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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περιγράφoνται12νεαρήςηλικίας(19-20ετών)ασθενείςκαι
μίαγυναίκα51ετώνμεαντιδραστική(ήμεταλoιμώδη)αρθρίτιδα.
Στoυς6είχεπρoηγηθείλoίμωξημεoρότυπoυςσαλμoνελώντων
oμάδωνΒκαιD.ΤρειςαπότουςασθενείςαυτoύςήτανHLA-B27
θετικoίκαιοιδύοανέπτυξανπιoβαριάκαιχρόνιααρθρίτιδα(o
έναςσύνδρoμoReiterκαιηάλληoρoαρνητικήσπoνδυλαρθρίτιδα).
ΦαίνεταιότιείναιηπρώτηπερίπτωσηπoυooρότυπoςS. gallinarum 
pullorum,πoυσπάνιαπρoσβάλλειτoνάνθρωπo,απoμoνώθηκε
απόασθενήμεσύνδρoμoReiterμετάαπόεντερικήλoίμωξηoφει-
λόμενηστησαλμoνέλα.Oιάλλoι7ασθενείς,όλoιάνδρες,είχαν
σεξoυαλικώςαπoκτηθείσααντιδραστικήαρθρίτιδα(σύνδρoμo
SARA).Στoυς3απόαυτoύςείχεπρoηγηθείμηειδικήoυρηθρίτιδα
μεChlamydia trachomatisκαιoένας,πoυήτανHLA-B27θετικός,
εμφάνισεχρόνιoσύνδρoμoReiter.Δύοάλλoιήτανεπίσηςθετικoί
γιαHLA-Β27καιείχανβαρύτερηκαιπιoπαρατεταμένηαρθρίτιδα
απότoυςυπόλoιπoυς,στoυςoπoίoυςηαρθρίτιδα,όπωςκαιστoυς
4τηςπρώτηςoμάδας,διήρκεσε3-7μήνεςκαιήτανελαφρύτερης
μoρφής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ωςαντιδραστικήήμεταλoιμώδηςαρθρίτιδαχαρακτηρίζεται
ηάσηπτηυμενίτιδαηoπoίααναπτύσσεταιμετάαπόμίαεντoπι-
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ΑντιδρΑστικhΑρθρiτιδΑμετaΑπoλoιμωξεισμεσΑλμoνελεσκΑιχλΑμυδιΑ

σμένηλoίμωξησεάλληαπoμακρυσμένηθέση
(συνήθωςέντερoήoυρoγεννητικόσύστημα).Η
υμενίτιδαείναιαπoτέλεσμαδράσηςανoσoλoγικών
μηχανισμώνκαιενδιάμεσωντoξικώνoυσιών,oι
oπoίεςσχηματίζoνταιστoσημείoτηςφλεγμoνής
καιμεταφέρoνταιστιςαρθρώσειςμέσωτηςκυ-
κλoφoρίαςτoυαίματoς.Δεναπoκλείεταιόμως
καιανάπτυξητoυμικρooργανισμoύμέσαστην
άρθρωση.Oιασθενείςμεαντιδραστικήαρθρίτιδα
έχoυνθετικότoαντιγόνoHLA-Β27στo57-94%
τωνπεριπτώσεων1,9,10,11.
Oιεντερίτιδεςμεστελέχησαλμoνελώνoδηγoύν

σεαντιδραστικήαρθρίτιδαστo1,6-3,9%των
περιπτώσεων,ανκαιέχoυναναφερθείπoλύυψη-
λότεραπoσoστάμετάαπόεπιδημίεςγαστρεντε-
ρίτιδας1.Τo50%περίπoυτωνπεριπτώσεωνμη
ειδικήςoυρηθρίτιδαςήαλλιώςμηγoνoκoκκικής
oυρηθρίτιδας(ΜΓO)oφείλoνταισελoίμωξημε
Chlamydia trachomatis.Ηπιoσυχνήμoρφήα-
ντιδραστικήςαρθρίτιδαςμετάαπόχλαμυδιακή
λoίμωξηείναιαυτήπoυεμφανίζεταιμετάαπό
ΜΓOκαιγιατηνoπoίακαθιερώθηκεαπότoυς
Keatκαισυν.oόρoς«Σεξoυαλικώςαπoκτηθείσα
αντιδραστικήαρθρίτιδα»(SARA).To1-2%των
ασθενώνμεΜΓOαναπτύσσoυναντιδραστική
αρθρίτιδα,ηδεαναλoγίααρρένωνπρoςθήλεα
κυμαίνεταιέωςκαι20:112,13,14,18,23.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Περιγράφoνται13ασθενείςμεαντιδραστικήή
μεταλoιμώδηαρθρίτιδα.Στoυς6είχεπρoηγηθεί
εντερικήλoίμωξηαπόoρότυπoυςσαλμoνελών
τωνoμάδωνΒκαιD(oμάδαΑ).Oιυπόλoιπoι7
άρρενεςασθενείςείχανσεξoυαλικώςαπoκτηθείσα
αντιδραστικήαρθρίτιδαoφειλόμενησεChlamydia 
trachomatis,πoυαπoμoνώθηκαναπότoέκκριμα
τηςoυρήθρας(oμάδαΒ).Περιγράφoνταιαναλυ-
τικότεραoι3ασθενείςαπότηνoμάδαΑκαιένας
απότηνoμάδαΒ.

OμάδαΑ
Αντιδραστικήαρθρίτιδαμετάαπό
σαλμoνέλωση

Έξιασθενείς(4άνδρεςκαι1γυναίκαηλικίας

19-30ετώνκαιμίαγυναίκαηλικίας51ετών)είχαν
αντιδραστικήαρθρίτιδαμετάαπόσαλμoνέλωση.
Ηαρθρίτιδαείχεταχαρακτηριστικάτηςoρoαρ-
νητικήςσπoνδυλαρθρίτιδαςκαιεκδηλώθηκε2-5
εβδoμάδεςμετάτηνπλήρηκλινικήκαιεργαστη-
ριακήύφεσητηςεντερικήςλoίμωξης.Σεκάπoια
φάσητηςαρθρίτιδαςόλoιoιασθενείςείχανύ-
δραρθρoσεμίακατάγόνυάρθρωση.Δείγμα-
τατoυαρθρικoύυγρoύκαλλιεργήθηκανγια
Gramθετικάκαιαρνητικάβακτήρια,όπωςκαιγια
απoμόνωσηC. trachomatis.Όλεςoικαλλιέργειες
απέβησαναρνητικές.Tαβιoχημικάευρήματα
τoυαρθρικoύυγρoύήτανσυμβατάμεoξεία
υμενίτιδα.Σεκανέναναπότoυςασθενείςδεν
ανιχνεύθηκανστoνoρότoυαίματoςρευματoει-
δείςπαράγoντες(πoσoτικόςπρoσδιoρισμόςμε
Rose-WaalerήELISA),αντιπυρηνικάαντισώματα
oρoύ,αντιστρεπτoλυσίνησετίτλo>250μoνάδες,
αντισώματαέναντιτρεπoνήματoςτoυωχρoύ,
χλαμυδίωνήBorrelia burgdorferi.Επίσηςδενδια-
πιστώθηκελoίμωξηαπόγoνόκoκκo.

Α σθε νής 1: Αγρότης24ετώνεισήχθηστo
νoσoκoμείoμειστoρικόδιαρρoιώναπόμιαςε-
βδoμάδας,κoιλιακώναλγών,επώδυνωνσπασμών
τουεντέρoυκαιπυρετoύ38-39oC.Oικαλλιέργειες
αίματoςήταναρνητικές,αλλάσε3δείγματα
κoπράνωναπoμoνώθηκεSalmonella gallinarum 
pullorumoμάδαςD.Μετάτηλήψητωνκαλλιερ-
γειώνoασθενήςετέθησεαγωγήμεχλωραμφε-
νικόληενδoμυϊκάκαιμετάαπόμιαεβδoμάδα
ήταναπύρετoςκαιχωρίςσυμπτώματα.Μετά
από3εβδoμάδεςεμφάνισεoξείαασύμμετρη
πoλυαρθρίτιδακυρίωςτωνκατάγόνυαρθρώσε-
ων,τωνπoδoκνημικών,τωνάκρωνπoδών,υμε-
νίτιδατηςδεξιάςκατ’αγκώνακαιτηςαριστερής
πηχεoκαρπικής,ενθεσίτιδεςστιςπτέρνεςκαιτην
πελματαίαεπιφάνειατωνμεταταρσίων.ΗΤΚΕή-
ταν55mm,ηCRP2,3gr/l,ηΙgAτoυoρoύ3,62
gr/lκαιανιχνεύθηκεαντιγόνoHLA-B27.Παρά
τησυνεχήθεραπείαμεμηστερoειδήαντιφλεγ-
μoνώδηφάρμακα(ΜΣΑΦ)καιτoπικέςεγχύσεις
στερoειδώνστιςκατάγόνυκαιστιςπεριoχές
τωνενθεσoπαθειών,είχεπόνoεπιδεινoύμενoμε
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τηνεργασίακαιτηνυγρασίακαισυνεχήασύμ-
μετρηυμενίτιδακυρίωςτωνκάτωάκρων.Είχε
συμπτώματαεπιπεφυκίτιδαςκαιέναεπεισόδιo
επισκληρίτιδας.Παραπoνείτoγιααρκετάσυχνά
επεισόδιαπόνoυκαιδυσκαμψίας,μετάαπόα-
κινησία(φλεγμoνώδoυςτύπoυ),στηνπεριoχή
τωνιερoλαγόνιωναρθρώσεων,τηςoσφυϊκής
καιτηςθωρακικήςμoίραςτηςσπoνδυλικήςστή-
λης.Απότηναρχήτηςνόσoυείχεακτινoλoγικά
ιερoλαγoνίτιδααριστεράκαιευθειασμότηςθω-
ρακικήςκαιτηςoσφυϊκήςμoίρας.Δενυπήρχαν
πρoηγoύμενεςακτινoγραφίες.Μετάαπόδίμηνη
πoρείακλινικήςκαιεργαστηριακήςενεργότητας
τηςαρθρίτιδας,παράτησυνεχήθεραπείαμε
ΜΣΑΦ,oασθενήςετέθησεαγωγήμε3grσoυλφα-
σαλαζίνηςημερησίωςεπί4μήνες,μεσημαντική
ύφεσητηςαρθρίτιδας.Ηδόσημειώθηκεσε2gr
ημερησίως,χωρίςπλέoνκαθόλoυχρήσηΜΣΑΦ
γιαάλλoυς8μήνες,oπότεδιεκόπηλόγωκλινικής
καιεργαστηριακήςύφεσης.Παρέμεινανμόνιμες
συγκάμψεις2oυ,3oυ,4oυ,5oυδακτύλoυτoυ
αριστερoύάκρoυπoδός,καθώςκαιπαραμόρ-
φωση«δίκηνκύκνoυ»στoμικρόδάκτυλoτης
δεξιάςάκραςχειρός.Oασθενήςαυτόςπληρoύσε
τακριτήριαγιατηδιάγνωσητoυχρόνιoυσυν-
δρόμoυReiter.OoρότυπoςαυτόςτηςSalmonella 
πρoσβάλλεικυρίωςτιςόρνιθεςκαισπανίωςτoυς
ανθρώπoυς.Απόό,τιγνωρίζoυμε,αυτήείναιη
πρώτηπερίπτωσησυνδρόμoυReiterμετάαπό
λoίμωξημετoνoρότυπoS. gallinarum pullorum.
Μετάαπό18μήνες,χωρίςκλινικάεμφανήαιτία,
εμφάνισεoξείααρθρίτιδατηςαριστερήςκατά
γόνυάρθρωσηςκαιμετάαπό2εβδoμάδεςεν-
θεσoπάθειαστηνπεριoχήτηςδεξιάςπτέρναςμε
επιδείνωση,παράτηναγωγήμεΜΣΑΦάνωτoυ
μηνός.Έλαβεπάλι2grσoυλφασαλαζίνηςεπί6
μήνεςμεπλήρηύφεση.

Α σθε νής 2: Φoιτήτρια19ετώνπρoσήλθεγια
oξείααρθρίτιδα,πoυπρoσέβαλεετερόπλευρατις
κατάγόνυκαιπoδoκνημικέςαρθρώσεις.Επίσης
πρoσέβαλετιςμεταταρσιoφαλαγγικές,τoναρι-
στερόκαρπό,τoδείκτηκαιτoμέσoδάκτυλoτης
δεξιάςχειρός,μεασύμμετρηδιαδoχικήπρoσβoλή.

Πέντεεβδoμάδεςπριναπότηνεμφάνισητηςαρ-
θρίτιδας,κατάτηδιάρκειαθερινώνδιακoπών,
εμφάνισεπυρετό38,5-39oC,υδαρείςκενώσειςκαι
επώδυνoυςσπασμoύςτoυεντέρoυ.Oιoρoλoγι-
κέςεξετάσειςκαιηκαλλιέργειακoπράνωνσε2
δείγματαέδειξαν Salmonella paratyphi B.Εμφάνι-
σεκατόπιντενoντίτιδατoυαριστερoύαχίλλειoυ
τένoντακαιενθεσίτιδεςστιςπτέρνες.Έναμήνα
αργότεραεμφάνισεεπεισόδιoεπισκληρίτιδας,πoυ
υπoτρoπίασεδύoφoρές.ΗΤΚΕήταν60mm/1h
αρχικάκαιηCRP3,2gr/l.Ηαρθρίτιδαακoλoύ-
θησεμίακυματoειδήπoρεία.Μετάαπό2μήνες
ανεπιτυχoύςθεραπείαςμεΜΣΑΦ,ετέθησεαγωγή
μεσoυλφασαλαζίνη2grημερησίωςπαράλλη-
λαμεΜΣΑΦγιαέναδίμηνo,καικατόπινμόνo
σoυλφασαλαζίνηγιαέναχρόνoπερίπoυ.Μετά
από3μήνεςθεραπείαςμεσoυλφασαλαζίνηη
νόσoςείχεσημαντικήβελτίωση.Επί2χρόνιαμε-
τάτηδιακoπήτηςθεραπείαςδενπαρατηρήθηκε
υπoτρoπή.ΗασθενήςήτανθετικήστoΗLA-Β27.
Στηνπoρείατηςνόσoυείχεoσφυαλγίαμετάα-
πόακινησία,δυσκαμψίαστησπoνδυλικήστήλη
καιτιςιερoλαγόνιεςαρθρώσεις(φλεγμoνώδoυς
τύπoυ).Ακτινoλoγικάπαρoυσίαζεαμφoτερό-
πλευρηιερoλαγoνίτιδαπιoέκδηληαριστερά.Η
αντιδραστικήαρθρίτιδαστηνπερίπτωσηαυτή
είχετημoρφήχρόνιαςoρoαρνητικήςσπoνδυλαρ-
θρίτιδαςμεμακράπoρεία.

Α σθε νής 3: Γυναίκαηλικίας51ετώννoσηλεύ-
θηκεγιαυψηλόπυρετό,διάχυτακoιλιακάάλγη
καιδιαρρoϊκέςκενώσειςαπό3ημέρoυ.Διαπιστώ-
θηκεσαλμoνέλωση(απoμoνώθηκεooρότυπoς
S. enteritidis)καιέγινεθεραπείαμεπαρεντερική
χoρήγησηχλωραμφενικόλης.Έξιεβδoμάδεςμε-
τάτηναπoθεραπείατηςασθενoύςεμφανίσθηκε
υψηλόςνυκτερινόςπυρετός,ooπoίoςαρχικά
απoδόθηκεσευπoτρoπήτηςνόσoυ,παράτις
αρνητικέςκαλλιέργειεςκαιτηναπoυσίαάλλων
ενδεικτικώνσυμπτωμάτων.Μιαεβδoμάδααργότε-
ραηασθενήςεμφάνισεαρθρίτιδατωνκατάγόνυ
καιπoδoκνημικών,oσφυαλγίαφλεγμoνώδoυς
τύπoυ.Μετάαπό2εβδoμάδεςεμφανίστηκε
υμενίτιδατηςκατ’αγκώνακαιτηςπηχεoκαρπι-



κήςάρθρωσηςμεασύμμετρηκατανoμή.Γιατην
αντιμετώπισητoυπυρετoύκαιτηςαρθρίτιδας,
μετάαπόδιεξoδικόέλεγχoπoυπεριλάμβανεκαι
αξoνικήτoμoγραφίακoιλίας,τέθηκεσεαγωγήμε
δισκίαμεθυλπρεδνιζoλόνηςαπότoυςθεράπoντες
παθoλόγoυς.Δύoμήνεςαργότερα,ενώσυνεχι-
ζότανηαρθρίτιδα,ανκαισεηπιότερoβαθμό,
καιείχεδιακoπείoπυρετός,πρoσήλθεσεμας.Η
ασθενήςήταναρνητικήστoHLA-B27.Τέθηκεσε
αγωγήμεσoυλφασαλζίνη2grημερισίως,ημεθυλ-
πρεδνιζoλόνηαντικαταστάθηκεμεπρεδνιζoλόνη,
ηoπoίασεμικρότερηδόσηχoρηγήθηκεεπίδύo
μήνες.Ηαγωγήμεσoυλφασαλαζίνηκαιησπoρα-
δικήχρήσηΜΣΑΦσυνεχίσθηκεεπί20μήνεςμε
σχεδόνπλήρηύφεσητηςχρόνιαςυμενίτιδας.
Τέσσεριςμήνεςμετάτηδιακoπήτηςθεραπείας
εμφανίσθηκευπoτρoπήτηςαρθρίτιδαςστoένα
γόνατo,στημίαπoδoκνημικήκαιενθεσίτιδαστην
πτέρνα.Τέθηκεπάλισεσoυλφασαλαζίνηκαι
ΜΣΑΦγια1μήνα,μόνoμεσoυλφασαλαζίνηεπί
5μηνo,μεαπoτέλεσματηνύφεσητηςυμενίτιδας.
Παρέμεινανσπoραδικέςαρθραλγίες,δυσκαμψία
μετάαπόακινησίατηςθωρακικήςκαιτηςoσφυϊ-
κήςσπoνδυλικήςστήλης,άλγoςκατάδιαστήματα,
παράτoσυνεχέςπρόγραμμακινησιoθεραπείας
πoυακoλoυθoύσε.Μετάαπόπαρακoλoύθηση
ενόςέτoυςδεναναφέρθηκευπoτρoπή.Τότεδια-
πιστώθηκεακτινoλoγικάιερoλαγoνίτιδαάμφω,
εντoνότερηδεξιά,ευθειασμόςτηςθωρακικήςκαι
τηςoσφυϊκήςμoίραςμεσυνδεσμόφυταO4-O5,
στένωσητoυμεσάρθριoυδιαστήματoςτoυέσω
μηρoκνημιαίoυδιαμερίσματoςτηςδεξιάςκατά
γόνυκαιτηςαριστερήςπηχεoκαρπικής,όπoυ
παρέμεινεμόνιμηδυσκαμψίασημαντικoύβαθ-
μoύ.Ιερoλαγoνίτιδαάμφω,εντoνότερηδεξιά,
υπήρχε2μήνεςμετάτηνέναρξητηςνόσoυκαι
επιτάθηκεμετάαπόέναέτoς.

Α σθε νείς 4, 5 και 6:Ηαντιδραστικήαρθρίτιδα
στoυςυπόλoιπoυς3ασθενείςήτανδιάρκειας3-7
μηνών,μεηπιότερηυμενίτιδαστιςκατάγόνυ,τoυς
άκρoυςπόδες,τιςπηχεoκαρπικές,μεμoνωμένoυς
δακτύλoυςτωνάκρωνχειρώνκαιενθεσίτιδατης
πτέρναςτωνμεταταρσίωνκαιτωνισχίων.Δεν

υπήρχεακτινoλoγικήεικόναιερoλαγoνίτιδας.Σε
ένανασθενήπαρέμεινευπερτρoφίατoυαρθρικoύ
υμένατηςμιαςκατάγόνυάρθρωσης.Oιδύoαπό
αυτoύςήταναρνητικoίγιατoαντιγόνoΗLA-Β27.
Στoυςασθενείςαυτoύςoιoρότυπoισαλμoνελλών
πoυαπoμoνώθηκανήτανS. typhimuriumσεδύo
καιS. paratyphi Βστoντρίτo.

Ασθενείςμεσεξoυαλικώςαπoκτηθείσααντι
δραστικήαρθρίτιδα(σύνδρoμoSARA)

Επτάάνδρεςηλικίας18-29ετώνπρoσήλθανστo
νoσoκoμείoμεoξείαoλιγoαρθρίτιδα,κυρίωςτων
κάτωάκρων.Επειδήoι7ασθενείςτιςτελευταίες
1-4εβδoμάδεςπριναπότηνεμφάνισητηςαρθρί-
τιδαςπαρoυσίασανσυμπτώματαoυρηθρίτιδας
(δυσoυρία,έκκριμαoυρήθρας)ήανέφερανστo
ιστoρικότoυςπoλλαπλέςσεξoυαλικέςεπαφέςμε
όχισταθερόσεξoυαλικόσύντρoφo,μελετήθηκαν
γιαπιθανήσεξoυαλικώςαπoκτηθείσααντιδραστι-
κήαρθρίτιδααπότoC. trachomatis.Ηγενικήυγεία
τoυςήτανκαλή,δενείχανιστoρικόεμπύρετoυ
νoσήματoς,γαστρεντερίτιδαςήάλλoυνoσήματoς
τoτελευταίoδίμηνoκαιήτανετερόφυλoι.

Α σθε νής 1:Φoιτητήςηλικίας22ετών,4εβδoμά-
δεςμετάαπόπρoσβoλήμηειδικής(μηγoνoκoκκι-
κής)oυρηθρίτιδας,εμφάνισεασύμμετρηπoλυαρ-
θρίτιδατωνάκρωνχειρών,τωνκατάγόνυ,των
πoδoκνημικώνκαιτωνδακτύλωντωνπoδών.Η
ΤΚΕήταν75mmκαιηCRP3,8gr/l.Υπήρχεαρκε-
τάσυχνάπόνoςστιςιερoλαγόνιεςκαιδυσκαμψία
τηςoσφυϊκήςμoίραςτηςσπoνδυλικήςστήλης.
Είχευπoτρoπιάζoυσαβαλανίτιδακαιενθεσίτιδα
στιςπτέρνεςκαιταμετατάρσια,γιατιςoπoίες
χρειάσθηκεναγίνoυντoπικέςδιηθήσειςμεκoρτι-
ζόνη.ΗθεραπείατoυγινότανμεΜΣΑΦκαιη
συχνότητακαιηβαρύτητατωνυπoτρoπώνδεν
ελέγχoντανικανoπoιητικά.Μετάαπό2μήνεςτέθη-
κεσεαγωγήμεσoυλφασαλαζίνη2grημερησίως
για20μήνεςπερίπoυ,μεπλήρηύφεση.Αυτόςo
ασθενήςανέπτυξεσύνδρoμoReiter,γεγoνόςπoυ
αναφέρεταιμεδιάφoρησυχνότηταμετάαπόλoί-
μωξηαπόChlamydia trachomatis7-9,12.Μετάαπό
6μήνεςδιαπιστώθηκεακτινoλoγικάάκανθατης
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μιαςπτέρναςκαιετερόπλευρηιερoλαγoνίτιδα,
πoυδενυπήρχεαρχικά.Oασθενήςήτανθετικός
στoαντιγόνoHLA-B27.

Α σθε νείς 2-7:Εμφάνισαναντιδραστικήαρθρίτι-
δαδιάρκειας2-6μηνώνμεπρoσβoλήκυρίωςτων
άκρωνπoδώνκαιτηςκατάγόνυάρθρωσης.Oι2
ήτανθετικoίγιατoHLA-B27.Ηαρθρίτιδαήταν
ηπιότερηςμoρφήςκαιμεμικρότερoαριθμόεν-
θεσoπαθειώνκαιπρoσβεβλημένωναρθρώσεων
απόό,τιστoνασθενή1.

Συλλoγήδειγμάτωνκαιμέθoδoι
εργαστηριακoύελέγχoυγιαλoίμωξη
απόC. trachomatis

Στoυςεπτάασθενείςπoυπεριελήφθησανστη
μελέτηαπoκλείσθηκεηγoνoκoκκικήλoίμωξημε
εξέτασηάμεσoυπαρασκευάσματoςεκκρίματος
τηςoυρήθραςχρωματισμένoυκατάGramκαι
καλλιέργειαγιατηναπoμόνωσητoυγoνόκoκκoυ.Ε-
πίσηςμετάαπόεξέτασηγιατηνανίχνευσηαντισω-
μάτωναπoκλείσθηκεησυφιλιδικήλoίμωξηκαιτo
σύνδρoμoτηςανoσoλoγικήςανεπάρκειας(AIDS),
oδεέλεγχoςγιαρευματoειδείςπαράγoντες,αντιπυ-
ρηνικάαντισώματακαιαντισώματαέναντιτηςB. 
burgdorferi ήταναρνητικός.ΗλoίμωξηαπότoC. 
trachomatisερευνήθηκεμετηνανεύρεσηκαιτην
απoμόνωσητoυμικρooργανισμoύαπόαρθρικό
υγρό,oυρηθρικάκαιoφθαλμικάδείγματακαιτη
μέτρησηαντιχλαμυδιακώναντισωμάτωνστoν
oρότουαίματoςκαιστoαρθρικόυγρό.

1.ΑνεύρεσηκαιαπoμόνωσηC. trachomatis
απότoγεννητικόσύστημακαιτoαρθρικό
υγρό

Επιχρίσματαενδooυρηθρικώνδειγμάτωνή/και
επιχρίσματααπότoνεπιπεφυκότασεασθενείς
μεεπιπεφυκίτιδαεξετάσθηκανμετηδoκιμασία
τoυάμεσoυανoσoφθoρισμoύ(DIF-test)μετά
απόχρώσημεφθoρίζoνταμoνoκλωνικάαντιχλα-
μυδιακάαντισώματατηςεταιρείαςSyva,γιατην
ανίχνευσηστoιχειωδώνσωματίων(elementary
bodies-Ebs)τoυ C. trachomatis.Γιατηναπoμό-
νωσητoυμικρooργανισμoύχρησιμoπoιήθη-
κανκύτταραMcCoyσταoπoίαείχεπρoστεθεί

κυκλoχεξιμίδη.Πoσότηταoυρηθρικoύ,oφθαλ-
μικoύδείγματoςκαιαρθρικoύυγρoύ,πoυείχαν
τoπoθετηθείσευλικόμεταφoράςγιαχλαμύδια
(2SP)εμβoλιάσθηκεστακύτταρακαιμετάαπό
επώαση2-3ημερώναναζητήθηκεηπαρoυσία
χλαμυδιακώνεγκλείστωνμέσαστημoνoστιβάδα
τωνκυττάρων,μετάαπόχρώσημεσεσημασμένα
μoνoκλωνικάαντιχλαμυδιακάαντισώματα.

2.Μέτρησηαντιχλαμυδιακώναντισωμάτων

Η μέτρηση των oλικών ειδικών αντισω-
μάτωνέναντιτoυ C. trachomatisστoνoρόκαι
τoαρθρικόυγρόέγινεμετημέθoδoτoυμι-
κρoανoσoφθoρισμoύ(micro-IF).Εφαρμόσθηκε
ητρoπoπoιηθείσααπότoυςThomasκαισυν.
τεχνική20καιχρησιμoπoιήθηκανooρότυπoςL2
τoυC. trachomatis (αντιγόνo)καιαντιανθρώπειoς
ανoσoσφαιρίνησεσημασμένημεφλoυoρoσεΐ-
νη.Ωςόριoθετικότηταςελήφθηoτίτλoς1:64,
ενώτιμές1:16-1:32θεωρήθηκανoριακές.Ως
oμάδαελέγχoυκατάτημέτρησητωναντισω-
μάτωνχρησιμoπoιήθηκανoρoί20ασθενών
ανάλoγηςηλικίαςκαιφύλoυ,μεχρόνιαoρoαρ-
νητικήσπoνδυλαρθρίτιδα.Oι16ήτανάνδρες,
απότoυςoπoίoυςoι8είχανσύνδρoμoReiter,
ενώ4είχαντoαντιγόνoHLA-Β27θετικό.Μέ-
τρησηαντισωμάτωνέγινεεπιπλέoνκαιστoυς6
ασθενείςαυτήςτηςμελέτηςπoυείχαναρθρίτιδα
μετάαπόλoίμωξημεσαλμoνέλες.

ΑπoτελέσματαελέγχoυγιατoC. trachomatis

1.Ανεύρεσηκαιαπoμόνωση

Μετημέθoδoτoυαμέσoυανoσoφθoρισμoύ
(DIF-test)τoC. trachomatisβρέθηκεμόνoστα
oυρηθρικάεπιχρίσματα2ασθενών.Oμικρooργα-
νισμόςαπoμoνώθηκεκαισεκύτταραMcCoy
απότoέκκριμαoυρήθραςτριώνασθενών(δύo
μεθετικότoDIF-testκαιέναναρνητικό),ενώoι
καλλιέργειεςτoυαρθρικoύυγρoύήταναρνη-
τικές.Στoυςυπόλoιπoυς4ασθενείςμεπιθανό
σύνδρoμoSARA,oμικρooργανισμόςδενβρέθη-
κεστoάμεσoπαρασκεύασμακαιηκαλλιέργεια
τoυoυρηθρικoύδείγματoςκαιτoυαρθριτικoύ
υγρoύήτανεπίσηςαρνητική.Σταοφθαλμικά
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δείγματαόλωντωνασθενώνδενβρέθηκεoύτε
απoμoνώθηκεoμικρooργανισμός.

2.Αντισώματα

Στoυς3ασθενείς,στoυςoπoίoυςαπoμoνώθηκε
oμικρooργανισμόςαπότoέκκριματηςoυρήθρας,
ανιχνεύθηκανυψηλoίτίτλoιαντισωμάτωνστoν
oρό,1:256στoυςδύoκαι1:128σεαυτόνμε
σύνδρoμoReiter(ασθενής1).Όσoαφoράστoν
τίτλoτωναντισωμάτωνστoνoρότωνασθενών
στoυςoπoίoυςδενβρέθηκεoύτεαπoμoνώθηκε
oμικρooργανισμός,αυτoίσε3ήταν1:64καισε
έναν1:32.Σεόλoυςτoυςμάρτυρεςoτίτλoςαντισω-
μάτωνήτανμικρότερoςαπό1:64καικυμαινόταν
μεταξύ1:2και1:4.Αντιχλαμυδιακάαντισώματα
σταδείγματατoυαρθρικoύυγρoύανιχνεύθηκαν
σε3ασθενείς,σετίτλo1:64στoνασθενήμεσύν-
δρoμoReiterκαι1:32στoυς2ασθενείςμεθετική
καλλιέργεια.Στoυςυπόλoιπoυςασθενείςoιτίτλoς
στoαρθρικόυγρόήτανχαμηλός.
Μεβάσητoιστoρικότωνασθενών,τηνκλινική

εικόνα,ταακτινoλoγικάευρήματακαιταεργαστη-
ριακάευρήματα(άμεσηανίχνευσηήαπoμόνωση
τoυC. trachomatis,υψηλόςτίτλoςαντισωμάτων
στoνoρό,αντισώματαστoαρθρικόυγρό)διαγνώ-
σθηκεσεξoυαλικώςαπoκτηθείσααντιδραστική
αρθρίτιδα(SARA)σε3ασθενείς.Στoυςυπόλoιπoυς
4ασθενείςυπήρξανενδείξειςγιαπιθανήSARA
(θετικάαντιχλαμυδιακάαντισώματασεσχετικά
υψηλoύςτίτλoυςσυγκριτικάμετoυςμάρτυρες,
ιστoρικόλoίμωξηςτoυoυρoγεννητικoύσυστή-
ματoς,πoλλαπλέςσεξoυαλικέςεπαφέςκαιαρνη-
τικόςέλεγχoςγιαάλλεςλoιμώξειςτoυεντέρoυκαι
τoυoυρoγεννητικoύσυστήματoς).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δενείναιγνωστoίακόμηoιμηχανισμoίπoυ
συνδέoυνλoιμώξειςστoέντερoήτooυρoγεννητι-
κόσύστημαμετιςαντιδραστικέςαρθρίτιδες.Oρι-
σμένoισυγγραφείςπιστεύoυνότιδενμεσoλαβoύν
μηχανισμoίαυτoανoσίας,διότιταχλαμύδια,όπως
καιταβακτηρίδιατηςυερσίνιας,παραμένoυνμέ-
σαστηναρθρικήμεμβράνηκαιτoαρθρικόυγρό
γιααρκετόχρoνικόδιάστημακαιείναιπιθανόν

ηυμενίτιδαναπρoκαλείταικατευθείαναπότην
παρoυσίατωναντιγόνωντηςυερσίνιαςκαιτων
στoιχειωδώνσωματιδίωντωνχλαμυδίωνμέσα
στηνάρθρωση9,10,11,12,14,24.
Ηπληρέστερηκλινικήέκφρασητηςαντιδρα-

στικήςαρθρίτιδαςείναιτoσύνδρoμoReiter,
πoυσυνδυάζεταιμεθετικόHLA-Β27αντιγόνo
στo80%περίπoυτωνπεριπτώσεων(από44%
μέχρικαι100%).Ηαντιδραστικήαρθρίτιδα,
περιλαμβανoμένoυκαιτoυoξέoςσυνδρόμoυ,
στo50-70%τωνπεριπτώσεωνReiterέχεικαλή
πρόγνωσηκαιβραχυχρόνιαέκβασημέχρικαι
6μήνεςαπότηνέναρξητηςαρθρίτιδας.Ηπρό-
γνωσητηςνόσoυ,όσoναφoράστηβαρύτητα
καιτηδιάρκειατηςαρθρίτιδας,επιβαρύνεται
στoσύνδρoμoReiterμεχρόνιαπoρεία,όπoυ
έχoυμεεπανειλημμένεςυπoτρoπέςκαιεμφάνι-
σηoρoαρνητικήςσπoνδυλαρθρίτιδας(ατελoύς
αγκυλoπoιητικήςσπoνδυλίτιδας)στo30-50%
τωνμακροχρόνιωνπεριπτώσεων.Σεαυτήτην
oμάδατoθετικόHLA-B27πρoδικάζεισυνήθως
μίατέτoιαπoρεία.
ΓιατηνπρόγνωσητoυσυνδρόμoυReiter,ιδίως

μετάαπόεντερικήλoίμωξη,σεασθενείςθετικoύς
γιατoαντιγόνoHLA-B27,πρέπειναείμαστεεπι-
φυλακτικoί.Σεμίαμελέτη,5απότoυς10ασθε-
νείςμεσύνδρoμoReiterμετάαπόλoίμωξημε
σιγκέλλαεπανεξετάσθηκαν13χρόνιαμετάτην
έναρξητηςνόσoυκαιβρέθηκεότιέναςασθενής
αρνητικόςγιαHLA-B27είχετηνηπιότερηνόσoκαι
ήτανασυμπτωματικόςτατελευταίαδύoχρόνια5.
ΓενικάπιστεύεταιότιταάτoμαμεθετικόHLA-B27
έχoυν100φoρέςμεγαλύτερηπιθανότηταναανα-
πτύξoυναντιδραστικήαρθρίτιδααπόταάτoμα
μεαρνητικότoHLA-B27.Τηνπιθανότητααυτή
φαίνεταιναυπoστηρίζεικαιημελέτητωνδικών
μαςασθενών.ΤoπoσoστότωνθετικώνHLA-B27
ασθενώνδενήτανιδιαίτεραμεγάλo.Απότoυς
7ασθενείςμεαντιδραστικήαρθρίτιδαμετάαπό
λoίμωξηήπιθανήχλαμυδιακήλoίμωξηoιτρεις
ασθενείςείχαντoHLA-B27θετικό.Απόαυτoύς
oέναςανέπτυξεχρόνιoσύνδρoμoReiterκαιoι
δύoάλλoιβαρύτερηκαιχρoνιότερηαντιδραστική
αρθρίτιδα,διάρκειας7-12μηνών,μεπερισσό-
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τερεςπρoσβεβλημένεςαρθρώσειςκαιγενικά
βαρύτερηκλινικήεικόνα.Απότoυς6ασθενείς
μεαντιδραστικήαρθρίτιδαμετάαπόλoίμωξη
μεσαλμoνέλα,oιδύoήτανθετικoίκαιανέπτυξαν
χρoνιότερηκαιβαρύτερηαρθρίτιδα.
Τo35%τωνασθενώνμεSARAέχειτηντυπική

τριάδατoυσυνδρόμoυReiter2,12,14.Συμπτώματα
ιερoλαγoνίτιδαςπαρoυσιάζειπερίπoυτo10%με
σύνδρoμoReiter.Απότoυς7ασθενείςμαςμεσύν-
δρoμoSARAπρoκαλoύμενoαπό C. trachomatis,
μόνooέναςπαρoυσίασεευαισθησίααπόπόνo
τωνιερoλαγόνιωναρθρώσεων.
ΤoπoσoστόαπoμόνωσηςτoυC. trachomatis

απότηνoυρήθραανδρώνμεoξύσύνδρoμo
Reiterπoυαναφέρεταιαπότoυςπερισσότερoυς
ερευνητέςείναιπερίπoυ33-36%12,13,14,23,όμωςα-
ναφέρθηκανκαιυψηλότεραπoσoστάμέχρικαι
69%.ΣεμίαμελέτηστηΦιλανδίαoμικρooργανι-
σμόςαπoμoνώθηκεσε9απότoυς19ασθενείς
μεσύνδρoμoReiter15.
Απότoυς7ασθενείςτηςδικήςμαςμελέτης

μόνoσε3ηδιάγνωσητηςχλαμυδιακήςλoίμωξης
βασίσθηκεστηνανίχνευσητoυαντιγόνoυ(DIF-
testθετικό)ήτηθετικήκαλλιέργειαεκκρίματoς
oυρήθρας.Όπωςείναιγνωστό,oιδoκιμασίες
αυτέςμπoρείναμηνείναιθετικέςκατάτoχρoνικό
διάστημαπoυoασθενήςθαεμφανίσειτηναρθρί-
τιδα4.Στιςπεριπτώσειςαρνητικήςανίχνευσηςή
απoμόνωσηςήακόμηκαιανίχνευσηςτoυDNA
τoυμικρooργανισμoύστoέκκριμαoυρήθραςή
στoαρθριτικόυγρό,ηδιάγνωσητηςλoίμωξης
βασίζεταιστηνανίχνευσηαντισωμάτων.Ημε-
λέτητωνασθενώνμαςoλoκληρώθηκετo1996
καιδενεφαρμόσθηκεηανίχνευσητoυDNAτoυ
μικρooργανισμoύ(PCR),πoυπoλλoίερευνητές
υπoστηρίζoυνότιείναιπιoευαίσθητηκαιμπoρεί
ναεπιτευχθείκαιστoαρθρικόυγρόστooπoίo
ηανίχνευσηήηαπoμόνωσητoυαντιγόνoυδύ-
σκoλαεπιτυγχάνεται8,14,16,19,24.
Σε4ασθενείςμαςηδιάγνωσηπιθανήςσεξoυα-

λικώςαπoκτηθείσαςαντιδραστικήςαρθρίτιδας
μετάαπόλoίμωξηαπόC. trachomatis(CT-SARA)
βασίσθηκε,εκτόςαπότoιστoρικόκαιτηνκλινική
εικόνα,καιστηνανίχνευσηειδικώντoυείδoυς

C. trachomatisαντισωμάτωνστoνoρόήκαιστo
αρθρικόυγρό.Τααντισώματαμετρήθηκανμετη
μέθoδoMIF,όπoυχρησιμoπoιήθηκεωςαντιγόνo
ooρότυπoςL2καιόχικoινόπoλυσακχαριτικό
αντιγόνoτoυγένoυς.Ηχρησιμoπoίησηαυτoύ
τoυαντιγόνoυκατάτηνανίχνευσηαντισωμάτων
έχειθεωρηθείότιανιχνεύειτηνειδικήτoυείδoυς
επιβραδυνόμενηανoσoλoγικήαπάντηση,ηoπoία
είναιoτύπoςτηςανoσoλoγικήςαπάντησηςπoυ
αναμένεταιστηναντιδραστικήαρθρίτιδακαιτα
σχετιζόμενανoσήματα6.Αντιχλαμυδιακάαντισώμα-
ταδενανιχνεύθηκανστηνoμάδατωνμαρτύρων
στηνίδιααναλoγίακαιoύτεσευψηλoύςτίτλoυς.
Τααπoτελέσματάμαςσυμφωνoύνμεαυτάάλ-
λωνερευνητών2,15.OιMartinκαισυν.(1984)
ανίχνευσαναντιχλαμυδιακάαντισώματαστoν
oρό18απότoυς34ασθενώνμεoξύσύνδρoμo
Reiter(όχιμετάαπόλoίμωξητoυεντέρoυ),μόνo
σεέναναπό8μάρτυρεςμεάλλεςαρθρίτιδεςκαι
σεκανέναναπό7ασθενείςμεσύνδρoμoReiter
μετάαπόεντερικήλoίμωξη.Δύoμελέτεςσεεθνικό
επίπεδoστηΓαλλία,τo1977-8και1982-8,έδειξαν
ότιαντιχλαμυδιακάαντισώματαoρoύανιχνεύθη-
κανστo55%και64%τωνασθενώνμεσύνδρoμo
Reiterαντίστoιχα,καιστo8,7%και7%σευγιείς
αιμoδότεςκαιασθενείςμερευματoειδήαρθρίτιδα
αντίστoιχα,ανεξάρτητααπότoανήτανθετικoί
ήόχιγιατoαντιγόνoHLA-B272.Ηεκατoστιαία
αναλoγίατωνoρώνμεαντιχλαμυδιακάαντισώ-
ματαήτανηίδιαστoυςασθενείςμεσύνδρoμo
ReiterκαιΜΓO,αλλάημέσητιμήτoυτίτλoυήταν
χαμηλότερηστηνoμάδαμεΜΓO2,13.
ΗύπαρξητoυHLA-B27δενεπηρεάζειιδιαίτε-

ρατηνευπάθειαγιαλoίμωξηαπόC. trachomatis
ήτoντίτλoτωνειδικώναντισωμάτωνστoνoρό
ήστoαρθρικόυγρό2,12,14,15.Ταευρήματάμας,
τόσoστoυςασθενείςόσoκαιστoυςμάρτυρες,
στoυςoπoίoυςεπίσηςείχεγίνειτυπoπoίησηγια
HLAαντιγόνα,συμφωνoύνμετιςδιαπιστώσεις
αυτές.
Ηεμφάνισηακτινoλoγικήςιερoλαγoνίτιδαςφαί-

νεταιότιείχεσχέσημετηνoξείααντιδραστική
αρθρίτιδααπότηνέναρξήτηςμόνoστoνασθενή
μεαρθρίτιδαμετάαπόσαλμoνέλωση.Στoνασθενή



292

ΑντιδρΑστικhΑρθρiτιδΑμετaΑπoλoιμωξεισμεσΑλμoνελεσκΑιχλΑμυδιΑ

3,τηςίδιαςoμάδας,ηπρώτηακτινoγραφίαέγινε
2μήνεςμετάτηνέναρξητηςνόσoυκαιέδειξε
ιερoλαγoνίτιδαάμφω,πιoέκδηληετερόπλευρα.
Στoυςυπόλoιπoυς2ασθενείςηακτινoλoγική
εικόναιερoλαγoνίτιδαςήτανανεξάρτητηαπό
τηνπρόκλησηoξείαςαντιδραστικήςαρθρίτιδας.
Απότoυς4ασθενείςμειερoλαγoνίτιδαoι3ήταν
HLA-B27θετικoί.Ηεμφάνισηιερoλαγoνίτιδας
ανεξάρτητααπότηνκλινικήεικόνατηςαντιδρα-
στικήςαρθρίτιδας,τηςαπoμόνωσηςχλαμυδίων
ήτoυτίτλoυαντιχλαμυδιακώναντισωμάτωνέχει
επισημανθεί2,12,13,15,23.
OoρότυπoςσαλμoνέλλαςS. gallinarum pullorum

σπάνιαπρoσβάλλειτoνάνθρωπo21.Απότηνπρoσι-
τήσεμαςβιβλιoγραφία,είναιηπρώτηπερίπτωση
εμφάνισηςσυνδρόμoυReiterμετάαπόκλινική
λoίμωξημετoνoρότυπoαυτό.

ABSTRACT

Reactivearthritisaftersalmonellaand
chlamydiainfections

L.Settas1,F.Frantzidou1,E.Disa2,E.Souliou2,Z.
Giannopoulos1,M.Efstathiou1,A.Theodoridou1,
T.Sfetsios1
1Rheumatology Unit, 1st Department of Internal 
Medicine, University of Thessaloniki
2Department of Microbiology, University of Thes
saloniki

Twelveyoungpatients(aged19-30)anda
womanaged51,withreactive(postinfective)
arthritis,aredescribed.Sixofthosehadaprevious
Salmonella(serotypesΒ,D)infectionandoutof3,
whowereHLA-B27positive,2hadamoresevere
andchronicarthritis,amalewithReiter’ssyndrome
andafemalewithseronegativespondarthritis.
HumansarerarelyaffectedbytheserotypeS.
gallinarum pullorumandwebelievethisisthefirst
caseofReiter’ssyndromeafteraninfectionbyit.
Theother7malepatientshadasexuallyacquired
reactivearthritis(SARAsyndrome),and3hada
nonspecificurethritiswithChlamydia trachomatis.
Ofthose,aB27positivepatientdevelopedchronic
Reiter’ssyndromeandothertwo,alsoB27positive,

hadamorechronicandseverearthritisthanthe
restfourfromthisandthepreviousgroup,in
whomthearthritislastedfrom3-7monthsand
wasmilder.

HellenicRheumatology2005;16(4):285-293

Key words: reactive(post-infective)arthritis,Reiter’s
syndrome,salmonellosis,SARAsyndrome.
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