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:: Κοκκιωμάτωση Wegener 

Αξηζκόο Orphanet: 900 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η θνθθησκάησζε Wegener είλαη κηα λεθξσηηθή αγγεηίηηδα ησλ κηθξώλ αγγείσλ  πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από θιεγκνλή ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο θαη πεξη- θαη εμσαγγεηαθή 

θνθθησκάησζε. Είλαη κηα ζπάληα λόζνο κε ηνλ επηπνιαζκό λα ππνινγίδεηαη ζε 1/42.000 θαη 

1/6.400 θαηνίθνπο θαη κε εηήζηα ζπρλόηεηα πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 2 θαη 12 πεξηπηώζεηο αλά 

εθαηνκκύξην. Πξνζβάιινληαη θαη ηα δύν θύια. Η κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο λόζνπ είλαη ηα 45 έηε, 

αιιά έρνπλ πεξηγξαθεί κνξθέο ηεο λόζνπ ζε πνιύ ειηθησκέλα άηνκα θαη παηδηά. Σηελ πιήξε 

κνξθή ε λόζνο  ραξαθηεξίδεηαη ζην 70 έσο 100% ησλ αζζελώλ κε θιηληθέο εθδειώζεηο από ηα 

ώηα, ηε ξίλα θαη ηνλ ηξάρειν ( επίκνλε ξηληθή απόθξαμε, ηγκνξίηηδα, αηκνξξαγηθή ή / θαη κε 

ππώδεο έθθξηκα ξηλίηηδα, νξώδεο κέζε σηίηηδα, απώιεηα αθνήο ή / θαη εθηππηνεηδή  

παξακόξθσζε ηεο ξηλόο), πλεπκνληθή ζπκκεηνρή (νδίδηα, δηήζεζε θαη θπςειηδηθή αηκνξξαγία) 

θαη λεθξηθή λόζν (ζπλήζσο εμσηξηρνεηδηθή λεθξσηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα). Σπρλά είλαη θαη ηα 

γεληθά ζπκπηώκαηα (αδπλακία, ππξεηόο, αξζξαιγία, κπαιγία ή / θαη απώιεηα βάξνπο). 

Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα (θπξίσο πνιπλεπξνπάζεηα) είλαη παξνύζα ζην 11-68% ησλ αζζελώλ, 

ελώ νη εθδειώζεηο από ην  θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα (θεθαιαιγίεο, αηζζεηηθνθηλεηηθή έιιεηκκα, 

εκηπιεγία θαη επηιεςία) παξαηεξνύληαη ζην 6-13% ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη δεξκαηηθέο αιινηώζεηο 

(ηύπνπ πνξθύξαο, βιαηίδεο θαη έιθε) βξίζθνληαη ζην 10-50% ησλ αζζελώλ. Οη νθζαικηθέο 

εθδειώζεηο είλαη ζπρλέο (14-60% ησλ πεξηπηώζεσλ). Καξδηαθή πξνζβνιή είλαη ιηγόηεξν ζπρλή 

(ιηγόηεξν από ην 10% ησλ αζζελώλ) θαη ζπρλά είλαη αζπκπησκαηηθή. Η αηηηνινγία είλαη 

άγλσζηε. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

αληηνπδεηεξόθηισλ  θπηηαξνπιαζκαηηθώλ αληηζσκάησλ (ANCAs) ζηνλ νξό, θπξίσο cANCA αληη-

PR3. Η βηνςία δέξκαηνο ή ξηληθνύ ηζηνύ, πλεύκνλνο ή λεθξνύ επηηξέπεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

δηάγλσζεο. Η θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ ζπζηεκαηηθώλ κνξθώλ βαζίδεηαη ζε ζεξαπεία κε 

θνξηηθνεηδή ζε ζπλδπαζκό κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θπθινθσζθακηδίνπ, αξρηθά θάζε δύν 

εβδνκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε ηξεηο εβδνκάδεο έσο όηνπ ν αζζελήο είλαη ζε ύθεζε. Σηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο έλαο ελαιιαθηηθόο αλνζνθαηαζηαιηηθόο 

παξάγνληαο (αδαζεηνπξίλε ή κεζνηξεμάηε). Οη βηνζεξαπείεο (ξηηνπμηκάκπε, αληη-TNF άιθα, 

αβαηαζέπηε, θιπ.) είλαη επί ηνπ παξόληνο ππό κειέηε, κε ειπηδνθόξα απνηειέζκαηα. Με ηε 

ζεξαπεία, επηηπγράλεηαη ύθεζε ηεο λόζνπ ζην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ αιιά ην ήκηζπ ησλ 

αζζελώλ κπνξεί λα εκθαλίζεη ππνηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε πξώησλ εηώλ από ηε 

δηάγλσζε. 
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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. 

 

 

 


