
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Νόσος Vogt-Koyanagi-Harada  

 
 

Αξηζκόο Orphanet:3437 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

H λόζνο Vogt-Koyanagi-Harada είλαη κηα ακθνηεξόπιεπξε, ρξόληα, δηάρπηε θνθθησκαηώδε 

παλξαγνεηδίηηδα (panuveitis), πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη από νξώδε απνθόιιεζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη ζπρλά ζρεηίδεηαη κε λεπξνινγηθέο (κεληγγίηηδα), αθνπζηηθέο θαη 

δεξκαηνινγηθέο αιινηώζεηο. Η εηήζηα επίπησζε ππνινγίδεηαη ζε 1/400.000. Η λόζνο επεξεάδεη 

θπξίσο λέεο γπλαίθεο θαη άηνκα κε πην ζθνύξν ρξώκα ηνπ δέξκαηνο (άηνκα πνπ πξνέξρνληαη 

από ηελ Αζία, Ιζπαλόθσλνπο, ή εγγελείο Ακεξηθάλνπο). Τα παηδηά κπνξεί λα λνζνύλ, αιιά ε 

κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο λόζνπ είλαη πεξίπνπ ηα 30 έηε (κεηαμύ 10-52 εηώλ). Οη πην θνηλέο 

θιηληθέο εθδειώζεηο είλαη νη θεθαιαιγίεο (67% ησλ πεξηπηώζεσλ), νθζαικηθή εκπινθή κε 

παλξαγνεηδίηηδα, ιεύθε ζην δέξκα, αισπεθία θαη δηαηαξαρέο ζην έζσ νπο. Η λόζνο κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα θιηληθά ζηάδηα. Τν πξόδξνκν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από κε εηδηθά 

ζπκπηώκαηα, όπσο ππξεηόο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη ίιηγγνο, θαη ζηε ζπλέρεηα κε λεπξνινγηθά 

ζπκπηώκαηα, όπσο κπτθή αδπλακία, εκηπάξεζε, εκηπιεγία, δπζαξζξία θαη νθζαικηθό πόλν. 

Σην νθζαικηθό ζηάδην, πνπ ζπκβαίλεη ιίγεο εκέξεο κεηά ην πξόδξνκν ζηάδην, νη αζζελείο 

παξαπνληνύληαη γηα ζόισζε ηεο όξαζεο, νθζαικηθό πόλν, θσηνθνβία ή θεληξηθό ζθόησκα 

(ακθνηεξόπιεπξα ζην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ).Σπρλά παξαηεξείηαη ακθνηεξόπιεπξε, νξώδεο, 

κε ξεγκαηνγελήο απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. Γηαηαξαρέο ηεο αθνήο (75%) θαη δάιε 

κπνξεί επίζεο λα είλαη παξνύζεο. Τν ζηάδην ηεο αλάξξσζεο, πνπ ζπκβαίλεη εληόο ηξηώλ κελώλ 

από ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εκθάληζε δεξκαηηθώλ ζεκείσλ, όπσο 

πνιίσζε πνπ αθνξά ηα θξύδηα θαη ηηο βιεθαξίδεο (θαη κεξηθέο θνξέο ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο θαη 

ηηο ηξίρεο ηνπ ζώκαηνο), απώιεηα καιιηώλ θαη  ιεύθε (ζπλήζσο γύξσ από ηα ρείιε). 

Υπνηξνπηάδνπζα ξαγνεηδίηηδα θαη νθζαικνινγηθέο επηπινθέο εκθαλίδνληαη ζην ηειηθό ρξόλην 

ππνηξνπηάδσλ ζηάδην. Η παζνγέλεζε έρεη ζπλδεζεί κε αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

ζηνρνπνηνύλ ηα κειαλνθύηηαξα θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπηηαξνηνμηθόηεηα 

δηακεζνιαβνύκελε κέζσ Τ-θπηηάξσλ θαη απόπησζε. Ωζηόζν, ε αηηηνινγία δελ είλαη αθόκε 

πιήξσο θαηαλνεηή. Έρεη αλαθεξζεί κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επαηζζεζίαο ηεο λόζνπ θαη ηνπ 

ζεηηθνύ ηεζη αίκαηνο γηα ηνπο HLA-DRB1 * 0405 απιόηππνπο.Η δηάγλσζε είλαη θιηληθή. Αλάιπζε 

ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ απνθαιύπηεη πιεηνθπηηάξσζε πνπ κπνξεί λα επηβεβαηώζεη ηε 

δηάγλσζε. Η αληηκεηώπηζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα κε 

δεξκαηνιόγνπο, νθζαικίαηξνπο θαη λεπξνιόγνπο . Υςειέο δόζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπλήζσο 

παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, αιιά κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη 

αλνζνθαηαζηαιηηθά. Με ηελ έγθαηξε θαη επηζεηηθή ζεξαπεία, ε πξόγλσζε είλαη ζπλήζσο επλντθή, 

αιιά κπνξεί λα εκθαληζζνύλ νμείεο αιινηώζεηο ηεο αθνήο θαη ηεο όξαζεο.  
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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. 

 

 

 


