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 Αυτοάνοσα νοσήματα του συνεκτικού ιστού - Ενότητες

Σκληροδερμία
Δερματική Σκληροδερμία (Morphoea)1. 
Συστηματική Σκληροδερμία2. 

Περιορισμένη νόσος (ακροσκλήρυνση-Σύνδρομο CREST)- 
Διάχυτη νόσος (SSc)- 

Δερματομυοσίτις
Σύνδρομο Sjogren (πρωτοπαθές-δευτεροπαθές)
Μικτή νόσος του συνεκτικού ιστού
Σύνδρομα επικάλυψης
Αγγειίτιδες

Αυτοανοσία (Βιολογία ειδικότητας αντισωμάτων) 

 Ασθενείς που πάσχουν από αυτοανοσία, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία αντισωμάτων κατά ορισμένων αυτο-αντιγόνων.
 Τα αυτοαντισώματα στρέφονται έναντι κυτταρικών στοιχείων

πυρηνικών• 
κυτταροπλασματικών• 
μεμβράνης κυττάρων• 
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Εισαγωγή

Τα νοσήματα του Συνδετικού ιστού, αποτελούν μια ομάδα αυτοάνοσων νοση-
μάτων που παρουσιάζουν στοιχεία επικάλυψης.

Η ακριβής διάγνωση στηρίζεται σε 4 παραμέτρους

Κλινικά ευρήματα• 

Ιστοπαθολογικά ευρήματα• 

Ανοσοφθορισμό• 

Ορολογικές δοκιμασίες• 

Αυτοάνοσα νοσήματα του συνεκτικού ιστού - Ενότητες

Ερυθηματώδης λύκος

Σ1. .Ε.Λ.

Δερματικός Ερυθ. Λύκος2. 

 Χρόνιος Δισκοειδής Ε.Λ.3. 

Υποξύς Ερυθ. Λύκος4. 

Νεογνικός Ερυθ. Λύκος5. 

Ε.Λ. Με άλλα νοσήματα Σ.Ι (σύνδρομα επικάλυψης).6. 
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Ανοσολογικό προφίλ νοσημάτων του συνεκτικού ιστού 

ΓεωρΓία αυΓερίνου
αν. Καθηγήτρια 1ης Πανεπιστημιακής Κλινικής εΚΠα, ίατρείο αυτοάνοσων Δερματοπαθειών, νοσοκομείο «α. Συγγρός» 

Αντισώματα στα αυτοάνοσα νοσήματα  
του συνεκτικού ιστού 

Αντισώματα έναντι του DNA

α) έναντι διπλής έλικας dsDNA (nDNA)
Σ.Ε.Λ. 70-80%
Συνοδεύονται με

θετικό ανοσοφθορισμό (Lupus Band test)• 
χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος• 
νεφρική προσβολή (έξαρση νεφρίτιδας-λύκου)• 
πτωχή πρόγνωση• 

β) αντισώματα έναντι μονής έλικας ssDNA χαμηλής διαγνωστικής αξίας
Σ.Ε.Λ. 40-60%
Άλλα νοσήματα Σ. Ιστού: Δερματομυοσίτις-morphoea-σύνδρομο Sjogren-
ρευματοειδής αρθρίτις.
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Αυτοανοσία

Οι ορολογικές αντιδράσεις επιβεβαιώνουν:
 την κλινική διαγνωστική και• 
 βοηθούν στην ταξινόμηση των υποομάδων των νοσημάτων του συνεκτικού • 
ιστού.

 Ο τύπος των αντισωμάτων και η παρουσία τους ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
νόσων του συνεκτικού ιστού.
 Κάθε νόσημα του Σ.Ι. έχει το δικό του αντισωματικό προφίλ 

Αντισώματα

ΤΙΤΛΟΣ: 
ενδεικτικός του συνολικού αριθμού των αντισωμάτων ή της απόλυτης τιμής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
διαφέρει ανάλογα με το νόσημα του Σ.Ι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Αντιπυρηνικά αντισώματα
↑ Τίτλος = πολλά αντισώματα
Τίτλος 1:80 ή μικρότερο δεν έχει διαγνωστική αξία
Το κρίσιμο σημείο αξιολόγησης είναι 1:160 ή 1:320
Η διάγνωση δεν στηρίζεται μόνο στον τίτλο ΑΝΑ 
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Αντισώματα έναντι του DNA1. 
έναντι ds DNA• 
έναντι ss DNA• 

 Αντισώματα έναντι μικρών  2. 
ριβοπυρηνοπρωτεϊνών

αντισώματα Ro (SSA)• 
αντισώματα LA (SSB)• 
αντισώματα U• 1RNP
αντισώματα Sm• 

Αντισώματα έναντι ιστονών3. 
 Αντισώματα έναντι κεντρομεριδί-4. 
ων
 Αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων 5. 
(καρδιολιπίνης)
 Αντισώματα έναντι άλλων κυττα-6. 
ρικών στοιχείων
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Αντισώματα έναντι ριβοπυρηνοπρωτεϊνών (RNP)

B) αντισώματα έναντι U.RNP και Sm
α) έναντι U1RNP

Ασθενείς με μικτή νόσο του Σ.Ι. 100%
Σ.Ε.Λ. 30%

β) έναντι Sm
Διαγνωστικά του Σ.Ε.Λ. 15-40%
όχι σε άλλα νοσήματα του Σ. Ιστού

Αντισώματα ένατι ιστονών 

Σύνδρομο φαρμακευτικού ερυθ. λύκου 90%
Ιδιοπαθής ΣΕΛ 30%
Γραμμοειδή morphoea και εντοπισμένη 30%

APL αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης

Πρωτοπαθές σύνδρομο ΑΡL χωρίς συνοδό νόσημα
Σύνδρομο ΑΡL με Συνοδό νόσημα (δευτεροπαθές)

Σ.Ε.Λ. 50%• 
 Ασθενείς με λήψη φαρμάκων π.χ. κοκαΐνη, ιντερφερόνη-άλφα, προκαϊ-• 
ναμίδη, υδραλαζίνη φαινοδιαζίνη 
 Ασθενείς με χρόνιες λοιμώξεις π.χ. σύφιλη, λοιμ.μονοπυρήνωση, φυ-• 
ματίωση, λέπρα κ.λπ. 
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Αντισώματα έναντι ριβοπυρηνοπρωτεϊνών (RNP) 

A) Ro (ssA) – La (ssB) 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ %
Ασθενείς με ιστορικό φωτοευαισθησίας 20
Αρχικό στάδιο ασθενών με ΔΕΛ+φωτοευαισθησία 20
Υποξύς Ερυθ. Λύκος 70
Νεογνικός Ερυθ. Λύκος 95
Μητέρα παιδιών με Νεογνικό Ερυθ. Λύκο 95
Σύνδρομο Sjogren 60
Υγιείς 20
Ιδιοπαθής αγγειϊτις 70
Ασθενείς με Σ.Ε.Λ. ή υποξύ Ε.Λ. και αρνητικό ΑΝΑ <1

Αντισώματα έναντι ριβοπυρηνοπρωτεϊνών (RNP)

Ασθενείς με ΣΕΛ και θετικά U1RNP έχουν και άλλα αντισώματα π.χ. ΑΝΑ↑, 
αντι-DNA, Sm
Σημαντικό για τη δ.δ. με μικτή νόσο Σ.Ι.
Σχόλιο: Οι περισσότεροι ασθενείς με Sm έχουν θετικά U1RNP αντισώματα, ενώ 
ασθενείς με U1RNP δεν έχουν απαραίτητα Sm αντισώματα.

Άλλα αντισώματα 

Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (APL), (ΑPA.S test) ή κατά καρδιολιπίνης 
(ACA) 

Αντιπηκτικό σύνδρομο λύκου (Lupus anticoagulant) → Ευαισθησία 75-90% 
με Eliza 
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APL αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης

HIV λοίμωξη, ηπατίτιδα, Πορφύρα-νέκρωση• 
Πελίδνωμα (Livedo reticularis)• 
Αυτόματες αποβολές σε έγκυες γυναίκες• 
Θρόμβωση εσωτερική οργάνων• 

Αντισώματα ANCA (c-ANCA, p-ANCA)
(Antineutrophil cytoplasmic antibodies)
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Κλινική συσχέτιση• 
Αγγειϊτιδες• 
Wegener’s κοκκιωμάτωση 90%• 

Οζώδης πολυαρτηρήτις• 
 Churg-Straus αλλεργική κοκκι-• 
ωμάτωση

Ανοσολογικοί χαρακτήρες σκληροδερμίας 
Ορολογικό προφίλ

Αντιπυρηνικά αντισώματα σε υψηλούς τίτλους (70-80%)1. 
Αντι-DNA (75%)2. 
 Αντισώματα έναντι ιστονών (32%, κυρίως σε ασθενείς με γραμμοειδή 3. 
morphoea και 25% με εντοπισμένη)
Scl-70 (αντίσωμα έναντι τοποϊσομεράσης), (40-70%)4. 
Συνδυάζεται με πνευμονική ίνωση και οισοφαγική προσβολή.
δ.δ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ
 Τα αντι-κεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA) αφορούν κυρίως το σύνδρομο 5. 
CREST (50-70%)
Το PM-Scl αντίσωμα κυρίως στα σύνδρομα επικάλυψης6. 
Τα RNP ανισώματα7. 
Προκολλαγόνο τύπου Ι8. 

Ανοσολογικοί χαρακτήρες δερματομυοσίτιδας 
Ορολογικό προφίλ

 Κλινική Συσχέτιση
Αντιπυρηνικά αντισώματα 90%1. 

Αντι-Μι-2. 2-αντι MAS 60% 
    (εκχύλισμα θύμου αδένα) Διαγνωστικά-προγνωστικά 
 ΟΧΙ στα σύνδρομα επικάλυψης

Αντι3. -Jo-1 αντισώματα 40% 
   (ένζυμο RNA συνθετάσης) πνευμονική προσβολή, 
 χέρι μηχανικού (mechanic’s hand skin)

Αντι-S4. e αντισώματα Αμυοπαθική ΔΜ, Παιδική ΔΜ

Pm/Scl Σύνδρομα επικάλυψης 5. 

Αντι-R6. o-SSA

17

18



ΣΕΛΙΔΑ 28

Ορολογικό προφίλ συνδρόμων επικάλυψης 
(overlap syndromes)

ANA ↑ 1:640 (στικτού τύπου)
Scl – 70, RNP, PM/Scl

Τύπος αντιπυρηνικών αντισωμάτων

 Ο τύπος φθορισμού του πυρήνα των ΑΝΑ συνοδεύεται με ειδικά αντιπυ-• 
ρηνικά αντισώματα.

Αντισώματα - Ανοσομικροσκόπιση 
Τύπος φθορισμού

ΤΥΠΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟ ΝOΣΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ομοιογενής Σ.Ε.Λ. 80-90

Περιφερικός Σ.Ε.Λ. 95

Στικτός Μ.Ν.Σ. Υποξύς Eρυθ. Λύκος 85-90

Αντιπυρηνισκικός Σ.Ε.Λ., Sjogren, Σκληροδ., 
Δερματομ.

80-90

Αντικεντρομεριδιακός CREST 80
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Εργαστηριακή διάγνωση δερματικού ερυθ. λύκου

Άμεσος Ανοσοφθορισμός-DIF
ΥΠΟΞΥΣ ΕΡ.ΛΥΚΟΣ

 Οι εναποθέσεις των ανοσοδραστικών στοιχείων μπορεί να παρατηρηθούν • 
περισσότερο στην επιδερμίδα παρά στο δερμοεπιδερμιδικό όριο
 Αυτές οι εναποθέσεις αποδίδονται στα anti-Ro αντισώματα, τα οποία • 
καθηλώνονται απευθείας & μπορούν να έχουν όψη σωματιδίων σκόνης 
(dust-like particles)
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Εργαστηριακή διάγνωση δερματικού ερυθ. λύκου

Άμεσος Ανοσοφθορισμός-DIF
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡ. ΛΥΚΟΣ

 Χαρακτηριστική εναπόθεση ανοσοδραστικών στοιχείων στο δερμοεπιδερ-• 
μιδικό όριο & γύρω από τους θυλάκους των τριχών.
 Η καθήλωση αυτή συνίσταται από συμπλέγματα ανοσοσφαιρινών IgG, IgM • 
ή IgA & συμπληρώματος C3, C4

Η όψη τυπικά είναι κοκκώδης, νηματοειδής ή πλεξοειδής• 

Καταστάσεις άλλες εκτός από αυτοάνοσα νοσήματα  
στις οποίες μπορεί να υπάρχουν θετικά ΑΝΑ

Παραδείγματα

ΑΝΑ ↑ τίτλος αντι ds DNA + δερματ. 
εκδηλώσεις

Σ.Ε.Λ.

Αντι-ds DNA + Sm Σ.Ε.Λ. (Lupus nephritis)

C3 C4 ↓ νεφρική προσβολή Σ.Ε.Λ. + πτωχή πρόγνωση

Αντι Ro (ssA) + θετικός ανοσοφθορισμός Υποξύς Ερυθ. Λύκος

U1RNP (+) + ANA ↑ Μικτή νόσος Σ.Ι.

Scl 70 + κεντρομεριδιακά SSc ή CREST

ΑΝΑ + αντισώματα έναντι ιστονών Συνδρ. Φαρμακ. λύκου

Ηωσινοφιλία, ΤΚΕ↑, Συμπλήρωμα↓, αντι-ss 
DNA

Γενικευμένη morphoea
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Ηλικιωμένα άτομα1. 
Εγκυες γυναίκες2. 
 Συγγενείς πασχόντων από νο-3. 
σήματα Σ.Ι.
 Αλλα αυτοάνοσα νοσήμα-4. 
τα (π.χ. χολική κίρρωση-
αυτοάνοσος θυρεοειδίτις)

Φάρμακα (προκαϊναμίδη)5. 
Χρόνιες λοιμώξεις6. 
Νεοπλάσματα7. 
Υγιή άτομα 8. 
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