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:: Ρεσματικός Πσρετός 
 

Αξηζκόο Orphanet: 3099 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο ξεπκαηηθόο ππξεηόο (RF) είλαη κηα πνιπζπζηεκαηηθή θιεγκνλώδεο λόζνο πνπ εκθαλίδεηαη 

κεηά από ινίκσμε, σο κε ππώδεο επαθόινπζν ηεο ππνγόλνπ ζηξεπηνθνθθηθήο θαξπγγίηηδαο 

(νκάδαο Α ζηξεπηόθνθθνο [GAS]),  γηα ηελ νπνία δελ έρεη ιεθζεί ζεξαπεία θαη εκθαλίδεηαη 

θπξίσο ζε άηνκα ειηθίαο 5 έσο 15 εηώλ. Τα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα είλαη ε εκθάληζε ηνπ 

ππξεηνύ, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα θαη ε θαξδίηηδα. Η ζπρλόηεηα ηνπ RF ζε βηνκεραληθέο 

ρώξεο, ιόγσ ζπνξαδηθώλ εμάξζεσλ, είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξε από ην 1/20.000 άηνκα. Σηνλ 

αλαπηπζζόκελν θόζκν, ε εηήζηα επίπησζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 θνξέο πςειόηεξε κε θάπνηεο 

αλαθνξέο > 1/200 άηνκα ζε επηιεγκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, όπσο νη Αβνξίγηλεο ηεο 

Απζηξαιίαο. Ο RF παξακέλεη κηα ζεκαληηθή αηηία ηεο επίθηεηεο θαξδηαθήο λνζεξόηεηαο θαη 

ζλεζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ αηόκσλ θάησ ησλ 50 εηώλ. Αξρηθά ν RF ζπλήζσο εκθαλίδεηαη κεηαμύ 

ησλ 5 θαη 15 εηώλ θαη πξνζβάιεη ηελ θαξδηά, ηηο  κεγάιεο αξζξώζεηο θαη ην δέξκα θαη απνηειεί 

έλα όςηκν επαθόινπζν ηεο GAS θαξπγγίηηδαο, γηα ηελ νπνία δελ έρεη ιεθζεί ζεξαπεία. Τα θύξηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα (46-66% ησλ 

πεξηπηώζεσλ), ζπλεζέζηεξα ζην γόλαην, ηνλ αζηξάγαιν, ηνλ αγθώλα θαη ηνλ θαξπό, ηελ 

θαξδίηηδα (53-68% ησλ θιηληθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ'' ππνθιηληθώλ'' ερνθαξδηνγξαθηθώλ 

δηαγλώζεσλ), ε νπνία απνηειεί κηα ηππηθή θιεγκνλή κεκνλσκέλα ηεο κηηξνεηδνύο (90%) ή ηεο 

ανξηηθήο βαιβίδαο (10%), αιιά έρεη αλαθεξζεί θαη  νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο όισλ ησλ 4 

βαιβίδσλ, ηε  ρνξεία ηνπ Sydenham (8-15%), ην κεηαλαζηεπηηθό εξύζεκα (1-11%) θαη ηα 

ππνδόξηα νδίδηα ζηηο επηθάλεηεο ησλ θακπηήξσλ (1-8%). Τα ειάζζνλα θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ππξεηό (35-75% ησλ πεξηπηώζεσλ), ηηο αξζξαιγίεο (35-56%), ηνλ πξώηνπ βαζκνύ 

θαξδηαθό απνθιεηζκό (παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο PR) (20-29%) θαη ηα απμεκέλα επίπεδα 

δεηθηώλ θιεγκνλήο (53 - 91%). Γελ ππάξρεη πάληα κηα πξνεγνύκελε θιηληθά έθδειε ινίκσμε 

GAS. Υπάξρνπλ πξνηεηλόκελεο ζπζρεηίζεηο κε νξηζκέλνπο ηύπνπο HLA (ζπρλόηεξα HLA-DR7), 

αιιά έρνπλ ελνρνπνηεζεί πνιινί ηύπνη θαη δελ είλαη πάληα ζηαζεξνί κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

πιεζπζκώλ. Η αλνζνινγηθή δηαζηαπξνύκελε αληηδξαζηηθόηεηα πηζηεύεηαη όηη ζπκβαίλεη κέζσ 

κνξηαθνύ κηκεηηζκνύ θαη έρεη απνδνζεί ζηηο Μ-πξσηεΐλεο  ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ GAS. 

Ο παξάγνληαο λέθξσζεο ησλ όγθσλ α θαη ε ιεθηίλε πξόζδεζεο καλλόδεο, κπνξνύλ επίζεο λα 

ππεξεθθξάδνληαη ζηα άηνκα κε απμεκέλε επαηζζεζία ζηνλ RF. Τα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα ηνπ 

Jones  απαηηνύλ ηελ παξνπζία δύν κείδνλσλ ή ελόο κείδνλνο θαη δύν ειάζζνλσλ  θξηηεξίσλ, 

θαζώο θαη απόδεημε ηεο πξνεγεζείζαο  κόιπλζεο κε GAS. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν ηεο αληηζηξεπηνιπζίλεο O (ASO), ηελ ηαρύηεηα θαζίδεζεο εξπζξώλ 

(ΤΚΔ) ή ηελ C αληηδξώζα πξσηεΐλε (CRP), ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα γηα ηελ αλίρλεπζε 

πξώηνπ βαζκνύ θαξδηαθνύ απνθιεηζκνύ θαη ππεξερνθαξδηνγξάθεκα γηα ηε δηάγλσζε 

θιεγκνλήο ησλ βαιβίδσλ.Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιιεο αηηίεο εκπύξεηεο 

πνιπαξζξίηηδαο ζε παηδηά: λεαληθή ηδηνπαζήο αξζξίηηδα, λόζνο ηνπ Lyme, κηθηή λόζνο ηνπ 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα, δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ζπζηεκαηηθόο 

εξπζεκαηώδεο ιύθνο (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο) θαη ζεπηηθή αξζξίηηδα. Η ζεξαπεία ηεο RF 
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πεξηιακβάλεη: 1) ηε ζεξαπεία ηεο θαξπγγίηηδαο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ GAS, κε πεληθηιιίλε σο 

ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο, 2) αληη-θιεγκνλώδε ζεξαπεία, ζπλήζσο αζπηξίλε ζηελ νμεία θάζε, 

αλ θαη ε ρξήζε ησλ  θνξηηθνζηεξνεηδώλ έρεη πξνηαζεί κεξηθέο θνξέο, εηδηθά ζηε ζνβαξή 

θαξδίηηδα θαη 3) αληηβηνηηθή πξνθύιαμε γηα λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε ηνπ RF, ζπλήζσο κε 

βελδαζηληθή πεληθηιιίλε θάζε 3 έσο 4 εβδνκάδεο. Η πξόγλσζε είλαη γεληθά θαιή κεηά ην αξρηθό 

επεηζόδην ηνπ RF θαη όια ηα ζπκπηώκαηα ζπλήζσο ππνρσξνύλ πιήξσο κε εμαίξεζε ηελ βιάβε 

ηεο θαξδηαθήο βαιβίδαο, ε νπνία κπνξεί λα εμειηρζεί κε ηνλ ρξόλν, εηδηθά ζηα επόκελα 

επεηζόδηα ηνπ RF θαη απαηηνύλ ρξόληα ηαηξηθή αγσγή γηα ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη 

ελδερνκέλσο  ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


