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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η λόζνο Whipple (WD) είλαη έλα ρξόλην ινηκώδεο λόζεκα ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ
από ην ξαβδόκνξθν βαθηεξίδην Tropheryma whipplei (Τ. whipplei) ζρεδόλ όια ηα όξγαλα. Ο
επηπνιαζκόο ζηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Επξώπεο θαίλεηαη λα είλαη θάησ από 1 αλά εθαηνκκύξην
εηεζίσο. Η θιηληθή εηθόλα πνηθίιιεη. Τα αθόινπζα ζπκπηώκαηα είλαη ζπρλά, αιιά δελ
παξαηεξνύληαη ζε θάζε αζζελή: απώιεηα βάξνπο, πνιπαξζξίηηδα, δηάξξνηα / δπζαπνξξόθεζε,
ππξεηόο, ιεκθαδελνπάζεηα, θαξδηαθή βαιβηδηθή λόζνο, ελδνθαξδίηηδα κε αξλεηηθέο
θαιιηέξγεηεο, πιεπξίηηδα, νθζαικηθή θιεγκνλώδεο λόζνο θαη ππνηξνπηάδνπζα
ηελνληνζπιαθίηηδα.Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζεί κηα ζύλζεηε εγθεθαιηθή
εθδήισζε (όπσο γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία, νθζαικνπιεγία θαη κπόθινλνο). Τν Τ. whipplei έρεη
βξεζεί ζηα ιύκαηα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη κπνξεί λα απνβάιιεηαη κε ηα θόπξαλα
πγηώλ θνξέσλ, θαζώο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Οη ζπλζήθεο
πνπ δηεπθνιύλνπλ κηα κόιπλζε είλαη άγλσζηεο, αιιά ππάξρεη ππνςία γηα γελεηηθή ή επίθηεηε
αλνζνινγηθή πξνδηάζεζε. Τν ρξπζό πξόηππν γηα ηε δηάγλσζε ηεο WD είλαη ε ηζηνινγηθή
εληόπηζε, από έλαλ έκπεηξν παζνινγναλαηόκν, ησλ ειεύζεξσλ ή θαγνθπηηαξσκέλσλ
βαθηεξηδίσλ ζε ζρήκα ξαβδηνύ κε ρξώζε πεξηνδηθνύ νμένο ηνπ Schiff (PAS) ζηα καθξνθάγα
ηνπ βιελλνγόλν, ηνπ δσδεθαδαθηύινπ ή άιισλ ηζηώλ. Μπνξνύλ λα πξνθύςνπλ ςεπδώο ζεηηθά
θαη ςεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Η δηάγλσζε ζηνπο εμσεληεξηθνύο ηζηνύο ζα πξέπεη λα
επηβεβαησζεί κε κηα ζεηηθή αληίδξαζε αιύζνπ πνιπκεξάζεο (PCR) γηα ην Τ. whipplei. Καζώο ε
πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ κε WD έρνπλ κνιπζκέλν εγθεθαινλσηηαίν πγξό (CSF) αιιά είλαη
αζπκπησκαηηθνί θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηάγλσζεο, ην CSF ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη λα
αμηνινγείηαη γηα WD ζε θάζε αζζελή πξηλ από ηελ αγσγή κε αληηβηνηηθά. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε
πεξηιακβάλεη νξναξλεηηθή πνιπαξζξίηηδα, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα, ελδνθαξδίηηδα κε
αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο, αγγεηίηηδα, ζύλδξνκν δπζαπνξξόθεζεο, ιέκθσκα, εγθεθαιηθή αγγεηαθή
λόζν, άλνηα, ινίκσμε από HIV, άηππε κπθνβαθηεξηδίσζε θαη ζαξθνείδσζε (δείηε απηνύο ηνπο
όξνπο). Η ζεξαπεία απνηειείηαη από κηα αξρηθή θάζε κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ πνπ
αθνινπζείηαη από 12 κήλε αληηβηνηηθή ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη είλαη γεληθά επηηπρήο, αλ θαη
κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ππνηξνπέο. Η WD ρσξίο ζεξαπεία είλαη απαξέγθιηηα πξννδεπηηθή θαη
νδεγεί ζην ζάλαην, είηε από εμαζζέληζε, είηε από πξνζβνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο.
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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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