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Γελ ππάξρεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ  



Οπξηθή Νόζνο 

 Εηεπογενήρ ομάδα νοζημάηυν: ελαπόζεζε θξπζηάιισλ νπξηθνύ 
κνλνλαηξίνπ (MSU) ζηνπο ηζηνύο ή από ππεξθνξεζκό ησλ εμσθπηηάξησλ 
πγξώλ ζε νπξηθό νμύ  

 

1. Οπξηθή αξζξίηηδα (ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα αξζξηθήο θαη πεξηαξζξηθήο 
πξνζβνιήο) 

2. πζζώξεπζε MSU ζε αξζξώζεηο, νζηά, καιαθά κόξηα θαη ρόλδξν 
ζρεκαηίδνληαο ηόθοςρ  

3. Νεθξνιηζίαζε  

4. Γηάκεζε λεθξνπάζεηα κε έθπησζε λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (νπξηθή 
λεθξνπάζεηα) 

 

Ποια είναι η κύπια μεηαβολική διαηαπασή; 
 

Jeyaruban A, Larkins S, Soden M. Management of gout in general practice--a systematic review. Clin Rheumatol. 2015 Jan;34(1):9-16. 

 



Τπεξνπξηραηκία  
 

 

  

 Οπιζμόρ: UA > 6.8mg/dl (όξην δηαιπηόηεηαο) ππό 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (pH: 7.4, Θ: 37 °C) 

 



Τπεξνπξηραηκία  

1. Τπεξπαξαγσγή νπξηθνύ (UA νύξσλ >800mg/24σξν) (10% 

αζζελώλ) 

 

2. Μεησκέλε απέθθξηζε νπξηθνύ (UA νύξσλ <800mg/24σξν) 

(90% αζζελώλ) 

 

3. πλδπαζκόο  

 



Οπξηθό νμύ 
Σν θπζηνινγηθό πξντόλ απνδόκεζεο ησλ πνπξηλώλ 

Νοςκλεοηίδια  

ηποθών 

Ιζηική ζύνθεζη  

ποςπινών 

Καηαβολιζμόρ 

κςηηάπων 
Ποςπίνερ Οςπικό οξύ 

Αλλανηοϊνη 

Οςπικάζη 

Άνθπωπορ 

Άλλα 

θηλαζηικά 

Ενηεπική 
≈ 30 % 

Νεθπική 
≈ 70 % 

Απέκκριση 



Βηνζύλζεζε ηνπ νπξηθνύ νμένο 

Andrea Pession/Biologics. 2008 Mar; 2(1): 129–141. 

 



Νεθξηθή απέθθξηζε  
ηνπ νπξηθνύ νμένο  

1.Σπειπαμαηική διήθηζη 

2.Εγγύρ ζωληναπιακή 

αποππόθηζη 99% 

3.Απέκκπιζη ηος 50% 

ηος αποπποθηθένηορ 

Αποππόθηζη 

80% 

 

5.Απέκκπιζη 
≈10% ηος 

διηθηθένηορ 

(≈600mg/dl) 

McLean L & Becker MA, Rheumatology 2011 



Πξσηεΐλεο εκπιεθόκελεο ζηελ κεηαθνξά ηνπ 

νπξηθνύ νμένο ζην εγγύο λεθξηθό ζσιελάξην 

• OAT (organic anion transporter) = κεηαθνξέαο νξγαληθώλ 

αληόλησλ 

 

 

• URAT1 (Urate anion transporter) = κεηαθνξέαο θαη 

αληαιιαθηήξαο αληόλησλ νπξηθνύ κε άιια αληόληα ζην εγγύο 

λεθξηθό ζσιελάξην 

 

 

• UAT (urate channelling protein ή galectin 9) = κεηαθέξεη ην 

νπξηθό εθηόο θπηηάξνπ 

 
McLean L & Becker MA, Rheumatology 2011 



Κιηληθό Φάζκα 

  

Οςπική 
Νόζορ 

Αζςμπηυμαηική 
ςπεποςπισαιμία 

Χπόνια 
ηοθώδηρ 
οςπική 

απθπίηιδα 

Οξεία 
διαλείποςζα 

οςπική 
απθπίηιδα 

Jeyaruban A, Larkins S, Soden M. Management of gout in general practice--a systematic review. Clin Rheumatol. 2015 Jan;34(1):9-16.  



 

 Άληξεο 40-50 εηώλ θαη κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

 

 0,5 – 1% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ  

 

 παλίσο ζηελ παηδηθή ειηθία 

 

 Α:Γ = 7:1 

 

 Δπίπησζε απμάλεη κε ηελ ειηθία 



Αζςμπηυμαηική 

ςπεποςπισαιμία 
 

•Αζπκπησκαηηθή  

πεξίνδνο  

•Δπίπεδα νπξηθνύ νμέσο 

>6.8 mg/dL 

•Αξρή δεκηνπξγίαο 

θξπζηάιισλ θαη 

ελαπόζεζε ζηνπο ηζηνύο 

Αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία 



Ομεία νπξηθή αξζξίηηδα 

 

 

Οξεία Οςπική Απθπίηιδα 
• Θεξκόηεηα, νίδεκα, εξπζξόηεηα, έληνλνο πόλνο 

• Απηνπεξηνξηδόκελεο θξίζεηο, δηαξθνύλ από κεξηθέο κέξεο 

έσο εβδνκάδεο 

• Με ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ απμάλεηαη ε έληαζε, ε δηάξθεηα 

θαη ε ζπρλόηεηα ηνπο.  

 



Παζνθπζηνινγία 

 

 
Dalbeth N. et al. Gout. Lancet, 2016 

 



Ομεία νπξηθή αξζξίηηδα 

 • 1ν επεηζόδην ζπλήζσο δεθαεηίεο κεηά ηελ αζπκπησκαηηθή 

ππεξνπξηραηκία 

• νβαξό πόλν, εξπζξόηεηα, ζεξκόηεηα θαη νίδεκα 

• Ππξεηόο, θαθνπρία, θξίθηα 

• πλήζσο ηε λύρηα ή λσξίο ην πξσί 

• Κνξύθσζε πόλνπ ζε 8-12 ώξεο 

• Δηθόλα θπηηαξίηηδαο ή δαθηπιίηηδαο 

• Απνιέπηζε δέξκαηνο θαηά ηελ απνδξνκή ηεο θιεγκνλήο 

• Γξήγνξε ππνρώξεζε ζπκπησκάησλ κε ηε ζεξαπεία ή 

απηνπεξηνξίδνληαη εληόο 1-2 εβδνκάδσλ 

 

 
Doghramji PP, Wortmann RL. Hyperuricemia and gout: new concepts in diagnosis and management Postgrad Med. 2012 

Nov;124(6):98-109 

 



Ομεία νπξηθή αξζξίηηδα 

 
Μνλναξζξηθή 85-90% 

(πξώηε εθδήισζε) 

 Κάησ άθξα 

 1ε ΜΣΦ  50% 1ε 
πξνζβνιή  

   

 Σαξζόο – Αζηξάγαινο 

 Γόλαην 

 Καξπόο 

 Αρίιιεηνο ηέλνληαο 

 

• Πνιπαξζξηθή 10-15% (πξώηε 
εθδήισζε) 

(ζπλήζσο ζηε ρξόληα θάζε ζε 
ειηθησκέλνπο, ζε γπλαίθεο, ζε 
κεηακνζρεπκέλνπο ππό CsA, 
MDS, αζεξάπεπηε λόζν) 

 

• Αζπλήζεηο ζέζεηο   Ιζρία, 
ηεξνιαγόληεο, , ώκνη, κηθξέο 
αξζξώζεηο άθξσλ ρεηξώλ 

Ruoff G Consultant 2008 

Eggebeen A AFP 2007 

Richette P Lancet 2009 



Εκλςηικοί 
παπάγονηερ 

οξείαρ κπίζηρ 
οςπικήρ 

απθπίηιδαρ 

Joosten LA,  et al. Arthritis Rheum. 2010;62(11):3237.  

Choi HK,. et al. Lancet. 2004;363(9417):1277.  



Μεζοδιαζηήμαηα 
• Μεηά ηελ ύθεζε ηεο νμείαο θξίζεο  

• Διεύζεξα ζπκπησκάησλ 

• Υαξαθηεξίδνληαη από ρακειήο έληαζεο θιεγκνλή 

• Γηαξθνύλ κήλεο σο ρξόληα (ΜΟ: 11 μήνερ) 

• Δμσθπηηάξηνη θξύζηαιινη ζην αξζξηθό πγξό πξνεγνύκελα 

πξνζβεβιεκέλσλ αξζξώζεσλ 

• Βξαρύλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη νη θξίζεηο 

γίλνληαη όιν θαη πην ζπρλέο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο 

• ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα θαη ζηα 

κεζνδηαζηήκαηα 

Πνξεία ηεο λόζνπ - Μεζνδηαζηήκαηα  

 



Υξόληα ηνθώδεο νπξηθή αξζξίηηδα 

Μεηά από 10 ή > έηε δηαιείπνπζαο νπξηθήο αξζξίηηδαο 

Μεηάβαζε: όηαλ ηα κεζνδηαζηήκαηα δελ είλαη ειεύζεξα πόλνπ 

 Οη πξνζβεβιεκέλεο αξζξώζεηο είλαη κόληκα επώδπλεο θαη 

δηνγθσκέλεο 

Μεγάιε πηζαλόηεηα εκθάληζεο νμείαο αξζξίηηδαο  

 πρλόηεξα πνιπαξζξηθή πξνζβνιή 

 Σόθνη ελδερνκέλσο λα είλαη νξαηνί  

 
Hainer BL, Matheson E, Wilkes RT. Diagnosis, treatment, and prevention of gout. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12):831-6. 

 
 



Υξόληα ηνθώδεο νπξηθή αξζξίηηδα 

 Γεκηνπξγία ηόθσλ: ζρεηίδεηαη κε ηε δηάξθεηα 
θαη ηε βαξύηεηα ηεο ππεξνπξηραηκίαο (ΜΟ: 
12 έηε από ηελ έλαξμε ηεο νμείαο νπξηθήο 
αξζξίηηδαο) 

 ε βιάβεο ΟΑ (πρ Heberden) 

 ε ζεκεία πίεζεο 

 Θπιάθνπο, ηέλνληεο, ελζέζεηο, ζπλδέζκνπο 
θαη καιαθνύο ηζηνύο 

 ε λεθξηθέο ππξακίδεο, βαιβίδεο θαξδηάο, 
ζθιεξνύο ρηηώλεο 

 Αζπλήζηζηεο ζέζεηο (πηεξύγην σηόο, 
αρίιιεηνο ηέλνληαο) 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CxXKmLm6kzvqDM&tbnid=5YrbPX3VAgxAbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://az-disease.blogspot.com/&ei=PqWbUo_3Fcq34ATFk4CICw&psig=AFQjCNFAW00vHvrmGiLfuaMVg3VGsmbw1w&ust=1386018494411047


Σόθνη ππνδόξηνη 

Υξόληα ηνθώδεο νπξηθή αξζξίηηδα 



Γηάγλσζε – εξγαζηεξηαθέο 

παξάκεηξνη  
 

Οξεία κπίζη οςπικήρ απθπίηιδαρ 

 

 Λεπθνθπηηάξσζε (πνιπκνξθνπύξελα) 

 

 Απμεκέλνη δείθηεο θιεγκνλήο 

 

 Απμεκέλα επίπεδα νπξηθνύ νμένο ΑΛΛΑ ζε 20-40% 

θπζηνινγηθά ή ειαηησκέλα 



Γηάγλσζε – Αξζξηθό πγξό 

 Φιεγκνλώδεο πγξό 10000-100000/mm³, 

πνιπκνξθνππξεληθόο ηύπνο 

 Βεινλνεηδείο, θσηεηλνί, δηπινδηαζιαζηηθνί, θίηξηλνη 

ζηνλ παξάιιειν άμνλα ζην μικποζκόπιο 

πολυμένος θυηόρ (επαηζζεζία: 85%, εηδηθόηεηα: 

100%) 

 Δλδνθπηηάξηνη: ζε θξίζε νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο 

 Δμσθπηηάξηνη: θαηά ηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ θξίζεσλ  

 πλύπαξμε κε θξπζηάιινπο CPPD 

 Πάληα gram-ρξώζε θαη θ/α πγξνύ (R/O ζηπηική) 

 
Perez-Ruiz F et al. Clinical manifestations and diagnosis of gout. Rheum Dis Clin North Am.2014 May;40(2):193-206 

 



Γηάγλσζε – Αξζξηθό πγξό 



Τπεξερνγξάθεκα 

DCS: επαηζζεζία 44%, εηδηθόηεηα 99% 
Bardin T, Shiavon F, Punzi L,  EULAR on-line course on RD 



Dual Energy Computed Tomography - 

DECT 
 

 Αλαγλσξίδεη ελαπνζέζεηο νπξηθνύ νμένο ζε αξζξηθέο θαη πεξηαξζξηθέο δνκέο 

 Γηαρσξίδεη από ελαπόζεζε CPPD 

 Πνζνηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηόθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Glazebrook KN1, et al.  Radiology. 2011 Nov;261(2):516-24. 



Απιή αθηηλνγξαθία 

 Αξρηθά Rö επξήκαηα: αζήκαληα 

 Ομεία νπξηθή αξζξίηηδα: νίδεκα καιαθώλ κνξίσλ 

 Αζύκκεηξεο βιάβεο: άθξνπο πόδεο, άθξεο ρείξεο, θαξπνύο, αγθώλεο, 
γόλαηα 

 Τπαξζξηθέο θύζηεηο  

 Γηαβξώζεηο: απέρνπλ από ην κεζάξζξην δηάζηεκα  

 Σππηθά Rö επξήκαηα: δηαβξώζεηο κε «επηθξεκάκελν ρείινο» ή δάγθσκα 
πνληηθνύ θαη ζθιήξπλζε γύξσ από απηέο 

 Γηαηήξεζε κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο 

 Σόθνη ζε καιαθά κόξηα 

 Απνπζία πεξηαξζξηθήο νζηενπελίαο 
Perez-Ruiz F et al. Clinical manifestations and diagnosis of gout. Rheum Dis Clin North Am.2014 May;40(2):193-206 

 



Οπξηθή Αξζξίηηδα 



Οπξηθή αξζξίηηδα 

Οίδεκα καιαθώλ κνξίσλ, δηαβξώζεηο καθξηά από ην κεζάξζξην δηάζηεκα 

κε επηθξεκάκελν ρείινο θαη ζθιήξπλζε, δηαηήξεζε κεζαξζξίνπ 

δηαζηήκαηνο, ηόθνη 



Κιηληθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο νμείαο θξίζεο νπξηθήο αξζξίηηδαο 

Κλινικά κριτήρια Βαθμός 

Άξξελ θύιν  2 

Πξνεγνύκελν επεηζόδην αξζξίηηδαο  2 

Αηθλίδηα έλαξμε ζπκπησκάησλ  0,5 

Δξπζξόηεηα άξζξσζεο  1 

Αξζξίηηδα 1εο ΜΣΦ  2,5 

Τπέξηαζε ή ηνπιάρηζηνλ έλα θαξδηαγγεηαθό λόζεκα  1,5 

Οπξηθό νμύ > 5,88 mg/dl  3,5 

Πηζαλόηεηα γηα νπξηθή λόζν: 

 

Υακειή (≤4 βαζκνί), ελδηάκεζε (>4 σο <8 βαζκνί), ςτηλή (≥8 βαθμοί) 

 
Janssens HJ et al. Arch Intern Med. 2010;170(13):1120. 



Γηαθνξηθή Γηάγλσζε 
Οξεία οςπική απθπίηιδα  

 Σηπηική απθπίηιδα 

 Αξζξίηηδα από θξπζηάιινπο ππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ  

 Σξαύκα 

 Κπηηαξίηηδα 

 Αξζξίηηδα από ελαπόζεζε θξπζηάιισλ βαζηθνύ θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ 

 Άιια (αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα, παιίλδξνκνο ξεπκαηηζκόο, ξεπκαηηθόο ππξεηόο θηι) 

 

 

Χπόνια ηοθώδηρ οςπική απθπίηιδα  

 ΡΑ 

 

 

BARRY L. et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12):831-836. 



Νεθξνπάζεηα  
Η κόλε ζπιαρληθή βιάβε: πξνζβνιή ηνπ λεθξνύ 

 Χπόνια εξελικηική νεθποπάθεια: ελαπόζεζε MSU ζηε κπειώδε κνίξα, 

ζηηο ππξακίδεο θαη πξνθαιεί ήπηα ιεπθσκαηνπξία 

 

 Οξεία νεθπική ανεπάπκεια: ππεξνπξηραηκία ζην ζύλδξνκν νμείαο ιύζεο 

όγθσλ, κεηά από ρεκεηνζεξαπεία γηα ιέκθσκα, ιεπραηκία θαη 

κπεινβιάζησκα 

 

 Νεθπολιθίαζη: 10-25% αζζελώλ κε νπξηθή αξζξίηηδα, ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηα πςειόηεξα επίπεδα νπξηθνύ νμένο, 10–40% ησλ αζζελώλ κε νπξηθή 

αξζξίηηδα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα θσιηθνύ λεθξώλ πξηλ ηελ 

πξώηε θξίζε νπξηθήο αξζξίηηδαο   



πκπεξάζκαηα 
 Οπξηθή λόζνο: ελαπόζεζε θξπζηάιισλ MSU ή ππεξθνξεζκό ησλ πγξώλ ζε 

νπξηθό νμύ 

 

 Οπξηθή αξζξίηηδα 3 θιηληθά ζηάδηα: αζπκπησκαηηθή ππεξνπξηραηκία, νμεία 

δηαιείπνπζα νπξηθή αξζξίηηδα, ρξόληα ηνθώδε νπξηθή αξζξίηηδα 

 

 Οπξηθή αξζξίηηδα: ζπρλόηεξε θιεγκνλώδεο αξζξίηηδα ζε άληξεο >40 εηώλ 

 

 Γηάγλσζε: θξύζηαιινη MSU ζην πνισκέλν θσο θαη αλ δελ είλαη εθηθηό αμηνιόγεζε 

ζηνηρείσλ από ην ηζηνξηθό, ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν 

 

 Αθηηλνγξαθίεο, ππεξερνγξάθεκα, DECT 

 

 Γ/Γ: πνηθηιία αηηηώλ κόλν- ή πνιπαξζξίηηδαο 



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


