπαζεηηθέο κνλάδεο 



αρκοείδωση  

 

• Μεληγγίηηδα βάζεσο θξαλίνπ  

• Τδξνθέθαιν 

• Αγγεηΐηηδα 

• Δγθεθαινπάζεηα 

• Άλνηα 

• 74% λεπξνινγηθέο 

εθδειώζεηο 

 

 

- Πξεδληδόλε 1mg/kg 

- Αλνζνθαηαζηνιή 

  

Θεξαπεία: 

- Κξαληαθή λεπξνπάζεηα 

- Μπεινπάζεηα 

- Νεπξνπάζεηα 

- Μπνπάζεηα 

- Ρηδνπάζεηα 



πονδυλοαρθροπάθειες  

ηέλσζε λσηηαίνπ ζσιήλα – κπεινπάζεηα 

(αηιαληντληαθό ππεμάξζξεκα) 

Αγκυλοποιητική σπονδύλωση  

πκπίεζε λεπξηθώλ ή λεπξναγγεηαθώλ δνκώλ 

Νόσος Paget 



Νευρολογικές επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 

1. PML – Jc virus 

 

 

2. Κπθινζπνξίλε - tacrolimus 

 

3. i.v. IG 

4. Κνξηηθνεηδή 

5. Πεληθηιιακίλε 

 

- natalizumab 

- rituximab 

- efalixomab 

- Οπίζζηα εγθεθαιηθή απνκπειίλσζε 

- ΔΝΤ: πιεηνθύηησζε 

PRES (θεθαιαιγίεο, νπηηθέο δηαηαξαρέο, ζπαζκνί) 

ΑΔΔ 

ςύρσζε, κπνπάζεηα 

κπαζζέλεηα, νπηηθή λεπξίηηδα, 

πνιπκπνζίηηδα, δεξκαηνκπνζίηηδα 



Η συνεργασία Ρευματολόγου -  Νευρολόγου  

οφείλει να γίνει συχνότερη για στοχευμένη θεραπεία 

Η εξέλιξη της θεραπευτικής  

με τα μονοκλωνικά αντισώματα  

φέρνει όλο και πιο κοντά τις δύο ειδικότητες 

Ιατροδικαστικές υποθέσεις ανέκυψαν  

από έλλειψη αυτής της συνεργασίας 





Ευχαριστώ 


