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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συστηματική σκλήρυνση είναι μία νόσος του συνδετικού 
ιστού που χαρακτηρίζεται, κυρίως από αγγειακή συμμετοχή με 
γενικευμένη διαταραχή της μικροκυκλοφορίας και, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ). Δεδομένου 
ότι τα κλινικά συμπτώματα στα αρχικά στάδια της πνευμονικής 
υπέρτασης είναι μη ειδικά, αναδεικνύεται η ανάγκη εύρεσης απλών 
και αξιόπιστων μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης. Το αμινοτελικό άκρο 
του προ-πεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ΝΤ-
proΒΝΡ) αποτελεί χρήσιμο βιοχημικό δείκτη για τη διάγνωση και 
την παρακολούθηση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας 
και αυξάνεται στις καταστάσεις υπερφόρτωσης της δεξιάς κοιλίας. 
Στη μελέτη μας διερευνήθηκε ο ρόλος και η κλινική σημασία της 
συγκέντρωσης του ΝΤ-proΒΝΡ σε ασθενείς με σκληροδερμία, είτε 
παρουσίαζαν πνευμονική υπέρταση, είτε όχι.

Στη μελέτη συμμετείχαν 45 ασθενείς με σκληροδερμία (14 με 
πνευμονική υπέρταση και 31 χωρίς), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο, λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, 
εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης και μέτρηση των επιπέδων του ΝΤ-
proΒΝΡ στον ορό. Η μέση συγκέντρωση στον ορό του ΝΤ-proBNP 
στους ασθενείς με σκληροδερμία και πνευμονική υπέρταση (691,76 
± 325,7fmol/lt) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη σε σχέση 
με αυτούς που δεν παρουσίαζαν πνευμονική υπέρταση (417,4 
± 167,1, p=0,0007). Ακόμη, η συγκέντρωση του προπεπτιδίου 
παρουσίαζε αρνητική συσχέτιση με την απόσταση που διένυσαν 
οι ασθενείς στην εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης (r= -0,39, p=0,019) 
και θετική με τη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας 
(r=0,32, p=0,032).

Μελέτη των επιπέδων του εγκεφαλικού 
νατριουρητικού πεπτιδίου (ΝΤ-proΒΝΡ)σε ασθενείς 
με συστηματική σκληροδερμία και πνευμονική 
υπέρταση
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Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η μέτρηση 
του ΝΤ-proΒΝΡ στο πλάσμα των ασθενών με 
σκληροδερμία αποτελεί ένα χρήσιμο βιοχημικό 
δείκτη εκτίμησης των ασθενών με σκληροδερμία 
και πνευμονική υπέρταση, ο οποίος στο μέλλον 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση 
του κινδύνου εμφάνισης της πνευμονικής 
υπέρτασης και στην αξιολόγηση της θεραπείας 
με αγγειοδιασταλτικά.

Ελληνική Ρευματολογία 2006, 17(2): 156-165

Όροι  ευρετηρίου: σκληροδερμία, πνευμονική 
αρτηριακή υπέρταση, εγκεφαλικό νατριουρητικό 
πεπτίδιο, εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης

ΕΙςαΓΩΓΗ

Η σκληροδερμία αποτελεί μία πολυσυστηματική 
νόσο που χαρακτηρίζεται από λειτουργικές και 
δομικές δυσλειτουργίες των μικρών αιμοφόρων 
αγγείων, ίνωση του δέρματος και των εσωτερικών 
οργάνων, ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και αυτοάνοσες διαταραχές.

Η πνευμονική υπέρταση αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες και απειλητικότερες για τη ζωή του 
ασθενούς επιπλοκές της σκληροδερμίας, η οποία 
δεν επιδρά μόνο στην υγεία και την ποιότητα ζωής 
των ασθενών, αλλά αυξάνει σημαντικά τη θνητότητα 
της νόσου1. Επιπλέον, η εξέλιξή της σε ασθενείς με 
σκληροδερμία είναι ταχύτερη σε σχέση με αυτούς 
με ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση (επιβίωση 1 
έτος έναντι 2,3)2. Η συχνότητα εμφάνισης της 
πνευμονικής υπέρτασης κυμαίνεται σε διάφορες 
μελέτες από 15-34%3. Οι ασθενείς που εμφανίζουν 
πνευμονική υπέρταση και σκληροδερμία χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: α) αυτούς, στους οποίους η 
ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης είναι ανεξάρτητη 
της πνευμονικής ίνωσης και, συνήθως, πρόκειται 
για ασθενείς που πάσχουν από την περιορισμένη 
μορφή της νόσου και β) αυτούς, στους οποίους 
εμφανίζεται δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση 
ως αποτέλεσμα σοβαρής πνευμονικής ίνωσης. Οι 
ασθενείς αυτοί πάσχουν, συνήθως, από διάχυτη 
σκληροδερμία. Είναι δυνατόν, επίσης να υπάρχει 

μία τρίτη μορφή της νόσου, η οποία αντανακλά τη 
γενικότερη παθογένεια της αγγειοπάθειας της νόσου 
και χαρακτηρίζεται από βραδεία εξέλιξη. Αυτή η 
μορφή φαίνεται να εμφανίζεται σε ασθενείς με 
περιορισμένη νόσο που αναπτύσσουν με εξαιρετικά 
βραδύ ρυθμό πνευμονική υπέρταση, καθώς και σε 
αυτούς με ήπια πνευμονική ίνωση4.

Η προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση της 
πνευμονικής υπέρτασης και, κυρίως η δυνατότητα 
παρακολούθησης και πρόγνωσης των ασθενών 
αυτών, έχει δημιουργήσει την ανάγκη εύρεσης και 
χρησιμοποίησης βιοχημικών δεικτών που μπορούν 
να παράσχουν πληροφορίες για την εξέλιξη της 
νόσου. Τα νατριουρητικά πεπτίδια, ιδιαίτερα 
το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ΒΝΡ), 
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την καρδιακή 
λειτουργία και μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
μελέτη ασθενών με πνευμονική υπέρταση, 
παράλληλα με τις άλλες μεθόδους παρακολούθησης 
της νόσου (ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος, δεξιός 
καρδιακός καθετηριασμός, λειτουργικές δοκιμασίες 
πνευμόνων, εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης).

Το ΒΝΡ προάγει τη διούρηση και τη νατριούρηση, 
δρα ως αγγειοδιασταλτικό και ανταγωνίζεται τις 
αγγειοσυσπαστικές δράσεις του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης5. Κάθε κατάσταση που 
αυξάνει τον όγκο ή ενεργοποιεί τους τασεοϋποδοχείς 
των κοιλιών μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του ΒΝΡ. 
Το ΒΝΡ που αυξάνεται σε ασθενείς με καρδιακή 
νόσο, όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η υπερτροφική 
μυοκαρδιοπάθεια, η υπερτασική καρδιοπάθεια 
και η κολπική μαρμαρυγή, έχει χρησιμοποιηθεί ως 
βιοχημικός δείκτης καρδιακής νόσου6. Η πρόδρομη 
μορφή του ΒΝΡ, το NT-proBNP, σχετίζεται με τις 
κλινικές μεταβλητές σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια και το μόριό του παραμένει σταθερό 
σε θερμοκρασία δωματίου για 72 ώρες και μπορεί να 
διατηρηθεί για 5 ημέρες στο ψυγείο σε θερμοκρασία 
4-80C. Επιπλέον, τα επίπεδά του δεν επηρεάζονται 
από τον καρδιακό ρυθμό και τη θέση του σώματος 
των ασθενών ή την προηγούμενη έκθεσή τους σε 
στρεσογόνες καταστάσεις7.

 Πρώτοι οι Nagaya και συν. απέδειξαν ότι τα 
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επίπεδα του ΒΝΡ στο πλάσμα αυξάνονται σε 
ασθενείς με δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας 
και πνευμονική υπέρταση. Οι παραπάνω 
ερευνητές απέδειξαν ότι τα επίπεδα του ΒΝΡ 
στους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση 
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
επιβίωσης και ότι παρουσιάζουν θετική συσχέτιση 
με αιμοδυναμικές παραμέτρους (mPAP, PVR, 
μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου peak O2)

8. Σε 
πρόσφατη μελέτη, τα επίπεδα του ΒΝΡ βρέθηκε ότι 
εμφανίζουν θετική συσχέτιση και με την απόσταση 
που διανύουν οι ασθενείς αυτοί στην εξάλεπτη 
δοκιμασία βάδισης (6ΜWT)9. Παρά το γεγονός ότι 
ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός αποτελεί την πιο 
αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης 
των ασθενών με πνευμονική υπέρταση, είναι μία 
επεμβατική και αιματηρή μέθοδος, η οποία απαιτεί 
έμπειρο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, εισαγωγή 
και νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ πάντα υπάρχει 
και ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών. Για το λόγο 
αυτό, συνεχίζεται η αναζήτηση μη επεμβατικών 
μεθόδων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στο χειρισμό των ασθενών που εμφανίζουν 
πνευμονική υπέρταση ή παρουσιάζουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Οι ασθενείς που 
πάσχουν από συστηματική σκλήρυνση ανήκουν 
στην κατηγορία αυτή, στην οποία διενεργείται 
ετήσιος έλεγχος. Η ύπαρξη ενός βιοχημικού 
δείκτη που θα μπορούσε να προσδιορίσει τους 
ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 
πνευμονικής υπέρτασης και, ο οποίος θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με τις παραπάνω εξετάσεις, 
οδήγησαν στην πραγματοποίηση μελετών στις 
οποίες διερευνήθηκε ο ρόλος των νατριουρητικών 
πεπτιδίων στους ασθενείς με σκληροδερμία. 
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν λόγω της ευαισθησίας 
που παρουσιάζουν και στην πνευμονική υπέρταση, 
το ΒΝΡ και το αμινοτελικό άκρο της πρόδρομης 
μορφής του (ΝΤ-proBNP). 

Δύο πρόσφατες κλινικές μελέτες κατέδειξαν 
ότι σε σκληροδερμικούς ασθενείς τα επίπεδα 
του ΝΤ-proBNP στο πλάσμα είναι αυξημένα σε 
αυτούς που εμφανίζουν πνευμονική υπέρταση 
σε σχέση με αυτούς που δεν πάσχουν από 

την επιπλοκή αυτή. Ακόμη, συσχετίζονται με 
αιμοδυναμικές παραμέτρους (μέση πνευμονική 
αρτηριακή πίεση, τελοδιαστολική πίεση της δεξιάς 
κοιλίας)10. Άλλη μελέτη σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς με σκληροδερμία που δεν υποβλήθηκαν 
σε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό έδειξε και πάλι 
αυξημένα επίπεδα του πεπτιδίου στο πλάσμα των 
ασθενών με πνευμονική υπέρταση (συστολική 
πίεση πνευμονικής αρτηρίας –sPAP- στον 
ηχωκαρδιογραφικό έλεγχο >40mmHg) και θετική 
συσχέτιση αυτών με την sPAP11. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά που αφορούν τη σκληροδερμία 
και την πνευμονική υπέρταση πραγματοποιήσαμε 
μία ανάλογη μελέτη σε ασθενείς με σκληροδερμία 
που παρακολουθούνται στο κέντρο μας.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ των επιπέδων του ΝΤ-pro BNP του 
πλάσματος και της ύπαρξης πνευμονικής υπέρτασης 
σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση, αν 
δηλαδή υπάρχει σημαντική διαφορά στις  τιμές του 
πεπτιδίου μεταξύ των ασθενών με σκληροδερμία 
που εμφανίζουν αρτηριακή πνευμονική υπέρταση 
και αυτών που δεν παρουσιάζουν την επιπλοκή 
αυτή. Επίσης, εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση των 
επιπέδων του ΝΤ-pro BNP με ηχοκαρδιογραφικές 
(συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας-sPAP) 
και λειτουργικές παραμέτρους (απόσταση που 
διανύουν οι ασθενείς στην εξάλεπτη δοκιμασία 
κόπωσης), καθώς και εργαστηριακούς δείκτες 
ενεργότητας της νόσου (πρωτεΐνες οξείας 
φάσης).

 YΛΙκο καΙ μΕΘοΔοΙ

Στη μελέτη συμμετείχαν 45 ασθενείς με 
σκληροδερμία ( 14 με πνευμονική υπέρταση και 31 
χωρίς) που παρακολουθούνται στο Ρευματολογικό 
Τμήμα της Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, και, οι οποίοι 
προσέρχονταν για περιοδικό έλεγχο. Η διάγνωση 
της νόσου έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του 
ACR12. Η μελέτη διήρκεσε από το Σεπτέμβριο του 
2004 έως το Σεπτέμβριο του 2005. Οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε αιματολογικές και βιοχημικές 
εξετάσεις, σε DOPPLER ηχωκαρδιογράφημα, 
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σε λειτουργικές δοκιμασίες της 
αναπνευστικής λειτουργίας, σε 
εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης και 
καταγράφηκαν τα δημογραφικά 
στοιχεία, το ιστορικό, και η 
λειτουργική κατάταξη τους κατά 
ΝΥΗΑ. Η πλειοψηφία των ασθενών 
δεν παρουσίασαν συμπτωματολογία 
από το καρδιαγγειακό σύστημα 
(ΝΥΗΑ Ι και ΙΙ). Μικρός αριθμός 
ασθενών και στις δύο ομάδες εμφάνισε ήπια 
δύσπνοια κατά την εκτέλεση της εξάλεπτης 
δοκιμασίας κόπωσης, όμως κανένας ασθενής 
δε διέκοψε τη δοκιμασία πριν την ολοκλήρωση 
των έξι λεπτών. Στη μελέτη δε συμπεριλήφθησαν 
ασθενείς με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια 
(ΝΥΗΑ IV) (πίνακας 1).

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία 
που αφορούν την καρδιακή, πνευμονική και 
νεφρική λειτουργία των δύο ομάδων των ασθενών 

αναφέρονται στον πίνακα 2. Οι ασθενείς με 
επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (Cre >1,5mg/
dl), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (LVEF 
<55%), ηπατική νόσο, κακοήθεια, λοίμωξη και 
εμπύρετο αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Επίσης δε 
συμμετείχαν στη μελέτη ασθενείς που λάμβαναν 
πρεδνιζολόνη ή ισοδύναμα αυτής, σε δοσολογία 
μεγαλύτερη των 10mg ημερησίως. 

Συνοπτικά, η φαρμακευτική αγωγή που αφορά 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση της συστηματικής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Ασθενείς  Ασθενείς  Σύνολο 
 χωρίς ΠΑΥ με ΠΑΥ ασθενών
 Ν=31 Ν=14 Ν=45
NYHA I 14  3 17
NYHA II 15  9 24
NYHA III 2  2 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 
 Ασθενείς χωρίς  Ασθενείς με Σύνολο ασθενών
 πν. υπέρταση Ν=31 πν.υπέρταση Ν=14 Ν=45 
Ηλικία 57 ±10,28 58,7 ±12,5 57,5 ±10,8
Φύλο (Γ/Α) 30/1 13/1 43/2
Διάρκεια νόσου (ΕΤΗ) 9,3 ±7 11 ±7,5 9,7± 7
Μορφή (περιορισμένη/διάχυτη) 28/3 8/6 36/9
Πνευμονιή ίνωση  14 9 25
FVC (% predicted) 87 ±23 87 ±19 87,2 ±21,2
FEV1 (% predicted) 88,5 ±21,5 87,7 ±15,5 88± 19,8
DLCO (% predicted) 63± 20 62± 13,5 63,6± 19
EF (%) 67,5± 4,4 64 ±6,6 66 ±5,8
sPAP (mmHg) 22± 4,5 41 ±7,7 28 ±10
CRE (mg/dl) 0,8± 0,14 0,78± 0,23 0,8 ±0,17
TKE 31 ±21 36 ±18 33,5± 22
CRP (mg/ml) 0,52 ±0,32 0,94± 0,41 0,65± 0,3
SMWT 398±,5 93 337 ±51,6 386 ±87
NT-pro BNP (fmoles/ml) 417,5 ±167 692 ±325 494 ±283,5

FVC: ολική ζωτική χωρητικότητα, FEV1: μέγιστος εκπνεόμενος όγκος σε 1 λεπτό, DLCO: διάχυση μονοξειδίου 
του άνθρακα, EF: κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, sPAP: συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας, CRE: 
κρεατινίνη ορού, ΤΚΕ: ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, SMWT: μέτρα που διένυσε 
ο ασθενής κατά την εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης.
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σκλήρυνσης και των επιπλοκών της (ισχαιμικά 
έλκη, πνευμονική ίνωση κτλ), καθώς και της 
πνευμονικής υπέρτασης απεικονίζεται στον πίνακα 
3. Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη 
ενημερώθηκαν για το σκοπό αυτής και έδωσαν 
την συγκατάθεσή τους.

DOPPLER ηχοκαρδιογράφημα

Η μελέτη της δεξιάς καρδιακής λειτουργίας 
εκτιμήθηκε με DOPPLER ηχοκαρδιογράφημα. 
Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από έμπειρο 
καρδιολόγο και με αυτή προσδιορίσθηκε η 
συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας (sPAP), 
ενώ οι ασθενείς βρίσκονταν σε κατάσταση ηρεμίας. 
Ως αρτηριακή πνευμονική υπέρταση καθορίστηκε 
η sPAP >35mmHg13. Το κλάσμα εξώθησης της 
αριστερής κοιλίας (LVEF) υπολογίστηκε και 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της καρδιακής 
λειτουργίας.

Εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης (SMWT) 

Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της American Thoracic Society14 Οι ασθενείς 
περπατούσαν σε διάδρομο 30 μέτρων, αφού είχε 
προηγηθεί ανάπαυση διάρκειας 30 λεπτών.

Δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση 

και δοκιμασία διάχυσης CO στο εργαστήριο της 
Πνευμονολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του 
ΑΠΘ. Προσδιορίσθηκαν οι τιμές των FVC, FEV1, 
DLCO. 

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις και δοκιμασίες 
πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 20 
ημερών, πριν ή μετά την αιμοληψία.

αιμοληψία 

Σε όλους τους ασθενείς έγινε αιμοληψία 
από περιφερική φλέβα μετά από ανάπαυση, 
τουλάχ ιστον 30 λεπτών.  Τα δε ίγματα 
τοποθετούνταν σε σωληνάρια που περιέχουν EDTA 
και φυγοκεντρούνταν αμέσως μετά την αιμοληψία. 
Το πλάσμα συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε 
στους -80οC μέχρι τον προσδιορισμό του NT-
proBΝP. Η συγκέντρωση του NT-proBNP στο 
πλάσμα μετρήθηκε με kit αντιδραστηρίων του 
εμπορίου (Biomedica GmbH Wien). Το kit αυτό 
χρησιμοποιεί ανοσοενζυμική μέθοδο (ΕLISA) 
που είναι σχεδιασμένη να μετράει το αμινοτελικό 
τμήμα (1-76) του pro BNP. Η μέτρηση αυτή 
επιτυγχάνεται με τη χρήση κεκαθαρμένου 
πολυκλωνικού αντισώματος, ειδικού προς το 
pro BNP (8-29). Η μικρότερη ανιχνευόμενη 
συγκέντρωση ήταν 5fmol/ml. Η μεταβλητότητα 
που οφείλεται στη συγκεκριμένη μέθοδο (intra-
assay variability) για τη συγκέντρωση των 
100fmol/ml ήταν 7.5%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Φαρμακευτική αγωγή Aσθενείς χωρίς  Ασθενείς με  Σύνολο ασθενών
 πν. υπέρταση Ν=31 πν. υπέρταση Ν=14 Ν=45
Κορτικοειδή 21 (67%) 10 (71%) 31 (69%)
Αναστολείς διαύλων   Ca++ 14 (45%) 6  (43%) 20 (44%)
Bοsentan 8  (26%) 4  (28%) 12 (26%)
Αζαθειοπρίνη 8  (26%) 4  (28%) 12 (26%)
Κυκλοφωσφαμίδη 4  (13%) 5  (38%) 9 (20%)
Buflomedil 6  (20%) 2  (14%) 8 (18%)
Μεθοτρεξάτη 4  (13%) 1  (7%) 5 (11%)
Μυκοφαινόλη Μοφέτιλ 1  (3%) 2  (14%) 3 (7%)
Κολχικίνη 3  (10%)  3 (7%)
Πενικιλλαμίνη 1  (3%)  1 (2%)
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ςτατιστική ανάλυση

Οι τιμές του NT-proBNP παρουσίαζαν 
κανονική κατανομή (Kolmogorov-Smirnov και 
P-P plot). Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων 
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία 
των ανεξαρτήτων δειγμάτων t-test (independent 
samples t-test). Οι συντελεστές συσχέτισης 
υπολογίστηκαν μέσω της γραμμικής ανάλυσης 
παλινδρόμησης (linear regression analysis), 
ώστε να αναζητηθεί πιθανή συσχέτιση μεταξύ 
των τιμών του NT-proBNP και της συστολικής 
πίεσης της πνευμονικής κοιλίας (sPAP), της 
απόστασης που διένυσαν οι ασθενείς στην 
εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης, τις παραμέτρους 
της πνευμονικής λειτουργίας (FCV, FEV

1
, DLCO) 

καθώς και τις πρωτεΐνες οξείας φάσης. Για τη 
στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραμμα GraphPad Prism έκδοση 
4.01 για Windows. Το κριτήριο της στατιστικής 
σημαντικότητας καθορίστηκε στο 5%. Οι τιμές 
των συνεχών μεταβλητών εκφράστηκαν ως μέσες 
τιμές ± τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (standard 
error mean, SEM). 

αΠοτΕΛΕςματα

Η μέση συγκέντρωση στον ορό του ΝΤ-
proBNP στους ασθενείς με σκληροδερμία και 
πνευμονική υπέρταση (691,76 ± 325,7fmol/lt) 
ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη σε σχέση 
με αυτούς που δεν παρουσίαζαν πνευμονική 
υπέρταση (417,4 ± 167,1) (p=0,0007) 
(διάγραμμα 1). Ακόμη, η συγκέντρωση του 
προπεπτιδίου παρουσίαζε αρνητική συσχέτιση 
με την απόσταση που διένυσαν οι ασθενείς 
στην εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης ( r= -0,39, 
p=0,019) (διάγραμμα 2) και θετική συσχέτιση 
με τη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας 
(r=0,32, p=0,032) (διάγραμμα 3). Αντίθετα, 
οι τιμές του ΝΤ-proBNP δε συσχετίζονταν με 
τις παραμέτρους της πνευμονικής λειτουργίας 
και τις τιμές των πρωτεϊνών οξεία φάσης (ΤΚΕ, 
CRP). Επίσης, στην ομάδα των ασθενών χωρίς 
πνευμονική υπέρταση δεν υπήρχε διαφορά 
στη συγκέντρωση του ΝΤ-proBNP μεταξύ των 
ασθενών που λάμβαναν Βosentan για άλλους 
λόγους, π.χ. ισχαιμικά έλκη άκρων, σε σχέση με 
αυτούς που δε λάμβαναν την αγωγή αυτή.

Διάγραμμα 1. Τα επίπεδα του ΝT pro-BNP (fmol/
ml) στο πλάσμα σε σκληροδερμικούς ασθενείς με 
πνευμονική υπέρταση και σε ασθενείς χωρίς πνευμονική 
υπέρταση. p=0.0007

Διάγραμμα 2. Συσχέτιση των επιπέδων του ΝT 
pro-BNP (fmol/ml) στο πλάσμα με την απόσταση 
που διανύουν οι ασθενείς στην εξάλεπτη δοκιμασία 
βάδισης (SMWTD). r= -0,39, p=0,019
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ςΥΖΗτΗςΗ

Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια να 
διερευνηθεί ο ρόλος του ΝΤ-proBNP ως ενός απλού, 
βιοχημικού, μη επεμβατικού και ανεξάρτητου 
δείκτη στη διάγνωση και την παρακολούθηση 
των ασθενών με σκληροδερμία και δευτεροπαθή 
πνευμονική υπέρταση. 

Οι πνευμονικές επιπλοκές της συστηματικής 
σκλήρυνσης και, κυρίως η πνευμονική υπέρταση, 
ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων 
των ασθενών αυτών. Η συχνότητα εμφάνισής της 
κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 10-35%3. Στους 
ασθενείς της μελέτης το ποσοστό αυτό έφτανε το 
33%. Ως όριο για τον καθορισμό της πνευμονικής 
υπέρτασης, ορίστηκε η συστολική πίεση της αριστερής 
αρτηρίας (sPAP) >35mmHg13. 

Τα επίπεδα του εγκεφαλικού νατριουρητικού 
πεπτιδίου σχετίζονται άμεσα με το βαθμό της 
καρδιακής δυσλειτουργίας. Αρκετές μελέτες 
έχουν δείξει ότι το NT-proBNP αποτελεί ένα 
χρήσιμο δείκτη της πρόγνωσης της καρδιακής 
ανεπάρκειας. Τα επίπεδα του NT-proBNP στον 
ορό αυξάνουν τόσο σε συστολική όσο και σε 
διαστολική δυσλειτουργία με τις υψηλότερες 

τιμές να εμφανίζονται σε ασθενείς με συστολική 
δυσλειτουργία. Χαμηλές τιμές του NT-proBNP 
σπάνια συνδυάζονται με ηχοκαρδιογραφικούς 
δείκτες δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. 
Τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ωστόσο που 
αφορούν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων των 
νατριουρητικών πεπτιδίων – ιδιαίτερα του NT-
proBNP- στον ορό και της δυσλειτουργίας της 
δεξιάς κοιλίας είναι περιορισμένα. Ακόμη λιγότερα 
αφορούν τους ασθενείς με σκληροδερμία, οι 
οποίοι παρουσιάζουν συχνά επιπλοκές από το 
καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν 
ότι τα επίπεδα του NT-proBNP στο αίμα σε 
σκληροδερμικούς ασθενείς εμφανίζουν σημαντική 
διαγνωστική αξία, σε ότι αφορά την ύπαρξη 
πνευμονικής υπέρτασης. Επίσης, αποδείχθηκε ότι 
τα επίπεδα του πεπτιδίου παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση με υπερηχογραφικές παραμέτρους 
(sPAP) και αρνητική με μεταβλητές που αφορούν 
την ανοχή στην άσκηση (απόσταση που 
διανύεται στη εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης). 
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αντίστοιχα 
άλλων μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε 
ασθενείς με σκληροδερμία10,11 και ιδιοπαθή 
πνευμονική υπέρταση9. Η σημασία των δύο 
παραπάνω παραγόντων ως τελικών σημείων στην 
παρακολούθηση και το χειρισμό των ασθενών 
με πνευμονική υπέρταση είναι σημαντική και 
τεκμηριωμένη13,15,16,17. Επιπλέον, σε ασθενείς με 
πνευμονική υπέρταση και συστηματική σκλήρυνση 
έχει αποδειχθεί η συσχέτιση των επιπέδων του 
ΝΤ-proBNP με αιμοδυναμικές παραμέτρους (μέση 
πνευμονική αρτηριακή πίεση, τελοδιαστολική πίεση 
της δεξιάς κοιλίας)10, οι οποίες επίσης σχετίζονται 
με την επιβίωση. Το γεγονός ότι οι ασθενείς με 
αυξημένα επίπεδα ΝΤ-proBNP παρουσιάζουν 
περιορισμένη λειτουργική ικανότητα και ανοχή 
στην άσκηση, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, 
επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 
που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν ασυμπτωματικοί 
(NYHA I, II). Κατά συνέπεια, η μέτρηση των 
επιπέδων του πεπτιδίου καθίσταται χρήσιμη και 
μπορεί να παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τον 

Διάγραμμα 3. Συσχέτιση των επιπέδων του ΝT pro-
BNP (fmol/ml) στο πλάσμα με τη συστολική πίεση της 
πνευμονικής αρτηρίας (sPAP). r=0,32, p=0,032
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κλινικό ιατρό στην εκτίμηση του ασθενούς.
Oι ασθενείς που πάσχουν από συστηματική 

σκλήρυνση, χωρίς πνευμονική υπέρταση, 
παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ΝΤ-proBNP, 
σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές του πεπτιδίου, 
όπως αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
αντιδραστηρίου (φ.τ. <300fmol/ml). Η μέση τιμή 
του πεπτιδίου στην πρώτη ομάδα ασθενών (χωρίς 
πνευμονική υπέρταση) ήταν 417,4 ± 167,1fmol/lt, 
ενώ στη δεύτερη ήταν 691,76 ± 325,7fmol/lt. Η 
παραπάνω παρατήρηση υποδηλώνει αυξημένη 
παραγωγή και έκκριση του ΝΤ-proBNP στους 
σκληροδερμικούς ασθενείς, ακόμη και σε αυτούς 
που δεν υπάρχει το ερέθισμα της αυξημένης 
πίεσης των δεξιών κοιλοτήτων. Πιθανόν η αύξηση 
αυτή να οφείλεται στην καρδιακή ίνωση, συνήθως 
υποκλινικής, που απαντάται στους ασθενείς αυτούς. 
Το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο δρα μέσω 
των κυτταρικών υποδοχέων στους ινοβλάστες 
και τα μυοκαρδιακά κύτταρα αναστέλλοντας την 
ινωτική εξεργασία18.

Σημαντική είναι και η προοπτική χρησιμοποίησης 
των νατριουρητικών πεπτιδίων στην αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής 
αγωγής στους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει τη χρησιμότητα 
των προστανοειδών και του Βosentan (αναστολέα 
των υποδοχέων της ενδοθηλίνης -1) στη θεραπεία 
της πνευμονικής υπέρτασης19. Η ενδοθηλίνη -1 
(ΕΤ-1) είναι ένας ισχυρός αγγειοσυσπαστικός 
παράγοντας που συμμετέχει ενεργά στην 
παθογένεια της πνευμονικής υπέρτασης20. Έχει 
αποδειχθεί ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 
της ενδοθηλίνης -1 και των νατριουρητικών 
πεπτιδίων στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς 
αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 
διεγείρουν την παραγωγή και έκκρισή τους21. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξηγηθεί και η 
αυξημένη συγκέντρωση ΝΤ-proBNP σε όλους 
τους σκληροδερμικούς ασθενείς, δεδομένου ότι 
αυξημένα επίπεδα ΕΤ-1 στον ορό και αυξημένη 
έκφραση των υποδοχέων της στα κύτταρα των 
οργάνων στόχων είναι χαρακτηριστικά της 
νόσου20. Από την άλλη μεριά, τα νατριουρητικά 

πεπτίδια έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν 
την παραγωγή της ενδοθηλίνης -122. Επιπλέον, η 
ΕΤ-1 ανταγωνίζεται την αντιμιτωτική δράση του 
ΒΝΡ στο μυοκάρδιο11.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις σε συνδυασμό με 
την εισαγωγή του αναστολέα των υποδοχέων της 
ΕΤ-1 (Βosentan) στη θεραπεία της πνευμονικής 
υπέρτασης ανοίγουν νέες προοπτικές στην έρευνα 
και τη διερεύνηση του ρόλου του ΝΤ-proBNP. Από 
τη στιγμή που οι τιμές του αυξάνουν ανάλογα 
με το βαθμό και την έκταση της δυσλειτουργίας 
της δεξιάς κοιλίας, το ΝΤ-proBNP καθίσταται ένας 
χρήσιμος βιοχημικός δείκτης αξιολόγησης της 
αγγειοδιασταλτικής θεραπείας. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στη διαφορά της τιμής του πεπτιδίου 
μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων και κυρίως 
πριν και μετά την έναρξη της θεραπείας (Δ. ΝΤ-
proBNP). Επίπεδα που παραμένουν αυξημένα 
μετά τη χορήγηση θεραπείας αποτελούν κακό 
προγνωστικό δείκτη σε ασθενείς που λαμβάνουν 
αναστολείς διαύλων ασβεστίου. Η διενέργεια 
ανάλογων μελετών σε ασθενείς που βρίσκονται 
υπό θεραπεία με άλλους αγγειοδιασταλτικούς 
παράγοντες, όπως το Bosentan, μπορεί να 
βοηθήσει στο χειρισμό των ασθενών αυτών.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η 
μέτρηση του ΝΤ-proΒΝΡ στο πλάσμα των 
ασθενών με σκληροδερμία αποτελεί ένα χρήσιμο 
βιοχημικό δείκτη εκτίμησης των ασθενών με 
σκληροδερμία και πνευμονική υπέρταση και ο 
οποίος στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης της 
πνευμονικής υπέρτασης και στην αξιολόγηση 
της θεραπείας με αγγειοδιασταλτικά ή αναστολείς 
της ενδοθηλίνης.
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Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue 
disease, characterized by vascular involvement, with 
generalized disturbance of the microcirculation, 
which may lead to pulmonary artery hypertension 
(PAH). PAH is widely recognized to be a major 
complication of both limited and diffuse SSc. 
Established, severe PAH is difficult to treat and 
has a poor prognosis. Few symptoms of PAH 
are observed until this complication becomes 
life-threatening. There is therefore, a need for 
early detection and treatment. NT–proBNP is a 
biologic marker for diagnosis and treatment of the 
congestive heart failure. The natriuretic peptide 
system is up-regulated in patients with right 
ventricular overload. The aim of this study was 
to investigate the potential role of the plasma N-
terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) 
assay in the assessment of functional status and 
right heart performance in systemic sclerosis-
related pulmonary hypertension (SScPAH). Out 
of 45 SSc patients, 14 had and 31 did not have 
PAH. Right ventricular variables, lung function 
tests, six-minute walk test and plasma N-T proBNP 
levels were recorded from patients. Mean value 
of NT proBNP for SSc patients with PAH was 
(691,76 ± 325,7fmol/lt) compared to(417,4 
± 167,1) patients without PAH (p=0,0007). 
There was a statistically significant correlation (p 
<0,05) between N-T proBNP values and systolic 
pulmonary artery pressure (sPAP) (r=0,32). N-
T proBNP level were inversely correlated with 
the six-minute walk test (r= -0,39). NT-proBNP 
is a useful biologic marker that can be used to 
diagnose early PAH in SSc patients without clinical 
heart failure. This test has the potential to have an 

important role in risk stratification and monitoring 
of resρonse to therapy, future therapy and in the 
drugs currently used.

Hellenic Rheumatology 2006; 17(2): 156-165

Key words: systemic sclerosis, pulmonary artery 
hypertension, brain natriuretic peptide, six-minute 
walk test
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