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ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΡΤΝΗ (SSc) 

• πάληα απηνάλνζε αζζέλεηα 

• Εκθάληζε:5ε δεθαεηία δσήο 

• πρλόηεηα: Γπλαίθεο:Άλδξεο 4:1 

• Πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο: 3,5% 
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ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 
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ίλσζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ 

βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ πνπ νδεγεί ζε κηθξναγγεηνπάζεηα 

δπζιεηηνπξγία ηεο απηναλνζίαο 



ΚΛΗΡΟΓΔΡΜΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ (1) 

Aviña-Zubieta, J. A.et al. The American Journal of Medicine, 2016 

 Case - control study 

 N = 1239 (1:10 matched) 

 1996 – 2010 



Sheraz A. Butt, et al ,J Am Heart Assoc., 2019 

 Retrospective study 

 Danish registries 

 N = 2778 

 N= 1:5 age- and 

sex-matched 

controls 

 Follow-up: 8.9 years 

ΚΛΗΡΟΓΔΡΜΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ (2) 



Psarras, A., Soulaidopoulos, S., Garyfallos, A., Kitas, G., & Dimitroulas, T. , Rheumatology International, 37(1), 85–95, 2016 

ΚΛΗΡΟΓΔΡΜΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ (3) 



ΚΟΠΟ 

Δηερεύλεζε ηες ζσζτέηηζες ηες κηθρο-αγγεηαθής 

θαη ηες καθρο-αγγεηαθής λόζοσ ζε αζζελείς κε 

ζσζηεκαηηθή ζθιήρσλζε 
 



ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

o Πληθςσμόρ μελέτηρ 

– Aζζελείο κε ηεθκεξησκέλε θ πνπ επηζθέπηνληαη ην ηαηξείν 

ζθιεξνδέξκαηνο ηεο Δ’ Παζνινγηθήο ηνπ Ιππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 

o Κπιτήπια ένταξηρ 

– Δηάγλσζε θ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ 

Ρεπκαηνινγίαο 

 

o Κπιτήπια αποκλεισμού 

– Ιζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ (αγγεηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλεο) 

– Πξνεγεζείζα αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηηο θαξσηίδεο 

 



Καταγπαυή 
 

- δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ (θύιν, ειηθία, θηι) 

- έηνο δηάγλσζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο λόζνπ 

- ηύπνο ηεο λόζνπ (πεξηνξηζκέλε – δηάρπηε θ) 

- ηξέρνπζα αιιά θαη πξνεγεζείζα θαξκαθεπηηθή αγσγή 

- θιαζζηθώλ παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ (θάπληζκα, ππέξηαζε, 

παρπζαξθία, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, θηι) 

- εξγαζηεξηαθώλ αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ (βηνρεκηθνί δείθηεο θαη αλνζνινγηθνί) 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 



 

Εκτίμηση μακποαγγειοπάθειαρ 
- Μέηξεζε cIMT 

- Μέηξεζε AΙx θαη PVW 

- Μέηξεζε θεληξηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο (Central Blood Pressure, CBP) 

 

Εκτίμηση μικποαγγειοπάθειαρ 
- Σξηρνεηδνζθόπεζε 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 



• αζθαιή, επαίζζεηε θαη εύθνια αλαπαξάμηκε απεηθνληζηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ 

• πνζνηηθή εθηίκεζε αζεξσκαηηθήο επηβάξπλζεο ησλ αγγείσλ 

• κεγαιύηεξν πάρνο  ΙΜΣ ζε αζζελείο κε εγθαηεζηεκέλε θαξδηαγγεηαθή λόζν 

• θάζε αύμεζε θαηά 0,1mm αληηζηνηρεί ζε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο MI θαηά 10-15% 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ 

Carotid intima-media thickness (cIMT) 



ΔΚΣΙΜΗΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ 

Central Augmentation Index (AIx) 
• Εθθξάδεη ην πνζνζηό πξνζαύμεζεο ζηελ θεληξηθή πίεζε πνπ δέρεηαη ε ανξηή θαηά ην ηέινο 

ηεο ζπζηνιήο εμαηηίαο ηνπ αλαθιώκελνπ θύκαηνο από ηελ πεξηθέξεηα 

• Μεγεζύλεηαη ιόγσ ηεο πεξηθεξηθήο αξηεξηαθήο ζθιεξίαο 

• Τπνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν (AP / PP) * 100% , όπνπ AP ε αύμεζε πίεζεο πνπ πξνθαιείηαη 

από ην αλαθιώκελν θύκα θαη PP ε πίεζε ζθπγκνύ ζηελ ανξηή 

• Τςειέο ηηκέο ηνπ AIx ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 

 

 



• άκεζος δείθηες ηωλ ειαζηηθώλ ηδηοηήηωλ 

ηες αορηής, θαη ζσλεπώς, ηοσ βαζκού 

ηωλ αρηερηοζθιερσληηθώλ δηαηαρατώλ 

ηες  

• ε κεγάιε ηατύηεηα ηοσ ζθσγκηθού 

θύκαηος εθθράδεη  ηε ζθιήρσλζε ηωλ 

κεγάιωλ αρηερηώλ θαη ηε θζορά ηοσ 

αρηερηαθού ζσζηήκαηος 

• αύμεζε κε ηελ ειηθία θαη ζηνπο 

πάζρνληεο από ΑΤ, Δ, ΥΝΝ 

Γείκηες Αρηηριακής κληρίας (2) 
Pulse wave velocity (PWV) 



Cutolo et al. J Rheumatol 2000; Cutolo & Matucci-Cerinic. Future Rheumatol 2006 

Lens 

ΣΡΙΥΟΔΙΓΟΚΟΠΗΗ 

• Μέζνδνο απεηθόληζεο ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ 

• Εθηίκεζε ησλ κνξθνινγηθώλ αιινηώζεσλ ηεο κηθξνθπθινθνξίαο 

• Αλαγλώξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ην ζθιεξόδεξκα ηξηρνεηδηθώλ βιαβώλ θαη 

αμηνιόγεζε ηεο κηθξναγγεηνπάζεηαο 

• Πξόβιεςε εκθάληζεο ειθώλ (δείθηεο CSURI) 



FAST TRACK ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 

Smith V, et al. Autoimmun Rev. 2019:102394 



ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΛΗΡΟΓΔΡΜΑΣΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ 

Smith V, et al, Autoimmun Rev. 2020 Mar;19(3):102458 



ΠΡΩΣΔΤΟΝΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΔΝΔΙ (Ν=37) 

Γπλαίθεο 36 (97.3%) 

Ηιηθία (έηε) 55.2 ± 12.9 

Δηάξθεηα λόζνπ (έηε) 9 [0.5 – 42] 

Πεξηνξηζκέλν θιεξόδεξκα 24 (64.8%) 

Δηάρπην θιεξόδεξκα 13 (35.2%) 

Δαθηπιηθά Έιθε 12 (32.4%) 

Κξαηηλίλε (mg/dL) 0.79±0.25 

ΣΚΕ (mm/h) 22.6±18 

ANA +  33 (89.1%) 

Anti-Scl-70 +  13 (35.1%) 

ACA + 6 (16.2) 

Οιηθή ρνιεζηεξόιε (mg/dL) 195±41 

Πλεπκνληθή ίλσζε 14 (37.8%) 

Πλεπκνληθή Τπέξηαζε 8 (21.6%) 

Πξόηππα ζθιεξνδέξκαηνο 

- βξαδύο 

- ελεξγόο 

- πξνρσξεκέλνο 

 

11 (29.7%) 

10 (27.0%) 

16 (43.2%) 

CSURI 4.2 [0.63, 34.6] 

CIMT δεμηά (mm) 0.74±0.14 

CIMT αξηζηεξά (mm) 0.68 [0.52, 1.16] 

PWV (m/sec) 7.2 [4.8, 18.5] 

AIx (%) 30.2 ± 11.6 

CSBP (mmHg) 121 ± 19.6 



ΠΡΩΣΔΤΟΝΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η βαξύηεηα ηεο κηθξναγγεηνπάζεηαο ζρεηίδεηαη κε ην βαζκό 

αζεξσκάησζεο ησλ κεγάισλ αγγείσλ, εθηηκώκελεο κε ηνλ AIx ζε 

αζζελείο κε ζπζηεκαηηθή ζθιήξπλζε 

Οη δείθηεο PWV, CIMT, CSBP θαη CDBP δελ ζρεηίζηεθαλ κε ηα 

ηξηρνεηδνζθνπηθά επξήκαηα 

Η παξνπζία ζεηηθνύ anti-Scl-70 ζρεηίδεηαη κε πην εθηεηακέλεο 

αιινηώζεηο ηεο κηθξνθπθινθνξίαο 




