
Δρ. Γκίκας Κατσιφής  

Πλωτάρχης (ΥΙ) 

Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 

Ο αλοζοιογηθός έιεγτος ζηελ παραθοιούζεζε 

 ηες πορείας ηες λόζοσ  

θαη ηες αποηειεζκαηηθόηεηας ηες ζεραπείας  



ηαηηζηηθή, Πηζαλόηεηεο Κξίζε 

Ο αλοζοιογηθός έιεγτος ηωλ ρεσκαηηθώλ λοζεκάηωλ είλαη πηζαλοιογηθός 

Ότη δηαγλωζηηθές δοθηκαζίες 



ΣΚΕ θαη CRP 

•Δηάθξηζε  

―Φιεγκνλώδε / Με-θιεγκνλώδε λόζν 

―Σνπηθή κπνζθειεηηθή λόζν / πζηεκαηηθή λόζν 

•Αλ ππάξρεη θιεγκνλώδεο ζπζηεκαηηθή λόζνο – Πνηά; 

•Πξόγλσζε 

•Επηινγή ζεξαπείαο 



Σατύηεηα Καζίδεζες Ερσζρώλ (ΣΚΕ) 

•Ρπζκόο θαζίδεζεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

 ζε δείγκα αίκαηνο εμαηηίαο ηεο βαξύηεηαο 

•Σνπνζέηεζε δείγκαηνο αίκαηνο ζε βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα 

•Αλακνλή 1 ώξαο 

•Πνζνζηό θαζίδεζεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 



Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε ΣΚΕ 

ζε Φιεγκολώδεης Ρεσκαηηθές Παζήζεης 

ηλσδνγόλν + ζθαηξίλεο 

 

 ιεπθσκαηίλε + αηκαηνθξίηεο 
ΣΚΕ    = 

•ΣΚΕ απμάλεη ζηελ νμεία θιεγκνλή ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ  ηλσδνγόλνπ 

•ΣΚΕ απμάλεη ζηε ρξόληα θιεγκνλή ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ ζθαηξηλώλ (IgG) 

•ΣΚΕ απμάλεη ζηελ αλαηκία θαη ππνιεπθσκαηηλαηκία 



•Αλώηεξε θπζηνινγηθή ηηκή (>95% ηνπ πιεζπζκνύ) 

 

•Πξνζαξκνζκέλν κε ηελ ειηθία  

•TKE ζηηο γπλαίθεο = (Ηιηθία +10)/2 

•ΣΚΕ ζηνπο άλδξεο= Ηιηθία/2 

Miller A, et al. BMJ 1983; 286:266 

Σατύηεηα Καζίδεζες Ερσζρώλ (ΣΚΕ) 



CRP 

•Αλώηεξεο θπζηνινγηθέο ηηκέο 0,8, 1,0, 3,0, 1,5, 8, 10, 12 , 12 ;;; 

•ην πξόζθαην παξειζόλ νη ηηκέο ζε mg/dl 

•Οη αλώηεξεο θπζηνινγηθέο ζε 0,8 – 1,0 (1,5) mg/dl 

 

•πζηάζεηο CDC/AHA:  

 Η hsCRP/cardiac λα αλαθέξεηαη ζε mg/L (10x mg/dl) 

•Risk cut off: 3mg/L 

•Αλώηεξν «θπζηνινγηθό» όξην 8-10 mg/L 

•CRP ζηηο γπλαίθεο = (Ηιηθία +30)/5 

•CRP ζηνπο άλδξεο= Ηιηθία/5 

Wener MH et al. J Rheum 2000; 27:2351-9 



Νοζήκαηα 

Γεληθεπκέλα, κε θιεγκνλώδε 

•Οζηεναξζξίηηδα 

•Ιλνκπαιγία 

 

Γεληθεπκέλα, θιεγκνλώδε 

•Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 

•Απηνάλνζα λνζήκαηα 

 

Σνπηθά, κε θιεγκνλώδε 

•Οζηεναξζξίηηδα, Κάθσζε 

 

Σνπηθά, θιεγκνλώδε 

•Υξόληα ηελνληίηηδα, ζπιαθίηηδα 

•Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα, θξπζηαιινγελείο λόζνη 

ΣΚΕ, CRP 

 

Φπζηνινγηθή 

 

 

 

Τςειή 

 

 

Φπζηνινγηθή 

 

 

 

Πνηθίιεη 



Εθηίκεζε ηες ελεργόηεηας ηες ΡΑ  

κε ΣΚΕ θαη CRP 

H TKE θαη CRP ζρεηίδνληαη κε 
•Φιεγκνλή – ελεξγόηεηα  

•Δηαβξώζεηο 

•Αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία 



Περηορηζκοί ΣΚΕ θαη CRP 

•Όρη απόιπηα αμηόπηζηα γηα δηάγλσζε ΡΑ 

•Όρη ζεκαληηθά γηα δηάγλσζε Α θαη ζπνλδπιναξζξίηηδσλ 

•Όρη επαίζζεηα γηα δηάγλσζε κπνζίηηδνο 

•Καιά αιιά όρη απόιπηα αμηόπηζηα γηα κέηξεζε ελεξγόηεηαο ΡΑ 

 

Μεηαβνιέο ηεο ΣΚΕ νθεηιόκελεο ζε άιινπο παξάγνληεο εθηόο ηεο θιεγκνλήο 

•Αλαηκία απμάλεη, δξεπαλνθύηηαξα κεηώλνπλ 

•Απμάλεη ε γ-ζθαηξίλε (πνιιαπινύλ κπέισκα) 

•Απμάλεη ε κεησκέλε αιβνπκίλε (λεθξσζηθό ζύλδξνκν, ππνζηηηζκόο) 

•Αύμεζε ζηελ ςπρξνζπγθνιιεηηλαηκία 

•Υεηξηζκόο δεηγκάησλ (κείσζε ζε ρακειή ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ) 

 

  

 



ΣΚΕ θαη CRP – Πραθηηθά ζεκεία 

•Επηβεβαίσζε θιεγκνλώδνπο λόζνπ 

•Τπνδεηθλύεη ηε κε θιεγκνλώδε λόζν σο ιηγόηεξν πηζαλή 

 

•εκαληηθή γηα ηε δηάγλσζε γηγαληνθπηηαξηθήο αξηεξηίηηδαο  

 θαη ξεπκαηηθήο πνιπκπαιγίαο 

—ΣΚΕ>40 ζην 95% ηεο θξνηαθηθήο αξηεξηίηδνο (Salvarani & Hunder, 2001) 

—ΣΚΕ 92% επαίζζεηε, CRP 100% επαίζζεηε  

    ζηε δηάγλσζε ηεο θξνηαθηθήο αξηεξηίηηδνο (Hayreh S, 2001) 

 

•ηε Ρεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

—Παξαθνινύζεζε θιεγκνλήο 

—Υξήζηκε όηαλ ηα ζπκπηώκαηα >> αληηθεηκεληθά ζεκεία  

   (Ιλνκπαιγία θαη ΡΑ) 

 

 



Ασηοαληηζώκαηα ζηε ΡΑ 

•Ρεπκαηνεηδήο Παξάγνληαο (RF) 

•Aληηζώκαηα ζε θηηξνπιιηλνπνηεκέλα πεπηίδηα/πξσηετλεο 

 (ACPA) 

•Aληηζώκαηα ζε θπθιηθά  

 θηηξνπιιηλνπνηεκέλα πεπηίδηα/πξσηετλεο (antiCCP) 

 



Μέηρεζε RF 

Παξειζόλ 
•πγθόιιεζε, αλαθνξά σο ηίηινο 

 (κέγηζηε αξαίσζε ηνπ νξνύ πνπ πξνθαιεί ζπγθόιιεζε) 

 

Παξόλ 
•Αλαθνξά ζε International Units (IU) 

•Νεθεινκεηξία 

―Νεθειόκεηξν κεηξά ηε ζθέδαζε ηνπ θσηόο  

   από ηε  κηθξν-ζπγθόιιεζε 



RF ζε άιια λοζήκαηα 

RF (+) 
•. Sjogren’s  ~90% 

•ΕΛ ~15-20% 

•αξθνείδσζε ~20% 

 

Υξόληεο ινηκώμεηο 
•Τπνμεία/ρξόληα βαθηεξηαθή ελδνθαξδίηηδα 

•Υξόληα νζηενκπειίηηδα, ιέπξα 

  

HCV ινίκσμε ~90% 
•πρλόηεηα ΡΑ θαη HCV: 0,5 – 2% ζην γεληθό πιεζπζκό.  

•Ο (+) RF κπνξεί λα νθείιεηαη ην ίδην θαη από ηνπο δύν 

•Υξνλία HCV ινίκσμε κπνξεί λα εθδειώλεηαη κε αξζξαιγίεο, κε-δηαβξσηηθή  

 αξζξίηηδα, ρσξίο αληαπόθξηζε ζηελ αλνζνηξνπνπνηεηηθή αγσγή 

•πκπέξαζκα 

θέςε γηα HCV αξζξίηηδα ζε RF (+) αζζελείο κε κε-δηαβξσηηθή αξζξίηηδα 

  



Κηηροσιιηλοποηεκέλα πεπηίδηα 

Μεηα – κεηαγραθηθή ηροποποίεζε ηες Αργηλίλες 



Παξνπζία θηηξνπιιίλεο ζε πεπηίδην-αληηγόλν, ην αληίζσκα είλαη ―ACPA‖ 

 

Κηηξνπιιίλε παξνύζα ζε θπθιηθό πεπηίδην=  

θπθιηθό,  θηηξνπιιηλνπνηεκέλν πεπηίδην (CCP) 

Γξακκηθό πεπηίδην 

Κπθιηθό πεπηίδην 

Δηαθνξεηηθά CCPs θαη ζπλδπαζκνί (CCP1, CCP2 θιπ) 



Αληη– CCP / ACPA  

•Ίδηνο ξόινο κε RF  

― παξόκνηα επαηζζεζία, όκσο πεξηζζόηεξν εηδηθά 

•Ληγόηεξα ζπρλά ζην ζ. Sjögren's, ΕΛ (όκσο πθίζηαληαη) 

•πάληα ζε HCV ινίκσμε 

 

•Πξώτκε πκελίηηδα 

•νβαξή, δηαβξσηηθή λόζν 

•Όρη απόιπηα ζρεηηδόκελα κε RF (δηαθνξεηηθή δηαγλσζηηθή πιεξνθνξία;) 

 



•Φσξηαζηθή αξζξίηηδα 8,6% 

– Φσξίαζε, ρσξίο αξζξίηηδα 0,7-17% 

• ΕΛ 7,8% 

• . Sjögren's 5,7% 

• πνλδπιναξζξίηηδεο 2,3% 

• θιεξόδεξκα 6,8% 

• HCV/θξπνζθαηξηλαηκία 3,5% 

• Οζηεναξζξίηηδα 2,2% 

• Νεαληθή Ιδηνπαζήο αξζξίηηδα 7,7% 

• Ιλνκπαιγία 2,7% 

• Φπκαηίσζε 34,3% (Με εηδηθή ζύλδεζε;) 

Ψεσδώς Θεηηθά ACPA tests 



Ρεσκαηοεηδής αρζρίηηδα- 

 Εργαζηερηαθός έιεγτος 

•TKE θαη CRP γηα εθηίκεζε θιεγκνλήο 

 

•Αληηζώκαηα έλαληη  

—θηηξνπιιηλνπνηεκέλσλ πεπηηδίσλ (ACPA) 

—θπθιηθώλ θηηξνπιιηλνπνηεκέλσλ πεπηηδίσλ (CCP) 

 

•RF 

 

 



Αλοζοθζορηζκός 

ΑΝΑ 

Ειδικοί ηύποι 

•   Κενηρομερίδιο 

•   Δακησλιοειδής 

•   Μιηοτονδριακός 

•   Ριβοζωμικός  

 

Μη-Ειδικοί ηύποι 

•   Διάτσηος 

•   ηικηός 

•   Πσρηνιζκικός 

 

 



(+) ΑΝΑ 

•Πξνζσπηθό Ννζνθνκείνπ 1% 

•Αηκνδόηεο 3% 

•Δηάθνξνη λόζνη 6% 

•Ηιηθσκέλνη 10-15 

•Αξζξίηηδα (εθηόο ΡΑ θαη ΕΛ) 14% 

•Ννζειεπζέληεο αζζελείο (εθηόο ξεπκαηηθώλ 

λνζεκάησλ 17% 

•πζηεκαηηθά ξεπκαηηθά λνζήκαηα (εθηόο 

ΕΛ) 24% 

•Ρεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 30-40% 

•πγγελείο αζζελώλ κε ΕΛ 33% 

•ΕΛ 95% 



Ση ζεκαίλεη ΑΝΑ: 1/160  

(ζηο γεληθό πιεζσζκό) 

Παξαδνρή 1 

 
0,05 ηνπ πιεζπζκνύ κε ΕΛ, 95% απηώλ παξνπζηάδεη (+) ΑΝΑ 

ή 0,0475% ηνπ πιεζπζκνύ κε ΕΛ παξνπζηάδεη (+) ΑΝΑ 

 
Παξαδνρή 2 

 
99,95% ηνπ πιεζπζκνύ ρσξίο ΕΛ («πγηείο»), 3% απηώλ παξνπζηάδνπλ (+) ΑΝΑ 

ή 2,999% ηνπ πιεζπζκνύ ρσξίο ΕΛ («πγηείο»), παξνπζηάδεη (+) ΑΝΑ 

 

Αλαινγία (+) ΑΝΑ 
 

     2,999/0,0475 

 63/1 

«Τγηείο»/ΕΛ 

98% ησλ (+) ΑΝΑ ΔΕΝ έρνπλ ΕΛ 



•ε (-) ΑΝΑ, επηβεβαίσζε όηη έρεη γίλεη ΙΙF 

•ε (+) ΑΝΑ ρσξίο ηίηιν, επηβεβαίσζε όηη έρεη γίλεη ΙΙF 

•ε (+) ΑΝΑ < 1:320, κπνξεί λα απαηηεζνύλ  

 πεξηζόηεξα ζηνηρεία από ην αηνκηθό ηζηνξηθό 

 θαη ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

ΑΝΑ 



ANCΑ:  

Antibodies to Neutrophil Cytoplasmic Antigens 

 

Αλνζνθζνξηζκόο: 

 

•c-ANCA: cytoplasmic diffuse staining 

―ρεδόλ πάληα proteinase -3 (Pr3)  

―Κνθθησκάησζε Wegener’s, 80% 

 

•p-ANCA: perinuclear staining 

—Πνιιαπιά αληηγόλα 

—Πην ζεκαληηθό myeloperoxidase (MPO) 

—Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγεηίηδα, 50-70% 



Εσαηζζεζία c-ANCA  

θαη Κοθθηωκάηωζε Wegener’s 

Ελεξγή λόζνο Νόζνο ζε ύθεζε 

πζηεκαηηθό 

Wegener’s 

95% 65% 

Πεξηνξηζκέλν 

Wegener’s 

65% 35% 



Νόζος στλόηεηα (%) 

Koθθησκάησζε Wegener’s 80 

Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγεηίηηδα 30 

ύλδξνκν Churg-Strauss 30 

Aγγεηίηηδα εμ ππεξεπαηζζεζίαο πάληα 

Πνξθύξα Henoch-Schӧnlein πάληα 

IgA λεθξνπάζεηα πάληα 

Μεηαινηκώδε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα πάληα 

εκαληηθόηεηα c-ANCA 

 



Νόζος στλόηεηα (%) 

Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγεηίηηδα 50-70 

Ιδηνπαζήο λεθξσηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα 50-70 

ύλδξνκν Churg-Strauss 30 

ύλδξνκν Goodpasture (anti-GBM) 10-20 

Koθθησκάησζε Wegener’s 10-25 

Aγγεηίηηδα ζηε ΡΑ / ύλδξνκν Felty πάληα 

εκαληηθόηεηα p-ANCA 



Παραθοιούζεζε ηίιοσ ANCA 

•Ακθηιεγόκελα δεδνκέλα 
―NIH θπξίσο αξλεηηθά 

―Επξώπε θπξίσο ζεηηθά 

   Καιύηεξε πξόγλσζε κε ζεξαπεία απμαλόκελνπ ηίηινπ ANCA; 
 

•ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο 
—Η επίζηαμε νθείιεηαη ζε νμεία θιεγκνλή  ή ρξόληα βιάβε; 

 



Ειδικά αυηοανηιζώμαηα- 
ηεχνικές ανίχνευζης 

• Αλνζνελδπκηθέο κέζνδνη 

• Δηπιή αλνζνδηάρπζε 

• Αληίζεηε αλνζνειεθηξνθόξεζε 

• Αλνζναπνηύπσζε 



Αιγόρηζκος παραγγειίας ασηοαληηζωκάηωλ (α) 

(Εσαηζζεζία % / Εηδηθόηεηα %) 

 
ΕΛ ΡΑ . Sjögren's MCTD 

ΑΝΑ 1 1 1 

a-dsDNA 2          (70/95)  

            (ελεξγόηεηα, λεθξηθή ζπκκεηνρή)  

3 (10/5) 3 

a-Sm 2         (20/πςειή)   3 

a-U1RNP 3        (45/πςειή) 

          (καδί κε a-Sm)   

2   (θξηηήξην) 

a-Ro 2        (40/κέηξηα) 

        (SCLE, θσηνεπαηζζεζία, λενγληθό ιύθν, ζS)    

2 (8-70/87) 

a-La 2        (15/ρακειή) 

         (καδί κε a-Ro, λενγληθό Λύθν, ζS)   

2  (14-60/94) 

a-Ribo P 2        (20/ )   Φύρσζε  

a-CL 2        Τπεξπεθηηθόηεηα 3 3 

LAC 2        Τπνηξνπηάδνπζεο απνβνιέο 

a-β2-GPI 2         Θξνκβνπελία 

RF 3 1 2 2 

a-CCP 1 3 3 



APS PM/DM Αγγεηίηηδα . θιερόδερκα 

ΑΝΑ 1 1 1 

a-dsDNA 3 

a-Sm 

a-U1RNP 2 (5-15/Υακειή) 2 (20/Μέηξηα) 

a-Ro 

a-La 

a-Topo I (Scl-70) 2 (10-30/Τςειή) 

a-Jo-1 2 (25/Τςειή) 

MPO-ANCA 1 

PR3-ANCA 1 

a-CL 1 3 3 

LAC 1 

a-β2-GPI 2 

Αιγόρηζκος παραγγειίας ασηοαληηζωκάηωλ (β) 

(Εσαηζζεζία % / Εηδηθόηεηα %) 

 



Παζογελεηηθά Ασηοαληηζώκαηα 

σζτέηηζε κε λόζο 

             . Sjögren's      Nεογνικός λύκος 

          Ότι νόζος         Νόζος 

Αληη-Ro/SSA 



Παθογενεηικά Αυηοανηιζώμαηα 
Συζχέηιζη με νόζο 

 

Μικηή 
κρσοζθαιριναιμία 

Ότι νόζος Νόζος 

Ρεσκαηοεηδής παράγοληας 

Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 



σκπιήρωκα (1) 

•Αλνζνθαζίδεζε 

―Μεηξάεη ηελ παξνπζία ησλ πξσηετλώλ (C3 θαη C4) 

―Δελ πηζηνπνηεί ηελ ελεξγνπνίεζε 

•Αηκνιπηηθό (CH50) 

—Ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο θιαζζηθήο νδνύ  

•Απμεκέλν: παξάγνληαο νμείαο θάζεο 

•Φπζηνινγηθό: Δελ θαλεξώλεη αλ θαηαιώλεηαη ή όρη  

 (κπνξεί θαη λα παξάγεηαη πην γξήγνξα από όηη θαηαιώλεηαη 

•Μεησκέλν: Καηαιώλεηαη γξήγνξα ή δελ παξάγεηαη 



•Φπζηνινγηθό ζηα πεξηζζόηεξα ξεπκαηηθά λνζήκαηα 

 

•Υακειό ζπκπιήξσκα  

―Ελδνηνμηλαηκία 

―Απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία 

―Τπνμεία ελδνθαξδίηηδα 

―Υξόληα Ηπαηίηηδα C / Κξπνζθαηξηλαηκία 

―Ελεξγόο λεθξίηηδα ηνπ ΕΛ από αλνζνζπκπιέγκαηα 

   (πην επαίζζεηνο νξνινγηθόο δείθηεο)  

 

 

 

σκπιήρωκα (2) 



•Σν ηζηνξηθό θαη ε θπζηθή εμέηαζε  

 είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν  

 

•Εξγαζηήξην:  

 Επηβεβαηώλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ θιηληθή εηθόλα 

 

•Υσξίο ηζηνξηθό Ρεπκαηηθώλ λνζεκάησλ 

 θαη Αληηθεηκεληθή εμέηαζε 

 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΟ 

 


