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:: ύνδρομο Reynolds 

Αξηζκόο Orphanet: 779 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Reynolds (RS) είλαη κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

πξσηνπαζή ρνιηθή θίξξσζε (PBC) κε πεξηνξηζκέλε δεξκαηηθή ζπζηεκαηηθή ζθιήξπλζε (lcSSc) 

(δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Ο επηπνιαζκόο ηεο ζπζηεκαηηθήο ζθιήξπλζεο (SSC) ζε αζζελείο κε 

PBC είλαη 5-15%. Αληίζεηα, ν επηπνιαζκόο ηεο PBC ζε SSC αζζελείο είλαη πεξίπνπ 2%. Οη 

γπλαίθεο πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν. Η έλαξμε εκθαλίδεηαη κεηαμύ ησλ 30-65 εηώλ. Τν RS 

ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο PBC (θόπσζε, θλεζκόο πνπ νθείιεηαη ζε ρνιόζηαζε, 

επαηνκεγαιία) κε ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο lcSSc (δεξκαηηθέο απνηηηαλώζεηο, έιθε 

δαθηύισλ, επξπαγγείεο πξνζώπνπ, αζβέζησζε, θαηλόκελν Raynaud, ζπκκεηνρή ηνπ 

νηζνθάγνπ θαη ζθιεξνδαθηπιία). Σην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ, ηα ζπκπηώκαηα ηεο 

ζθιεξνδεξκίαο εκθαλίδνληαη πξηλ από εθείλα ηεο PBC. Πεξίπνπ ην 25-50% ησλ 

λενδηαγλσζζέλησλ αζζελώλ κε RS έρνπλ ππέξρξσζε δέξκαηνο θαη ίθηεξν ζε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην. Οη θιεγκνλώδεηο αξζξνπάζεηεο παξαηεξνύληαη ζην 40% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ κε PBC. 

Σε νξηζκέλνπο, ην RS ζπλδέεηαη κε άιιεο απηνάλνζεο αζζέλεηεο, όπσο ην ζύλδξνκν Sjogren, ε 

απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία θαη (ζε κία πεξίπησζε) ην ζύκσκα (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). 

Μπνξεί λα εκθαληζηεί έλα ζύλδξνκν επηθάιπςεο κεηαμύ νδώδνπο αλαγελλεηηθήο ππεξπιαζίαο 

ηνπ ήπαηνο (βι. ηνλ όξν απηό), PBC θαη lcSSc. Ο παζνινγηθόο κεραληζκόο ηνπ RS δελ έρεη 

αθόκε επηβεβαησζεί, αιιά ζεσξείηαη όηη είλαη κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή. Μηα εηεξόδπγε 

παξαλνεκαηηθή κεηάιιαμε ζην εμόλην 9 ηνπ LBR εληνπίζηεθε ζε κηα Καπθάζηα γπλαίθα κε ην RS. 

Η  κεηάιιαμε πξνβιέπεηαη  λα επάγεη κηα αιιαγή ζηελ ηξηηνηαγή δνκή ηνπ ππνδνρέα ηεο 

Λακηλίλεο Β (Lamin Β). Μεηαιιάμεηο ζην LBR κπνξνύλ είηε λα έρνπλ άκεζν παζνγόλν 

απνηέιεζκα ή λα απνηεινύλ παξάγνληα πξνδηάζεζεο ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο γελεηηθνύο θαη 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο.Η δηάγλσζε ηνπ RS ζηεξίδεηαη ζηα θιηληθά επξήκαηα γηα ηελ 

lcSSc θαη γηα ηελ PBC, ζηε βηνρεκηθή έλδεημε ηεο ρνιόζηαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ κεγάιε 

αύμεζε ζηνλ νξό ησλ ελδύκσλ ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο θαη  ηεο γάκκα-γινπηακπι 

ηξαλζπεπηηδάζεο, ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο IgM, ζηε ζεηηθή δνθηκαζία γηα κηηνρνλδξηαθά 

αληηζώκαηα ζηνλ νξό, ζηα ηζηνινγηθά ζηνηρεία ηεο κε ππώδνπο θαηαζηξνθηθήο ρνιαγγεηίηηδαο 

θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ κεζνινβησδώλ ρνιεθόξσλ νδώλ. Η απμεκέλε ηηκή ηεο ρνιεξπζξίλεο 

ηνπ νξνύ είλαη θαθό πξνγλσζηηθό ζεκείν. Σε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ην RS έρνπλ βξεζεί, 

εηδηθά απηναληηζώκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δύν πηπρέο ηεο λόζνπ (αληηκηηνρνλδξηαθά 

αληηζώκαηα γηα PBC θαη έλαληη θεληξνκεξηδίνπ /αληηηνπνηζνκεξάζε γηα SSC) θαη ππαηληθηηθέο 

κηθξνζθνπηθέο αλσκαιίεο ζην δέξκα θαη ην ήπαξ. Δπηπιένλ, ζην RS, έρεη βξεζεί κηα πςειόηεξε 

επηθξάηεζε θισληθώλ πιεζπζκώλ CD8 + TCRBV3 + Τ θύηηαξσλ. Ο ζπλδπαζκόο κε 

πξσηνπαζή ζθιεξπληηθή ρνιαγγεηίηηδα θαη SSc είλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο. Η ρνιόζηαζε ζε 

αζζελείο κε SSc κπνξεί επίζεο λα αληαλαθιά ζπκθόξεζε ηνπ ήπαηνο ιόγσ ηεο δεμηάο 

θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζε πεξηπηώζεηο κε ζνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε. Φάξκαθα 

(αληηβηνηηθά, αλαβνιηθά ζηεξνεηδή, αληηζπιιεπηηθά ράπηα, ρισξνπξνκαδίλε, ζηκεηηδίλε, 

νηζηξαδηόιε) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ρνιόζηαζε παξόκνηα κε εθείλε ηνπ PBC. Τν RS 

εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά, αιιά έρνπλ παξαηεξεζεί ζπάληεο νηθνγελείο πεξηπηώζεηο κε έλα 

άγλσζην ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο.Γελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ην RS θαη ε αληηκεηώπηζε είλαη 
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θπξίσο ππνζηεξηθηηθή. Πεξηιακβάλεη θπζηθνζεξαπεπηηθή βνήζεηα θαη αληηκεηώπηζε ηεο PBC κε 

νπξζνδενμπρνιηθό νμύ, έηζη ώζηε λα νκαινπνηεζνύλ νη παξάκεηξνη ηεο ρνιόζηαζεο. Πηζαλά 

επαηνηνμηθά θάξκαθα όπσο ε κνλνϋδξηθή κπνζεληάλε ή ε κεζνηξεμάηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζεξαπεία νξηζκέλσλ εθδειώζεσλ ηεο SSc, αλ νη ηξαλζακηλάζεηο είλαη 

<θαηά 3 θνξέο ηνπ αλώηεξνπ θπζηνινγηθνύ νξίνπ θαη παξακέλνπλ < θαηά 3 θνξέο ηνπ αλώηεξνπ 

θπζηνινγηθνύ νξίνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.Η νδώδεο αλαγελλεηηθή ππεξπιαζία ηνπ ήπαηνο 

είλαη κηα ζπάληα επηπινθή ζε άηνκα κε SSc. Οη αζζελείο ζπλήζσο έρνπλ θαιή πξόγλσζε, 

ηδηαίηεξα όηαλ ε ζεξαπεία κε  UDCA μεθηλήζεη ζηα πξώηα ζηάδηα. Η πξόγλσζε ηνπ RS 

εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο  PBC, αιιά εμαξηάηαη επίζεο από ηε εμέιημε ηεο SSc, θαζώο 

ε  lcSSc έρεη πςειόηεξν θίλδπλν πλεπκνληθήο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο. Η ηαθηηθή αμηνιόγεζε ησλ 

δνθηκαζηώλ ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

λόζνπ. Η πξνρσξεκέλε ειηθία, ε ππεξρνιεξπζξηλαηκία, ε ρακειή ιεπθσκαηίλε νξνύ θαη ε 

θηξξσηηθή  βηνςία ήπαηνο είλαη ελδείμεηο γηα ρεηξόηεξε πξόγλσζε. Η επηβίσζε ησλ αζζελώλ κε 

RS θαίλεηαη λα είλαη θαιύηεξε από εθείλε ησλ αζζελώλ κε κόλν PBC. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


