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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Τν ζύλδξνκν Blau (BS) είλαη έλα ζπάλην ζπζηεκαηηθό θιεγκνλώδεο λόζεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από πξώηκεο έλαξμεο θνθθησκαηώδε αξζξίηηδα, ξαγνεηδίηηδα θαη δεξκαηηθνύ εμαλζήκαηνο. Ο
όξνο BS αλαθέξεηαη πιένλ ηόζν ζηελ νηθνγελή όζν θαη ζηελ ζπνξαδηθή (πξώελ πξώηκεο
έλαξμεο ζαξθνείδσζε) κνξθή ηεο ίδηαο αζζέλεηαο. Ο πξνηεηλόκελνο όξνο παηδηαηξηθή
θνθθησκαηώδεο αξζξίηηδα είλαη ζήκεξα ππό ακθηζβήηεζε, δεδνκέλνπ όηη αδπλαηεί λα
εθπξνζσπήζεη ηε ζπζηεκαηηθή θύζε ηεο λόζνπ. Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. Από
ην κεηξών ηεο Γαλίαο, ε εηήζηα επίπησζε ππνινγίδεηαη λα είλαη 1/1.670.000 / έηνο γηα παηδηά
ειηθίαο <5 εηώλ. Τν δεξκαηηθό εμάλζεκα (από κηθξνζθνπηθά θόθθηλα / θαθέ ζηίγκαηα) είλαη
ζπλήζσο ε πξώηε εθδήισζε θαη εκθαλίδεηαη ήδε από ηελ ειηθία ηνπ 1 κελόο ζην πξόζσπν θαη
ζηε ζπλέρεηα εμαπιώλεηαη ζην θνξκό. Οη αζζελείο κπνξεί λα έρνπλ δηαιείπνληα επεηζόδηα
εκθάληζεο ησλ βιαβώλ ηνπ δέξκαηνο πνπ ππνρσξνύλ ρσξίο ζεξαπεία. Οη εθδειώζεηο από ηηο
αξζξώζεηο ζπλήζσο αξρίδνπλ πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 10 κε αλώδπλα νηδήκαηα ζαλ θύζηεο
ζην πίζσ κέξνο ησλ πνδηώλ θαη ησλ θαξπώλ. Σπκκεηξηθή αξζξίηηδα (κε θιεγκνλώδε πκελίηηδα
κε καιαθό αίζζεκα ζηελ πίεζε θαη ηελνληνειπηξίηηδα) από ηνπο θαξπνύο, ηνπο αζηξαγάινπο, ηα
γόλαηα θαη κεξηθέο θνξέο αθνινπζνύλ νη αγθώλεο. Η θακπηνδαθηπιία ιόγσ ππεξηξνθηθήο
ηελνληνειπηξίηηδαο πεξηγξάθεηαη ζπρλά θαζώο ε λόζνο εμειίζζεηαη. Σνβαξή αλαπεξία
ζπλήζσο δελ αλαπηύζζεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 40-50 έηε. Μηα παξαπιαλεηηθή θνθθησκαηώδεο
ηξηδνθπθιίηηδα θαη κηα νπίζζηα ξαγνεηδίηηδα (βι. ηνλ όξν απηό) κπνξεί λα εμειηρζνύλ ζε κηα
ζνβαξή θαηαζηξνθηθή παλξαγνεηδίηηδα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξνθύπηνπλ,
ραξαθηεξηζηηθά νδίδηα ζηελ ίξηδα, εζηηαθέο ζπκθύζεηο, θαηαξξάθηεο, απμεκέλε ελδνθζάικηα
πίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθέο ζπζηάδεο ελαπνζέζεσλ ζηα όξηα ηνπ θεξαηνεηδνύο. Μεηαγελέζηεξεο
εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ θιεγκνλή ηνπ παινεηδνύο ζώκαηνο, ηελ πνιπεζηηαθή
ρνξηνεηδίηηδα, ηελ αγγεηνπάζεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη ην νίδεκα ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ.
Σεκαληηθή απώιεηα ηεο όξαζεο παξαηεξείηαη ζην 20-30% ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αηόκσλ. Τν
θάζκα ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ πεξηιακβάλεη ππξεηό, θαθνήζε ζπζηεκαηηθή θαη πλεπκνληθή
ππέξηαζε, θνθθησκαηώδε αγγεηίηηδα κεγάισλ αγγείσλ θαη θνθθησκαηώδε θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο,
ησλ λεθξώλ θαη ησλ πλεπκόλσλ. Τν ΒS νθείιεηαη ζε κία θιεξνλνκηθή ή εθ λένπ κεηάιιαμε ζην
γνλίδην NOD2 (16q12), ππεύζπλν γηα κεηαβνιέο ζηελ έκθπηε αλνζνινγηθή απάληεζε, ηε
θιεγκνλή θαη ην θπηηαξηθό ζάλαην. Από κειέηεο δηακόιπλζεο, έρεη πξνηαζεί όηη κεηαιιάμεηο ζην
NOD2 πξνθαινύλ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππξεληθνύ παξάγνληα θάππα Β, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ
είλαη έλαο ξπζκηζηήο πνπ απμάλεη ηε κεηαγξαθή ησλ πξν-θιεγκνλσδώλ θπηνθηλώλ. Η δηάγλσζε
βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εύξεζε λεθξσηηθήο θνθθησκαηώδνπο θιεγκνλήο κε επηζειηνεηδή θύηηαξα
θαη πνιππύξελα γηγαληηαία θύηηαξα ζε βηνςίεο δέξκαηνο, ή αξζξηθέο ή ηνπ επηπεθπθόηα θαη ηηο
γελεηηθέο αλαιύζεηο γηα ηηο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην NOD2. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη
ηελ πνιπαξζξίηηδα θαη ηελ ζπζηεκαηηθή λεαληθή ηδηνπαζή αξζξίηηδα (JIA, δείηε απηό ηνλ όξν),
ηελ θνθθησκαηώδε θιεγκνλή πνπ ζρεηίδεηαη κε πξσηνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο θαη ηελ
ζπζηεκαηηθή θνθθησκαηώδε αγγεηίηηδα. Σε αζζελείο κε θνθθησκαηώδε θιεγκνλή, πξέπεη λα
απνθιείνληαη ρξόληεο ινηκώμεηο εηδηθά κε κπθνβαθηεξίδηα θαη κύθεηεο. Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε
θαη ν πξνγελλεηηθόο γελεηηθόο έιεγρνο ζπαλίσο πξαγκαηνπνηείηαη. Τν BS είλαη έλα
απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό λόζεκα ζηελ νηθνγελή κνξθή θαη ζπληζηάηαη γελεηηθή
ζπκβνπιεπηηθή. Γελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε
ηε βέιηηζηε ζεξαπεία ηνπ BS. Μέηξηα έσο ρακειή εκεξεζία δόζε κε θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη
απνηειεζκαηηθή, ζηνλ έιεγρν ηεο ξαγνεηδίηηδαο θαη ηεο λόζνπ ησλ αξζξώζεσλ, αιιά νη
παξελέξγεηεο ηεο παξαηεηακέλεο ρξήζεο κπνξεί λα ηελ θάλνπλ απαγνξεπηηθή. Η κεζνηξεμάηε
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ζε δνζνινγία 10-15 mg/m2 κία θνξά ηελ εβδνκάδα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαζηνιή ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο λόζνπ θαη επηηξέπεη ηελ κείσζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η εηζαγσγή ησλ
αληη-TNF κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ (ηλθιημηκάκπε θαη αληαιηκνπκάκπε) κπνξεί λα
απνηειέζνπλ ζεκαληηθή ζεξαπεπηηθή πξόνδν ζηε αληηκεηώπηζε ηεο BS, σζηόζν, ε επίδξαζε
ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ξαγνεηδίηηδαο κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή. Τν BS είλαη έλα
ρξόλην θαη πξννδεπηηθό λόζεκα κε έλα πνηθίιν θαη ζπρλά απξόβιεπην θάζκα βαξύηεηαο. Σηηο
πεξηπηώζεηο κε πνιιαπιέο εθδειώζεηο, ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο κπνξεί λα κεησζεί. Η
ξαγνεηδίηηδα έρεη πησρή πξόγλσζε.
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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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