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  ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 
 

Κορίτσι 7 ετών με πυρετό και 
αρθραλγίες. 



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 
 Αρθραλγίες κάτω άκρων από 10ημέρου 

 
 Εμπύρετο από 24ώρου 

 
 Προ εβδομάδος διαγνώσθηκε υμενίτιδα (κατόπιν κλινικής εξέτασης 

και ε/ε στα Ε.Ι) 
 

  Παρέμεινε κατ' οίκον σε ανάπαυση χωρίς ύφεση συμπτωμάτων 
 

 Επιδείνωση της κλινικής εικόνας με έντονο άλγος των αρθρώσεων 
των κάτω άκρων (κυρίως γόνατα)  
 

 Αναφέρονται απώλεια βάρους (2 kg) τον τελευταίο μήνα και 
εφιδρώσεις 

 
 
 
 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 
•Σιδηροπενική αναιμία υπό αγωγή από μηνός 
•Υποθυρεοειδισμός υπό αγωγή με Τ4 από 3ετίας 
•Υπερχοληστερολαιμία 

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 
Πατέρας :βρογχικό άσθμα 
Μητέρα: υποθυρεοειδισμός 



1. Ποια είναι  η λιγότερο 
πιθανή διάγνωση; 

1. Σηπτική αρθρίτιδα 
2. Αντιδραστική αρθρίτιδα 
3. Υμενίτιδα 
4. Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
5. Λευχαιμία 
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2. Αντιδραστική αρθρίτιδα 
3. Υμενίτιδα 
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Αντικειμενική εξέταση εισόδου 
 Ωχρότητα-όψη πάσχοντος 

 
 ΒΣ= 10-25Η  ΕΘ     Υ=50-75Η ΕΘ 

 
 Αναπνευστικό κφ 

 
 Κυκλοφορικό κφ 
 
 Κοιλιά κφ 

 
 Αδρή νευρολογική εξέταση:  αντανακλαστικά κφ 
                                                  αισθητικότητα κφ 
                                                  μυϊκή ισχύς κφ 
 
 Μυοσκελετικό: επώδυνες αρθρώσεις κάτω άκρων (κυρίως κατά γόνυ), 
               με περιορισμό της κινητικότητάς τους , χωρίς εικόνα φλεγμονής 

 
 Περίνεο:Tanner Ι  
                  Σαρκίο στη 12η μοίρα πρωκτικού δακτυλίου 

 
 Λοιπά συστήματα: κφ 



Εργαστηριακός έλεγχος εισόδου 
 WBC 11700 (Ne 54,Ly 34,Mo 10,Eo 2) 

 
 Hb 12,2 Ht 37,6 (MCV 80,6 MCH 26,3 MCHC 32,6) 

 
 PLT 407000 

 
 ΤΚΕ 43 mm 

 
 CRP 17 (ΦΤ<5) 

 
 Λοιπός βιοχημικός εφο 

 
 Γενική ούρων κφ 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 

 Μετά την εισαγωγή , λόγω της έντονης αρθραλγίας και 
αδυναμίας στάσης στην όρθια θέση, τέθηκε σε αγωγή με 
ΜΣΑΦ  με προσωρινή ύφεση του άλγους των αρθρώσεων. 
 

 Αρχικά ύφεση του πυρετού-ΔΠΚ ως 37,8→ στο 4ο 24ωρο 
επανεμφάνιση πυρετού(2-4 πυρετικά κύματα/ημέρα έως 
38,7ο C) 
 

 Υδαρείς κενώσεις χωρίς προσμίξεις στο 4ο 24ωρο 



2. Ποια/ες από τις παρακάτω εξετάσεις 
είναι απαραίτητες για την περαιτέρω 
διαγνωστική διερεύνηση; 

1. Καλλιέργεια και μικροσκοπική κοπράνων 
2. u/s κοιλίας 
3. u/s αρθρώσεων 
4. Προκαλσιτονίνη  
5. Τα 2 και 3 
6. Όλα 



2. Ποια/ες από τις παρακάτω εξετάσεις 
είναι απαραίτητες για την περαιτέρω 
διαγνωστική διερεύνηση; 
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2. u/s κοιλίας 
3. u/s αρθρώσεων 
4. Προκαλσιτονίνη 
5. Τα 2 και 3 
6. Όλα 

 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

u/s ισχίων-γονάτων 
μικρή ποσότητα υγρού στον υπερεπιγονατιδικό  θύλακο άμφω 
 
u/s κοιλίας 
Αρκετοί μεσεντέριοι L/N (max 1,54X0,99 cm). 
Ηπίως υπεραιμικό και οιδηματώδες τοίχωμα παχέος  εντέρου 
 
 Καλλιέργεια κοπράνων  
φυσιολογική χλωρίδα  
 
Μικροσκοπική κοπράνων 
πολλά πυοσφαίρια 
 
Προκαλσιτονίνη 
αρνητική 



3. Ποια είναι η πιθανή διάγνωση; 

1. Αντιδραστική αρθρίτιδα 
2. Νόσος Whipple 
3. Νόσος Behçet 
4. Κοιλιοκάκη 
5. Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος Εντέρου (ΙΦΝΕ) 
6. Ιδιοπαθής Νεανική Αρθρίτιδα 
 



3. Ποια είναι η πιθανή διάγνωση; 
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(ΙΦΝΕ) 
6. Ιδιοπαθής Νεανική Αρθρίτιδα 



4. Σε ποια  επιπλέον διαγνωστική εξέταση θα 
προχωρούσατε για τεκμηρίωση της 
διάγνωσης; 

1. Βαριούχο γεύμα 
2. CT κοιλίας 
3. Γαστροσκόπηση 
4. Κολονοσκόπηση 
5. Το 3 και το 4 
6. Όλα 
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

Μακροσκοπικά ευρήματα 
Εικόνα συμβατή με νόσο Crohn (εστιακή ερυθρότητα σώματος 
στομάχου και 1ης μοίρας 12δακτύλου με εξαγγείωση αίματος ,πυκνά αφθώδη 
έλκη και επιμήκεις εξελκώσεις με επίχρισμα σε όλο το παχύ έντερο , 
εξαγγείωση αίματος στο λεπτό έντερο) 

 
Ιστολογική εξέταση 
Μορφολογία συμβατή με νόσο Crohn (φλεγμονώδης διήθηση 
του χορίου του 12δακτύλου,δ/χη αρχιτεκτονικής  και φλεγμονώδης διήθηση 
του χορίου σε όλο το παχύ ,με κατά τόπους εικόνα κρυπτίτιδας, ενδοκρυπτικά 
αποστημάτια  και αποστηματοποίση χορίου και κοκκιώδεις σχηματισμούς , δ/χη 
αρχιτεκτονικής τελικού ειλεού με πυκνή φλεγμονώδη διήθηση 



Εικόνες Ενδοσκόπησης  





5. Ποιες ορολογικές εξετάσεις είναι πιο 
ειδικές για τη διερεύνηση της ΙΦΝΕ; 

1. Αντισώματα κατά  της ιστικής 
τρανσγλουταμινάσης 

2. Αντισώματα κατά του ενδομυίου 
3. ASCA (Saccharomyces cerevisiae antibodies) 
4. p-ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) 
5. Το 3 και 4 
6. Όλα  
 



5. Ποιες ορολογικές εξετάσεις είναι 
πιο ειδικές για τη διερεύνηση της 
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2. Αντισώματα κατά του ενδομυίου 
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4. p-ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) 
5. Το 3 και 4 
6. Όλα 



Αποτελέσματα ορολογικού ελέγχου 

 ASCA αρνητικά  (ευαισθησία 60% 
                           ειδικότητα 91%) 

 
 P-ANCA αρνητικά  (ευαισθησία 50% 
                              ειδικότητα 95%) 



6. Ποιά επιπλέον εξέταση θεωρείτε 
καλύτερη για την εκτίμηση της έκτασης 
της νόσου; 

1. Μαγνητική Εντερογραφία 
2. Αξονική Εντερογραφία 
3. Ακτινολογική Διάβαση Πεπτικού 
4. Σπινθηρογράφημα (99mTc WBC scan) 
5. Όλα τα παραπάνω 
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Ευρήματα μαγνητικής εντερογραφίας 

 Φλεγμονώδης αντίδραση του τοιχώματος του λεπτού 
εντέρου από 12δάκτυλο έως τελικό ειλεό 
 

 Εικόνα εγκολεασμού στη νήστιδα 
 

 Παθολογική διάχυση στο παχύ έντερο με πάχυνση 
τοιχώματος και περιορισμό κινητικότητας 
 

 Ηπατομεγαλία 
 

 Αλλοιώσεις (αρ) της κατ’ισχίον και της ιερολαγόνιας 
άρθρωσης 



7. Ποια από τα ακόλουθα  δεν 
αποτελεί αρχική θεραπεία εκλογής; 

1. Στοιχειακή Δίαιτα 
2. Κορτικοστεροειδή 
3. Αμινοσαλικυλικά (σουλφασαλαζίνη) +/-

αντιβιοτικά 
4. Θειοπουρίνες (Αζαθειοπρίνη) 
5. Βιολογικοί παράγοντες 
6. Τα 1,2,3 

 



7. Ποια από τα ακόλουθα  δεν αποτελεί 
αρχική θεραπεία εκλογής; 

1. Στοιχειακή Δίαιτα 
2. Κορτικοστεροειδή 
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ΝΟΣΟΣ CROHN 



 ΙΦΝΕ: ελκώδης κολίτιδα ,Νόσος Crohn, Αδιευκρίνιστη 
κολίτιδα 
 

 20-30% ασθενών έναρξη συμπτωμάτων πριν από ηλικία 
των 20 ετών 
 

 Υπάρχουν περιπτώσεις στη βιβλιογραφία με έναρξη νόσου 
πριν από ηλικία 1έτους 
 

 Παθογένεια άγνωστη: περιβαλλοντικοί ,γενετικοί  και 
ανοσολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο 
 

 Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν αύξηση συχνότητας της 
νόσου από 1950 και μετά , με επικράτηση της νόσου 
Crohn.Στην Ευρώπη υψηλότερη επίπτωση στις βόρειες σε 
σχέση με τις νότιες χώρες 
 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



ΙΦΝΕ και Εξωεντερικές Εκδηλώσεις 
 Το ¼ παιδιατρικών ασθενών παρουσιάζει τουλάχιστον μια 

μορφή εξωεντερικής βλάβης σε 2,5 χρόνια από τη 
διάγνωση  
 

 6% των παιδιών>6 ετών και 3% των παιδιών <6 ετών 
εμφανίζουν κατά τη διάγνωση τουλάχιστον μία 
 

 Αν συμπεριληφθούν και μη εντοπισμένες εξωεντερικές 
βλάβες (π.χ. κακή θρέψη,  καθυστέρηση ανάπτυξης , 
έλλειψη θρεπτικών συστατικών , αναιμία , κακουχία , 
οστεοπενία) το ποσοστό αγγίζει 100% 
 

 Παρουσία εξωεντερικής εκδήλωσης σχετίζεται με πιο 
σοβαρή μορφή νόσου 
 
 

                                                                                   
 



8. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί 
εξωεντερική εκδήλωση ΙΦΝΕ; 

1. Αρθρίτιδα 
2. Αρθραλγίες 
3. Αφθώδης στοματίτιδα 
4. Παγκρεατίτιδα 
5. Ιρίτιδα /ραγοειδίτιδα 
6. Περικαρδίτιδα 

 
 



8. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί 
εξωεντερική εκδήλωση ΙΦΝΕ; 

1. Αρθρίτιδα 
2. Αρθραλγίες 
3. Αφθώδης στοματίτιδα 
4. Παγκρεατίτιδα 
5. Ιρίτιδα /ραγοειδίτιδα 
6. Περικαρδίτιδα 

 
 



ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΣ CROHN ΕΛΚΩΔΗΣ 
ΚΟΛΙΤΙΔΑ 

ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 285 (28,2%) 218  (29,9%) 67  (23,8%) 

ΑΡΘΡΑΛΓΙΑ 166  (16,5%) 124  (17%) 42  (14,9%) 

ΑΦΘΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ 81  (8%) 72  (9,9%) 9  (3,2%) 

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 37  (3,7%) 32  (4,4%) 5  (1,8%) 

ΟΖΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ 28  (2,8%) 26  ( 3,6%) 2  (0,71%) 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ 
ΧΟΛΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ 

15  (1,5%) 7  (1%) 8  (2,8%) 

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ 9  (0,9%) 5  (0,7%) 4  (1,4%) 

ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 6  (0,6%) 2  (0,3%) 4  (1,4%) 

ΙΡΙΤΙΔΑ/ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 7  (0,7%) 6  (0,8%) 1  (0,4%) 

ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ 

4  (0,4%) 4  (0,5%) 0 

ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΣ ΠΥΟΔΕΡΜΑ 3  (0,3%) 3  (0,4%) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1009 728 281 
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