ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο υπέρηχος (US) σιελογόνων αδένων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη
βλαβών στους σιελογόνους αδένες ασθενών με pSS, όμως η αξιοπιστία του δεν είναι
πλήρως διευκρινισμένη, με πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ των προτεινόμενων ορισμών
(1) και όλα αυτά μέσα από χαμηλής ποιότητας μελέτες (2).

Πρόσφατη όμως
μελέτη ειδικής
ομάδας εργασίας
της EULAR (EULAR
US-pSS Study
Group), με 103
ασθενείς με
υποψία pSS,
έδειξε ότι :


απόλυτη συμφωνία μεταξύ US και βιοψίας σιελογόνου αδένα υπάρχει κυρίως για
την βιοψία παρωτίδας (86%) σε σχέση με αυτή των χειλικών αδένων (79%)



Ο συνδυασμός θετικών US ευρημάτων* και anti-SSA/Ro έχει υψηλή προγνωστική
αξία ταξινόμησης σύμφωνα με τα κριτήρια AECG, ACR και ACR-EULAR

*Parenchymal echogenicity, homogeneity, hypoechogenic areas, hyperechogenic reflections, clearness of salivary
gland border - Hocevar scoring system. (range 0–48).
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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη
Είναι εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί τέλος

