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ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ – ΕΝΣΟΠΙΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

• Αρκραλγία 

• Αρκρίτιδα (υμενίτιδα) 

• Περιαρκρίτιδα 

• Ενκεςοπάκεια 

• Θυλακίτιδα 

• Μυοςίτιδα 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΑΡΘΡΩΕΩΝ 

Διάκριςθ αρκρίτιδασ – περιαρκρίτιδασ 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 

 Ευαιςκθςία (διάχυτα γφρω και μζςα ςτθν άρκρωςθ) 

 Διόγκωςθ (πάχυνςθ αρκρικοφ υμζνα – αρκρικό υγρό) 

 Περιοριςμόσ κίνθςθσ 

 Παραμορφϊςεισ – Ατροφίεσ 

 

ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 

 Πόνοσ εντοπιςμζνοσ 

 Πόνοσ τθ νφκτα κατά τθν εφαρμογι πίεςθσ ςτθν προςβεβλθμζνθ 
περιοχι 

 Πόνοσ υπό αντίςταςθ 

 Ιςτορικό προθγθκείςασ καταπόνθςθσ 

 



Διόγκωςθ – κερμότθτα                                          Ευαιςκθςία - Οίδθμα                                     



ΙΣΟΡΙΚΟ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 
 

• 75% ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

• Ηλικία ζναρξθσ ςυμπτωμάτων 

• Χρονιότθτα - τρόποσ ειςβολισ 

• Κατανομι προςβεβλθμζνων αρκρϊςεων (αρικμόσ, 
τφποσ αρκρϊςεων, ςυμμετρικότθτα αρκρικισ 
προςβολισ) 

• Η περιοδικότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 

• Εξωαρκρικά ςυμπτϊματα (π.χ. ψωρίαςθ) 

• Γενικά ςυμπτϊματα 



 Οίδημα μαλακών μοπίυν 

 Eπςθπόηηηα 

 Eςαιζθηζία  

 Ππυφνή δςζκαμτία (<45 min) 

 Βεληίυζη ζςμπηυμάηυν καηά 

     ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ / με ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ 

   

Οζηική διόγκυζη 

Μεηπίος βαθμού εςαιζθηζία/θλεγμονή  

Ππυφνή δςζκαμτία μικπήρ διάπκειαρ 

(10-20 min) 

Δπιδείνυζη ζςμπηυμάηυν  

καηά ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ / με ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ 

ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΜΖ ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 



ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ  
(αρικμόσ αρκρϊςεων) 

• Πολυαρκρίτιδα        ≥ 5 
αρκρϊςεισ 

 

• Ολιγοαρκρίτιδα        ≤ 4 
αρκρϊςεισ 

 

• Μονοαρκρίτιδα 

 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 
 

• ♀ 49 ετϊν 

• 4/52 ιςτορικό πόνου με αιφνίδια ζναρξθ ςτισ αρκρϊςεισ (άκρα χείρα 

καρποί, γόνατα), πρωϊνι δυςκαμψία (> 2 ϊρεσ), κόπωςθ  

• Απουςία Raynauds’, ςτοματικϊν ελκϊν, ψωρίαςθσ. 

• Αναφζρει ιπια, παροδικι ερυκρότθτα προςϊπου και κάτω άκρων 

ςχετιηόμενθ με γριπϊδθ ςυνδρομι 1/52 πριν τθν ζναρξθ των 

μυοςκελετικϊν ςυμπτωμάτων 

• Χωρίσ γενικά ςυμπτϊματα 

• Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο 

 

• Αγωγι: NSAIDS, αναλγθτικά 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ : κφ 

• RF: (-), anti-CCP: (-) 

• ANA (-) 

ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΑΛΛΔ ΔΞΔΣΑΔΗ?? 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• ASTO : κ.φ. 

• HΒV (-) 

• HBC (-) 

• Parvo B19 IgM(+) 

                       IgG (+) 

 

Κλινικι βελτίωςθ μετά από 3-4/52, αποδρομι 
κόπωςθσ, ιπιεσ αρκραλγίεσ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

 

• ♀ 49 ετϊν 

• 4/52 ιςτορικό πόνου με αιφνίδια ζναρξθ, οιδιματοσ ςτισ αρκρϊςεισ 
(άκρα χείρα καρποί, γόνατα), πρωϊνι δυςκαμψία (> 2 ϊρεσ), κόπωςθ  

• Απουςία Raynauds’, ςτοματικϊν ελκϊν, ψωρίαςθσ. 

• Αναφζρει ιπια, παροδικι ερυκρότθτα προςϊπου και κάτω άκρων 
ςχετιηόμενθ με γριπϊδθ ςυνδρομι 1/52 πριν τθν ζναρξθ των 
μυοςκελετικϊν ςυμπτωμάτων 

• Χωρίσ γενικά ςυμπτϊματα 

• Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο 

 

• Αγωγι: NSAIDS, αναλγθτικά 



 ΙΟΓΕΝΗ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• υχνι – χωρίσ να είναι πάντα δυνατι θ ταυτοποίθςθ 
του πακογόνου 

• Αρκρίτιδα - Αρκραλγίεσ 
• Αυτοπεριοριηόμενθ  
• Parvo B19 
• ΗΒV 
• HBC 
• HIV 
• Ιλαρά 
• φνδρομα μετά από εμβολιαςμό 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• ♀ 49 ετϊν 

• 3/12 ιςτορικό πόνου, οιδιματοσ ςτισ αρκρϊςεισ (άκρα χείρα καρποί, 

γόνατα), πρωϊνι δυςκαμψία (> 2 ϊρεσ), κόπωςθ  

• Απουςία Raynauds’, ςτοματικϊν ελκϊν, φωτοευαιςκθςίασ 

• Χωρίσ γενικά ςυμπτϊματα 

• Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο 

 

• Αγωγι: NSAIDS, αναλγθτικά 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ : κφ 

• RF: 67 (<20) IU, anti-CCP: 120 

• ANA (-) 

ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ : κφ 

• RF: (-), anti-CCP: (-) 

• ANA (-) 

ΦΧΡΗΑΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ : 
διαβρϊςεισ - εκφυλιςτικζσ 
αλλοιϊςεισ 

• RF:  40 (<20) IU, anti-CCP:  (-)          
ANA (-) 

ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΟΣΔΟΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• ♀ 49 ετϊν 

• 3/12 Ιςτορικό πόνου, οιδιματοσ ςτισ μικρζσ αρκρϊςεισ των χεριϊν, 

πρωϊνι δυςκαμψία (> 2 ϊρεσ), κόπωςθ  

• Φωτοευαιςκθςία, Raynauds, sicca symptoms 

• Χωρίσ γενικά ςυμπτϊματα 

• Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο 

 

• Αγωγι: NSAIDS, αναλγθτικά 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ : κφ 

• RF: 67 (<20) IU, anti-CCP: (-) 

• ANA 1/640 

ΝΟΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: φυςιολογικι 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• Αιματολογικόσ/Βιοχθμικόσ 
ζλεγχοσ: κφ 

• RF: 30 (<20) IU, anti-CCP: (-) 

• ANA 1/320 

ΑΡΚΟΔΗΓΧΖ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 
 

• ♀ 49 ετϊν 

• 3/12 Ιςτορικό πόνου, οιδιματοσ ςτισ αρκρϊςεισ (άκρα χείρα, καρποί), 

πρωϊνι δυςκαμψία (> 1-2 ϊρεσ), κόπωςθ  

• Πόρφυρικό εξάνκθμα άκρων, αιμωδίεσ, Raynauds, sicca symptoms 

• Κακουχία, απϊλεια βάρουσ 

• Ατομικό ιςτορικό: ελεφκερο 

 

• Αγωγι: NSAIDS, αναλγθτικά 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 

• Κλινικι εξζταςθ: πορφυρικό 
εξάνκθμα, ιςχαιμία άκρων 

• Ht: 36% 

• ESR: 45mm/h 

• CRP: 10.5 (< 5)mg/dl 

• ↑WBC, ↑ PLT 

• RF: 1857 (<20) IU, anti-CCP: (-) 

• ANA (-) 

ΚΡΤΟΦΑΗΡΗΝΑΗΜΗΑ   

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΑΓΓΔΗΨΣΗΓΑ 



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 
Οξεία ζναρξθ 

• θπτικι (20% πολυαρκρικι προςβολι) 

• Ιογενισ αρκρίτιδα 

• Κρυςταλλογενισ αρκρίτιδα 

Χρόνια - ςταδιακι ζναρξθ 

• Φλεγμονϊδεισ αρκρίτιδεσ 

• Νόςοι ςυνδετικοφ ιςτοφ 

• υςτθματικά νοςιματα (αγγειίτιδεσ, ςαρκοείδωςθ, Ν. Still, Bechet) 

• Παρανεοπλαςματικά ςφνδρομα 

• Oςτεοαρκρίτιδα 

Μεταναςτευτικι αρκρίτιδα 

• Ρευματικόσ πυρετόσ 

• Γονοκοκκικι αρκρίτιδα 

• Iογενισ 

• αρκοείδωςθ 

• Νόςοσ Whipple, Νόςοσ Lyme 

 

 

 

 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 
• ♂ 49 ετϊν: διάχυτα οςτικά άλγθ με πολυαρκρικι 

προςβολι (ΜΚΦΦ, γόνατα, καρποί, ποδοκνθμικζσ) από 7 
ετϊν 

• Αρκροςκόπθςθ γόνατοσ (ΔΕ) – Βιοψία: εκφφλιςθ 
αρκρικοφ χόνδρου  

• Οροαρνθτικι ΡΑ  

• SLZ, HCQ (διακοπι λόγω αναποτελεςματικότθτασ) 

• Κόπωςθ 

• Αφξθςθ βάρουσ τα τελευταία χρόνια 



ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

• Δςπήμαηα εκθςλιζηικήρ 
απθπίηιδαρ 

• Ήσορ ηπιγμού ζηα γόναηα 

• Μεηπίος βαθμού ζςλλογή 
ζηο δεξιό γόναηο με ήπια 
διόγκυζη 

• Οζηική διόγκυζη, 
εςαιζθηζία 2ηρ ΜΣΦΦ 
άμθυ 

• Herberden nodules  



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• Γενικι αίματοσ: κφ 

• Ηπατικι, νεφρικι λειτουργία: 
κφ 

• Ουρικό οξφ: κφ 

• Aςβζςτιο 9.5 (8.4-10.2) 

• Φϊςφοροσ: 5.3 (2.7-4.5)  

• CK: 327-804 (0-170) 

• ESR: 25-75 

• CPR : 3-10 (<5) 

• RF (-), ANA (-), anti-CCP (-) 

• Εξζταςθ αρκρικοφ υγροφ: λίγα 
κφτταρα 



Υονδπαζβέζηυζη - Απθπίηιδα πποκαλούμενη από κπςζηάλλοςρ αζβεζηίος (CPPD) 

Οζηεοαπθπίηιδα   





ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

• TSH : normal 

• PTH : normal 

• ίδθροσ, TIBC, φερριτίνθ: 
normal 

• Growth Hormone: 15μg/L 
(<10) 

• Somatomedin–C (IGF-1): 620 
(71-290) 

• Prolactin, FSH, LH: all normal 

 

 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

υμμετρικι 

ΡΑ, Ψωριαςικι, Ιογενείσ, Νόςοι ςυνδετικοφ ιςτοφ, Αγγειίτιδεσ, 
αιμοχρωμάτωςθ, Ν. Still 

Αςφμμετρθ 

• πονδυλαρκρίτιδεσ, κρυςταλλογενισ, ςθπτικι  

Κάτω άκρα 

• –πονδυλαρκρίτιδεσ, αρκοείδωςθ 

Σελικζσ φάλαγγεσ 

• –Ψωριαςικι, οςτεοαρκρίτιδα 

Αξονικόσ ςκελετόσ 

• Εκφυλιςτικζσ/φλεγμονϊδεισ ςπονδυλαρκρίτιδεσ ,DISH  

 



ΔΙΑΦΟΡΕ Ο.Α – Ρ.Α. 



ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

• Δερματικά οηίδια 

• Οηϊδεσ ερφκθμα 

• Ζλκθ ςτόματοσ και 

γεννθτικϊν οργάνων 

• Δακτυλίτιδα 

• Ιριδοκυκλίτιδα 

 



ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

Δξανθήμαηα 

Κηλιδοβλαηιδώδερ 

εξάνθημα 

κληποδακηςλία 

Raynaud’s 

Φυπίαζη 

Γςποειδήρ βαλανίηιδα 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΕΤΡΗΑΜΑΣΑ 

Μθ ειδικά 

 
 

ESR, CRP 

 

 

Anemia 

 

 

Thrombocytosis 



ΕΙΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

autoantibody against  
Fc fragment of IgG 

REUMATOID 

FACTORS 

 
 
RΑ ~ 75-85%  
RF (+) 50%  1st 6/12 
            85%  2 years 
 
 
Αυτοάνοςεσ πακιςεισ 
αρκοείδωςθ 
Χρόνιεσ λοιμϊξεισ (ΣΒ, 
λζπρα) 
Ηπατικι νόςοσ 
Πνευμονικι νόςοσ 
Καρκίνοι 
Μεγάλθ θλικία 



ΕΙΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Anti-CCP antibodies 
Παρόμοια ευαιςκθςία (60-70%) με RF για τθ 

διάγνωςθ τθσ ΡΑ  

Μεγάλθ ειδικότθτα > 97% 

 Κακοί προγνωςτικοί δείκτεσ (επικετικοί νόςοσ - 
διαβρϊςεισ) 

Θετικά αντιςϊματα πριν τθν ζναρξθ τθσ νόςου  

 

Δ/Δ με άλλες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΜΕ RF 

• Νόςοι ςυνδετικοφ ιςτοφ (ΕΛ, Sjorgen, κλθρόδερμα, 
Κρυοςφαιριναιμία) 

• Πολυαρκρικι προςβολι μικρϊν αρκρϊςεων με ςυμμετρικι 
κατανομι ςε CCPD (pseudo-RA type) 

• Αρκρίτιδα μικρϊν αρκρϊςεων ςε οικογενείσ υπερλιπιδαιμίεσ  

• Αιμοχρωμάτωςθ, Ν. Wilson 

• ΗΒV, HCV, HIV 

• Τποξεία βακτθριακι ενδοκαρδίτιδα 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΡΕΣΟ 

• θπτικι (ανοςοκαταςταλμζνουσ αςκενείσ) 

• Γονοκοκκικι αρκρίτιδα 

• Νόςοσ Still 

• υςτθματικό νόςθμα (ΕΛ, αγγειίτιδεσ) 

• Κρυςταλλογενείσ αρκρίτιδεσ – οξεία φάςθ 

• Αντιδραςτικι αρκρίτιδα – οξεία φάςθ 

• Ρευματικόσ πυρετόσ 



ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ (ΑΡΘΡΑΛΓΙΕ) ΚΑΙ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

•♀ 25-40 ετϊν (χρόνια πολυαρκρίτιδα) 
 φνδρομα υπερελαςτικότθτασ  

 φνδρομα διάχυτου πόνου - ινομυαλγία 

 Ρευματοειδισ αρκρίτιδα 

 Νόςοι ςυνδετικοφ ιςτοφ 

 

•♂ 25-40 ετϊν 
Αντιδραςτικι αρκρίτιδα 
Γονοκοκκικι αρκρίτιδα 
 Οροαρνθτικζσ ςπονδυλοαρκρίτιδεσ 
Αιμοχρωμάτωςθ 
 



• ♂&♀ > 50-55 ετϊν 
• Οςτεοαρκρίτιδα 

• Ρευματοειδισ αρκρίτιδα 

• Κρυςταλλογενείσ αρκρίτιδεσ 

• Ρευματικι πολυμυαλγία 

• Νεοπλαςματικι αρκρίτιδα 

ΠΟΛΤΑΡΘΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ 



 

•ΕΤΧΑΡΙΣΩ 


