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Αζζελήο 57 ρξνλώλ πξνζέξρεηαη

 Γύζπλνηα πξνζπαζείαο (NYHAIII) ζηαδηαθά 

επηδεηλνύκελε.

 Απύξεηε ρσξίο ζπλνδά ζπκπηώκαηα.

Κιηληθή εμέηαζε

 Φπζηνινγηθό αλαπλεπζηηθό ςηζύξηζκα.

 Με  πεξηθεξηθά νηδήκαηα.

 Ήπαξ ςειαθεηό, επαηνζθαγηηηδηθή παιηλδξόκεζε (-).

 S1,αύμεζε ηνπ S2 (ζέζε αθξόαζεο πλεπκνληθήο 

βαιβίδαο).

 Οινζπζηνιηθό θύζεκα παιηλδξόκεζεο ΤR(3-4/6).





•Τν έηνο 1991:  Δηάγλσζε Αγθπινπνηεηηθήο Σπνλδπιίηηδαο  ζην 

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  θαη έγηλε έλαξμε αγσγήο κε Μ.Σ.Α.Φ.

•Τν  έηνο 2006 έσο ην 2009: Έλαξμε κε anti TNF (εκπνξηθό 

ζθεύαζκα  Enbrel).

•Έγηλε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ ιόγσ ππνηξνπήο άιγνπο.

Αηνκηθό ηζηνξηθό θαη αλακλεζηηθό

Η εηαλεξζέπηε (etanercept) είλαη πξσηεΐλε ζύληεμεο p75 Fc θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ αλζξώπηλν ππνδνρέα ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο 

ησλ όγθσλ, παξαζθεπάδεηαη κε ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ

DNA ζε ζύζηεκα έθθξαζεο ζειαζηηθώλ ζηελ σνζήθε θηλέδηθνπ 

hamster.



• Τν έηνο 2006 έσο ην 2018: Πξνζηίζεηαη ζηελ αγσγή θαη 

methotrexate.

• Τν έηνο 2018: Παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ επαηηθώλ 

ελδύκσλ.

• Τν έηνο 2015 έσο ην 2016: ¨Έλαξμε κε anti TNF(εκπνξηθό 

ζθεύαζκα cimzia) κε δηαθνπή ιόγσ άιγνπο.

Αηνκηθό ηζηνξηθό θαη αλακλεζηηθό

Η θεξηνιηδνπµάµπε πεγόιε (certolizumab pegol) είλαη έλα µνλνθισληθό

αληίζσµα πνπ µπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζθνιιάηαη ζε έλαλ 

ρεµηθό λεπξνδηαβηβαζηή ζηνλ νξγαληζµό πνπ απνθαιείηαη παξάγνληαο 

λέθξσζεο όγθσλ-α (TNF-α).



Ατομικό ιστορικό και αναμνηστικό

• Σο ζτοσ 2016 ζωσ το 2018:¨Ζναρξθ με νζο βιολογικό φάρμακο 

(εμπορικό ςκεφαςμα cosentyx).

• Σο χειμϊνα 2017-2018, θ  αςκενισ αναφζρει ιγμορίτιδα και ζλαβε 

αγωγι για ζξι εβδομάδεσ με τζςςερα  διαφορετικά αντιβιοτικά.

Η ςεκουκινουμάμπθ (secukinumab) είναι ζνα μονοκλωνικό
αντίςωμα που προςκολλάται ςε μια κυτοκίνθ που βρίςκεται ςτο 
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα και ονομάηεται ιντερλευκίνθ 17Α.



 Έλαξμε  δύζπλνηαο πξνζπαζείαο 

ζηαδηαθά επηδεηλνύκελεο.

 θαξδηνινγηθή εθηίκεζε.

Ηρσθαξδηνγξάθεκα

• 2014: ήπηα δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο 
θνηιίαο.

• 2018:δηάηαζε ησλ δεμηώλ θνηινηήησλ κε κεησκέλε 
ζπζηαιηηθόηεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο.

• RVSP=80mmHg.

Δπηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο



Αηνκηθό ηζηνξηθό θαη αλακλεζηηθό

Η  αςκενισ παραπζμφκθκε ςτo Π.Γ.Ν. 

ATTIKOΝ για διερεφνθςθ και αντιμετϊπιςθ 

τθσ Πνευμονικισ Τπζρταςθσ.



Πξώηε λνζειεία 

NYHA III
ProBNP=7954

Σπηξνκέηξεζε: Πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ.
FVC=55%, FEV1=48,5%, 
FEV1/FVC=74%
VC=61%, DLCO=38%





EKG= RBBB, RV strain









CTPA:

•Χσξίο εηθόλα ειιεηκκάησλ.

•Αξλεηηθή εμέηαζε γηα πλεπκνληθή εκβνιή





Triplex καρδιάσ: 

LA=  30mm, RA= 28cm2 KE= 65%, RVDd long 

axis=43mm, RVDd=59mm, S=10cm/sec, ΤΑPSE= 11mm, 

TVR=5,3 m/sec, SPAP= 130-135 mmHg.

MVR=1/4,TVR=2-3/4,PVR=1/4. 

















CVP= 15mmHg,    PAP =124/51/78,      PCWP= 14 mmHg

CO= 4 l/min, CI= 2,0 l/min/m2, PVR= 1220dynes,(16 Woods).

τεφανιογραφία :αρνθτικι για ςτεφανιαία νόςο



Scanning αηκάησζεο :

• Αλνκνηνγελήο πξόζιεςε ξαδηνθαξκάθνπ ζε ακθόηεξα 

ηα πλεπκνληθά πεδία.

• Χσξίο ηκεκαηηθά ειιείκκαηα αηκάησζεο.



Διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ

• Ανοςολογικόσ ζλεγχοσ για επίκτθτθ κρομβοφιλία (-). 

• Αντιςϊματα ζναντι καρδιολοπίνθσ (-).

• Τπερθχογράφθμα άνω κοιλίασ (-)

• Τπερθχογράφθμα νεφρϊν  (-)

• Test απνοιασ: οβαροφ βακμοφ αποφρακτικοφ τφπου 

υπνικισ άπνοιασ για τθν οποία ςυςτικθκε ςυςκευι C-PAP.



Κνιιαγνληθόο έιεγρνο 



Γηαγλσζηηθόο έιεγρνο

• Βιοψία δζρματοσ: τμιμα δζρματοσ με αλλοιϊςεισ 

τφπου μθ φλεγμονϊδουσ πορφφρασ, χωρίσ κατάδειξθ 

μυκιτων ι άλλα άξια λόγου εκ του ιςτοχθμικοφ 

ελζγχου(PAS) ευριματα.

• Βιοψία υποδόριου λίπουσ: χωρίσ εναπόκεςθ 

αμυλοειδοφσ.





Evidence based treatment algorithm for PAH patients

PH guidelines 2015

Initial 
Combination 

therapy 
including iv PCA



Treatment algorithm for PAH patients

“Proceedings of the 6th World Symposium on PH”    Eur Respir J 2018; in 
press



κεραπεία

Θεραπεία:

• ‘Ζναρξθ αναςτολζα τθσ φωςφοδιεςτεράςθσ(PDE-5i).

• Ζναρξθ με ενδοφλζβια χοριγθςθ εποπροςτενόλθσ

(Veletri).



8 μινεσ μετά 
ειςαγωγι

για 
επαναξιολόγθςθ τθσ νόςου και RHC

•NYHA II
•ΒΝP : 1100







RAP: 4mmHg, PA :52/24/33 mmHg, PCWP:7 mmHg,

CO: 5,9L/min, CI: 3,1l/min/m2,

SvO2: 89%, SaO2 99% (ξ.θ:2 lit/min) 







Triplex καρδιάσ: 

LA=  30mm, RA= 26cm2 KE= 65%, RVDd long 

axis=40mm, RVDd=52mm, S=14cm/sec, ΤΑPSE= 21mm, 

TVR=3,6 m/sec, SPAP= 55-60mmHg.MVR=1/4,TVR=2/4. 

Ηρσθαξδηνγξάθεκα 











Test άπλνηαο: 

Σνβαξνύ βαζκνύ απνθξαθηηθνύ ηύπνπ 

ππληθήο άπλνηαο γηα ηελ νπνία ζπζηήζεθε 

ζπζθεπή C-PAP κε απνηέιεζκα βειηίσζε 

ηεο άπλνηαο. 



Evidence based treatment algorithm for PAH patients

PH guidelines 2015

Initial 
Combination 

therapy 
including iv PCA





Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα

Η αγκυλωτικι ςπονδυλαρκρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονϊδθσ 
πάκθςθ που προςβάλλει κατ’ εξοχιν τισ ιερολαγόνιεσ 
αρκρϊςεισ, κακϊσ και τθ ςπονδυλικι ςτιλθ, αλλά αρκετά ςυχνά 
και περιφερικζσ αρκρϊςεισ, κυρίωσ αρκρϊςεισ των κάτω άκρων.

ANKYLOSING SPONDYLITIS: A REVIEW EMJ. 2017;2[4]:134-139



Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα

• Δπίπησζε ζηελ Δπξώπε: 0,3-0,5%

• Κπξίσο άλδξεο (άλδξεο/γπλαίθεο:3/1

• 20-30 εηώλ

• MHC class1 molecule HLA B27

• Άζεπηε θιεγκνλή 

• Πξνζβάιιεη θπξίσο ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

• Πξνθαιεί πόλν θαη πξννδεπηηθή αθακςία ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.



Ινοφυςαλιδϊδθσ νόςοσ 
των πνευμονικϊν κορυφϊν

Apical fibrocystic disease- upper lobe 
fibrobullous disease

• Η πην θαιά πεξηγεγξακκέλε πξνζβνιή 

ηεο ΑΣ

• Δπίπησζε:1,3-30%

• Κπξίσο άλδξεο(άλδξεο/γπλαίθεο:50/1

• Αξρηθή πξνζβνιή: κνλόπιεπξε ή 

ακθνηεξόπιεπξε ή αζύκκεηξε

• Σηε ζπλέρεηα: ακθνηεξόπιεπξε 

ηλνθπζαιηδώδε λόζν ησλ θνξπθώλ

• Βξαδέσο –πξννδεπηηθή  λόζνο: 

ζρεκαηηζκό θύζηεσλ, θνηινηήησλ, 

ίλσζεο θαη βξνγρεθηαζηώλ.



Πικανοί μθχανιςμοί

• Μεησκέλνο αεξηζκόο ησλ 

θνξπθώλ-δπζθακςία ζσξαθηθνύ 

ηνηρώκαηνο

• Μεηαβνιή ησλ κεραληθώλ 

πίεζεσλ ησλ θνξπθώλ

• Δπαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο

• Σπρλέο εηζξνθήζεηο

• Χξόληα θιεγκνλή βαζηθήο λόζνπ

Θσξαθηθή 

θύθσζε

Απρεληθή θάκςε

επηπέδσζε νζθπηθήο ιόξδσζεο



Αθηηλνινγηθά Δπξήκαηα

• Ακθνηεξόπιεπξεο αιινηώζεηο 

ησλ ηεξνιαγνλίσλ αξζξώζεσλ

• Τεηξαγσληζκόο ησλ ζπνλδύισλ

• Σρεκαηηζκόο ζπλδεζκνθύησλ

θαη ζπλέλσζε ησλ ζπνλδύισλ

• Αιινηώζεηο ησλ νζηώλ ηεο 

ππέινπ

• Αιινηώζεηο ησλ πεξηθεξηθώλ 

αξζξώζεσλπεικαηηαία άθαλζα
Bamboo spine



ζεξαπεία

• Φπζηθνζεξαπεία.

• Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα.

• Βηνινγηθά λνζνηξνπνπνηεηηθά αληηξεπκαηηθά θάξκαθα



Βιολογικά νοςοτροποποιθτικά αντιρευματικά 
φάρμακα (ι βιολογικοί παράγοντεσ)

Τα βηνινγηθά λνζνηξνπνπνηεηηθά αληηξεπκαηηθά 

θάξκαθα, ρνξεγνύκελα ζηνπο αζζελείο, 

εμνπδεηεξώλνπλ ηνλ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ 

ή ηελ ηληεξιεπθιηλε 17Α πνπ παίδνπλ θεληξηθό ξόιν 

ζηελ παζνγέλεηα ηεο αγθπινπνηεηηθήο 

ζπνλδπιαξζξίηηδαο. 

• Ιλθιημηκάκπε (Remicade)

• Δηαλεξζέπηε (Enbrel)

• Αληαιηκνπκάκπε (Humira)

• Γθνιηκνπκάκπε (Simponi)

• Σεξηνιηδνπκάκπε (Cimzia)

• Σεθνπθηλνπκάκπε (Cosentyx)



N Engl J Med 2015;373:2534-48.



• Increased  numbers of IL-17A producing lymphocytes and innate 

immune cells and increased levels of IL-17A have been found in the 

blood of patients with ankylosing spondylitis.

• Secukinumab is a human IgG1 monoclonal antibody that 

selectively binds to the interleukin-17A (IL-17A) cytokine and 

inhibits its interaction with the IL-17 receptor. 

• Secukinumab inhibits the release of proinflammatory cytokines and 

chemokines. 

• Two phase III clinical trials reported that the use of secukinumab 

provided significant reductions in the signs and symptoms of  

patients with active ankylosing spondylitis.

Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in 
Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med. 2015 





Ερωτιματα

• Η άκεζε αληηκεηώπηζε 
ηεο ζνβαξήο 
πλεπκνληθήο ππέξηαζεο 
κε PDE-5i θαη 
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 
επνπξνζηελόιεο.

• Η δηαθνπή ηνπ 
βηνινγηθνύ θαξκάθνπ.

• Η βειηίσζε ηεο ππληθήο 
άπλνηαο κε C-PAP.

Τη βειηίσζε ηελ αζζελή καο?



Ευχαριστώ     πολύ


