
 

 

Εθδειώζεηο Σθιεξνδέξκαηνο  

Οη εθδειώζεηο ηνπ Σθιεξνδέξκαηνο πνηθίινπλ 
αξθεηά από αζζελή ζε αζζελή, όπσο θαη ε 
βαξύηεηα ηεο λόζνπ ε νπνία εμαξηάηαη ηόζν 
από ηα όξγαλα πνπ πξνζβάιινληαη, όζν θαη 
από ηελ έθηαζε πξνζβνιήο ηνπο. 

Σηαδηαθή ζθιήξπλζε θαη πάρπλζε ηνπ 

δέξκαηνο ζηα ρέξηα, ην πξόζωπν θαη  

ηα πόδηα. 

 Εκθάληζε θαηλνκέλνπ Raynaud, ζε  

πάλσ από ην 90% ησλ αζζελώλ κε Σθιε-
ξόδεξκα, πνπ κπνξεί λα πξνεγεζεί θαηά 
πνιιά ρξόληα από ηηο άιιεο εθδειώζεηο.  
Τν θαηλόκελν Raynaud νξίδεηαη σο πεξηνδηθόο 
ζπαζκόο ησλ κηθξώλ αξηεξηώλ ησλ δα-
θηύισλ ησλ ρεξηώλ πξσηίζησο, πνπ κε ηε 
ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε πεξηνξηζκό ή δηαθν-
πή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζηα δά-
θηπια ησλ ρεξηώλ θπξίσο κεηά από έθζεζε 
ζε θξύν ή ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο. Σαλ 
απνηέιεζκα παξαηεξείηαη κηα ραξαθηε-
ξηζηηθή ελαιιαγή ζην ρξώκα ηνπ δέξ-
καηνο από ιεπθό, ζε κειαλό θαη ζηε 

ζπλέρεηα θόθθηλν. 

Εκθάληζε δαθηπιηθώλ ειθώλ. Τα δαθηπ-

ιηθά έιθε νθείινληαη ζηηο βιάβεο ησλ αγ-
γείσλ θαη είλαη κηα από ηηο ζπρλόηεξεο 

επηπινθέο ηεο λόζνπ κε πνζνζηό εκθάλη-
ζεο 30-60%. Τα έιθε δπζθνιεύνπλ ηηο 
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ αθόκα θαη ζε λέθξσζε ησλ 
δαθηύισλ επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ 
πνηόηεηα δσήο ηνπ αηόκνπ. 

 

Εκθάληζε κπϊθήο αδπλακίαο 

Πόλνο θαη θαηαζηξνθή ηωλ αξζξώζεωλ 

Εξεζηζκόο θαη αίζζεκα θλεζκνύ 
(θαγνύξα) ζην δέξκα 

Απώιεηα βάξνπο 

Τξηρόπηωζε 

Κόπωζε θαη αδπλακία 

Δπζθνιία ζηελ αλαπλνή 

Αίζζεκα θαύζνπ/πόλνπ ζηνλ νηζνθάγν 

Πξνζβνιή ηωλ πλεπκόλωλ. Σηνπο  

αζζελείο κε ζθιεξόδεξκα παξαηεξείηαη 
πξνζβνιή ησλ πλεπκόλσλ, ε νπνία  
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε Πλεπκνληθή ίλσζε 
κε ζπλέπεηα ηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ πλεπκόλσλ, αλαπλεπζηηθή αλεπάξ-
θεηα θαη πξώηκν ζάλαην. Δπίζεο, ζπρλή 
επηπινθή είλαη ε πλεπκνληθή αξηεξηαθή 
ππέξηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην 16% ησλ 
αζζελώλ. 

Η έγθαηξε δηάγλωζε ηνπ Σθιεξνδέξκαηνο κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε 
ηωλ ζπκπηωκάηωλ ηεο λόζνπ θαη λα βειηηωζεί  

ε πνηόηεηα δωήο ηωλ αζζελώλ. 

Actelion Pharmaceuticals Διιάο Α.Δ  

“Blue Land Center” 

Αγεζηιάνπ 6-8, 15123, Αγ. Θσκάο – Μαξνύζη 

Τει: 210 675 2500, www.actelion.com 

Βηβιηνγξαθία: 

Harrison, Εζωηερική Παθολογία, 14η έκδοζη, ζελ. 2343-2351  

Steen V. et al. Rheumatology 2009, 48:iii19-iii24 

Kom JH. Pathogenesis of systemic sclerosis (scleroderma). In Koopman WJ (ed): Arthritis and Allied Conditions: A Textbook of Rheumatology, 14th ed. Philadelphia:  
Lippincott Williams & Wilkins 2001: 1643-1654 

Seibold JR. Scleroderma. In Kelley WN, Harris ED, Ruddy S. Sledge CB (eds): Textbook of Rheumatology , 5th ed. Philadelphia\L WB Saunders Company 1997: 1133-1162 

White B. Systemic sclerosis and related syndromes: epidemiology, pathology and pathogenesis. In Klippel JH, Weyand CM, Wortmann RL (eds): Primer on the Rheumatic 
Diseases, 11th ed. Atlanta: Arthritis Foundation 1997: 263-266 

Wigley FM. Systemic sclerosis and related syndromes: clinical features. In Klippel JH, Weyand CM, Wortmann RL (eds): Primer on the Rheumatic Diseases, 11th ed.  
Atlanta: Arthritis Foundation 1997: 267-272 

Connoly MK. Scleroderma. Derm Ther. 2001: 14:81-94 

Με ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο  

A
C

T
_
T

R
_
2
1
0
/0

6
-1

1
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

HELLENIC SOCIETY FOR REUMATOLOGY 

Έηος Ιδρύζεως: 1960 



 

 

Σθιεξόδεξκα: Γλωξίζηε ην…. 

 Τύπνη Σθιεξνδέξκαηνο 

Μεηαμύ ησλ ρξόλησλ ξεπκαηηθώλ λνζεκάησλ, πνπ πξνθαινύλ θιεγκνλή ζηηο αξζξώζεηο δειαδή  
αξζξίηηδα, πεξηιακβάλεηαη θαη ην Σθιεξόδεξκα.  

Ο ειιεληθόο όξνο «Σθιεξόδεξκα» έρεη επηθξαηήζεη θαη είλαη ζύλζεηε ιέμε πνπ απνηειείηαη από ηηο 
ιέμεηο «Σθιεξό» θαη «Γέξκα». Δθηόο από ηελ πξνζβνιή ησλ αξζξώζεσλ, ην δέξκα γίλεηαη ζθιεξό, 
ηελησκέλν θαη γπαιίδεη. Φαξαθηεξίδεηαη από ππεξπαξαγσγή θαη ζπζζώξεπζε θνιιαγόλνπ θαη άιισλ 
πξσηετλώλ ζην δέξκα αιιά θαη ζε άιια όξγαλα, όπσο ζηνπο λεθξνύο, ζηνπο πλεύκνλεο, ζηελ θαξ-
δηά, ζην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα θαη ζην αγγεηαθό ζύζηεκα.  

Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζην γεληθό πιεζπζκό είλαη 30 άηνκα ζηα 100.000, ελώ είλαη ζπρλόηεξν ζηηο 
γπλαίθεο κε αλαινγία πεξίπνπ 4:1. Τν λόζεκα παξνπζηάδεηαη ζε ειηθίεο κεηαμύ 25 θαη 50 εηώλ.  
Σηα παηδηά θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ζπκβαίλεη ζπάληα. 

Παξόιν πνπ δελ ππάξρεη ζεξαπεία, ε έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξόληα έθαλε κεγάιε πξόνδν θαη ηα κελύ-
καηα είλαη πνιύ ελζαξξπληηθά κε ηε ρξήζε βηνηερλνινγηθώλ θαξκάθσλ. 

Η έγθαηξε δηάγλσζε, ε θαηάιιειε γλώζε γηα ηε λόζν, ε θαιή πιεξνθόξεζε, ε ζπλερήο ελεκέξσζε 
θαη ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή θξνληίδα θαζώο θαη ε ακθίδξνκε θαιή επηθνηλσλία ηαηξνύ – αζζελή, 
απνηεινύλ ζεκαληηθή εγγύεζε γηα κηα επλντθή πνξεία ηεο πάζεζεο θαη γηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο.  

 

Οξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ  

Σθιεξνδέξκαηνο δελ ππάξρεη. Υπάξρνπλ όκσο 

ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ 

εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ εθδειώζεσλ ηεο λόζνπ.  

Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη: 

Φάξκαθα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ  

ζπκπησκάησλ  

Καηάιιειε θξνληίδα  ηνπ δέξκαηνο 

Δηδηθέο αζθήζεηο 

 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε πλεπκνληθή 

ππέξηαζε είρε ηε ρεηξόηεξε πξόγλσζε επηβίσζεο.   

Η πξόνδνο σο πξνο ηε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε 
ηνλ νπνίν αλαπηύζζεηαη ε πλεπκνληθή αξηεξηαθή 
ππέξηαζε ζην ζθιεξόδεξκα θαη ε έξεπλα ηεο βην-
ηερλνινγίαο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε απνηειε-
ζκαηηθώλ ζεξαπεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο 
ηεο εθδήισζεο ηεο λόζνπ.  

Μηα πξόζθαηε εμέιημε ζηε ζεξαπεία ησλ δαθηπιη-

θώλ ειθώλ, ελόο άιινπ επώδπλνπ ζπκπηώκαηνο 

ηεο λόζνπ, είλαη ε ρξήζε ελόο λένπ θαξκάθνπ πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ δαθηπιηθώλ  

ειθώλ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό βνεζά ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ηα ηειεπηαί-
α ρξόληα έρεη βειηηωζεί ε καθξν-
ρξόληα πξόγλωζε ηεο λόζνπ θαη 

ε επηβίωζε ηωλ αζζελώλ. 

Σε θάζε πεξίπηωζε, ε έγθαηξε 
δηάγλωζε θαη ε θαηάιιειε ζεξα-
πεπηηθή αγωγή κπνξνύλ λα  
βειηηώζνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο  
λόζνπ, ηελ πνηόηεηα δωήο ηωλ 
αζζελώλ θαη λα κεηώζνπλ ηελ 
πηζαλόηεηα αλεπαλόξζωηεο  

βιάβεο. 

Σθιεξόδεξκα: Έλα ζπάλην, ρξόλην θαη  

επίκνλν ξεπκαηηθό λόζεκα 

Υπάξρνπλ δύν θύξηνη ηύπνη Σθιεξνδέξκαηνο, 
ην Εληνπηζκέλν θαη ην Σπζηεκαηηθό Σθιεξόδεξκα ή Σπζηεκαηηθή Σθιήξπλζε.  

Εληνπηζκέλν Σθιεξόδεξκα 

Οη κνξθέο ηνπ Δληνπηζκέλνπ  
Σθιεξνδέξκαηνο πεξηνξίδνληαη  
ζην δέξκα, ζηνλ ππνδόξην ηζηό  
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο  
ζηνπο ππνθείκελνπο κπο, όρη  
όκσο ζε εζσηεξηθά όξγαλα. 
 
 
 
Υπάξρνπλ δπν ηύπνη  
Εληνπηζκέλνπ Σθιεξνδέξκαηνο, 
ε Μνξθαία θαη  
ην Ταηληνεηδέο Σθιεξόδεξκα. 

Σπζηεκαηηθό Σθιεξόδεξκα  

  Σην Σπζηεκαηηθό Σθιεξόδεξκα, ε  λόζνο δελ        
           πεξηνξίδεηαη κόλν ζην δέξκα, αιιά  
            επεθηείλεηαη ζηνπο ππνθείκελνπο ηζηνύο,   
              ζηα αηκνθόξα   αγγεία θαη ζε δσηηθά                  
               όξγαλα. Απηό    έρεη σο απνηέιεζκα λα     
                δεκηνπξγνύληαη (παξνπζηάδνληαη)  
               ζπκπηώκαηα   από ην δέξκα, ηα αηκν- 
               θόξα αγγεία, ηηο αξζξώζεηο, ην  
              πεπηηθό ζύζηεκα (νηζνθάγν, ζηνκάρη)   
              θαη  νξηζκέλεο θνξέο από ηνπο πλεύκν  
             λεο (πλεπκνληθή ίλσζε, πλεπκνληθή  
             ππέξηαζε), ηελ θαξδηά θαη ηα λεθξά.     
Τν Σπζηεκαηηθό Σθιεξόδεξκα δηαθξίλεηαη ζην 

Δηάρπην θαη ζην Πεξηνξηζκέλν Σθιεξόδεξκα. 

Οη εθδειώζεηο ηνπ Σθιεξνδέξκαηνο δηαθέξνπλ από άηνκν ζε άηνκν. Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα 
πξνβιέςεη θαλείο πσο ζα εμειηρζεί ε πάζεζε ζην θάζε άηνκν. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν επεξεάδεη 

ηνλ θαζέλα εμαξηάηαη από ηα όξγαλα ηα νπνία έρεη πξνζβάιιεη.  

Σθιεξόδεξκα: Αληηκεηωπίζηε ην έγθαηξα 

Τα αθξηβή αίηηα εκθάληζεο ηνπ Σθιεξνδέξκαηνο είλαη κέρξη ζήκεξα 
άγλσζηα. Δληνύηνηο, δελ είλαη κεηαδνηηθή λόζνο, πνπ ζεκαίλεη όηη 
δελ πξόθεηηαη λα απνθηήζεηε ηε λόζν αλ αληαιιάμεηε ρεηξαςία, αλ 
αγθαιηάζεηε ή θηιήζεηε θάπνηνλ, αλ έρεηε ζεμνπαιηθή επαθή κε ηνλ 
αζζελή, αλ έξζεηε ζε επαθή κε ην αίκα ή ηα ζσκαηηθά πγξά ηνπ θαη 

αλ ρξεζηκνπνηείηε ηα ίδηα ζθεύε. Δπίζεο δελ κεηαδίδεηαη από ηελ ελαέξην επαθή όπσο ην βήμηκν ή 
ην θηάξληζκα. 

Σηελ αλάπηπμε ηνπ θαίλεηαη όηη ζπκκεηέρνπλ αλνζνινγηθνί κεραληζκνί, ελώ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 
θαη δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί, γελεηηθνί, νξκνληθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο.  

Αίηηα  

Τα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ από άηνκν ζε 

άηνκν θαη γηα ην ιόγν απηό ε δηάγλσζε ηεο λόζνπ κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιε. Κάπνηα από ηα ζπκπηώκαηα είλαη ηδηαίηεξα  

εκθαλή, όπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη από ην  δέξκα, ζε αληίζεζε 

κε ηα πην ύπνπια, αιιά ζνβαξόηεξα ζπκπηώκαηα από ηα εζσηεξη-

θά όξγαλα.  

Η δηάγλσζε ηεο λόζνπ γίλεηαη από 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξό κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ, ηεο θιηληθήο 

εμέηαζεο θαη θάπνησλ δηαγλσζηη-

θώλ εμεηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ αηκαηνινγη-

θώλ εμεηάζεσλ θαη απηήλ ηεο ηξηρν-

εηδνζθόπηζεο πνπ ελδείθλπηαη γηα 

ηα δαθηπιηθά   έιθε. 

 Δηάγλωζε  

Γαζηξν-νηζνθαγηθή 
παιηλδξόκεζε Πξνζβνιή ηεο θαξδηάο 

Νεθξηθέο θξίζεηο 

Γαθηπιηθά έιθε 

Σθιεξόδεξκα 

Πλεπκνληθή αξηεξηαθή ππέξηαζε 
θαη Πλεπκνληθή ίλσζε 

 Αληηκεηώπηζε 

Σπληειεί ζηελ θαιύηεξε πνηόηεηα δωήο  

Αξζξώζεηο 

Σπρλά ε δπζθνιία θαη ε αβεβαηό-

ηεηα ηεο δηάγλσζεο επεξεάδεη 

ςπρνινγηθά ηνπο αζζελείο, νη 

νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ όιε δηα-

δηθαζία δηάγλσζεο σο ην πην δύ-

ζθνιν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο ηνπο. 


