
Το ενθμερωτικό κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ του δθμοςιευμζνου άρκρου  
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο.  

Αποτελεί επίςθσ εφρθμα  ΜΙΑΣ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ 

 

                                                                                                                             
 
 
 
 

 
Σφγκριςθ των  American–European Consensus Group (AECG) κριτθρίων με τα 
προςφάτωσ προτεινόμενα κριτιρια ταξινόμθςθσ του ACR* για το ςφνδρομο 
Sjögren's (SS), ςε μια ομάδα 646 αςκενϊν με ςυμπτϊματα sicca  

 H εφαρμογι των AECG και ACR κριτθρίων είχε ςαν αποτζλεςμα τθν 
ταξινόμθςθ 279 και 268 αςκενϊν αντίςτοιχα  

 Το 81% (244) των αςκενϊν πλθροφςε και τα 2 είδθ κριτθρίων  

 Σε 26 από τουσ 35 AECG+/ACR ςυμμετζχοντεσ, το focal score τθσ βιοψίασ 
ιταν ≥ 1 ενϊ 9 είχαν κετικό anti-Ro/La (26%)  

 Υπιρχαν 24 AECG−/ACR+ που πλθροφςαν τα ACR κριτιρια  

 Όλοι οι αςκενείσ με SS, ανεξαρτιτωσ των κριτθρίων ταξινόμθςθσ, είχαν 
παρόμοιο προφίλ γονιαδιακισ ζκφραςθσ  

Και τα 2 είδη κριτηρίων είχαν παρόμοια αποτελζςματα ςτισ περιςςότερεσ των 
περιπτϊςεων χωρίσ ζτςι δεν διαφαίνεται κάποια επιπρόςκετθ αξία των ACR 
κριτθρίων ζναντι των AECG  
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* ACR κριτήρια : ζνα περιςτατικό ορίηεται με Σ Sjogren εφόςον πλθρεί 2 από τα ακόλουκα 3 : 
 
   (α) κετικό anti-SSA ι/και anti-SSB (ι κετικό RF και  antinuclear antibody titer >1:320) 
 
  (β) βακμονόμθςθ οφκαλμικισ χρϊςθσ > 3   
 
  (γ) παρουςία εςτιακισ λεμφοκυτταρικισ ςιαλαδενίτιδασ με εςτιακό score (focus score) > 1 εςτία / 4 
mm2 ςε δείγμα βιοψίασ ςιελογόνου αδζνα 

 
Σχετικά άρθρα ςτο EΡEnews: 
 
Νεφρικι προςβολι ςτο Σφνδρομο Sjögren’s: 
 
 
 
 
 

 

AECG Vs ACR κριτηρίων για το Σ. Sjogren  

http://www.ere.gr/_newsletter_news/21102013_1.pdf

