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Περίπτωση 1

• ♀36 ετών, κομμώτρια

• α/α: θυρεοειδοπάθεια

• Μη καπνίστρια 

• Χωρίς λήψη φαρμάκων

• Παρουσα νόσος:

– Raynaud από 5 ετίας

• Κλινική εξέταση:

– Αγγειοκινητικά άκρα



Περίπτωση 2

• ♀ 50 ετών

• α/α δυσλιπιδαιμία

• Ενεργός καπνίστρια

• Φαρμακευτική αγωγή : 
στατίνη

• Παρούσα νόσος

– Από 2ετίας Raynaud

– Αιμωδίες και οίδημα 

άνω άκρων

• Κλινική εξέταση 

– Οιδηματώδη άκρα 

(puffy fingers)



Συστηματικό σκληρόδερμα 

• Πολυσυστηματική νόσος

• Αυξημένη θνητότητα

• Σπάνια νόσος 

– Επιπολασμός : 13,8/105

– Επίπτωση :0,05/105 per year

Repa A et al,  Annals of the Rheumatic Diseases 2017



Συστηματικό σκληρόδερμα 

• Φαινόμενο Raynaud

– 96%

– Πρώτο σύμπτωμα ( 2-10 έτη)

• Διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα: 1,8±5,5 έτη

• Περιορισμένο συστηματικό σκληρόδερμα: 5,1±9,1
έτη

Meier FMP, Frommer KW, Dinser R, et al. Ann Rheum Dis (2012)



Φαινόμενο Raynaud

• 5% του γενικού πληθυσμού 

– 90% πρωτοπαθές 

• Ηλικία εμφάνισης: 15-30 έτη

• Πιο συχνό σε γυναίκες

• Οικογενειακό ιστορικό

• Απουσία ιστικής βλάβης, γάγγραινας, ελκών, 
οιδήματος



Δευτεροπαθές φαινόμενο Raynaud





Ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για εξέλιξη σε 
Συστηματικό σκληρόδερμα ήταν η παρουσία 

αντισωμάτων και η παθολογική τριχοειδοσκόπηση

Koenig et al Αrthritis & Rheumatism 2008



Προγνωστικοί παράγοντες για εξέλιξη σε 
Συστηματικό σκληρόδερμα

• Aσθενείς με Raynaud που έχουν παθολογικά ευρήματα σε 
τριχοειδοσκόπηση , και ειδικα αντισωμάτα έχουν αυξημένη 
πιθανότητα να αναπτύξουν σκληρόδερμα (60 φορές) , ενώ η 
απουσία αυτών αποκλείει  την εξέλιξη σε σκληροδερμία

• positive predictive value [PPV] 79%, 

• negative predictive value [NPV] 93%

Koenig et al Αrthritis & Rheumatism 2008



Francesca Ingegnoli et al., Rheumatology 2010



Τριχοειδοσκόπηση

✓ Αριθμός τριχοειδών ανα 1 mm 
(capillary density)

✓ Μέγεθος τριχοειδών

✓ Αρχιτεκτονική 

✓ Σχήμα τριχοειδών



Υγιές άτομο

✓ Κανονική αρχιτεκτονική

✓ ομοιόμορφο σχήμα, 

κατανομή και διάμετρο

✓ Τα περισσότερα τριχοειδή 

σχήμα U



Τριχοειδοσκόπηση

• Αιμορραγίες

• Μεγάλα/γιγάντια 

τριχοειδή

• Διαταραχή της 

αρχιτεκτονικής

• Νεοαγγειογέννεση



Τριχοειδοσκόπηση

• Το χαρακτηριστικό 
πρότυπο 

τριχοειδοσκόπησης για 
το σκληρόδερμα είναι οι 
παρουσία μεγάλων 

τριχοειδών



Πρώιμο σκληρόδερμα

• Σχετικά καλά 

διατηρημένα τριχοειδή

• Μερικά μεγάλα 
/γιγάντια τριχοειδή

• Λίγες αιμορραγίες

• Χωρίς απώλεια 
τριχοειδών



Τριχοειδοσκόπηση

•Συχνά μεγάλα /γιγάντια τριχοειδή

•Πολλές αιμορραγίες

•απώλεια λίγων τριχοειδών

•Διαταραχή της αρχιτεκτονικής 

μικρού βαθμού

Ενεργό πρότυπο Εγκατεστημένο πρότυπο

•απώλεια πολλων τριχοειδών με 

εκτεταμένες περιοχές χωρίς αγγείωση 

•Διαταραχή της αρχιτεκτονικής 

•νεοαγγείωση



van den Hoogen F, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1747–1755.



van den Hoogen F, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1747–1755.

•Abnormal nailfold capillary pattern consistent with 

systemic sclerosis

•Enlarged capillaries and/or capillary loss with or 
without pericapillary haemorrhages at the 
nailfold. 



van den Hoogen F, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1747–1755.



Περίπτωση 1

• ♀36 ετών, κομμώτρια

• α/α: θυρεοειδοπάθεια

• Μη καπνίστρια 

• Χωρίς λήψη φαρμάκων

• Παρουσα νόσος:

– Raynaud από 5 ετίας

• Κλινική εξέταση:

– Αγγειοκινητικά άκρα

•Κλινική εντύπωση : 

•πρωτοπαθές Raynaud
•Έλεγχος : 

•αντισώματα, προγραμματισμός 
τριχοειδοσκόπησης



Περίπτωση 1 -Τριχοειδοσκόπηση



Περίπτωση 1 -Τριχοειδοσκόπηση



Περίπτωση 1

• Ανοσολογικός έλεγχος

– ΑΝΑ 1/640 κεντρομεριδίου

• Διάγνωση

– Pre- SSc

• Θεραπεία 

– Νιφεδιπίνη 30 mg/day



Περίπτωση 2

• ♀ 50 ετών

• α/α δυσλιπιδαιμία

• Ενεργός καπνίστρια

• Φαρμακευτική αγωγή : 
στατίνη

• Παρούσα νόσος

– Από 2ετίας Raynaud

– Αιμωδίες και οίδημα 

άνω άκρων

• Κλινική εξέταση 

– Οιδηματώδη άκρα 

(puffy fingers)



Περίπτωση 2- Τριχοειδοσκόπηση

Πρώιμο σκληρόδερμα



Περίπτωση 2

• Ανοσολογικός έλεγχος

– ΑΝΑ 1/1280

• Διάγνωση 

– Πρώιμο σκληρόδερμα

• Αγωγή

– Νιφεδιπίνη 30 mg/d



Συμπεράσματα 

• Το φαινόμενο Raynaud είναι η πρώτη εκδήλωση 

του συστηματικού σκληροδέρματος

• Ιστορικό, κλινική εξέταση

• Αντισώματα

• Τριχοειδοσκόπηση


