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�� ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ::ΠροστασίαΠροστασία τουτου οργανισµούοργανισµού καικαι

αντιµετώπισηαντιµετώπιση τωντων λοιµώξεωνλοιµώξεων πουπου προκαλούνταιπροκαλούνται

απόαπό βακτήριαβακτήρια ,,ιούςιούς καικαι άλλαάλλα µικρόβιαµικρόβια πουπου

εισβάλλουνεισβάλλουν στοστο σώµασώµα..

�� ΑΥΤΟΑΝΟΣΑΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΝΟΣΗΜΑΤΑ::ΤοΤο ανοσοποιητικόανοσοποιητικό

σύστηµασύστηµα λανθασµέναλανθασµένα επιτίθεταιεπιτίθεται εναντίωνεναντίων τουτου ίδιουίδιου

τουτου σώµατοςσώµατος τουτου ,,στοχεύονταςστοχεύοντας τατα κύτταρακύτταρα ,,τουςτους

ιστούςιστούς καικαι τατα όργανάόργανά τουτου..

ΤΟΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΤΟΥ
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ΗΗ ΡευµατοειδήςΡευµατοειδής αρθρίτιδααρθρίτιδα

��ΠροσβάλλεταιΠροσβάλλεται οο αρθρικόςαρθρικός υµέναςυµένας ((υµέναςυµένας πουπου καλύπτεικαλύπτει τιςτις
αρθρώσειςαρθρώσεις))..

��ΜερικέςΜερικές φορέςφορές προσβάλλονταιπροσβάλλονται οιοι πνεύµονεςπνεύµονες ,,τατα αγγείααγγεία ήή τατα
µάτιαµάτια..

��ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα:: πόνοςπόνος ,,πρήξιµοπρήξιµο ,,δυσκαµψίαδυσκαµψία τωντων αρθρώσεωναρθρώσεων..

��ΘεραπείαΘεραπεία:: χορηγούνταιχορηγούνται αντιφλεγµονώδηαντιφλεγµονώδη καικαι ανοσοκατασταλτικάανοσοκατασταλτικά
φάρµακαφάρµακα..

��ΟιΟι λοιµογόνοιλοιµογόνοι παράγοντεςπαράγοντες δενδεν αποτελούναποτελούν αιτίααιτία τηςτης νόσουνόσου

ΤΑΤΑ ΠΙΟΠΙΟ ΓΝΩΣΤΓΝΩΣΤΑΑ ΑΥΤΟΑΥΤΟΑΑΝΟΣΑΝΟΣΑ ΝΟΣΝΟΣΗΗΜΑΤΑΜΑΤΑ
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�� ΠροσβάλλεταιΠροσβάλλεται τοτο κεντρικόκεντρικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα..

�� ΣεΣε βαριάβαριά µορφήµορφή µπορείµπορεί νανα υπάρξειυπάρξει τύφλωσητύφλωση , , 

παράλυσηπαράλυση ακόµηακόµη καικαι πρόωροςπρόωρος θάνατοςθάνατος. . 

�� ΣταΣτα νεαράνεαρά άτοµαάτοµα είναιείναι ηη πιοπιο συχνήσυχνή νόσοςνόσος τουτου νευρικούνευρικού

συστήµατοςσυστήµατος πουπου προκαλείπροκαλεί αναπηρίααναπηρία..

ΣκλήρυνσηΣκλήρυνση κατάκατά πλάκαςπλάκας
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�� ΠροσβάλλονταιΠροσβάλλονται τατα κύτταρακύτταρα τουτου παγκρέατοςπαγκρέατος πουπου παράγουνπαράγουν ινσουλίνηινσουλίνη..

�� ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα: : κόπωσηκόπωση, , συχνουρίασυχνουρία, , πολυδιψίαπολυδιψία, , αιφνίδιααιφνίδια σύγχυσησύγχυση, , νεφρικήνεφρική

ανεπάρκειαανεπάρκεια ,,απώλειααπώλεια όρασηςόρασης ,,ακρωτηριασµόςακρωτηριασµός τωντων ποδιώνποδιών

�� ∆ιάγνωση∆ιάγνωση ::πρινπριν τηντην ηλικίαηλικία τωντων 30 30 ετώνετών ,,ακόµηακόµη καικαι απόαπό τοντον πρώτοπρώτο µήναµήνα ζωήςζωής

�� ΣηµαντικήΣηµαντική ηη στενήστενή παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων επιπέδωνεπιπέδων σακχάρουσακχάρου

�� ΓενετικήΓενετική προδιάθεσηπροδιάθεση

ΣακχαρώδηςΣακχαρώδης διαβήτηςδιαβήτης τύπουτύπου ΙΙ
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�� ΠροσβάλλεταιΠροσβάλλεται τοτο έντεροέντερο νόσοςνόσος CrohnCrohn,,ελκώδηςελκώδης κολίτιδακολίτιδα. . 

�� ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα ::διάρροιαδιάρροια, , ναυτίαναυτία, , έµετοιέµετοι, , κοιλιακέςκοιλιακές κράµπεςκράµπες, , έντονοςέντονος πόνοςπόνος..

�� ΟφείλονταιΟφείλονται σεσε: : φλεγµονήφλεγµονή τουτου εντέρουεντέρου λόγωλόγω καθηµερινήςκαθηµερινής λήψηςλήψης υψηλώνυψηλών

δόσεωνδόσεων κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών. . 

�� ΘεραπείαΘεραπεία ::χειρουργικήχειρουργική εκτοµήεκτοµή παχέωςπαχέως εντέρουεντέρου ((ελκώδηςελκώδης κολίτιδακολίτιδα) ,) ,

χορήγησηχορήγηση κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών φαρµάκωνφαρµάκων..

ΦλεγµονώδειςΦλεγµονώδεις παθήσειςπαθήσεις τουτου εντέρουεντέρου
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�� ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα ::έντονηέντονη καταβολήκαταβολή τωντων δυνάµεωνδυνάµεων ,,αρθραλγίεςαρθραλγίες, , εξανθήµαταεξανθήµατα ..ΣεΣε

βαριέςβαριές περιπτώσειςπεριπτώσεις προσβάλλονταιπροσβάλλονται οιοι νεφροίνεφροί ,,οο εγκέφαλοςεγκέφαλος, , οιοι πνεύµονεςπνεύµονες..

�� ΘεραπείαΘεραπεία: : χορηγούνταιχορηγούνται αντιφλεγµονώδηαντιφλεγµονώδη φάρµακαφάρµακα ..ΑνΑν δενδεν παρακολουθείταιπαρακολουθείται

στενάστενά οο ασθενήςασθενής οιοι παρενέργειεςπαρενέργειες απόαπό τατα φάρµακαφάρµακα µπορείµπορεί νανα είναιείναι πολύπολύ

σοβαρέςσοβαρές

ΣυστηµατικόςΣυστηµατικός ερυθηµατώδηςερυθηµατώδης λύκοςλύκος
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�� ΠροσβάλλεταιΠροσβάλλεται τοτο δέρµαδέρµα ,,τατα µάτιαµάτια ,,τατα νύχιανύχια καικαι οιοι αρθρώσειςαρθρώσεις

�� ΚαλύπτεταιΚαλύπτεται µικρήµικρή περιοχήπεριοχή ήή ολόκληροολόκληρο τοτο σώµασώµα µεµε ««κόκκινακόκκινα λέπιαλέπια»»,,τατα οποίαοποία

είναιείναι πλάκεςπλάκες διαφόρωνδιαφόρων µεγεθώνµεγεθών ,,σχηµάτωνσχηµάτων καικαι σοβαρότηταςσοβαρότητας, , πουπου είναιείναι

επώδυνεςεπώδυνες καικαι άσχηµεςάσχηµες

�� ΕπιβαρυντικοίΕπιβαρυντικοί παράγοντεςπαράγοντες : : βακτηριακέςβακτηριακές λοιµώξειςλοιµώξεις , , πίεσηπίεση ήή τραυµατισµόςτραυµατισµός τουτου

δέρµατοςδέρµατος

�� ΘεραπείαΘεραπεία: : τοπικήτοπική αγωγήαγωγή γιαγια τηντην ανακούφισηανακούφιση τηςτης φλεγµονήςφλεγµονής ,,τουτου κνησµούκνησµού καικαι

τωντων λεπιώνλεπιών. . ΣεΣε σοβαρότερεςσοβαρότερες περιπτώσειςπεριπτώσεις χορηγούνταιχορηγούνται χάπιαχάπια απόαπό τοτο στόµαστόµα..

�� ΗΗ ψωρίασηψωρίαση συχνάσυχνά εµφανίζεταιεµφανίζεται σεσε µέληµέλη τηςτης ίδιαςίδιας οικογένειαςοικογένειας

ΨωρίασηΨωρίαση
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�� ΤαΤα γονίδιαγονίδια συνεισφέρουνσυνεισφέρουν στηνστην προδιάθεσηπροδιάθεση γιαγια τηντην εκδήλωσηεκδήλωση κάποιουκάποιου αυτοάνοσουαυτοάνοσου

νοσήµατοςνοσήµατος

�� ΚάποιαΚάποια αυτοάνοσααυτοάνοσα νοσήµατανοσήµατα πρωτοεµφανίζονταιπρωτοεµφανίζονται ήή επιδεινώνονταιεπιδεινώνονται απόαπό κάποιακάποια

ερεθίσµαταερεθίσµατα ((ππ..χχ. . ΙογενείςΙογενείς λοιµώξειςλοιµώξεις))

�� ΗΗ αποφυγήαποφυγή κάποιωνκάποιων παραγόντωνπαραγόντων ((φώςφώς τουτου ήλιουήλιου--λύκοςλύκος) ) προλαµβάνουνπρολαµβάνουν ήή

ελαχιστοποιούνελαχιστοποιούν τηντην βλάβηβλάβη πουπου προκαλούνπροκαλούν τατα αυτοάνοσααυτοάνοσα νοσήµατανοσήµατα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
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ΗΗ διάγνωσηδιάγνωση βασίζεταιβασίζεται::
�� ΣταΣτα αποτελέσµατααποτελέσµατα τωντων εργαστηριακώνεργαστηριακών εξετάσεωνεξετάσεων

�� ΣταΣτα ευρήµαταευρήµατα τηςτης φυσικήςφυσικής εξέτασηςεξέτασης

�� ΣταΣτα συµπτώµατασυµπτώµατα τουτου ασθενούςασθενούς

ΗΗ διάγνωσηδιάγνωση γίνεταιγίνεται::
�� ΜετάΜετά τατα πρώταπρώτα συµπτώµατασυµπτώµατα

�� ΑπρόβλεπτηΑπρόβλεπτη πορείαπορεία ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τοντον τρόποτρόπο έναρξηςέναρξης τηςτης νόσουνόσου

�� ΣτενήΣτενή ιατρικήιατρική επίβλεψηεπίβλεψη

∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
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�� ΤαΤα µηµη στεροειδήστεροειδή αντιφλεγµονώδηαντιφλεγµονώδη ((πχπχ ασπιρίνηασπιρίνη))

�� ΤαΤα βραδέωςβραδέως δρώνταδρώντα φάρµακαφάρµακα ((πχπχ άλαταάλατα χρυσούχρυσού))

�� ΤαΤα ανοσοκατασταλτικάανοσοκατασταλτικά ((πχπχ κορτιζόνηκορτιζόνη))

�� ΒιολογικοίΒιολογικοί παράγοντεςπαράγοντες

�� ΜπορούµεΜπορούµε νανα αφαιρέσουµεαφαιρέσουµε παθολογικάπαθολογικά αντισώµατααντισώµατα απόαπό τοντον ορόορό τωντων ασθενώνασθενών

((πλασµαφαίρεσηπλασµαφαίρεση) ) 

ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
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�� ΣκοπόςΣκοπός είναιείναι ηη αντικατάστασηαντικατάσταση τηςτης υπολειµµατικήςυπολειµµατικής ήή απούσαςαπούσας λειτουργίαςλειτουργίας τουτου
πάσχοντοςπάσχοντος οργάνουοργάνου

�� ΧορήγησηΧορήγηση ενόςενός ήή περισσοτέρωνπερισσοτέρων ανοσοκατασταλτικώνανοσοκατασταλτικών ΦαρµάκωνΦαρµάκων, , µεµε σκοπόσκοπό τηντην
καταστολήκαταστολή τηςτης λανθασµένηςλανθασµένης υπερδιέγερσηςυπερδιέγερσης τουτου ανοσολογικούανοσολογικού συστήµατοςσυστήµατος καικαι τητη
διατήρησηδιατήρηση όσοόσο τοτο δυνατόνδυνατόν ανέπαφηςανέπαφης τηςτης φυσιολογικήςφυσιολογικής λειτουργίαςλειτουργίας τουτου
ανοσολογικούανοσολογικού συστήµατοςσυστήµατος

�� ΣεΣε ασθενείςασθενείς πουπου χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν ανοσοκατασταλτικάανοσοκατασταλτικά συστήνεταισυστήνεται εµβολιασµόςεµβολιασµός µεµε
αντιγριπικόαντιγριπικό εµβόλιοεµβόλιο ((πρινπριν τοντον χειµώναχειµώνα ))καικαι µεµε αντιπνευµονιοκοκκικόαντιπνευµονιοκοκκικό εµβόλιοεµβόλιο ανάανά
πενταετίαπενταετία

�� ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη χρήσηχρήση αντισυλληπτικώναντισυλληπτικών

�� ΣυνδυασµόςΣυνδυασµός κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών µεµε προφυλακτικήπροφυλακτική θεραπείαθεραπεία γιαγια τηντην
οστεοπόρωσηοστεοπόρωση καικαι φαρµακευτικήφαρµακευτική προφύλαξηπροφύλαξη γιαγια φυµατίωσηφυµατίωση ((θετικόθετικό MantouxMantoux))

�� ΘετικοίΘετικοί παράγοντεςπαράγοντες ::αποφυγήαποφυγή stressstress ,,άσκησηάσκηση ,,διατροφήδιατροφή χαµηλήχαµηλή σεσε θερµίδεςθερµίδες
,,λίποςλίπος καικαι πρωτεΐνηπρωτεΐνη ((µεσογειακήµεσογειακή διατροφήδιατροφή))

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
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�� ΠροσβάλλεταιΠροσβάλλεται τοτο µυοσκελετικόµυοσκελετικό µαςµας σύστηµασύστηµα ((µύεςµύες, , αρθρώσειςαρθρώσεις, , 

τένοντεςτένοντες))

�� ΠαρατηρούνταιΠαρατηρούνται ευαίσθητεςευαίσθητες ,,θερµέςθερµές ,,διογκωµένεςδιογκωµένες αρθρώσειςαρθρώσεις

�� ΠροσβολήΠροσβολή πολλώνπολλών αρθρώσεωναρθρώσεων ((πολυαρθρικήπολυαρθρική προσβολήπροσβολή))

�� ΣυµµετρικήΣυµµετρική προσβολήπροσβολή

�� ΕύκοληΕύκολη κόπωσηκόπωση ,,πυρετόςπυρετός περιστασιακάπεριστασιακά, , αίσθηµααίσθηµα κακοδιαθεσίαςκακοδιαθεσίας

�� ΠόνοςΠόνος καικαι παρατεταµένηπαρατεταµένη δυσκαµψίαςδυσκαµψίας τωντων αρθρώσεωναρθρώσεων κατάκατά τηντην

αφύπνισηαφύπνιση ήή µετάµετά απόαπό µακρόχρονηµακρόχρονη ανάπαυσηανάπαυση

�� ΠροσβολήΠροσβολή καικαι τωντων άλλωνάλλων οργάνωνοργάνων τουτου σώµατοςσώµατος, , πέραπέρα απόαπό τιςτις

αρθρώσειςαρθρώσεις

�� ΗΗ συµπτωµατολογίασυµπτωµατολογία µπορείµπορεί νανα επιµένειεπιµένει γιαγια πολλάπολλά έτηέτη καικαι ποικίλειποικίλει

µεταξύµεταξύ τωντων ασθενώνασθενών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ
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ΓεννετικοίΓεννετικοί ((κληρονοµικοίκληρονοµικοί) ) παράγοντεςπαράγοντες::

��ΟιΟι ασθενείςασθενείς κληρονοµούνκληρονοµούν απόαπό τουςτους γονείςγονείς τουςτους ορισµέναορισµένα γονίδιαγονίδια ((γεννετικάγεννετικά

χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά))

��ΠερισσότεραΠερισσότερα απόαπό έναένα γονίδιογονίδιο καθορίζουνκαθορίζουν τηντην µορφήµορφή καικαι τηντην βαρύτηταβαρύτητα τηςτης

ασθένειαςασθένειας

ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί παράγοντεςπαράγοντες::

��ΛοιµώδηςΛοιµώδης παράγονταςπαράγοντας ((πχπχ ΙόςΙός, , βακτήριαβακτήρια))

��ΩστόσοΩστόσο, , ηη ρευµατοειδήςρευµατοειδής αρθρίτιδααρθρίτιδα δενδεν είναιείναι µεταδοτικήµεταδοτική

ΟρµονικοίΟρµονικοί παράγοντεςπαράγοντες::

ΗΗ διαταραχήδιαταραχή κάποιωνκάποιων ορµονώνορµονών είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα επάγειεπάγει τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης

ρευµατοειδούςρευµατοειδούς αρθρίτιδαςαρθρίτιδας σεσε έναένα γενετικάγενετικά προδιαθετειµένοπροδιαθετειµένο άτοµοάτοµο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ««ΜΠΟΡΕΙΜΠΟΡΕΙ»» ΝΑΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ
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Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=qQEWtrhNRmk&feature=youtu.bev
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ΑΡΘΡΩΣΕΙΣΑΡΘΡΩΣΕΙΣ::

ΑΝΑΤΟΜΙΑΑΝΑΤΟΜΙΑ ––ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

�� ΗΗ άρθρωσηάρθρωση περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό τοντον αρθρικόαρθρικό θύλακοθύλακο((σάκοςσάκος), ), οο οποίοςοποίος

στηρίζειστηρίζει καικαι προστατεύειπροστατεύει τηντην άρθρωσηάρθρωση

�� ΟιΟι απολήξειςαπολήξεις τωντων δυοδυο οστώνοστών επικαλύπτονταιεπικαλύπτονται απόαπό χόνδροχόνδρο

�� ΕσωτερικάΕσωτερικά ,,οο αρθρικόςαρθρικός θύλακοςθύλακος καλύπτεταικαλύπτεται απόαπό τοντον αρθρικόαρθρικό υµέναυµένα ,,πουπου

παράγειπαράγει τοτο αρθρικόαρθρικό υγρόυγρό

�� ΤοΤο αρθρικόαρθρικό υγρόυγρό λιπαίνειλιπαίνει καικαι θρέφειθρέφει τουςτους χόνδρουςχόνδρους καικαι τατα οστάοστά µέσαµέσα στονστον

αρθρικόαρθρικό θύλακοθύλακο

ΗΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΑΡΘΡΙΤΙ∆Α ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣ::
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ΤΙΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣΟΜΩΣ ΣΤΗΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆Η ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΑΡΘΡΙΤΙ∆Α;;;;;;

�� ΤοΤο ανοσολογικόανοσολογικό σύστηµασύστηµα τωντων ασθενώνασθενών πουπου πάσχουνπάσχουν
απόαπό ρευµατοειδήρευµατοειδή αρθρίτιδααρθρίτιδα ,,γιαγια αδιευκρίνιστουςαδιευκρίνιστους λόγουςλόγους
, , επιτίθεταιεπιτίθεται σταστα κύτταρακύτταρα τουτου ίδιουίδιου τουτου οργανισµούοργανισµού µέσαµέσα
στονστον αρθρικόαρθρικό θύλακοθύλακο µεµε αυτοβλαπτικάαυτοβλαπτικά αποτελέσµατααποτελέσµατα

�� ΤαΤα λευκάλευκά αιµοσφαίριααιµοσφαίρια πουπου αποτελούναποτελούν µέροςµέρος τουτου
φυσιολογικούφυσιολογικού ανοσολογικούανοσολογικού συστήµατοςσυστήµατος
,,συγκεντρώνονταισυγκεντρώνονται στονστον αρθρικόαρθρικό υµέναυµένα καικαι προκαλούνπροκαλούν
υµενίτιδαυµενίτιδα ((φλεγµονήφλεγµονή))

�� ΚατάΚατά τηντην εξέλιξηεξέλιξη τηςτης φλεγµονήςφλεγµονής ,,τατα κύτταρακύτταρα τουτου
αρθρικούαρθρικού υµέναυµένα αναπτύσσονταιαναπτύσσονται καικαι διαιρούνταιδιαιρούνται µεµε
παθολογικόπαθολογικό τρόποτρόπο ,,µεταβάλλονταςµεταβάλλοντας τοτο φυσιολογικόφυσιολογικό
λεπτόλεπτό αρθρικόαρθρικό υµέναυµένα σεσε παχύπαχύ..
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�� ΈτσιΈτσι έχουµεέχουµε::

�� διόγκωσηδιόγκωση καικαι δυσµορφίαδυσµορφία τωντων αρθρώσεωναρθρώσεων

�� πόνοπόνο κατάκατά τηντην επαφήεπαφή καικαι τηντην κίνησηκίνηση

�� διάβρωσηδιάβρωση τωντων αρθρικώναρθρικών ιστώνιστών

�� καταστροφήκαταστροφή τωντων χόνδρωνχόνδρων καικαι τωντων ιστώνιστών

�� οιοι µύεςµύες, , οιοι σύνδεσµοισύνδεσµοι καικαι οιοι τένοντεςτένοντες εξασθενούνεξασθενούν καικαι αδυνατούναδυνατούν νανα

λειτουργήσουνλειτουργήσουν φυσιολογικάφυσιολογικά

�� απώλειααπώλεια οστικήςοστικής µάζαςµάζας

ΗΗ καταστροφήκαταστροφή τωντων οστώνοστών ξεκινάξεκινά σταστα πρώταπρώτα 11--2 2 χρόνιαχρόνια απόαπό τηντην έναρξηέναρξη τηςτης νόσουνόσου..
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��ΤοΤο 1/5 1/5 αναπτύσσειαναπτύσσει οζίδιαοζίδια υποδόριαυποδόρια ογκίδιαογκίδια κοντάκοντά στιςστις αρθρώσειςαρθρώσεις
..ΟιΟι ασθενείςασθενείς µπορείµπορεί νανα παρουσιάσουνπαρουσιάσουν::

��ΜείωσηΜείωση τουτου φυσιολογικούφυσιολογικού αριθµούαριθµού τωντων ερυθρώνερυθρών αιµοσφαιρίωναιµοσφαιρίων ((ΑναιµίαΑναιµία))

��ΦλεγµονήΦλεγµονή τωντων αιµοφόρωναιµοφόρων αγγείωναγγείων ((ΑγγειίτιδαΑγγειίτιδα))

��ΦλεγµονήΦλεγµονή τουτου περιβλήµατοςπεριβλήµατος τωντων πνευµόνωνπνευµόνων ((ΠλευρίτιδαΠλευρίτιδα))

��ΦλεγµονήΦλεγµονή τουτου σάκουσάκου τηςτης καρδιάςκαρδιάς ((ΠερικαρδίτιδαΠερικαρδίτιδα))

ΑΛΛΑΑΛΛΑ ΜΕΡΗΜΕΡΗ ΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΣΩΜΑΤΟΣ: : 
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ

ΗΗ ΡευµατοειδήςΡευµατοειδής ΑρθρίτιδαΑρθρίτιδα διαγιγνώσκεταιδιαγιγνώσκεται δύσκολαδύσκολα σταστα

αρχικάαρχικά στάδιαστάδια, , καθώςκαθώς::

��∆εν∆εν αποκαλύπτεταιαποκαλύπτεται µεµε µιαµια µόνοµόνο εξέτασηεξέταση

��ΤοΤο είδοςείδος καικαι ηη βαρύτηταβαρύτητα τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων διαφέρουνδιαφέρουν

απόαπό ασθενήασθενή σεσε ασθενήασθενή

��ΧρειάζεταιΧρειάζεται χρόνοςχρόνος ώστεώστε νανα αποκλειστούναποκλειστούν άλλεςάλλες

διαγνώσειςδιαγνώσεις

ΈτσιΈτσι ,,οο γιατρόςγιατρός γιαγια νανα αποκλείσειαποκλείσει άλλεςάλλες καταστάσειςκαταστάσεις

χρησιµοποιείχρησιµοποιεί ποικίλαποικίλα µέσαµέσα..
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ΣαββασΣαββασ διαγνωσηδιαγνωση κκ

εξετασειςεξετασεις

Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=3inaVFGYcOU&feature=youtu.be
 



 23 

«« ΗΗ ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΑΛΛΑΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΕΝ ΙΑΤΑΙΙΑΤΑΙ »»

ΗΗ θεραπείαθεραπεία αποσκοπείαποσκοπεί::

��ΣτηνΣτην ύφεσηύφεση τηςτης νόσουνόσου

��ΣτηνΣτην ανακούφισηανακούφιση απόαπό τοντον πόνοπόνο

��ΣτονΣτον περιορισµόπεριορισµό τηςτης καταστροφήςκαταστροφής τωντων αρθρώσεωναρθρώσεων

��ΣτηνΣτην βελτίωσηβελτίωση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας καικαι τουτου επιπέδουεπιπέδου ζωήςζωής τωντων ασθενώνασθενών

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ
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Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fx-2URdVpuM&feature=youtu.be
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oo ΚυρίωςΚυρίως χορηγούνταιχορηγούνται ειδικάειδικά δραστικάδραστικά ανοσοκατασταλτικάανοσοκατασταλτικά φάρµακαφάρµακα((λεγόµεναλεγόµενα

καικαι ωςως ““τροποποιητικάτροποποιητικά αντιρρευµατικάαντιρρευµατικά φάρµακαφάρµακα””))

oo ΣεΣε µεγάλεςµεγάλες δόσειςδόσεις τοξικότητατοξικότητα

oo ΣεΣε µικρέςµικρές δόσειςδόσεις αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα

oo ΧορηγείταιΧορηγείται συνδυασµόςσυνδυασµός δύοδύο ήή περισσοτέρωνπερισσοτέρων φαρµάκωνφαρµάκων σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου ηη

χορήγησηχορήγηση ενόςενός φαρµάκουφαρµάκου δενδεν είναιείναι αποτελεσµατικήαποτελεσµατική

oo ΌσοΌσο πιοπιο άµεσηάµεση θεραπείαθεραπεία τόσοτόσο καλύτερηκαλύτερη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ……
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ΣκοπόςΣκοπός ΕπεµβάσεωνΕπεµβάσεων::

��ΜείωσηΜείωση τουτου πόνουπόνου

��ΑνάκτησηΑνάκτηση τηςτης λειτουργικότηταςλειτουργικότητας τωντων προσβεβληµένωνπροσβεβληµένων αρθρώσεωναρθρώσεων

��ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης ικανότηταςικανότητας τουτου ασθενήασθενή νανα εκτελείεκτελεί καθηµερινέςκαθηµερινές δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z1VXgV2cqHI&feature=youtu.beωω
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ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΤηΤη προηγούµενηπροηγούµενη µέραµέρα τηςτης επέµβασηςεπέµβασης::

�� ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση τουτου ασθενήασθενή γιαγια τοτο λόγολόγο, , είδοςείδος, , τητη διάρκειαδιάρκεια, , τουςτους
κινδύνουςκινδύνους, , τατα πλεονεκτήµαταπλεονεκτήµατα καικαι τοτο κόστοςκόστος τηςτης επέµβασηςεπέµβασης..

�� ΨυχολογικήΨυχολογική υποστήριξηυποστήριξη τουτου ασθενούςασθενούς..

�� ΜέτρησηΜέτρηση καικαι καταγραφήκαταγραφή τωντων ζωτικώνζωτικών σηµείωνσηµείων..

�� ΠραγµατοποιούνταιΠραγµατοποιούνται ειδικέςειδικές διαγνωστικέςδιαγνωστικές εξετάσειςεξετάσεις..

�� ΝηστείαΝηστεία. (. (αποφυγήαποφυγή λήψηςλήψης τροφήςτροφής γιαγια 10 10 ώρεςώρες καικαι λήψηςλήψης υγρώνυγρών
γιαγια 8 8 ώρεςώρες..
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ΤηΤη µέραµέρα τηςτης επέµβασηςεπέµβασης::

�� ΜέτρησηΜέτρηση καικαι καταγραφήκαταγραφή τωντων ζωτικώνζωτικών σηµείωνσηµείων..

�� ΤαυτότηταΤαυτότητα τουτου αρρώστουαρρώστου..

�� ΓίΓίνενεταιται λουτρόλουτρό καθαριότηταςκαθαριότητας..

�� ΑντισηψίαΑντισηψία τηςτης περιοχήςπεριοχής καικαι ξύρισµαξύρισµα στοστο σηµείοσηµείο πουπου θαθα γίνειγίνει ηη επέµβασηεπέµβαση ((αναν είναιείναι
απαραίτητοαπαραίτητο))

�� ΤοποθέτησηΤοποθέτηση ουροκαθετήραουροκαθετήρα ((εάνεάν χρειάζεταιχρειάζεται), ), κατόπινκατόπιν γραπτήςγραπτής ιατρικήςιατρικής εντολήςεντολής. . ΑνΑν
υπάρχειυπάρχει ήδηήδη καθετήραςκαθετήρας, , γίνεταιγίνεται αλλαγήαλλαγή καικαι τοποθετείταιτοποθετείται νέοςνέος..

�� ΑφαιρούνταιΑφαιρούνται : : φακοίφακοί επαφήςεπαφής, , γυαλιάγυαλιά, , οδοντοστοιχίαοδοντοστοιχία, , τσιµπιδάκιατσιµπιδάκια, , τοτο µανόµανό απόαπό τατα
νύχιανύχια καικαι τοτο µακιγιάζµακιγιάζ απόαπό τατα χείληχείλη καθώςκαθώς έτσιέτσι ελέγχεταιελέγχεται ηη οξυγόνωσηοξυγόνωση..

�� ΕτοιµασίαΕτοιµασία τουτου ασθενούςασθενούς µεµε ειδικήειδική στολήστολή ((σκούφοσκούφο, , ποδονάριαποδονάρια, , χειρουργικόχειρουργικό
υπουκάµισουπουκάµισο).).

�� ΓίνεταιΓίνεται προνάρκωσηπρονάρκωση κατόπινκατόπιν ιατρικήςιατρικής εντολήςεντολής..

�� ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση διαγράµµατοςδιαγράµµατος, , φύλλοφύλλο νοσηλείαςνοσηλείας καικαι παραπεµπτικόπαραπεµπτικό ιατρούιατρού..

�� ΜεταφοράΜεταφορά τουτου αρρώστουαρρώστου στοστο χειρουργείοχειρουργείο..
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΦΡΟΝΤΙ∆Α::

�� ΜέτρησηΜέτρηση καικαι καταγραφήκαταγραφή ζωτικώνζωτικών σηµείωνσηµείων..

�� ΜέτρησηΜέτρηση προσλαµβανόµενωνπροσλαµβανόµενων καικαι αποβαλλόµενωναποβαλλόµενων υγρώνυγρών..

�� ΣυχνήΣυχνή παρακολούθησηπαρακολούθηση τηςτης γενικήςγενικής κατάστασηςκατάστασης τουτου ασθενήασθενή..

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση τουτου τραύµατοςτραύµατος στεγνόστεγνό καικαι καθαρόκαθαρό..

�� ΈλεγχοςΈλεγχος τουτου τραύµατοςτραύµατος γιαγια τυχόντυχόν αιµορραγίααιµορραγία ήή πίεσηπίεση..

�� ΠρόληψηΠρόληψη κατακλίσεωνκατακλίσεων ((συχνήσυχνή αλλαγήαλλαγή θέσηςθέσης, , τεντωµένατεντωµένα σεντόνιασεντόνια κκ..αα.).)

�� ΨυχολογικήΨυχολογική υποστήριξηυποστήριξη καικαι ενθάρρυνσηενθάρρυνση τουτου ασθενούςασθενούς ώστεώστε νανα καταπολεµηθείκαταπολεµηθεί τοτο
άγχοςάγχος τουτου γιαγια τητη καλήκαλή επαναλειτουργίαεπαναλειτουργία τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης..

�� ΠρόληψηΠρόληψη επιπλοκώνεπιπλοκών καικαι διευκόλυνσηδιευκόλυνση τηςτης κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τουτου αίµατοςαίµατος µεµε έγκαιρηέγκαιρη
έγερσηέγερση..

�� ΕνθαρρύνουµεΕνθαρρύνουµε τοντον ασθενήασθενή νανα βήχειβήχει ώστεώστε νανα αποβληθούναποβληθούν οιοι εκκρίσειςεκκρίσεις..

�� ΣυχνόςΣυχνός έλεγχοςέλεγχος τωντων σωλήνωνσωλήνων παροχέτευσηςπαροχέτευσης ,,αναν υπάρχουνυπάρχουν..

�� ΧορήγησηΧορήγηση αναλγητικώναναλγητικών καικαι παυσίπονωνπαυσίπονων γιαγια τηντην ανακούφισηανακούφιση απόαπό τοντον πόνοπόνο, , επίσηςεπίσης
χορήγησηχορήγηση µυοχαλαρωτικώνµυοχαλαρωτικών γιαγια χαλάρωσηχαλάρωση τουτου σπασµούσπασµού τωντων µυώνµυών..

�� ΕλαφράΕλαφρά δίαιταδίαιτα απόαπό τοτο στόµαστόµα..

�� ΕπαρκήΕπαρκή ανάπαυσηανάπαυση καικαι ύπνοςύπνος..

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία γιαγια τηντην έξοδοέξοδο τουτου ασθενήασθενή απόαπό τοτο νοσοκοµείονοσοκοµείο..

�� ∆ιδασκαλία∆ιδασκαλία τουτου αρρώστουαρρώστου καικαι τωντων συγγενώνσυγγενών τουτου γιαγια τυχόντυχόν νοσηλείεςνοσηλείες πουπου θαθα
χρειαστούνχρειαστούν καικαι στοστο σπίτισπίτι..

�� ΑνΑν κριθείκριθεί απαραίτητοαπαραίτητο, , παρέχονταιπαρέχονται γραπτέςγραπτές ιατρικέςιατρικές οδηγίεςοδηγίες
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1) 1) ΑνάπαυσηΑνάπαυση καικαι ΆσκησηΆσκηση::

1.1. ΌτανΌταν ηη νόσοςνόσος βρίσκεταιβρίσκεται σεσε έξαρσηέξαρση ανάπαυσηανάπαυση

2.2. ΌτανΌταν ηη νόσοςνόσος βρίσκεταιβρίσκεται σεσε ύφεσηύφεση άσκησηάσκηση

2) 2) ΦροντίδαΦροντίδα τωντων ΑρθρώσεωνΑρθρώσεων ::

1.1. ΧρησιµοποιείταιΧρησιµοποιείται νάρθηκαςνάρθηκας γιαγια µικρόµικρό χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα

2.2. ΑνακαλύφθηκανΑνακαλύφθηκαν διάφορεςδιάφορες επινοήσειςεπινοήσεις αυτοεξυπηρέτησηςαυτοεξυπηρέτησης ((ενδύµαταενδύµατα µεµε

φερµουάρφερµουάρ, , κατασκευέςκατασκευές πουπου βοηθούνβοηθούν στοστο κάθισµακάθισµα καικαι στοστο σήκωµασήκωµα απόαπό

τηντην καρέκλακαρέκλα κκ..αα))

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΑΡΘΡΙΤΙ∆Α ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

3) 3) ΚαταπολέµησηΚαταπολέµηση τουτου άγχουςάγχους::

ΤαΤα προγράµµαταπρογράµµατα άσκησηςάσκησης ,,ηη συµµετοχήσυµµετοχή σεσε οµάδεςοµάδες ψυχολογικήςψυχολογικής

υποστήριξηςυποστήριξης καικαι τοτο υψηλόυψηλό επίπεδοεπίπεδο επικοινωνίαςεπικοινωνίας µεµε τουςτους

θεραπευτέςθεραπευτές βοηθούνβοηθούν στηνστην καταπολέµησηκαταπολέµηση τουτου άγχουςάγχους
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5) 5) ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί παράγοντεςπαράγοντες::

ΟρισµένοιΟρισµένοι ασθενείςασθενείς επισηµαίνουνεπισηµαίνουν ότιότι ηη αρθρίτιδααρθρίτιδα επιδεινώνεταιεπιδεινώνεται µεµε τιςτις

απότοµεςαπότοµες αλλαγέςαλλαγές καιρούκαιρού((χωρίςχωρίς αυτόαυτό νανα έχειέχει αποδειχτείαποδειχτεί επιστηµονικάεπιστηµονικά))

6) 6) ΈλεγχοςΈλεγχος ρουτίναςρουτίνας καικαι συνεχήσυνεχή φροντίδαφροντίδα::

ΗΗ τακτικήτακτική ιατρικήιατρική παρακολούθησηπαρακολούθηση είναιείναι σηµαντικήσηµαντική γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο τηςτης

πορείαςπορείας τηςτης νόσουνόσου

7) 7) ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές καικαι ΣυµπληρωµατικέςΣυµπληρωµατικές θεραπείεςθεραπείες::
ΟιΟι ασθενείςασθενείς θαθα πρέπειπρέπει νανα συζητούνσυζητούν µεµε τουςτους θεράποντεςθεράποντες γιατρούςγιατρούς τατα

πλεονεκτήµαταπλεονεκτήµατα καικαι τατα µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα πρινπριν ξεκινήσουνξεκινήσουν µιαµια εναλλακτικήεναλλακτική ήή

νέουνέου τύπουτύπου θεραπείαθεραπεία ((όπωςόπως ειδικέςειδικές δίαιτεςδίαιτες ήή συµπληρώµατασυµπληρώµατα βιταµινώνβιταµινών

κακα))

4) 4) ΥγιεινήΥγιεινή ∆ιατροφή∆ιατροφή ::

ΟλοκληρωµένηΟλοκληρωµένη διατροφήδιατροφή µεµε αρκετέςαρκετές αλλάαλλά όχιόχι υπερβολικέςυπερβολικές θερµίδεςθερµίδες

,,πρωτεΐνεςπρωτεΐνες καικαι ασβέστιοασβέστιο είναιείναι σηµαντικήσηµαντική γιαγια τουςτους ασθενείςασθενείς
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆Η ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΑΡΘΡΙΤΙ∆Α

1. 1. ΠοιάΠοιά ήτανήταν τατα συµπτώµατασυµπτώµατα πουπου σαςσας οδήγησανοδήγησαν στηνστην ρευµατοειδήρευµατοειδή αρθρίτιδααρθρίτιδα ;;

ΑισθανόµουνΑισθανόµουν πόνοπόνο στηνστην πλάτηπλάτη πουπου δυνάµωνεδυνάµωνε κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης νύχταςνύχτας καικαι πρωινήπρωινή

δυσκαµψίαδυσκαµψία ηη οποίαοποία ελαττωνότανελαττωνόταν κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τηςτης ηµέραςηµέρας . . ΕπίσηςΕπίσης υπήρχευπήρχε πόνοςπόνος

καικαι σεσε άλλεςάλλες περιοχέςπεριοχές τουτου σώµατοςσώµατος όπωςόπως στουςστους γλουτούςγλουτούς , , τουςτους ώµουςώµους , , τατα ισχίαισχία, , τατα

γόναταγόνατα , , τηντην λεκάνηλεκάνη καικαι τηντην φτέρναφτέρνα..

2. 2. ΣεΣε ποιέςποιές εξετάσειςεξετάσεις υποβληθήκατευποβληθήκατε;;

ΧρειάστηκεΧρειάστηκε νανα κάνωκάνω εξετάσειςεξετάσεις αίµατοςαίµατος , , ακτινογραφίεςακτινογραφίες , , µετρήσειςµετρήσεις κινητικότηταςκινητικότητας , , αξονικήαξονική

τοµογραφίατοµογραφία λεκάνηςλεκάνης καικαι ιερολαγόνιωνιερολαγόνιων οιοι οποίεςοποίες βγήκανβγήκαν φυσιολογικέςφυσιολογικές ..

3.3.ΠοιάΠοιά φαρµακευτικήφαρµακευτική αγωγήαγωγή ακολουθήσατεακολουθήσατε;;

ΧρειάστηκανΧρειάστηκαν συµπληρωµατικάσυµπληρωµατικά κάποιεςκάποιες φυσιοθεραπείεςφυσιοθεραπείες;;

ΣανΣαν φαρµακευτικήφαρµακευτική αγωγήαγωγή δόθηκανδόθηκαν αναλγητικάαναλγητικά, , µηµη στεροειδήστεροειδή αντιφλεγµονώδηαντιφλεγµονώδη

((σουλφασαλαζίνησουλφασαλαζίνη ) ) καικαι ότανόταν ηη νόσοςνόσος ήτανήταν σεσε έξαρσηέξαρση έπαιρναέπαιρνα καικαι κορτιζόνηκορτιζόνη ((ΙΜΙΜ). ). ΟιΟι

φυσιοθεραπείεςφυσιοθεραπείες στηνστην αρχήαρχή δενδεν βοήθησανβοήθησαν ούτεούτε ανακούφισανανακούφισαν τοντον πόνοπόνο . . ΤοΤο κολύµπικολύµπι καικαι ηη

φαρµακευτικήφαρµακευτική αγωγήαγωγή βοήθησανβοήθησαν πολύπολύ. . ΜετάΜετά απόαπό 2 2 χρόνιαχρόνια συνεχούςσυνεχούς φαρµακευτικήςφαρµακευτικής

αγωγήςαγωγής , , άσκησηςάσκησης καικαι συνεχώνσυνεχών εργαστηριακώνεργαστηριακών εξετάσεωνεξετάσεων ηη κατάστασηκατάσταση βελτιώθηκεβελτιώθηκε καικαι οιοι

πόνοιπόνοι υποχώρησανυποχώρησαν..

4. 4. ΠωςΠως επηρεάστηκεεπηρεάστηκε ηη καθηµερινήκαθηµερινή σαςσας ζωήζωή απόαπό τηντην ρευµατοειδήρευµατοειδή αρθρίτιδααρθρίτιδα;;

ΥπήρχανΥπήρχαν στιγµέςστιγµές πουπου αδυνατούσααδυνατούσα νανα ανταποκριθώανταποκριθώ στιςστις απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου ρόλουρόλου µουµου µέσαµέσα

στηνστην οικογένειαοικογένεια καικαι στοστο εργασιακόεργασιακό περιβάλλονπεριβάλλον..

5. 5. ΣήµεραΣήµερα πωςπως είναιείναι ηη κατάστασηκατάσταση σαςσας;;

ΣήµεραΣήµερα δενδεν παίρνωπαίρνω κανένακανένα φάρµακοφάρµακο, , είµαιείµαι τελείωςτελείως καλάκαλά. . ΤαΤα συµπτώµατασυµπτώµατα έχουνέχουν

περιοριστείπεριοριστεί καικαι ηη νόσοςνόσος βρίσκεταιβρίσκεται σεσε ύφεσηύφεση..
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Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=0J990vPyeZ4&feature=youtu.beω 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ::

�� ΤοΤο κόστοςκόστος τηςτης φαρµακευτικήςφαρµακευτικής καικαι χειρουργικήςχειρουργικής θεραπείαςθεραπείας ,,σεσε

συνδυασµόσυνδυασµό µεµε τιςτις χαµένεςχαµένες ώρεςώρες εργασίαςεργασίας λόγωλόγω ανικανότηταςανικανότητας

προκαλούµενηςπροκαλούµενης απαπόό τηντην νόσονόσο ανέρχεταιανέρχεται σεσε εκατοµµύριαεκατοµµύρια ευρώευρώ..

ΕΛΠΙ∆ΑΕΛΠΙ∆Α ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ ΜΕΛΛΟΝΜΕΛΛΟΝ::

�� ΕλπίδαΕλπίδα γιαγια τοτο µέλλονµέλλον υπάρχειυπάρχει, , καθώςκαθώς οιοι ερευνητέςερευνητές συνεχίζουνσυνεχίζουν νανα

εξερευνούνεξερευνούν τρόπουςτρόπους νανα σταµατήσουνσταµατήσουν τηντην εξέλιξηεξέλιξη τηςτης νόσουνόσου σταστα

αρχικάαρχικά στάδιαστάδια, , προτούπροτού αποβείαποβεί παραµορφωτικήπαραµορφωτική, , ήή ακόµηακόµη νανα

εξαλείψουνεξαλείψουν τητη ΡευµατοειδήΡευµατοειδή ΑρθρίτιδαΑρθρίτιδα εντελώςεντελώς..
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ένα άτοµο που πάσχει

από ρευµατοειδή

αρθρίτιδα και ένα άτοµο
που δεν πάσχει από αυτή

τη νόσο.

Για να δείτε το βίντεο , ακολουθήστε το παρακάτω link: 

http://www.youtube.com/watch?v=kI7o-kVxZJc&feature=youtu.be 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ:

� Τον κ. ΚΩΦΙ∆Η ΣΑΒΒΑ ( ρευµατολόγος )

� Τον κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (γενικός χειρούργος )
� Την ΚΥΡΙΑ που µας αφηγήθηκε την προσωπική της
εµπειρία.
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