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Τα Αυτοάνοσα νοσήµατα είναι 
µία οµάδα νοσηµάτων µε 
µεγάλη ετερογένεια ως προς 
την επιδηµιολογία αλλά και ως 
προς τις κλινικές εκδηλώσεις. 
Οφείλονται στο ότι το ίδιο το 
ανοσολογικό σύστηµα µπορεί 
-όταν δυσλειτουργήσει- να 
πάψει να αναγνωρίζει ως 
«δικά του» ιστούς και κύτταρα 
του ίδιου του οργανισµού. 
Τότε αρχίζει να επιτίθεται, 
προκαλώντας σοβαρές βλάβες 
σε διάφορα όργανα.

Autoimmune diseases refer to 
a group of illnesses exhibiting 

significant heterogeneity as 
per their epidemiology and 

clinical manifestations. They 
are attributed to the immune 

system itself which, when 
dysfunctional, perceives its 

own tissues or cells as “foreign 
material” and proceeds to attack 
them, causing serious damages 

to several body organs.

Πρωτοπόρο στις εξελίξεις. 
Κοντά στον άνθρωπο.

The leader 
in developments.
Care for people.



Το Ρευµατολογικό Τµήµα του Metropolitan General καλύπτει όλα τα νοσήµατα του µυοσκελετικού συστήµατος (αυτοάνοσα και µη). 
The Rheumatology Department at Metropolitan General covers the whole spectrum of musculoskeletal disorders (MSDs) (Autoimmune or not).

Τα Aυτοάνοσα νοσήµατα σε µεγάλο ποσοστό προσβάλλουν 
άτοµα παραγωγικής ηλικίας. Για τα περισσότερα από αυτά η 
µέση ή διάµεση ηλικία έναρξης της νόσου είναι <50 ετών. Είναι 
χρόνια συνήθως νοσήµατα και συµβάλουν στη νοσηρότητα και 
τη θνητότητα δυσανάλογα προς τη συχνότητά τους.

Μολονότι τα αυτοάνοσα νοσήµατα, µεµονωµένα, θεωρούνται 
σπάνιες ασθένειες, όλα µαζί προσβάλλουν µεγάλο ποσοστό 
του γενικού πληθυσµού. Υπολογίζεται πως 3 - 5% σε όλες 
τις ηλικιακές οµάδες (δηλαδή 300.000 έως 500.000 
άτοµα µόνο στην Ελλάδα) πάσχουν από ένα ή περισσότερα 
αυτοάνοσα νοσήµατα.

Τα Ρευµατικά νοσήµατα είναι σε σηµαντικό ποσοστό 
αυτοάνοσα. Τα Αυτοάνοσα Ρευµατικά νοσήµατα αποτελούν 
την πρώτη αιτία σωµατικής ανικανότητας και τη δεύτερη αιτία 
απουσίας από την εργασία, τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες, κυρίως µικρών ηλικιών.

To a great extent, autoimmune diseases affect individuals 
of productive age. For most of these individuals, the mean or 
median age of onset is <50 years. The diseases are commonly 
chronic, and contribute to the morbidity and mortality 
disproportionately as to their frequency.

Although autoimmune diseases are considered rare diseases 
on an individual basis, taken together, they affect a large 
percentage of the overall population. It is estimated that 3 - 5% 
of all age groups (i.e. 300,000 to 500,000 individuals in 
Greece alone) suffer from one or more autoimmune diseases.

Rheumatoid diseases are to a great extent auto- immune. 
Autoimmune Rheumatoid diseases (ARDs) rank first on 
physical impairment causes and second on absence from 
work causes, both in men and women, the latter especially at 
young ages.

To Ρευματολογικό Τμήμα του Metropolitan General αποτελεί 
ένα εξειδικευµένο κέντρο  που εφαρµόζει τις πιο σύγχρονες 
θεραπευτικές μεθόδους καθώς και πρωτοποριακές 
βιολογικές θεραπείες.

Διαθέτει Ρευματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο το οποίο 
λειτουργεί σε καθημερινή βάση με ραντεβού και σε πλήρη 
συνεργασία με όλες τις ιατρικές ειδικότητες και τα θεραπευτικά 
τμήματα.

To Τμήμα υποστηρίζεται από τα πλήρως εξοπλισμένα 
διαγνωστικά Εργαστήρια της Κλινικής, όπως το Αιματολογικό 
Εργαστήριο, το Ανοσολογικό και των Ιατρικών Απεικονίσεων. 

Παθήσεις που καλύπτονται:
•  Νόσοι Συνδετικού Ιστού: 

Συστηµατικός Ερυθηµα- 
τώδης Λύκος, Αγγειίτιδες, 
Σκληροδερµία, κ.ά.

•  Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
(ενηλίκων-νεανική)

•  Σπονδυλαρθρίτιδες 
(Αγκυλωτική, Ψωριασική 
αρθρίτις, Αντιδραστική 
αρθρίτις κ.ά.)

• Οστεοπόρωση
•  Οστεοαρθρίτιδα (γόνατος, 

ισχίου, άκρας χειρός, άκρου 

ποδός, κ.ά.)
• Ινοµυαλγία
•  Νόσος Paget (Αυχενικό 

σύνδροµο, Οσφυαλγία 
και άλλες νόσοι του 
µυοσκελετικού συστήµατος)

The Rheumatology Department at Metropolitan General 
is a specialized center that applies the most modern 
therapeutic methods as well as pioneering biological 
therapies.

It runs an Outpatient Rheumatology Clinic that operates on a 
daily basis by appointment, and works closely with all medical 
specialists and treatment departments.

Rheumatology Department is supported by the well-
equipped Diagnostic Laboratories of the Hospital, such as the 
Hematology Laboratory, and the Departments of Immunology 
and Medical Imaging.
 
Conditions we treat:
•  Connective tissue 

diseases: Systemic lupus 
erythematosus, Vasculitides, 
Scleroderma, etc.

•  Rheumatoid arthritis (adult-
juvenile)

•  Spondyloarthritides 
(Ankylosing, Psoriatric 
arthritis, Reactive arthritis, etc)

• Osteoporosis
•  Osteoarthritis (knee, hip, 

hand, foot, etc)
• Fibromyalgia
•  Paget disease (Cervical 

syndrome, Low back pain 
and other musculoskeletal 
disorders)

3 - 5% 
σε όλες τις ηλικιακές οµάδες πάσχουν από 
ένα ή περισσότερα αυτοάνοσα νοσήµατα.
3 - 5% of all age groups suffer from one  
or more autoimmune diseases.


