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Ειςαγωγι: Η βλάβθ τθσ μικροαγγειακισ κυκλοφορίασ αποτελεί βαςικό
μθχανιςμό ςτθ πακοφυςιολογία του Συςτθματικοφ Σκλθροδζρματοσ (ΣΣκ).
Ωςτόςο, τα προθγοφμενα δεδομζνα ςχετικά με τισ μακροαγγειακζσ
επιπλοκζσ ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ είναι ελλιπι. Σκοπόσ τθσ παροφςασ
μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ μικρο- και
μακροαγγειακισ ςυμμετοχισ ςε αςκενείσ με ΣΣκ.

Μζκοδοσ: Σε αυτι τθ μελζτθ χρονικισ τομισ (cross-sectional)
ςυμπεριλιφκθκαν 37 διαδοχικοί αςκενείσ με ΣΣκ που αξιολογικθκαν ςτο
ειδικό ιατρείο ςκλθροδζρματοσ του Ιπποκράτειου Νοςοκομείου
Θεςςαλονίκθσ από τον Σεπτζμβριο του 2016 ζωσ και τον Ιοφνιο του 2017.
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποβλικθκαν ςτθν μζκοδο τθσ τριχοειδοςκόπθςθσ,
όπου μετρικθκε ο αρικμόσ των τριχοειδϊν / mm2 και του δείκτθ κινδφνου
για τθν εμφάνιςθ δακτυλικου ζλκουσ (CSURI). Τα ευριματα ταξινομικθκαν
ςτα τρία μοτίβα ςκλθροδερμίασ (πρϊιμο, ενεργό και όψιμο). Ο
καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ εκτιμικθκε με τθ χριςθ του ευρωπαϊκοφ SCORE,
ενϊ μετρικθκαν οι ακόλουκοι αγγειακοί δείκτεσ: πάχοσ ζςω-μζςου χιτϊνα
καρωτίδων (IMT), εκτίμθςθ κεντρικοφ αυξθτικοφ δείκτθ (AIx), ταχφτθτασ
αγωγισ του ςφυγμικοφ κφματοσ ςτθν αορτι (PWV) και κεντρικι ςυςτολικι
και διαςτολικι αρτθριακι πίεςθ.

Αποτελζςματα: Μεταξφ των ακθροςκλθρωτικϊν μορφολογικϊν και
λειτουργικϊν παραμζτρων που μετρικθκαν, παρατθρικθκε ςθμαντικι
ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ αορτικισ AIx και του μζςου αρικμοφ τριχοειδϊν /
mm2 (r = -0,34, p = 0,047) κακϊσ και μεταξφ του AIx και του δείκτθ CSURI (r
= 0,35, p = 0,044). Οι αςκενείσ με το «πρϊιμο» πρότυπο ςκλθροδερμίασ
είχαν χαμθλότερεσ τιμζσ ΑΙx ςε ςφγκριςθ με το «ενεργό» (20,5 ± 11,4
ζναντι 34,1 ± 11,5%, p = 0,02) και "όψιμο" (20,5 ± 11,4 ζναντι 33,4 ± 8,8%,
p = 0,05). Δεν καταδείχκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ

ανωμαλιϊν των τριχοειδϊν και των IMT, PWV ι SCORE ςτον πλθκυςμό
μασ.

Συμπζραςμα: Αυτά τα δεδομζνα υποδεικνφουν ότι θ αρτθριακι
δυςκαμψία (όπωσ εκτιμάται από το AIx) ςυςχετίηεται με τθ βαρφτθτα τθσ
μικροαγγειοπάκειασ, υποδεικνφοντασ μια πικανι ςχζςθ μεταξφ τθσ μικροκαι μακροαγγειακισ νόςου ςε αςκενείσ με ΣΣκ.

