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Πόνος ζηην ράτη ποσ βαθμιαία δσναμώνει  

Ιδιαίηερα ηις νστηερινές ώρες. 

Πρφινή δσζκαμυία η οποία ομαλοποιείηαι  

Καηά ηην διάρκεια ηης μέρας αλλά επανέρτε- 

ηαι εάν ηο άηομο παραμείνει για αρκεηή ώρα ακίνηην 

Η αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη άιια 

ζπκπηώκαηα ζην ζώκα. Τν πιένλ θνηλό εμ απηώλ είλαη ε ηελνληίηηδα 

ζηνλ Αρίιιεην ηέλνληα, ηνλ πόλν ζηελ πεξηνρή ηεο ππέινπ θαη ζηα 

πιεπξά, ηε θιεγκνλή ηεο ίξηδαο (ηξίηηδα) ηνπ καηηνύ θαη θιεγκνλή 

ηνπ εληέξνπ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, πξνθαιεί θιεγκνλή ζε 

αξζξώζεηο όπσο ζηα γόλαηα 



 Η αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα πξνζβάιιεη ην 0,24% ησλ Ειιήλσλ ζηε πην 

παξαγσγηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο ( 20-30 ρξόληα) . 

 Πξνζβάιιεη πεξηζζόηεξνπο άληξεο ζε ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο ή ηα πξώηα ρξόληα 

ηεο κέζεο ειηθίαο 

 Αλαινγία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο είλαη 3:1 αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

παξαηεξεζεί αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηεο λόζνπ θαη ζηηο γπλαίθεο 

 



 Ankylosing Spondylitis in the Southwestern Europe (Extrapolated 
Statistics) 

 Portugal13,576                      10,524,1452 

 Spain 51,962                            40,280,7802 

 

 Ankylosing Spondylitis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) 

 Greece13,735                               10,647,5292 

 Italy   74,894                                  58,057,4772 

 Ankylosing Spondylitis in the Southeastern Europe (Extrapolated 
Statistics) 

 Albania  4,572                                       3,544,8082 

 Bosnia   Herzegovina  525                    407,6082 

 Bulgaria   9,698                                     7,517,9732 

 Croatia    5,800                                      4,496,8692 

 Macedonia  2,631                                  2,040,0852 

 Romania    28,838                                     22,355,5512 

 Serbia and Montenegro 13,965                   10,825,9002 

http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/portugal.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/spain.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/greece.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/italy.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/albania.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/bulgaria.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/croatia.htm
http://www.rightdiagnosis.com/medical/macedonia.htm
http://www.rightdiagnosis.com/travel-health/romania.htm


 Αμηνιόγεζε ησλ ζπκπησκάησλ όηαλ απηά επηκέλνπλ γηα αξθεηά 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

 Αμηνιόγεζε από ηελ θαηάιιειε εηδηθόηεηα 

 Καζπζηέξεζε ζσζηήο δηάγλσζεο νδεγεί ζε ρεηξνηέξεπζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο λόζνπ 

 



 1 ζηνπο 3 κε αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα αλαγθάδεηαη λα 

εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηνπ ηε πξώηε δεθαεηία  ηεο λόζνπ ηνπ ελώ ε 

πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ πνπ θέξνπλ ην λόζεκα εκθαλίδεη  ρακειή πνηόηεηα 

δσήο εμ΄αηηίαο  ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζθακςίαο . 

 Επηπηώζεηο θαη  γηα ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν γηαηί ην άηνκν ιόγσ ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ξόινπ ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή θαη έμσ από απηή ζηνλ θηιηθό πεξίγπξν. 

 



 Η αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα ζήκεξα ζεξαπεύεηαη: Οη βηνινγηθεο 

ζεξαπείεο είλαη νη κόλεο ζεξαπείεο κε ηεθκεξησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ζην 80% ησλ αζζελώλ θαη πςειά πνζνζηά καθξνρξόληαο παξακνλήο ζηε 

ζεξαπεία. 

 Χξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηαθηηθέο κεηξήζεηο/αμηνινγήζεηο ηεο 

θηλεηηθόηεηάο κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό ή ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή, νύησο ώζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο νπνηαδήπνηε επηδείλσζε. 

 Τα πεξηζζόηεξα άηνκα κε ΑΣ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη, αλ θαη 

ίζσο ρξεηαζηνύλ θάπνηεο ξπζκίζεηο ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο ώξεο εξγαζίαο 

ώζηε λα παξακείλνπλ ην ίδην παξαγσγηθνί πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ 


