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• ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

 

• ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ 





Σκληρόδερμα 

Μείζον κριτήριο 

 

Σκλήρυνση του δέρματος των 

χειρών 

Ελάσσονα κριτήρια 

 

Σκληροδακτυλία (εντοπισμένη 

στα δάκτυλα) 

 

Ουλές- απώλεια γεωγραφίας 

ραγών δακτύλων 

 

Ίνωση αμφότερων των 

πνευμόνων 

 

– διάχυτη δερματική σκλήρυνση (diffuse cutaneous Systemic 
Sclerosis- dcSSc) : 

  35% των ασθενών.  

 Σκλήρυνση εγγύτερα των δακτύλων των χειρών (μετακάρπια, 
καρποί και αγκώνες) και προσβολή κορμού και προσώπου,  

 συχνότερη πνευμονική προσβολή  (ίνωση) και χειρότερη 
πρόγνωση 

– περιορισμένη δερματική σκλήρυνση (limited cutaneous 
Systemic Sclerosis- lcSSc): 

  55% των ασθενών.  

 Προσβάλλονται τα άπω άκρα,  

 πνευμονική ίνωση σπανιότερα και οψιμότερα,  

 Σχετίζεται με πνευμονική υπέρταση και το σύνδρομο CREST 
(calcinosis, raynaud, esοphageal dysmotility, sclerodactyly, 
telangiectasia) και έχει 5-ετή επιβίωση >80%  

– συστηματική σκλήρυνση χωρίς σκληρόδερμα (Systemic 
Sclerosis sine scleroderma-SScss):  

 10% των ασθενών.  

  Δεν συνοδεύεται από δερματικές αλλοιώσεις 

 Προσβολή έσω οργάνων (πνεύμονες. καρδιά, ΓΕΣ, νεφροί). 
θετικός ανοσολογικός έλεγχος.  

 Επιβίωση της lcSSc. 

 



Συστηματική σκληροδερμία 

• ΑΝΑ (+): 90-100 % 

 

• Anti-Scl 70 (έναντι 
τοποϊσομεράσης Ι):  
θετικά στο 25-40%  

 

    Ειδικότητα :  99,5% 

 

 Διάχυτο σκληρόδερμα 

 

    Σχετίζονται με την 
εμφάνιση πνευμονικής 
ίνωσης 

    Chest. 1999 Sep;116(3):715-20 

      

• Αντικεντρομεριδιακά 
αντισώματα (ACA): 

 

• (+) στο 57% ασθενών με 
περιορισμένο σκληρόδερμα 

 

• Ειδικότητα: 95 % για 
σκληροδερμία 

 

• Σχετίζονται με την εμφάνιση 
πνευμονικής υπέρτασης 

 

•  (+) σπάνια σε ΣΕΛ και 
φαινόμενο Raynaud 

Arthritis Rheum 2003 Jun 15;49(3):399-412. 



Συστηματική σκληροδερμία 

• Η απουσία ACA  ή anti-scl 70 δεν αποκλείει το σκληρόδερμα 

• Λόγω της συσχέτισης με διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, η παρουσία 
ACA συνοδεύεται από απουσία anti-scl 70  και αντιστρόφως 

• Anti-TH/TO:  Πρωτεϊνικό σύμπλεγμα RNAάσης 

   (+) σε 10-15% σκληροδέρματος 

    Σχετίζονται με περιορισμένο σκληρόδερμα (>90%) 

    Σχετίζονται με πνευμονική ίνωση (48%) 

 

• anti-RNΑ  polymerase I,III:  

    20% των ασθενών  

    Ειδικότητα  > 95% 

    Η ΙΙΙ  σχετίζεται με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια («νεφρική κρίση» ). 

 

• anti-U3RNP: 

    < 5% των ασθενών, διάχυτο σκληρόδερμα, κακή πρόγνωση.   

 





ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

• Δύσπνοια  55% 

• Ξηρός, μη παραγωγικός βήχας 

• Αιμόπτυση πολύ σπάνια (ΠΡΟΣΟΧΗ-Ca) 

• Λεπτοί τρίζοντες Velcro 

• Σχεδόν ποτέ πληκτροδακτυλία 

• 2παθής πνευμονική υπέρταση και πνευμονική 
καρδία σε τελικό στάδιο 

• Πνευμονική προσβολή μπορεί να είναι η πρώτη 
εκδήλωση σκληροδέρματος 

• Σε νεκροτομικό υλικό, πνευμονική προσβολή στο 
80%, προσβολή πνευμονικών αγγείων στο 30% 

• Ενίοτε, εικόνα DAD 



ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

• Παθολογική α/α σε 25-67% ασθενών 

• ΥΤ: Περιφερική, υποϋπεζωκοτική προσβολή, 
στα κατώτερα τμήματα, επεκτείνεται 
κεντρικότερα και στα άνω τμήματα 

• «Θαμβή ύαλος» ή ινωτικό δικτυωτό πρότυπο 

• «Μελικηρύθρα» έως το 1/3 ασθενών, 
συνήθως περιορισμένης έκτασης 

• Διάταση οισοφάγου 

• Άριστη συσχέτιση έκτασης νόσου σε ΥΤ και 
DLCO 

• «Μελικηρύθρα» σε ΥΤ- Αυξημένα 
ουδετερόφιλα στο BAL 





Figure 56-8 HRCT of the chest of a patient with 

systemic sclerosis showing extensive interstitial 

fibrosis with traction bronchiectasis and ectatic 

(dilated) esophagus.  



NSIP: το συχνότερο ιστολογικό πρότυπο στη 

διάχυτη πνευμονική νόσο στο σκληρόδερμα 

Κυτταρική NSIP Ινωτική NSIP 



UIP στο σκληρόδερμα: Λιγότερο συχνή 



ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
Μειωμένη FVC, 

DLCO, 

Εκτεταμένη 

νόσος στην ΥΤ= 

Χειρότερη 

πρόγνωση 

Πνευμονική 

νόσος: συχνότερη 

αιτία θανάτου 

(21%) 

Αυξημένος 

κίνδυνος Ca 

πνεύμονα 

 

Περιοριστικό 
σύνδρομο 

Μεμονωμένη 
μείωση της DLCO  
η μόνη εκδήλωση 

Ταχύτερη έκπτωση 
τα 2 πρώτα χρόνια 
της νόσου 

Αύξηση 
κυψελιδοαρτηριακή
ς διαφοράς 
οξυγόνου στην 
άσκηση 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Scleroderma Lung Study: Μείωση της έκπτωσης FVC, 
βελτίωση δερματικών βλαβών, ποιότητας ζωής, 
δύσπνοιας με κυκλοφωσφαμίδη per os 2mg/kg/day με 
πρεδνιζόνη 10 mg/day 

• Ίσως αποτελεσματικότερη η i.v. Κυκλοφωσφαμίδη 
750-1000 mg/m2 κάθε 2-4 εβδομάδες για 6-12 μήνες 

• Προσοχή γενική αίματος, γενική ούρων (αιμορραγική 
κυστίτιδα), ηπατικός έλεγχος 

• Κορτικοειδή σχετίζονται με «νεφρικές κρίσεις» και σε 
χαμηλές δόσεις (επειδή χορηγούνται σε βαρύτερα 
πάσχοντες;) 

• Προφύλαξη για Pneumocystis jirovecii 

• Μεταμόσχευση πνεύμονα 



Συγκεντρική ίνωση των μικρών αρτηριολίων, χωρίς τις «plexiform» αλλοιώσεις που  

παρατηρούνται στην ιδιοπαθή ΠΥ 

Στο περιορισμένο σκληρόδερμα- Θετικά αντικεντρομεριδιακά αντισώματα 

Φυσιολογική α/α θώρακος, ΥΤ θώρακος, BAL 

Μεμονωμένη πτώση της DLCO (πτώση>50%=   πιθανότητα Π.Υ.) 

U/S καρδιάς: Ευαισθησία 47-88% 

Stress echo: Πιο ευαίσθητο σε οριακές περιπτώσεις 

NT-pro BNP: Προβλέπει την εμφάνιση Π.Υ., αντίστροφη σχέση με τη DLCO 

Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός: Gold standard 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 





Αρθρίτιδα άκρων χειρών (μετακαρπιοφαλαγγικών MP ή εγγύς 

φαλαγγοφαλαγγικών PP) 

Πολυαρθρίτιδα 3 τουλάχιστον περιοχών 

Συμμετρική προσβολή αρθρώσεων (κατά περιοχές, απόλυτη 

συμμετρία μη απαραίτητη) 

Πρωϊνή δυσκαμψία για τουλάχιστον 1 ώρα 

Ρευματοειδής παράγων ορού 

Υποδόριοι ρευματικοί όζοι 

Ακτινολογικές αλλοιώσεις χειρών 

Κριτήρια διάγνωσης Ρ.Α. 

Επιπολασμός: 0,5-2% του πληθυσμού,  

Άνδρες/γυναίκες= ¼ 

Θνητότητα 2πλάσια σε ασθενείς με Ρ.Α. 

HLA-DRB1 αλλήλιο 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ρ.Α 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 

• Συχνότερη σε άνδρες 3/1 

• Σχετίζεται με: υψηλά επίπεδα RF, ρευματικά οζίδια, κάπνισμα, 
ενεργό νόσο από τις αρθρώσεις  

• Κλινική εικόνα παρόμοια με ΙΠΙ (+πληκτροδακτυλία) 

• Ήπια προσβολή (έως και 60% σε ανοικτή βιοψία) 

• 40% ασθενών με Ρ.Α. έχουν μειωμένη DLCO 

• DLCO<55%          ισχυρή πιθανότητα επιδείνωσης 

• 1-5% στην α/α θώρακος, 19% σε ΥΤ 

• Έκταση νόσου στην ΥΤ σχετίζεται με τη λειτουργική διαταραχή 

• Περιοριστικό πρότυπο στο λειτουργικό έλεγχο 

• Πρώιμη λεμφοκυτταρική διήθηση και παρουσία περιβρογχιολικών 
θυλακίων 

• Ίνωση με μελικηρύθρα σε τελικά στάδια 

• Άγνωστη η ακριβής παθολογοανατομική εικόνα: NSIP εξίσου με UIP 

• UIP: Πρόγνωση λίγο καλύτερη ή ίδια με ΙΠΙ, NSIP καλύτερη 
πρόγνωση 





ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

• Συχνότερη στη Ρ.Α (και στην πολυμυοσίτιδα) 

• Περιοριστικό σύνδρομο 

• Πολυεστιακές πυκνώσεις που 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία με κορτικοειδή 

• Κλινική και ακτινολογική εικόνα παρόμοια με 
COP 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ 

• Καταστροφή των βρογχιολίων και απόφραξη του αυλού από 
κοκκιώδη ιστό  

• HLA B40, HLA DR1 

• Άλλοτε βραδέως εξελισσόμενη, άλλοτε οξεία επιδείνωση 

• Συσχέτιση με 2παθές σύνδρομο Sjogren στα πλαίσια Ρ.Α 

• Συσχέτιση με τη χορήγηση πενικιλλαμίνης (ίσως αποκαλύπτει την 
προδιάθεση για αποφρακτική βρογχιολίτιδα 

• Αποφρακτικό σύνδρομο στο λειτουργικό έλεγχο 

• ΥΤ σε εισπνοή-εκπνοή 



ΘΥΛΑΚΙΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ 

• Εξωτερική πίεση και απόφραξη των βρογχιολίων από υπερπλαστικά 
λεμφικά θυλάκια 

• Συνήθως τυχαίο εύρημα σε βιοψία 

• Ακτινολογική εικόνα διάχυτης πνευμονικής νόσου 

• Αποφρακτικό ή περιοριστικό σύνδρομο 

• ΥΤ: Κεντρολοβιδιακά ή περιβρογχικά οζίδια με «θαμβή ύαλο» σε 
βρογχοκεντρική κατανομή 

• Ανταποκρίνεται στα κορτικοειδή (αντίθετα με την αποφρακτική 
βρογχιολίτιδα) 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ 

ΟΖΙΔΙΑ 
• Μονήρη ή πολλαπλά 

• 1% α/α θώρακος σε Ρ.Α. 

• Ρευματικά οζίδια στο σώμα 

• Ασυμπτωματικά 

• Μονήρη μιμούνται Ca 

• Ενίοτε κοιλοποίηση με 
αιμόπτυση 

• Σύνδρομο Caplan: Οζίδια + 
πνευμονοκονίωση (αντίδραση 
υπερευαισθησίας;) 



Προσβολή κρικοαρυταινοειδών 

χόνδρων 

• 50-75% με ΥΤ και 
λαρυγγοσκόπηση 

• Αλλαγή χροιάς φωνής, 
βράγχος φωνής, εισρόφηση, 
αίσθηση ξένου σώματος 

• Οξεία εικόνα με stridor 

• Δύσκολη διασωλήνωση 
(μικρότεροι τραχειοσωλήνες, 
διασωλήνωση με 
βρογχοσκόπιο) 

• Αστάθεια ΑΜΣΣ (άτλας-
άξονας) 



Υπεζωκοτική συλλογή 

• Η συχνότερη προσβολή του αναπνευστικού,  

• έπεται των εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις  

• συχνότερα σε άνδρες 

• Συμπτωματική μόνο στο 5% (θωρακαλγία 20%, 
δύσπνοια, πυρετός), ασυμπτωματική στο 35%  

• Λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα με χαμηλή Glu και pH 

• RF υγρού δεν βοηθά 

• Διάγνωση με ανεύρεση «κυττάρων Ρ.Α.» (μπορεί 
και σε ΤΒC, Ca) 

• Έως 50% εμμένουσα συλλογή 

•  Βιοψία (+πλευροσκόπηση) επί υποψίας ΤΒC, Ca 

• ΜΣΑΦ- Επί ανθεκτικών κορτικοειδή  

• Εμπύημα 

• Πνευμοθώρακας 





ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ Ρ.Α. 

• Άλατα χρυσού: 

   Πνευμονίτιδα με οξεία έναρξη βήχα, πυρετού, δύσπνοιας, εντός 6μήνου από 
έναρξη θεραπείας.  

   NSIP, OP, ηωσινοφιλική πνευμονία. Διακοπή αγωγής, κορτικοειδή 

• D-πενικιλλαμίνη:  

 Αποφρακτική βρογχιολίτιδα, κυψελιδική αιμορραγία, πνευμονική ίνωση 

• Μεθοτρεξάτη:  

 Συχνότητα 3-18% 

 Δυνητικά θανατηφόρα πνευμονίτιδα (15-25%) 

 Βήχας, δύσπνοια, πυρετός, τρίζοντες, κυψελιδικά διηθήματα 

 Υποξεία πορεία- 50% εντός 4μήνου από έναρξη μεθοτρεξάτης  

 Λεμφοκυτταρική διήθηση 

 Μη ειδική εικόνα- Να την υποψιαζόμαστε πάντα 

 Άμεση διακοπή-Κορτικοειδή  

 ΜΣΑΦ: 

 Ηωσινοφιλικά διηθήματα, δύσπνοια, πυρετός, βήχας 

 Σουλφασαλαζίνη 

 Οργανούμενη πνευμονία 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ) 





ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ Ρ.Α.- ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 

TNF-a 
• Περιστασιακές αναφορές για 

εμφάνιση ή επιδείνωση ΔΔΠ με 
τη χρήση τους 

• Λοιμώξεις: Πνευμονία Χ2 

• Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων 
για λιστέρια, ασπέργιλλο, 
νοκάρδια 

• ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: Ο TNF-a 
απαραίτητος για το σχηματισμό 
και τη διατήρηση του 
κοκκιώματος 

• Ισονιαζίδη για 9 μήνες σε 
λανθάνουσα ΤΒ (Mantoux > 5 
mm) 

• Στενή παρακολούθηση  





Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 

Επιπολασμός: 12-50 /100000 

Άνδρες/γυναίκες=1/8 

5ετής επιβίωση>90% 

Θνητότητα Χ3 

HLA DR2,DR3, C4A  



ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 

• Συχνότητα 4-70% σε νεκροτομικό υλικό 

• Κλινικά εκδηλώνεται στο 5% 

• Παράγοντες κινδύνου: Ηλικία, anti-RNP 
αντισώματα, μακροχρόνια νόσος 

• Δύσπνοια, βήχας, περιοριστικό σύνδρομο 

• Θαμβή ύαλος ή ίνωση σε ΥΤ 

• Βιοψία για δ/δ από λοίμωξη: UIP, NSIP, 
ενίοτε LIP –περιβρογχιολικά λεμφοειδή 
θυλάκια 

• Κορτικοειδή: μερική ύφεση 



ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ 

• <2% ασθενών με ΣΕΛ 

• Θνητότητα 50%  

• Αμφοτερόπλευρα κυψελιδικά διηθήματα 

• Μπορεί να υποτροπιάσει και να οδηγήσει σε 
ίνωση 

• BAL: αποκλεισμός λοίμωξης, κυψελιδικής 
αιμορραγίας, χειρότερη πρόγνωση αν 
ηωσινοφιλικό ή πολυμορφοπυρηνικό 

• Διάχυτη κυψελιδική καταστροφή (DAD) 

• Κορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά, πλασμαφαίρεση 

• ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 



ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

• Σπάνια, θνητότητα 50% 

• Οξεία δύσπνοια, 
κυψελιδικά διηθήματα, 
πτώση αιματοκρίτη, 
αιμόπτυση (απουσιάζει 
στο 40%) 

• BAL: δ/δ από λοίμωξη 

• Κορτικοειδή, 
ανοσοκατασταλτικά, 
πλασμαφαίρεση, 
αντιβιοτικά εμπειρικά 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

• Π.Υ. 

• 2ετής επιβίωση 50% 

• 4% κλινικά σημαντική, 10% υποκλινικά ευρήματα σε 
U/S καρδιάς 

• Αυξημένη συχνότητα φαινομένου Raynaud 

• Αγγειόσπασμος, αγγειϊτιδα (plexiform lesions) 

• ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

• Πνευμονική εμβολή, χρονία θρομβοεμβολική νόσος 

• 30% σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, 
10% σε λοιπούς ασθενείς με ΣΕΛ 

• Αγγειοδιασταλτικά, αντιπηκτικά, κορτικοειδή, 
ανοσοκατασταλτικά 



ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

• Συχνότερη επιπλοκή από το αναπνευστικό (20% στην έναρξη, 
50% στην πορεία της νόσου) 

• Σπάνια 1η εκδήλωση της νόσου (5%) 

• Συνήθως ασυμπτωματική- Μπορεί υποτροπιάζουσα ή 
εμμένουσα θωρακαλγία 

• Αμφοτερόπλευρες, μικρές 

• Οροαιματηρό υγρό 

• Πολυμορφοπυρηνικό εξίδρωμα 

• Λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα σε χρόνια συλλογή 

• ΑΝΑ στο υγρό χρήσιμα διαγνωστικά (>1/160) 

• «Κύτταρα λύκου»: Μειωμένη ευαισθησία 

• Συχνά περικαρδίτιδα 

• Λοίμωξη, Κ.Α., Ν.Α., Π.Ε.: άλλες πιθανές αιτίες 



Σύνδρομο συρρικνωμένου πνεύμονος 

• Δύσπνοια στην κόπωση, περιοριστικό σύνδρομο, 
σημαντική πτώση DLCO 

• 1% ασθενών με ΣΕΛ 

• Επεισόδια θωρακαλγίας συχνά (65%) 

• Αδυναμία διαφράγματος; 

• Αυτοπεριοριζόμενη, ενίοτε σοβαρή 

• Κορτικοστεροειδή, θεοφυλλίνη, ηλεκτρική 
βηματοδότηση διαφράγματος 

 



ΠΟΛΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ-

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 

Επιπολασμός:2-10/100.000 

Άνδρες/γυναίκες=1/2,5 

Peak: Παιδική ηλικία, 4η-5η δεκαετία 

Συμπτώματα από το αναπνευστικό 

έως και 64% 

1η εκδήλωση από το  

αναπνευστικό: 25% 

Προσβολή αναπνευστικού μπορεί  

να καλύπτεται από τη χρόνια  

κόπωση 



ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

• Σχετίζεται με HLA DRB1*1302DQA1, HLADRB1*0405DQA1 

• Προσβάλλει έως και το 32% ασθενών 

• Χ3-Χ5 σε γυναίκες 

• Μιμείται την ΙΠΙ 

• Δύσπνοια, ξηρός βήχας, ορθόπνοια 

• Μη συσχέτιση με τη βαρύτητα μυϊκής προσβολής 

• Ενίοτε ταχέως εξελισσόμενη 

• Χαμηλά επίπεδα CK= Πιο επιθετική νόσος 

• Anti-Jo1 αντισώματα (έναντι tRNA συνθετάσης) : Ισχυρή συσχέτιση 
με ΔΔΠ, 30% ασθενών  

• Συχνότερα NSIP αλλά και DAD,OP 

• Αυξημένη θνητότητα 

• Κορτικοστεροειδή, μυκοφαινολικό 

• ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ Ca 







ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJÖGREN (SS) 

• Ξηρό σύνδρομο (Sicca syndrome) που 
προσβάλλει τους δακρυϊκούς και σιελογόνους 
αδένες (keratoconjunctivitis sicca) και 
χαρακτηρίζεται από λεμφοκυτταρική διήθηση. 

• 1παθές:γυναίκες>40 έτη 

• 2παθές: επί Ρ.Α., σκληροδέρματος, ΣΕΛ 

• Anti-Ro, anti-La αντισώματα 

• Επιπολασμός: 0,5-3% 

• Πνευμονική προσβολή συχνή: 25% στο 1παθές 

• Λεμφοκυτταρική διήθηση του πνεύμονα (όπως και 
των εκκριτικών αδένων) 



Νόσος των αεραγωγών 

 

• Μείωση των εκκρίσεων του βρογχικού δένδρου με 
ξηρό βήχα (ξηροτραχεία): 25% ασθενών με 1παθές 
Sjogren 

• Λόγω ατροφίας των βλεννογόνων αδένων και 
λεμφοκυτταρικής διήθησης 

• Βρογχίτιδα 

• 40-60% θετική δοκιμασία υπεραντιδραστικότητας 

• Δευτεροπαθείς λοιμώξεις και πνευμονία  

• νόσος μικρών αεραγωγών (βρογχιολίτιδα): 
συνήθως υποκλινική  



ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

• Συχνά ασυμπτωματική 

• Α)Πνευμονική ίνωση: Έως 
10% ασθενών, συνήθως  
fibrotic NSIP 

• Β) Λεμφοκυτταρική διάμεση 
πνευμονία 

• Γ) Ψευδολέμφωμα: Μπορεί να 
υποχωρήσει αυτόματα και 
ανταποκρίνεται στα 
κορτικοειδή 

• Δ) Πνευμονικό λέμφωμα: Χ40 
σε ασθενείς με Sjogren 

• Προσοχή σε 
λεμφαδενοπάθεια 
μεσοθωρακίου και πλευριτική 
συλλογή 

• E) Οργανούμενη πνευμονία 



ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ 

• HLA-B27 

• Άνδρες/γυναίκες=10/1 

• Ίνωση των κορυφών: 2% 

• Κοιλοποίηση, αποικισμός με 
Aspergillus (60%), αιμόπτυση 

• Αυξημένος κίνδυνος 
μετεγχειρητικού 
βρογχοπλευρικού συριγγίου 
και εμπυήματος επί εκτομής 

• Νόσος των μικρών 
αεραγωγών 

• Paraseptal εμφύσημα 

• Πνευμοθώρακας 

 



ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ 

• Κυτταρική φλεγμονή των αγγείων που καταλήγει στην 
καταστροφή τους και σε ιστική νέκρωση 

• Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τον τύπο, το μέγεθος και τον 
αριθμό των αγγείων που προσβάλλονται 

• Ταξινόμηση ανάλογα 

 με το μέγεθος προσβαλλόμενων αγγείων: μεγάλου, μεσαίου, 
μικρού 

  θετικότητα ή μη για αντι-ουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά 
αντισώματα (ANCA)  

• Σπάνιες παθήσεις: 90-260/εκατομμύριο 

• Επιπολασμός Wegener: 24-157/εκατομμύριο 

• Επιπολασμός Churg-Strauss: 7-38/εκατομμύριο 

• Επιπολασμός μικροσκοπικής πολυαγγειϊτιδας: 0-66/ 
εκατομμύριο 







Κλινικά σενάρια που θέτουν την 

υποψία αγγειϊτιδας 

• Ήπια συμπτώματα 
μπορούν να αποτελούν 
στοιχεία αγγεϊτιδας 

• Διαταραχές ανωτέρων 
αεραγωγών: Αφού 
αποκλεισθούν οι 
λοιμώξεις και οι 
αλλεργίες, η χρόνια 
αποφρακτική 
παραρρινοκολπίτιδα, η 
καταστροφή μαλακών 
ιστών ή οστών μπορεί 
να είναι εκδήλωση 
αγγειϊτιδας 



• Απεικονιστικά 
ευρήματα οζιδίων ή 
κοιλοποίησης στον 
πνεύμονα 

 Αποκλεισμός 
πρωτίστως της 
λοίμωξης και της 
κακοήθειας, αλλά μην 
ξεχνάμε τις ANCA (+) 
αγγειϊτιδες 

 Οζίδια: 55-70%  με 
κοκκιωμάτωση 
Wegener 

 Κοιλοποίηση: 35-50% 
με κοκκιωμάτωση 
Wegener 

Κλινικά σενάρια που θέτουν την 

υποψία αγγειϊτιδας 



• Διάχυτη κυψελιδική 
αιμορραγία 

  

 Διάχυτα κυψελιδικά 
διηθήματα, πτώση του 
αιματοκρίτη, αιμόπτυση 
(απούσα στο 1/3) 

 BAL: διαγνωστικό 

 Βιοψία (συνήθως δεν 
απαιτείται):  

 Αιμορραγία από τα 
κυψελιδικά τριχοειδή 
Τριχοειδίτιδα, απλή 
αιμορραγία ή διάχυτη 
κυψελιδική καταστροφή 

Κλινικά σενάρια που θέτουν την 

υποψία αγγειϊτιδας 



         





• Οξεία 
σπειραματονεφρίτιδα: 

 Ενεργό ίζημα ούρων 
(αιματουρία, κύλινδροι 
ερυθρών, 
πρωτεϊνουρία), 
αύξηση ουρίας, 
κρεατινίνης 

 Πνευμονονεφρικό 
σύνδρομο 

 Διάχυτη κυψελιδική 
αιμορραγία + ταχέως 
εξελισσόμενη 
σπειραματονεφρίτιδα   

Κλινικά σενάρια που θέτουν την 

υποψία αγγειϊτιδας 



• Ψηλαφητή πορφύρα 

 Δ/δ: Αλλεργική 
αντίδραση 
(φαρμακευτική), ANCA 
αγγεϊτιδες, 
κρυοσφαιριναιμία, 
αυτοάνοσα ρευματικά, 
λοιμώξεις 

• Πολλαπλή μονονευρίτιδα 

• Πολυσυστηματική 
προσβολή 

Κλινικά σενάρια που θέτουν την 

υποψία αγγειϊτιδας 



ANCA (antineutrophil cytoplasmic        

antibodies) 

• Αντισώματα έναντι αντιγόνων του κυτταροπλάσματος 
των ουδετεροφίλων.  

• Aνίχνευση με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA): 

    -κυτταροπλασματικός φθορισμός (C-ANCA)  

    -περιπυρηνικός φθορισμός (P-ANCA).  

    Eυαίσθητη μέθοδος, υποκειμενική.  

• ELISA περισσότερο ειδική: 

    -Αντισώματα έναντι της πρωτεϊνάσης 3 (anti-PR3).   

     Αντιστοιχούν κατά κανόνα  στα C-ANCA  

    -Αντισώματα  έναντι της μϋελοπεροξειδάσης (anti-
MPO).   

     Αντιστοιχούν  στα P-ANCA.  

 

 





ANCA (antineutrophil cytoplasmic        
antibodies) 

Διαφοροδιάγνωση των αγγειϊτίδων των μικρών 

αγγείων. 



Κοκκιωμάτωση Wegener 

• Θετικά  (C-ANCA/PR3) 80-95%, στο 5-20% ( P- ANCA/ΜΡΟ). 

 

• Η ειδικότητα των ANCA εξαρτάται από την έκταση, τη βαρύτητα,& 
ενεργότητα της νόσου. 

 

• Χωρίς νεφρική συμμετοχή                                 ειδικότητα  75% 

 

• Προσβολή μόνον των παραρρινίων κόλπων    ειδικότητα 7-16% 

 

• Πλήρη ύφεση                                                     ειδικότητα  30%  

 

• Επιτυχής ανοσοκατασταλτική αγωγή αρνητικοποιεί τα ANCA. 

 

• Αναζήτηση των ANCA μόνο επί σαφούς κλινικής υποψίας. 



Μικροσκοπική πολυαγγεϊτιδα 
 
• 50-80%  θετικά  P-ANCA/ΜΡΟ 
 
• Οι υπόλοιποι πιθανόν C-ANCA/PR3 θετικά 
 
 
 Σύνδρομο Churg Strauss 
 
• 40-60%  θετικά  ANCA 
 
 
• Κυρίως  Ρ-ANCA . 

 
• Υψηλή ΙgE 

• Καταστάσεις με (+) ANCA 
• Ενδοκαρδίτιδα, Λοιμώξεις αναπνευστικού (πνευμονία, φυματίωση), Σήψη 
 
• Αμοιβάδωση, Ελονοσία, HIV λοίμωξη 

 
• Φάρμακα (υδραλαζίνη αντιθυρεοειδικά, πενικιλλαμίνη, μινοκυκλίνη, αλλοπουρινόλη κ 

α).  

 
• ΑΝΤΙ-GBM σε σύνδρομο Goodpasture:  

• Έναντι α3 αλύσου κολλαγόνου τύπου IV της βασικής μεμβράνης 

• Ευαισθησία 63-100% (εξαρτάται από μέθοδο) 

• Ειδικότητα 90-100% 
 

 
 



Εργαστηριακός έλεγχος 

• Α/α και ΥΤ συχνά παθολογικές και 
σε απουσία συμπτωμάτων: 
Πυκνώσεις, θαμβή ύαλος, όζοι, 
κοιλότητες, στένωση αεραγωγών 

• Βρογχοσκόπηση: Αποκλεισμός 
λοίμωξης, κακοήθειας, επιβεβαίωση 
ηωσινοφιλίας, αιμορραγίας, 
ανάδειξη στενώσεων αεραγωγών, 
δεν βοηθά η βρογχική ή 
διαβρογχική βιοψία 

• Ανοικτή βιοψία πνεύμονα: Πάντα 
διαγνωστική, συνήθως όχι 
απαραίτητη 

• Βιοψία ανωτέρων αεραγωγών σε 
wegener: Χρήσιμη 

• Βιοψία νεφρού ενδεικτική 
αγγειϊτιδας: Εστιακή τμηματική 
σπειραματονεφρίτιδα χωρίς 
ανοσοσυμπλέγματα 





ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μεθοτρεξάτη ή αζαθειοπρίνη μετά από πλήρη ύφεση με την αρχική θεραπεία 3-6 μήνες 

(ή μετά από 12 μήνες) 

Διάρκεια θεραπείας περίπου 2 έτη 

Προφύλαξη για πνευμοκύστη 

Παρακολούθηση για επιπλοκές: Λοίμωξη, φαρμακευτική αντίδραση 

Υποτροπές: Wegener 40-65%, Churg-Strauss 15-25% 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


