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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα (REA) είλαη κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ
νξναξλεηηθώλ ζπνλδπιναξζξνπαζεηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θιαζηθή ηξηάδα ηεο
αξζξίηηδαο, ηεο νπξεζξίηηδαο θαη ηεο επηπεθπθίηηδαο. Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη ζε 1/30.000. Η
λόζνο είλαη πην θνηλή ζηνπο άλδξεο θαη ζπρλόηεξε ζηνπο ιεπθνύο. Η ειηθία έλαξμεο πνηθίιεη
επξέσο, αιιά ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα κεηαμύ ησλ 15 θαη 35 εηώλ. Η αληηδξαζηηθή
αξζξίηηδα είλαη ζπάληα ζηα παηδηά. Η λόζνο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο εληόο 1-3 εβδνκάδσλ κεηά
από κηα ινίκσμε ηνπ νπξνγελλεηηθνύ ή ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο. Τα ζπκπηώκαηα ηεο
ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ (πνιπνπξία θαη δπζνπξία) απνηεινύλ ζπρλά ηελ πξώηε εθδήισζε
ηεο λόζνπ. Η πξνζηαηίηηδα ζηνπο άλδξεο θαη ε ηξαρειίηηδα, ζαιπηγγίηηδα ή / θαη αηδνηνθνιπίηηδα
ζηηο γπλαίθεο είλαη ζπρλά επξήκαηα. Η αξζξίηηδα, ε νπνία εθδειώλεηαη κε πόλν, νίδεκα θαη
επαηζζεζία ησλ κεγάισλ αξζξώζεσλ, γίλεηαη εκθαλήο αξθεηέο εβδνκάδεο ή κήλεο κεηά ηηο
αξρηθέο εθδειώζεηο.Σπλήζσο πξνζβάιιεηαη κία άξζξσζε (ε θαηά γόλπ) ή κεξηθέο κεγάιεο
αξζξώζεηο (γόλαηα, πνδνθλεκηθέο ή θαιαγγνθαιαγγηθέο). Οη ηέλνληεο θαη νη ζύλδεζκνη πνπ
γεηηληάδνπλ ζηηο αξζξώζεηο κπνξεί λα θιεγκαίλνπλ, ηδηαίηεξα ν Αρίιιεηνο ηέλνληαο θαη νη
αξζξώζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ
επηπεθπθίηηδα κε εξύζεκα, αίζζεκα θαύζνπ, δαθξύξξνηα θαη θσηνθνβία. Η ηξηδίηηδα θαη ε
ξαγνεηδίηηδα είλαη ιηγόηεξν ζπρλέο. Επηπξόζζεηα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ απνθνιηδσηηθά
εμαλζήκαηα ζηα άλσ ή θάησ άθξα, κεηαβνιέο ησλ λπρηώλ, δηάξξνηα, βαιαλίηηδα, ππξεηό,
απώιεηα βάξνπο, θαη ζηνκαηηθά έιθε. Σηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο, ηα ζπκπηώκαηα δηαξθνύλ
1-6 κήλεο. Η αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα ζπλήζσο πξνθαιείηαη από Gram-αξλεηηθά κηθξόβηα
(Χιακύδηα, Σηγθέια, Σαικνλέιια θαη Γεξζίληα).Η γελεηηθή ηδηνζπζηαζία (πνιινί αζζελείο είλαη
HLA-B27-ζεηηθνί) ζπκβάιιεη ζηελ παζνγέλεηα ηεο λόζνπ. Ωζηόζν, ν αθξηβήο κεραληζκόο κε ηνλ
νπνίν ηα άηνκα κε HLA-B27 ζεηηθά έρνπλ απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ εθδήισζε ηεο
αληηδξαζηηθήο αξζξίηηδαο δελ έρεη θαζνξηζηεί. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο
θιηληθήο ηξηάδαο θαη ζε εμεηάζεηο αίκαηνο πνπ απνθαιύπηνπλ ζεηηθό HLA-B27 (πεξίπνπ 75%
ησλ αζζελώλ είλαη HLA-B27-ζεηηθνί). Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο
κνξθέο ζπνλδπιναξζξνπαζεηώλ (αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα, ςσξηαζηαθή αξζξίηηδα,
θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπνλδπιναξζξνπάζεηεο, λεαληθή ηδηνπαζήο
ζπνλδπιναξζξίηηδα θαη κε θαζνξηζκέλε ζπνλδπιναξζξνπάζεηα.Η ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηελ
εμάιεηςε ηεο ππνθείκελεο ινίκσμεο (αληηβηνηηθά) θαη ζηε κείσζε ηνπ άιγνπο ησλ αξζξώζεσλ
θαη ηεο θιεγκνλήο (αλαιγεηηθά, ζηεξνεηδή θαη αλνζνθαηαζηαιηηθά, θαζώο θαη αλάπαπζε θαη
εηδηθέο αζθήζεηο). Η πξόγλσζε πνηθίιεη. Τα δύν ηξίηα ησλ αζζελώλ κεηά από νμεία αληηδξαζηηθή
αξζξίηηδα αλαπηύζζνπλ παξαηεηακέλε ελόριεζε ζηηο αξζξώζεηο, άιγνο ζηελ θαηώηεξε κνίξα
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή ελζεζνπάζεηα. Σνβαξέο όςηκεο επηπινθέο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ
έσο θαη ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ωζηόζν, ε πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ έρνπλ θπζηνινγηθό
πξνζδόθηκν επηβίσζεο θαη ζρεδόλ θαλνληθό ηξόπν δσήο.
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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.
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