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ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆Α 

ΑΣ... ∆ΟΥΜΕ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ 
Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ 
Πολλοί Έλληνες σήµερα πάσχουν από in 

νόσο της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίπδας 
και δεν το γνωρίζουν. Είναι µια 

φλεγµονώδης νόσος που προσβάλλει κυρίως 
τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης και 
προκαλεί σοβαρό πόνο στη µέση και δυσκαµψία. 
Πλήττει κυρίωςτουςνεαρούςενήλικες 15 έως 
40 ετών και n συχνότητα εµφάνισήςτηςείναι 
τριπλάσια στους άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες. 

Ανάµεσα στα συµπτώµατά της είναι ο πόνος 
στη ράχη, που Βαθµιαία δυναµώνει (ιδιαίτερα τις 
νυχτερινές ώρες), και n πρωινή δυσκαµψία, n 
οποία οµαλοποιείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
αλλά επανέρχεται εάν το άτοµο παραµείνει για 
αρκετή ώρα ακίνητο. Ωστόσο το ελπιδοφόρο 
µήνυµα είναι ότι αντιµετωπίζεται εάν διαγνωστεί 
έγκαιρα, και σε συνδυασµό µε σωστή φαρµακευτική 

αγωγή και καθηµερινή άσκηση ο 
ασθενής µπορεί να ζήσει µια φυσιολογική ζωή. 
Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν τα κεντρικά 
µηνύµατα τηςσυνέντευξηςΤύπου που πραγµατοποιήθηκε 

µε αφορµή την έναρξη Πανελλαδικής 
Εκστρατείας Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα 

και κεντρικό µήνυµα «Ας.., δούµε τι κρύβει ο 
πόνος στη µέση». Η καµπάνια πραγµατοποιείται 
µε την πρωτοβουλία των Ρευµατολογικών Κλινικών 

των Πανεπιστηµίων Κρήτης, Ιωαννίνων, 
Πατρών, Θεσσαλίας και θεσσαλονίκης και της 
Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας του Εθνικού 
& Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 

συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευµατικού 
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), την Ένωση Ρευµατοπαθών 
Κρήτης, την Ένωση Ασθενών Νότιας 

Ευρώπης «Agora» και την ευγενική υποστήριξη 
της MSD. 
Οι οµιλητές µεταξύ άλλων ανέφεραν ότι στην 
Ελλάδα πάσχουν από αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα 

περίπου 17.000 ενήλικες. Αρκετοί 
ασθενείς δεν έχουν διαγνωσθεί ακόµη, καθώς 
συχνά n νόσος εκλαµβάνεται εσφαλµένα ως 
ένας συνηθισµένος πόνος στη µέση. Η θεραπευτική 

της αντιµετώπιση περιλαµβάνει το συνδυασµό 
φαρµακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπείας 

και άσκησης. Οι παραδοσιακοίτύποι θεραπείας 
για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα περιλαµβάνουν 

τα ΜΣΑΦ (µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη 
φάρµακα και τα DMARDs (τροποποιητικά 

τηςνόσου αντιρρευµατικά φάρµακα). Σήµερα 
κυκλοφορούν πιο προηγµένες και περισσότερο 
υποσχόµενες θεραπείες-οι Βιολογικοί παράγοντες-, 

δηλαδή φάρµακα που ελέγχουν την υποκείµενη 
αιτία της φλεγµονής µε τεκµηριωµένη 

αποτελεσµατικότητα στη µακροχρόνια Βελτίωση 
των συµπτωµάτων της νόσου. 
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