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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προ ο δευ τι κή συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση (ή συ στη μα τι κή σκλη ρο
δερ μί α) εί ναι συ στη μα τι κό νό ση μα του συν δε τι κού ι στού, χα ρα κτη
ρι ζό με νο ι στο πα θο λο γικά α πό ί νω ση του δέρ μα τος και ε σω τε ρι κών 
ορ γά νων, α πό φρα ξη των αρ τη ριών και αρ τη ριο λί ων και δια τα ρα χές 
της λει τουρ γί ας του α νο σο ποι ητικού. Η νό σος εί ναι συ νή θως προ
ο δευ τι κή, α νί α τη και ε νί ο τε ο δη γεί στο θά να το. Η α να κά λυ ψη του 
μη χα νι σμού ή των μη χα νι σμών με τους ο ποί ους πυ ρο δο τεί ται η 
έ ναρ ξη και τρο φο δο τεί ται η διαιώ νι ση της ινω τι κής αυ τής δια δι κα σί
ας α πα σχο λεί πολ λούς ε ρευ νητές πα γκο σμί ως και εί ναι α ντι κεί με νο 
πολ λών με λε τών και θε ω ριών. Οι κυ ριότε ρες α πό τις θε ω ρί ες αυ τές 
υ πο στη ρί ζουν ό τι η πρω το πα θής αλ λοί ω ση ε δράζε ται μέ σα στα αι μο
φό ρα αγ γεί α, ε νώ άλ λες ό τι η ι νω τι κή δια δι κα σί α εί ναι α πο τέ λε σμα 
δια τα ρα χών του με τα βο λι σμού του κολ λα γό νου ή της αυ το α νο σίας 
ή δυ σλει τουρ γί ας του αυ τό νο μου νευ ρι κού συ στή μα τος. Ό λες οι 
θε ω ρί ες συν δέ ο νται εν μέ ρει με τα ξύ τους και αντι προ σω πεύ ουν τις 
μορ φο λο γι κές, βιο χη μι κές και α νο σο λο γι κές πλευ ρές της πα θο γέ νε σης 
της νό σου. Πρό σφα τες με λέ τες έ χουν ρί ξει νέ ο φως στην πολύ πλο κη 
πα θο γέ νε ση της συ στη μα τι κής σκλη ρο δερ μί ας, ο δη γώ ντας στην α
νακά λυ ψη νέ ων θε ρα πευ τι κών με θό δων που εί ναι σε ε ξέλιξη.
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σκλη ρο δερ μί ας (ΠΣΣ) δεν έ χει πλή ρως διευ κρι
νι σθεί. Ε νο χο ποιού νται πολ λοί και ποι κί λοι πα ρά
γο ντες και μη χα νι σμοί (πί να κας 1). 

1.ΔΙΑΤΑΡΑχΕΣκοΛΛΑΓονου

Οι σκλη ρο δερ μα τι κές αλ λοιώ σεις στην ΠΣΣ 
μπο ρεί να ο φεί λο νται στη συ γκέντρωση με γά λων 
πο σο τή των κολ λα γό νου στο δέρ μα ή σε δια τα ρα χή 
του με τα βο λι σμού του κολ λαγό νου77. Η πα ρου
σί α ι νο βλαστών ι κα νών να πα ρά γουν αυ ξη μέ νες 
πο σό τη τες και ε να πό θε ση θε μέ λιας ου σίας εί ναι 
η σφρα γί δα της συ στη μα τι κής σκλήρυν σης.

Οι καλ λιερ γη μέ νοι ι νο βλά στες του δέρ μα τος, 
αλ λά και των πνευ μό νων, α σθε νών με σκλη ρο
δερ μί α πα ρά γουν αυ ξη μέ να πο σά κολ λα γόνου 
και άλ λων συστα τι κών της θε μέλιας ου σί ας, αν 
και η α να λο γί α των δια φό ρων τύ πων του κολ
λα γό νου του δέρ μα τος εί ναι φυ σιο λο γι κή83. Η 
υ περ πα ρα γω γή κολ λα γό νου συ ντε λεί ται πι θα νώς 

α πό ο ρι σμέ νους ι νο βλα στι κούς υ πο πλη θυ σμούς, οι 
ο ποί οι συ χνά βρί σκο νται σε μι κρή α πό στα ση α πό 
τα μο νο πύ ρη να κύτ τα ρα και τα αι μο φό ρα αγ γεί α 
των σκλη ρο δερ μα τι κών α σθενών69,117.

Η δρα στη ριό τη τα της κολ λα γε νά σης εί ναι ε λατ
τω μέ νη στις σκλη ρο δερ μα τικές αλ λοιώ σεις15, αν 
και κα τά άλ λους εί ναι φυ σιολογι κή133.

Οι δια τα ρα χές της γλυ κο ζυ λί ω σης και της υ δρο
ξυ λί ω σης του μο ρί ου του κολλα γό νου13 μπο ρεί 
να πα ρε μπο δίζουν τους φυ σιο λο γι κούς μη χα
νι σμούς α νά δρα σης να ε λέγξουν τη σύν θε ση 
του κολ λα γό νου45, ε πι τρέ πο ντας την αυ ξη μέ νη 
ε ναπόθε σή του.

Οι ι νο βλά στες πα ρά γουν με ταλ λο πρω τε ϊ νά σες 
θε μέ λιας ου σί ας (MMP), οι ο ποί ες κα τα να λώ νουν 
συ στα τι κά της θε μέ λιας ουσίας, και α να στο λείς 
της MMP (TIMP). Τα κύτ τα ρα των σκλη ρο δερ
μα τι κών α σθε νών πα ρά γουν πο λύ με γα λύ τε ρα 
πο σά TIMP1 α πό τους ι νο βλά στες του φυ σιο
λο γι κού δέρ μα τος14, ε νώ τα ε πί πε δα της TIMP1 

1. Δια τα ρα χές του κολ λα γόνου
• Ε λάτ τω ση δρα στη ριό τη τας κολ λα γε νά σης
• Δια τα ρα χές γλυ κο ζυ λί ω σης και υδρο ξυ λί ω σης
•  Αυ ξη μέ νη πα ρα γω γή ή/και μειω μέ νη α πο δό μη ση  

θε μέ λιας ου σί ας λό γω ε λάτ τωσης της MMP ή αύ
ξη σης των TIMP

2. Πα ρά γο ντες ο ρού
• Εν δο θη λί νη
• Μονο ξεί διο του αζώτου
• Γκραν ζύ μη1
• Α νιό ντα υ πε ρο ξει δί ου
• Πα ρά γο ντας «χρω μο σω μι κής ρή ξης»

3. Αγ γεια κοί πα ρά γο ντες
• Πρω τε ά σες
• Δια τα ρα χές μα στο κυτ τά ρων
• Αύ ξη ση αγ γεια κής δια πε ρα τό τη τας

4.  Πα ρά γο ντες συν δε ό με νοι με βλά βη των εν δο

θη λιακών κύτ ταρων
•  Αύ ξη ση α ντι γό νου συ σχε τι ζό με νου με τον πα ρά

γο ντα VIII

• Αυ ξη μέ νη α πό πτω ση ενδο θη λια κών κυτ τά ρων
•  Δια τα ρα χές της έκ κρι σης σε ρο το νί νης και άλ λων 

αγ γειο συ σπα στι κών πε πτιδίων

5. Α νο σο λο γι κοί πα ρά γο ντες
• Αυ το α ντι σώ μα τα
• Ρευ μα το ει δείς πα ρά γο ντες
• Κυτ τα ρο κί νες
• Πα ρά γο ντες α νά πτυ ξης
• Α ντιεν δο θη λια κά α ντι σώ μα τα
• Λα μι νί νη
• Μό ρια προ σκόλ λη σης
• Μι κρο χει μαι ρι σμός

6. Γε νε τι κοί πα ρά γο ντες
• Οι κο γε νήςφυ λε τι κή ε πί πτω ση
• Α ντι γό να ι στο συμ βα τό τη τας

7. Πε ρι βαλ λο ντι κοί πα ρά γο ντες
• Φάρ μα κα
• Χη μι κές ου σί ες

8. Κα κώ σεις

9. Λοι μώ ξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ1.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣπουΕΜΠΛΕΚΟΝταιΣΤΗΝΠΑΘΟΓΕΝΕια
ΤΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ
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εί ναι αυ ξη μέ να στον ο ρό των α σθε νών με το πι κή 
και διά χυ τη ΠΣΣ140. Η μειωμέ νη α πο δό μη ση της 
θε μέ λιας ου σί ας στη σκλη ρο δερμί α μπο ρεί να 
ο φεί λε ται σε ε λάτ τω ση των ε πι πέ δων των MMP 
ή σε αύ ξη ση των επι πέ δων των TIMP. 

2.ΑΓΓΕΙΑκοΙκυΤΤΑΡοΤοξΙκοΙΠΑΡΑΓονΤΕΣ

Ο ο ρός των πα σχό ντων α πό σκλη ρο δερ μί α 
πε ριέ χει διάφο ρους πα ρά γο ντες (α ντι σώ μα τα, 
κυτ τα ρο κί νες, πρω τε ά σες, πα ρά γο ντες του συμπλη
ρώ μα τος), οι ο ποί οι μπο ρεί να έ χουν κυτ τα ρο το
ξι κή δρά ση στα εν δοθηλια κά κύτ τα ρα.

Τα α ντιεν δο θη λια κά α ντι σώ μα τα μπο ρεί να 
ρυθ μί ζουν την έκ φρα ση των μο ρίων συ γκόλ λη
σης στα εν δο θη λια κά κύτ τα ρα και να προ κα λούν 
την α πό πτω σή τους17,120,141.

Τα μο νο κλω νι κά α ντι σώ μα τα έ να ντι του TNFα 
ή TNFβ μπλο κά ρουν την αγ γεια κή κυτ τα ρο το ξικό
τη τα με ρι κών σκλη ρο δερ ματικών ο ρών.

Οι α να στο λείς της πρω τε ά σης μπλο κά ρουν 
ε πί σης τη δρα στη ριό τη τα με ρι κών σκλη ρο δερ
μα τι κών ο ρών. Μπο ρεί να προ έρ χονται α πό τις 
πρω τε ά σες ρε τρο ϊ ών και α πό τις πρω τε ά σες των 
κοκ κί ων των ε νερ γο ποι η μέ νων κυτ τα ρο λυ τι κών 
Τ κυτ τά ρων (γκραν ζύ μες)67.

Στα μι κρά αγ γεί α του προ σβλη θέ ντος δέρ μα τος 
α σθε νών με πρώιμο και ό ψι μο σκλη ρό δερ μα 
έ χει ανευ ρε θεί, με α νο σο ϊ στο χη μεί α, σύ μπλο
κο συ μπλη ρώ μα τος προ σβο λής της μεμβρά νης 
(C5bC9)124.

3.ΠΑΡΑΓονΤΕΣοΡου

Πα ρά γο ντες που υ πάρ χουν στον ο ρό μπο ρεί 
να συμ βάλ λουν στις δια τα ρα χές της λει τουρ γί ας 
των ι νο βλα στών και στη ρύθ μι ση των κυττα ρο κι
νών διε γεί ρο ντας τη σύν θε ση κολ λα γό νου ή τη 
λειτουρ γί α των εν δο θη λια κών κυττά ρων ο δη γώ
ντας σε βλά βη τους.

α.Ενδοθηλίνη

Εί ναι ο ι σχυ ρό τε ρος γνω στός αγ γειο συ σπα στι
κός πα ράγο ντας στον άν θρωπο και αυ ξά νει τον 
πολ λα πλα σια σμό των ι νο βλα στών και τη σύν θε ση 
του κολ λαγό νου. Εί ναι ση μα ντι κά αυ ξη μέ νη στον 

ο ρό α σθε νών με ΠΣΣ τό σο με ε λά χι στες ι νωτι κές 
αλ λοιώ σεις, πρω το πα θή αγ γεια κή νό σο και πνευ
μο νι κή υ πέρ τα ση ό σο και με διά χυ τες ι νω τι κές 
αλ λοιώ σεις135,145,147. Τα ε πί πε δα της ενδοθηλίνης 
(ΕΤ1) εί ναι υ ψη λό τε ρα σε α σθε νείς με διάχυ τη 
ΠΣΣ και συν δέ ο νται α νά στρο φα με τη διαχυτική 
ικανότητα των πνευμόνων (DLCO)145.

Αυ ξά νε ται στον ο ρό α σθε νών με πρω το πα θές φαι
νό με νο Raynaud πριν και μετά α πό την ε φαρ μο γή 
ψυ χρού ε ρε θί σμα τος141. Η αύ ξη ση των ε πι πέ δων 
της συν δέ εται με την πα ρα τε τα μέ νη αγγειο σύ σπα ση 
που χα ρα κτη ρί ζει τη νόσο. Σε α σθε νείς με διά χυ τη 
ΠΣΣ μπο ρεί να συμ βάλ λει στην αγ γειο σύ σπα ση 
και στην α νά πτυ ξη των ι νω τι κών δερ μα τι κών αλ
λοιώσε ων66, δο θέ ντος ό τι α νευ ρί σκε ται σε αυ ξη μέ
να ε πί πε δα τό σο στο κλι νι κά προ σβεβλη μέ νο ό σο 
και στο μη προ σβε βλη μέ νο δέρ μα και κυ ρί ως στα 
ε πι φα νεια κά αγγεί α136. 

Α κό μα, έ χει πα ρα τη ρη θεί αύ ξη ση της σύν δε
σης της ET1 με τα ε πι δερμικά αγγεί α και το δερ
μοε πι δερ μι κό ό ριο, η ο ποί α ό μως ε λατ τώ νε ται 
ό σο η ι στι κή ί νω ση αυ ξά νε ται136. Η έκ φρα σή της 
αυ ξά νε ται στα εν δο θη λια κά κύτ τα ρα των μι κρών 
αι μο φό ρων αγγεί ων του α νώ τε ρου τμή μα τος του 
χο ρί ου των α σθε νών με ΠΣΣ, σχε τι ζόμενη με αύ
ξη ση του α ριθ μού των περιο χών σύν δε σης με την 
εν δο θη λί νη και με την πνευ μο νι κή ίνωση130.

β.μονοξείδιοτουαζώτου

Ι σορ ρο πεί την αγ γειο συ σπα στι κή δρά ση της 
ΕΤ1 στα φυσιο λο γι κά αι μο φό ρα αγ γεί α. Η με τα
βο λή των σχε τι κών πο σο τή των των δύ ο αυτών 
συ στα τι κών πι στεύ ε ται ό τι παί ζει πα θο γε νε τι κό 
ρό λο στην ΠΣΣ. Σε α σθε νείς με ΠΣΣ, η πα ρα γω
γή και τα ο λι κά ε πί πε δά του στο πλά σμα άλ λο τε 
αυ ξά νο νται και άλ λο τε ε λατ τώ νο νται5,62,92,128,143. 
Τα περιφερικά μονοπύρηνα του αίματος των 
α σθε νών με ΠΣΣ πα ρά γουν υ ψη λό τερα ε πί πε δα 
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) αυ τό μα τα ή με τά 
α πό διέ γερ ση με IL1b144. Η αύ ξη ση των ε πιπέδων 
του ΝΟ μπο ρεί να συμ βάλλει στις α νω μα λί ες της 
ρύθμι σης των ι νο βλα στών στην ι νω τι κή δια δι κα
σί α της ΠΣΣ143. Τα ε πί πε δα του ΝΟ στο πλά σμα 
δεν αυ ξά νο νται με τά α πό έκ θε ση των α σθε νών 
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με ΠΣΣ σε ψυ χρό ε ρέ θι σμα, ό πως συμ βαί νει 
στα φυ σιο λο γι κά ά το μα109. Α κό μα, σε α σθε νείς 
με ΠΣΣ και πνευμο νι κή προ σβο λή, τα ε πί πε δα 
του εκ πνε ό με νου ΝΟ σχε τί ζο νται α νά στρο φα 
με τη βα ρύ τη τα της αύ ξη σης της πνευ μο νι κής 
αρ τη ρια κής πίεσης109.

γ.Ανιόνταυπεροξειδίου

Τα α νιό ντα υ πε ρο ξει δί ου τα ο ποί α α πε λευ θε ρώ
νο νται α πό το εν δο θή λιο μπο ρεί να προ κα λούν 
βλά βη του εν δο θη λί ου, μέ σω της ι διό τη τάς τους 
να α δρα νο ποιούν το ΝΟ και να ο ξει δώ νουν τις 
χα μη λής πυ κνό τη τας λιποπρω τε ΐ νες (LDL)12. Οι 
ο ξει δω μέ νες LDL μπο ρεί να εί ναι η αι τί α της 
κυτ τα ρο το ξι κό τη τας του α πο θη κευ μέ νου σκλη ρο
δερ μα τι κού ο ρού σε καλ λιερ γη μέ να εν δο θη λια κά 
κύτ ταρα12,16. Στους σκλη ρο δερ μα τι κούς α σθε νείς, 
οι LDL εί ναι πο λύ πε ρισ σό τε ρο ε πιρ ρε πείς σε ο ξεί
δω ση (πι θανώς μέ σω προ σβο λής α πό ε λεύ θε ρες 
ρί ζες) α πό τους α σθε νείς με πρω το πα θή φαι νό με
να Raynaud ή άλ λα ρευ μα τι κά νο σή μα τα16. 

Στα ού ρα α σθε νών με πε ριο ρι σμέ νη και διά χυ
τη ΠΣΣ έ χουν α νευ ρε θεί αυ ξη μέ να ε πί πε δα ε νός 
με τα βο λί τη του τε τρανορδι καρ βο ξυ λι κού ο ξέ ος 
(F2IPM) των F2ι σο προ στα νών125. Το εύ ρη μα 
αυ τό εί ναι έν δει ξη ό τι η ο ξει δω τι κή βλά βη α πό 
ε λεύ θε ρες ρί ζες παί ζει ρό λο στην πα θο γέ νε ση 
της ΠΣΣ. 

δ.Παράγοντας«ρήξης»

Οι α σθε νείς με διά χυ τη ΠΣΣ και οι συγ γε νείς 
τους εμ φανί ζουν με γά λη συ χνό τη τα χρω μο σω
μι κής ρή ξης των κυτ τά ρων τους, συν δε ό μενη 
με έ ναν πα ρά γο ντα «ρή ξης» του ο ρού ο ο ποί ος 
προ κα λεί χρω μο σω μι κές ρή ξεις σε καλ λιερ γημέ να 
φυ σιο λο γι κά λεμ φο κύτ τα ρα26.

4.ΑΓΓΕΙΑκοΙΠΑΡΑΓονΤΕΣ

Οι αγ γεια κοί πα ρά γο ντες μπο ρεί να παί ζουν 
ση μα ντι κό ρό λο στην πα θο γέ νε ση της ΠΣΣ, λαμ
βά νο ντας υ πό ψη τη με γά λη συχνό τη τα των φαι
νο μέ νων Raynaud και τις δο μι κές ι στο πα θο λο γι κές 
αγ γειακές αλ λοιώ σεις που χα ρα κτηρίζουν την ΠΣΣ. 
Η βλά βη του αγ γεια κού εν δο θη λί ου πιστεύ ε ται ό τι 

α πο τε λεί κε ντρι κό πα θογενε τι κό μη χανι σμό στη 
ΠΣΣ και προ η γεί ται των ι νω τι κών αλ λοιώ σε ων. 
Τα εν δο θη λια κά κύττα ρα μπο ρεί να υ φί στα νται 
βλά βη μέ σω μη χα νι σμών ε ξαρτώ με νων α πό τις 
πρω τεάσες63. 

Α κό μα, οι α νω μα λί ες του α ριθ μού και του τύ
που και της ε νερ γο ποί η σης των μα στο κυτ τά ρων 
ε μπλέ κο νται στην πα θο γέ νε ση των δερ ματι κών 
αλ λοιώ σε ων της ΠΣΣ (διά με σο οί δη μα)3,58. Οι α
σθε νείς με διά χυ τη ΠΣΣ έ χουν αυ ξη μέ νο α ριθ μό 
ε νεργο ποι η μέ νων μα στο κυτ τά ρων99, τα ο ποί α 
μπο ρεί να ρυθ μί ζουν τη βιο λο γι κή δρα στη ριό
τη τα των ι νο βλα στών21,127. Η πα ρα γό με νη α πό 
τα μα στο κύτ τα ρα η πα ρί νη εί ναι δυ νη τι κός διε
γέρ της του βασικού αυξητικού παράγοντα των 
ινοβλαστών (bFGF) και του αυξητικού παράγοντα 
με τα σχηματισμούβ (TGFβ), έν δει ξη ό τι τα μα
στο κύτ τα ρα συμ με τέ χουν στο φλεγ μο νώ δες και 
ι νω τι κό συ στα τι κό της ΠΣΣ40,93. 

Η βλά βη των εν δο θη λια κών κυτ τά ρων ο δη γεί 
σε αύ ξη ση της διαπε ρα τό τη τας του τοι χώ μα τος 
των αγ γεί ων, η ο ποί α ευ θύ νε ται για την οι δη μα
τώ δη φά ση της ΠΣΣ, ενερ γοποί η ση των ι νο βλα
στών, αύ ξη ση της πα ρα γω γής κολ λα γό νου και 
τε λι κά ίνωση. Α κό μα, ο δη γεί σε ε νερ γο ποί η ση 
των ο δών της πή ξης, συμβάλ λο ντας στη συ νά
θροι ση αι μο πε τα λί ων, τα ο ποί α α πε λευ θε ρώ νουν 
πα ρά γο ντες που ο δη γούν σε πολ λα πλα σια σμό 
και με τα νά στευ ση των μυ ι κών κυτ τά ρων του έ σω 
αγ γεια κού χι τώ να. 

5.ΒΛΑΒΗΕνΔοθΗΛΙΑκΩνκυΤΤΑΡΩν

Η βλά βη των εν δο θη λια κών κυτ τά ρων φαί νε ται 
ό τι συμ με τέ χει στην πα θο γέ νε ση της ΠΣΣ. Υ πέρ της 
ά πο ψης αυ τής συ νη γο ρούν οι χα ρακτη ρι στι κές σκλη
ρο δερ μα τι κές αλ λοιώ σεις, η αύ ξη ση των ε πι πέ δων 
του α ντι γό νου του συν δε ό με νου με τον πα ρά γο ντα 
VIII64 και η αυ ξη μέ νη α πό πτω ση των ενδο θη λια κών 
κυτ τά ρων120 που πα ρατη ρούνται στην ΠΣΣ.

Η α πό πτω ση των εν δο θη λια κών κυτ τά ρων εί ναι 
ί σως μί α α πό τις κυ ριό τε ρες εκ δη λώ σεις της σκλη
ρο δερ μί ας. Μπο ρεί να σχετί ζε ται με λοι μώ ξεις α πό 
ιούς, ό πως ο κυτ τα ρο με γα λο ϊ ός (CMV), δο θέ ντος 
ό τι οι α σθε νείς με ΠΣΣ έ χουν αυξη μέ να ε πί πε δα 
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α ντιCMV α ντι σω μά των και η σκλη ρο δερμα τι κή 
αγ γειο πά θεια έ χει με γά λες ο μοιό τη τες με την α
πα ντώ με νη σε λοιμώξεις α πό CMV68. 

Η βλά βη των εν δο θη λια κών κυτ τά ρων μπο ρεί να 
πυ ρο δοτεί ται α πό α νω μα λί ες της αγ γειο ρύθ μι σης 
ε πα γό με νες α πό δια τα ρα χές της έκκρι σης σε ρο το
νί νης και άλ λων αγ γειο συ σπα στι κών πε πτι δί ων, οι 
ο ποί ες επι τρέ πουν την με τάδοση της αυ ξημέ νης 
αρ τη ρια κής πί ε σης σε πε ρισ σό τε ρο ευαί σθη τα 
αγ γεί α ο δη γώ ντας σε εξί δρω ση υ γρών και πρω
τεϊνών32. Λό γω της αυ ξη μέ νης ι στι κής πί ε σης, τα 
λεμ φαγ γεί α κα τα στρέφονται και τα τρι χο ει δή αι
μορ ρα γούν και σχη μα τί ζουν τη λε αγ γειε κτασί ες. 
Η μι κρο αγ γεια κή βλά βη μπο ρεί να ο δη γή σει σε 
ί νω ση του έ σω χι τώ να των αρ τη ριο λίων και στέ
νω ση του αγ γεια κού αυ λού, η ο ποί α κα τα λή γει 
σε ι σχαι μι κές αλ λοιώ σεις126. Η συ νε χι ζό με νη ε νερ
γο ποί η ση των εν δο θη λια κών κυτ τά ρων, η οποί α 
ο δη γεί σε επαγωγή της έκφρασης των μο ρί ων 
προ σκόλ λη σης, συγκόλ λη ση και ε ξαγ γεί ω ση των 
λευ κών αι μο σφαι ρί ων μπο ρεί να συμβάλ λει στην 
πα θο γέ νε ση της σκλη ρο δερ μί ας. Η ά πο ψη αυ τή 
υ πο στηρί ζε ται α πό τα ε ξής ευρή μα τα:

α) Στις πρώ ι μες φλεγ μο νώ δεις σκλη ρο δερ μα
τι κές αλ λοιώ σεις, η έκ φρα ση του μο ρί oυ προ
σκόλ λη σης ELAM1 στα εν δο θη λια κά κύτ τα ρα 
σχε τί ζε ται με το βαθ μό της μο νο πυ ρη νι κής κυτ
τα ρι κής δι ήθησης24.

β) Σε α σθε νείς με ΠΣΣ, η ε νερ γο ποί η ση ο ρι σμέ
νων λεμ φο κυτ τα ρι κών υ πο πληθυσμών (ε νερ γο
ποι η μέ να/κυτ τα ρο τοξι κά/ε πα γω γι κά Τλεμφοκύτ
τα ρα, φυ σι κά κυτ ταροκτό να κύτ τα ρα και με ρι κά 
βο η θη τι κά Τλεμφοκύτ τα ρα) αυ ξά νει ση μα ντι κά 
τη συ γκόλ λη σή τους στο αγ γεια κό εν δο θή λιο, in 
vivo, και διευ κο λύ νει τη με τα νά στευ σή τους στον 
ε ξω αγ γεια κό χώ ρο110. 

γ) Στο πε ρι φε ρι κό αί μα, ο α ριθ μός των κυτ
τά ρων με με γά λη ι κα νό τη τα συ γκόλ λησης προς 
το εν δο θή λιο μειώ νε ται, ό πως φαί νε ται α πό τη 
συ νο λι κή μεί ω ση της συ γκόλ λη σης των πε ρι φε
ρι κών μο νο πύ ρη νων κυτ τά ρων με το εν δο θή λιο, 
in vitro.

δ) Τα μο νο πύ ρη να κύτ τα ρα που με τα να στεύ
ουν στην ε ξω κυτ τά ρια θε μέ λια ου σία εκ φρά ζουν 

δεί κτες δια φο ρο ποί η σης των ε νερ γο ποι η μέ νων 
Τκυτ τά ρων (CD3, CD4, CD45, HLADR και LFA
1)104. Στην ε πι φά νεια των κυτ τά ρων αυ τών υ πάρ
χουν υ πο ο μά δες μο ρί ων ι ντεγκρί νης, οι ο ποί ες 
διευ κολύνουν τη σύν δε ση με άλ λα κύτ τα ρα, ό πως 
με ι νο βλά στες και ι στι κά συ στα τι κά (κολ λα γό νο 
τύ που Ι και Ι Ι, φι μπρο νε κτί νη και λα μι νί νη)43,54.

Λα μι νί νη
Εί ναι συ στα τι κό της βα σι κής μεμ βρά νης, και, 

σε μι κρότε ρο βαθ μό, του κολ λα γό νου τύπου 
IV. Σε α σθε νείς με ΠΣΣ έ χει πα ρα τη ρη θεί κυτ
τα ρο ε πα γό με νη α νο σί α έ να ντι της λα μι νί νης52 
και αύ ξη ση των επιπέ δων της λα μι νί νηςΡ1 του 
ο ρού 36,48,118.

6.ΑνοΣοΛοΓΙκοΙΠΑΡΑΓονΤΕΣ(ΠΙνΑκΕΣ
2-5)

α.Αυτοαντισώματαέναντιπυρηνικώνκαι

κυτταρικώναντιγόνων

Το 75% πε ρί που των α σθε νών με σκλη ρο δερ μί α 
έ χουν κυ κλοφο ρού ντα αυ το α ντισώ μα τα έ να ντι 
δια φό ρων α ντι γό νων, αν και δεν υ πάρ χει σαφής 
έν δει ξη ό τι αυτά ε μπλέ κο νται στην πα θο γέ νε ση της 
ΠΣΣ (πίνακας 3). Τα αντιScl70 συσχετίζονται με την 
πε ριο ρι σμέ νη ΠΣΣ (με ή πια προ σβολή οργά νων) 
και με τη διά χυ τη σκλη ρο δερμί α με πνευ μο νι κή 
ί νω ση, ε νώ τα ACA με το σύνδρομο CREST. 

Στη διά χυ τη ΠΣΣ, στό χος των αυ το α ντισωμάτων 
αυ τών εί ναι πι θα νώς αυ το α ντι γό να τα ο ποί α έ χουν 
κα τα κερ μα τι σθεί α πό διάφορες οξειδωτικές αντι
δράσεις που έχουν ως καταλύτες μέ ταλ λα, ό πως 
ο χαλ κός και ο σίδη ρος18. 

Τα αυτοα ντι σώ μα τα μπο ρεί α κό μα να α να πτύσ
σο νται ως απάντηση σε λοιμογόνους παράγοντες 
και, μέ σω μο ρια κής μί μη σης, να πα ρουσιά ζουν 
δια σταυ ρού με νη α ντί δρα ση με έ να φυ σι κό α
ντιγόνο. Σε α σθε νείς με ΠΣΣ, τα α ντι σώ μα τα έ να ντι 
του κυτ τα ρομε γα λο ϊ ού προ κα λούν α πό πτω ση των 
εν δο θη λια κών κυτ τά ρων μέ σω αλ λη λε πίδρα σης με 
την ι ντεγκρί νηNAG2, έ να πρω τε ϊ νι κό σύ μπλο κο 
της κυτ τα ρι κής ε πι φά νειας85. 

Τα αυ το α ντι σώ μα τα, κά τω α πό ο ρι σμέ νες συν θή
κες, μπο ρεί να έ χουν ά με ση παθογό νο δρά ση είτε 
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προ σθε τι κή στη βλάβη των Τλεμφοκυτ τά ρων είτε 
να μπλο κά ρουν τα Τλεμφοκύτ τα ρα11.Τα αυ το α ντι
σώ μα τα που αλ λη λε πι δρούν με τους ι νο βλά στες 
εν δε χο μέ νως να παί ζουν πα θο γε νε τι κό ρό λο στη 
σκλη ρο δερ μί α, δοθέντος ό τι στον ο ρό των α σθε
νών με ΠΣΣ έ χουν α νευ ρε θεί αυ ξη μέ να ε πί πε δα 
α ντι σω μά των έ να ντι των ι νο βλα στών19.

Ο ροί πε ριέ χο ντες α ντι σώ μα τα έ να ντι των ι νο
βλα στών προ ά γουν την έκ φρα ση του μορίου 
προσκόλλησης ICAM1 σε καλ λιερ γη μέ νους αν
θρώ πι νους ι νο βλά στες και αυ ξά νουν το mRNA 
και την έκ κρι ση ο ρι σμέ νων προ φλεγ μο νω δών 
κυττα ρο κι νών.

Α ντιεν δο θη λια κά α ντι σώ μα τα
Επάγουν την έκ φρα ση των μο ρί ων προ σκόλ λη

σης στα εν δο θη λια κά κύτ τα ρα και προ κα λούν την 
α πό πτω ση τους17,113,120,141. 

β.κυτταροκίνεςκαιαυξητικοίπαράγοντες
τωνκυττάρων

Αποτελούν μόρια που συμμετέχουν στις κυτ τα
ρι κές αλ λη λε πι δράσεις (πίνακας 4). Κυτταροκίνες 
όπως η IL1 και ο TNFα αυ ξά νουν τη συ γκόλ λη ση 
των λευ κών αι μο σφαι ρί ων στα εν δο θη λια κά κύτ
τα ρα, την ε ξαγ γεί ω σή τους στην ε ξω κυτ τά ρια θε
μέ λια ου σί α και τον α ριθμό των ε νερ γο ποι η μέ νων 
εν δο θη λια κών κυτ τά ρων στις σκλη ρο δερ μα τι κές 
αλλοιώ σεις.

Άλλες κυτταροκίνες επάγουν την έκφραση των 
μορίων προ σκόλ λη σης. Οι ι νο βλά στες σκλη ρο δερ
μα τι κών α σθε νών συν δέ ο νται με τα λεμ φο κύτ τα ρα 

ΠΙΝΑΚΑΣ4.ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣΚΑΙΑΥξΗΤΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΟΥΠΙΘΑΝΟΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΗΝ
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΤΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ

•  Ι ντερ λευ κί νες (IL1, IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, IL13 και IL17, υποδο χείς IL2)
• Πα ρά γο ντας νέ κρω σης ό γκων (TNFα)
• Ι ντερ φε ρό νηγ
•  Αυ ξη τι κός πα ράγοντας μετασχηματισμούβ (TGFβ)
•  Πα ρά γο ντας α νά πτυ ξης συν δε τι κού ιστού (CTGF)
• Αι μο πε τα λια κός αυ ξη τι κός πα ρά γο ντας (PDGF)
•  Βα σι κός αυ ξη τι κός παρά γο ντας ι νο βλαστών (bFGF)
• Αυ ξητι κοί πα ρά γο ντες που μοιάζουν με ινσουλίνη
•  Χη μειο τα κτι κή πρω τε ΐνη 1 και 3 των μο νο κυτ τάρων 

ΠΙΝΑΚΑΣ3.ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΠουΑΝιχΝευοντΑιΣΕΑΥξΗΜΕΝΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΤΗΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ

•  Α ντι σώ μα τα έ να ντι της το πο ϊ σομερά σης I 
(α ντιScl70) σε ποσοστό 1529%

•  Α ντι κε ντρο με ρι δια κά α ντι σώ μα τα 
(ACA) σε ποσοστό 2530%

• Α ντι σώ μα τα έ να ντι της φι μπριλ λίνης1
•  Α ντιRNA I, II και III α ντι σώ μα τα σε 

ποσοστό περίπου 20% 

ΠΙΝΑΚΑΣ2.ΝΟΣΗΜΑΤΑΚΑΙΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙΜΕΤΗΝΠΑΘΟΓΕΝΕιαΤΗΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ

• Σύν δρο μο Sjo
..
gren

• ΣΕΛ
•  Aυτοα ντι σώ μα τα έναντι πυρηνικών και κυτταρικών αντι

γόνων
• Υ περ γαμ μα σφαι ρι ναι μί α
•  Χρό νια νό σος δό τη έ ναντι του ξε νι στή δευ τε ρο πα θώς σε με

τα μό σχευ ση μυε λού των ο στών
• Ρευ μα το ει δής πα ρά γοντας
• Κυτ τα ρο κί νες
• Πα ρά γο ντες α νά πτυ ξης 
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μέ σω αλ λη λε πιδρά σε ων μετα ξύ ICAM1 και LFA1, 
in vitro1. Η IL1, ο TNF και η IFNγ τρο πο ποιούν 
την έκ φρα ση του ICAM1 α πό τους σκληροδερ μα
τι κούς ι νο βλά στες, η ο ποί α ε παυ ξά νε ται α πό την 
βοι στρα διό λη121.

Ι ντερ λευ κί νες 
(πί να κας 5)

Αυ ξη τι κός πα ρά γο ντας μετασχηματισμού-β 
(TGF-β)

Έ χει α νιχνευθεί τό σο στο προ σβλη θέν ό σο και 
στο μη προ σβλη θέν δέρ μα και τους ινωτι κούς 

πνεύ μο νες α σθε νών με ΠΣΣ22,50. Η ύ παρ ξή του πριν 
α πό την ανάπτυ ξη των ι νω τι κών αλ λοιώ σε ων εί ναι 
έν δει ξη ό τι συμ με τέ χει πρώ ι μα στην πα θο γέ νε ση 
της ΠΣΣ50. Μπο ρεί να προ ά γει την ι νο γέ νε ση ε πη
ρε ά ζο ντας έμ μεσα άλ λες κυτ τα ρο κί νες, και κυρί ως 
τον PDGF, δε δο μέ νου ό τι:

• Έ χει έμ με ση μι το γο νι κή δρά ση στους ι νο βλά
στες, αλ λη λε πι δρώ ντας με τον υ πο δο χέ α του PDGFa 
και ε πά γο ντας την έκ φρα ση άλλων μι το γο νι κών 
πα ρα γό ντων α νά πτυ ξης, ό πως ο CTGF.

• Οι ι νο βλά στες σκλη ροδερ μα τι κών α σθε νών 
α πα ντούν στην TGFβ1 εκ φρά ζο ντας με γα λύ τε ρους 
α ριθ μούς υ πο δο χέ ων του PDGFα στην ε πι φά νειά 

Ι ντερ λευ κί νη1: 
• Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό καλ λιερ γη μέ να μο νο

πύρηνα πε ρι φερικού αί μα τος134 και στον ο ρό των 
ασθενών4

Ι ντερ λευ κί νη2:
• Αυ ξη μένη πα ρα γω γή47,57,65,98

• Συ σχέ τι ση με τη δερ μα τι κή προσβολή και τη διάρ
κεια νό σου65

Ι ντερ λευ κί νη4:
•  Αυ ξη μένη έκ φρα ση στις σκλη ρο δερ μα τι κές αλ

λοιώ σεις και σε καλ λιερ γη μέ νους ινο βλά στες α
σθενών112

•Αύ ξη ση στον ο ρό44,57,98

• Διέ γερ ση σύν θε σης κολ λαγό νου α πό τους σκλη ρο
δερ μα τι κούς ι νο βλά στες29

Ι ντερ λευ κί νη6: 
•   Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό τα μονο πύ ρηνα του πε

ρι φε ρι κού αίματος23 και στον ο ρό37,98,116, ι διαί τε ρα 
σε α σθε νείς με πνευ μο νι κή ί νω ση

•  Συ σχέτι ση με ΤΚΕ, CRP, ε πί πε δα IgG και IgA και 
δερ μα τι κή προσβολή116

•  Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό τους σκληρο δερ μα τι
κούς ι νο βλάστες61 

•   Αυ ξη μένη έκ φρα ση στους σκλη ρο δερ μα τι κούς 
ι νο βλά στες συ νε πεί α α να στολής της εν δο γε νούς 
IL1α72

Ι ντερ λευ κί νη8:
•   Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό τους σκλη ρο δερ μα τι

κούς ι νο βλά στες61

•  Αύ ξη ση στον ο ρό33,105 και το βρογχοκυψελιδικό 
έκλπυμα α σθε νών με ι νω δο ποιό κυ ψε λι δί τι δα

Ι ντερ λευ κί νη10: 
• Αύ ξη ση στον ο ρό116

•  Συ σχέ τι ση με τη δερ μα τι κή προσβολή και τη πνευ
μο νι κή ί νω ση116

Ι ντερ λευ κί νη12: 
• Αύ ξη ση στον ο ρό116

Ι ντερ λευ κί νη13:
• Αύ ξη ση στον ο ρό44,107,122

•  Συ σχέ τι ση με τρι χο ει δο σκο πι κές α νω μα λί ες107 και 
α ντιSSA/Ro α ντι σώ μα τα122

Ι ντερ λευ κί νη 15: 
• Αύ ξη ση στον ο ρό129 
Ι ντερ λευ κί νη17: 
•   Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό τα Τκύττα ρα του πε

ρι φε ρι κού αί μα τος και των ι νω τι κών αλ λοιώσεων 
του δέρ μα τος και των πνευ μό νων76

sIL1 τύ που 1: 
•   Αυ ξη μένη πα ρα γω γή α πό τους σκλη ρο δερ μα τι

κούς ι νο βλά στες71

sIL2R: 
•  Αύ ξη ση στο βρογχοκυψελιδικό έκλπυμα90 και 

τον ο ρό103

Α ντι σώ μα τα έ να ντι της IL8: 
• Αύ ξη ση στον ο ρό105

Α ντιIL6 IgG αυ το α ντι σώμα τα: 
•  Αύ ξη ση στον ο ρό, ι διαί τε ρα των α σθε νών με πε

ριορισμέ νη ΠΣΣ13

ΠΙΝΑΚΑΣ5.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣΜΕΤΗΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ
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τους και αυξάνο ντας τα ε πί πε δά του142.
• Αυ ξά νει τις μι το γο νι κές α πα ντή σεις στον PDGF

AA. Ο PDGFAA συν δέ ε ται μό νο με τον υ ποδο χέ α 
του PDGFα, σε α ντί θε ση με τον PDGFβ, ο ο ποί ος 
συν δέ ε ται και με τους α και με τους β υ πο δο χείς 
των σκλη ρο δερ μα τι κών κυτ τά ρων. Ο PDGFAA 
έ χει α νιχνευθεί με α νο σο ϊ στο χη μι κές με θό δους 
κο ντά στα αι μο φό ρα αγ γεί α του δέρμα τος και 
τους θυ λά κους των τρι χών των α σθε νών με σκλη
ρο δερμί α.

Υ πο δο χείς του TGF-β
Οι καλ λιερ γη μέ νοι ι νο βλά στες δέρ μα τος α σθε

νών με διά χυ τη ΠΣΣ εμ φα νί ζουν υ περ δι πλά σια 
αύ ξη ση της έκ φρα σης των υ πο δο χέ ων τύ που Ι και 
II του TGFβ55. Οι σκλη ρο δερ μα τι κοί ι νο βλά στες 
α σθε νών με μορ φέ α και γραμ μι κό σκλη ρόδερ μα 
εμ φα νί ζουν αυ ξημένη έκφραση των υ πο δο χέ ων 
τύπου Ι και Ι Ι του TGFβ74. Οι ι νο βλά στες α σθε νών 
με ΠΣΣ πε ριέ χουν αυ ξη μέ να ε πί πε δα Smad7 συγκρι
τι κά με τους φυ σιο λο γι κούς ι νο βλάστες, in vivo και 
in vitro. Το Smad7, έ να α πό τα κυ ριότε ρα μό ρια 
στην αρ νη τι κή ρύθ μι ση της ση μα το δό τη σης του 
TGFβ, σχη μα τί ζει σύμπλο κο με τους υ πο δο χείς 
του TGFβ. Η ε λάτ τω ση της α να σταλ τι κής δρά σης 
των Smad7Smurf στη ση μα το δό τη ση της TGFβ 

ΠΙΝΑΚΑΣ6.ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣΑΝΤΙΓΟΝΩΝΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣΜΕΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ

Α ντι γό να ι στο συμ βα τότητας  Συ σχε τί σεις Βι βλιο γρα φί α

DQB1*0501(DQ5),  ACA Arnett FC, 1995
DQB1*0301 (DQ7) και άλ λα DQB1 
αλ λή λια δια θέ το ντα υ πό λοι πα γλυ κί νης  
 ή τυροσί νης στη θέ ση 26  

DQB1*0301(DQ7), DQB1*0302(DQ8),  Α ντιtopoI Arnett FC, 1995
DQB1*0601(DQ6 στους Ιάπω νες)  
και άλ λα DQB1 αλ λή λια δια θέ το ντα   
υ πό λοι πα τυ ροσίνης στη θέ ση 30 

DR1 και DR5 Πε ριο ρι σμέ νη ΠΣΣ  Black CM et al, 1984

A9 και Aw24  Διά χυ τη ΠΣΣ 

DR και DQ αλ λή λια Α ντιtopoI Falkner D et al, 2000
 ACA
 Α ντιTh/To α ντισώμα τα

DRw3 Σύν δρο μο CREST Germain BF et al, 1981

DRB1*04,DRB1*08 (P = 0.001)  ACA Gilchrist FC et al, 2001
και DQB1 αλ λή λια με έ να υ πόλοι πο  
γλυ κί νης στη θέση 26

DPB1*1301και DRB1*11 ACA Gilchrist FC et al, 2001

DR5 ΠΣΣ Gladman DD et al, 1981
  Luderschmidt C et al, 1987

DRB1*1104 αλ λή λιο ΠΣΣ (Έλ λη νες)  Vlachoyiannopoulos PG et al, 2000

DR5 και DRw52 ΠΣΣ (Με ξικανοί) VargasAlarcon G et al, 1995
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μπο ρεί να συμ βάλ λει στη δια τή ρη ση του αυ το κρι
νούς TGFβ κυκλώματος στους σκλη ρο δερ μα τι κούς 
ι νοβλά στες10. Α κό μα, η πρωτε ϊ νι κή σταθερό τη τα 
των υ πο δο χέ ων τύ που Ι της TGF β αυ ξά νε ται ση
μα ντι κά στους σκλη ρο δερ μα τι κούς, συ γκρι τι κά με 
τους φυ σιολο γι κούς, ι νο βλάστες. Η α νε παρ κής ση
μα το δό τη ση του Smad7 και η αυ ξη μέ νη έκ φρα ση 
του Smad3 στους σκλη ρο δερ μα τι κούς ι νο βλά στες 
μπο ρεί να ευ θύνο νται για την αυ ξη μέ νη α πό κρι ση 
του TGFβ στο σκλη ρό δερ μα25. Η έκ φρα ση της 
εν δο γλί νης (ε νός μη ε νερ γο ποι η μέ νου υ ποδοχέ α 
της TGFβ) εί ναι αυ ξη μέ νη στους σκλη ρο δερ μα τι
κούς ι νο βλά στες και συ νε χί ζει να αυ ξά νε ται κατά 

τη διάρκεια της νό σου82. 

Πα ρά γο ντας α νά πτυ ξης του συν δε τι κού ι στού 
(CTGF)

Πα ρά γε ται σε με γά λα πο σά α πό τους σκλη ρο
δερ μα τι κούς ι νο βλά στες ως α πάντη ση του TGFP, 
αλ λά και συ στη ματικά51,73,82. Μπο ρεί να παί ζει 
ρό λο στη διαιώ νι ση και προ α γω γή της ί νω σης, 
ε νώ ο TGFβ στην έ ναρ ξη της ί νω σης και στον 
έ λεγ χο της έκ φρασης του CTGF1,115.

Αι μο πε τα λια κός αυ ξη τι κός πα ρά γο ντας (PDGF)
Δρα ως ι σχυ ρό μι το γό νο στους ι νο βλά στες και 

ΠΙΝΑΚΑΣ6.ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣΑΝΤΙΓΟΝΩΝΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣΜΕΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑΣ(συνεχεια)

Α ντι γό να ι στο συμ βα τότητας  Συ σχε τί σεις Βι βλιο γρα φί α

TAP1A και TAP2A αλ λήλια Διά χυ τη ΠΣΣ  Takeuchi Fet al, 1996

Bw35 και DR1 Διά χυ τη ΠΣΣ  Lynch CJ et al, 1982

DR3 Πνευ μο νι κή ίνω ση Lynch CJ et al, 1982

DR1 ACA Lynch CJ et al, 1982
 Σύν δρο μο CREST Luderschmidt C et al, 1987

DQB10501 και DQB10201 ACA Morel PA et al, 1994

B8 Διά χυ τη σπλαγ χνική προ σβο λή Hughes P et al, 1978
 Τα χέ ως ε ξε λισ σόμε νη νό σος 

DRw11 Α ντιtopo I  Morel PA et al, 1994

B8 και DR3 ΠΣΣάν δρες  Luderschmidt C et al, 1987
 ΠΣΣ Kallenberg CG et al, 1981
 Νευρολογικές εκ δηλώσεις Hietarinta M et al, 1994

DR2 Φλεγ μο νώ δεις εκ δηλώσεις ΠΣΣ   Luderschmidt C et al, 1987

DR3, DR5 και DRw52 Διά χυ τη δερ μα τι κή προ σβολή  Langewitz P et al, 1992

DRw52 και DRw6 Θα να τη φό ρα έκ βα ση 
 με πνευ μο νι κή υ πέρτα ση  Langewitz P et al, 1992

DQA1*0501 αλ λή λιο ΠΣΣ (άν δρες) Lambert NC et al, 2000

DRw15 ΠΣΣ (Ιά πω νες) Jazwinska EC et al, 1990

B8, DR3 και DR52 ΠΣΣ Hietarinta M et al, 1994

B35  Α ντιtopo IIα Grigolo B et al, 2000
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μπο ρεί να ευ θύ νε ται για την πα θο λο γι κή αύ ξη
σή τους στη ΠΣΣ. Στη σκλη ροδερ μί α, ο TGFβ 
αυ ξά νει πι θα νώς την έκφρα ση των ι νο βλα στών 
ε νερ γο ποιώ ντας την ο δό PDGFAA συν δέτη/υ πο
δο χέ α PDGFα. Ο PDGF, στη συ νέ χεια, αυ ξάνει 
τη με τα γρα φή του bFGF σε φυ σιο λο γι κούς ινο
βλά στες. Ο PDGF και ο bFGF (βα σι κός αυ ξη τι κός 
πα ρά γο ντας των ι νο βλα στών) α νευρί σκονται 
γύ ρω α πό τα αι μο φό ρα αγ γεί α της κα τώ τερης 
στι βά δας του χο ρί ου των πρώιμων σκλη ρο δερ
μα τικών αλ λοιώ σε ων, έν δει ξη ό τι οι αυ ξη τι κοί 
αυ τοί πα ρά γο ντες σχετί ζο νται με την εν δο θη λια κή 
βλά βη και ρυθ μί ζουν την έκ φρα ση των γο νι δί ων 
που παί ζουν ρό λο στη μι το γο νι κή α πό κρι ση. Σε 
πρώ ι μες δερ μα τι κές αλ λοιώ σεις έ χουν α νευ ρεθεί 
προ ϊ ό ντα ο γκο γο νι δί ων ras σε συ σχέ τι ση με αγ
γεια κά εν δο θη λια κά και μο νο πύ ρη να κύτ ταρα34. 
Κα τά άλ λους, οι ι νο βλά στες που εκ φρά ζουν τα 
ο γκο γο νί δια ras παρά γουν πε ρισ σότε ρο bFGF, 

έν δει ξη ό τι ο bFGF παί ζει ε πί σης αυ το κρι νή ρό λο 
ο δη γώ ντας σε διέ γερ ση της ανά πτυξης. 

γ.μόριαπροσκόλλησης(ICAM-1,VCAM-1

καιELAM-1)

Η έκφρασή τους επάγεται ως α πό κρι ση στις 
κυτ τα ρο κί νες και άλ λους πα ρά γο ντες, με τά α πό 
φλεγ μο νή και βλά βη του αγ γεια κού εν δο θη λί ου. 
Συν δέ ο νται με ει δι κές ι ντε γκρί νες στα Τ και Β κύτ
τα ρα, μο νο κύττα ρα, κύτ τα ρα φυ σι κούς φο νείς και 
αι μο πε τά λια123. Η αλ λη λε πί δρα ση αυτή ο δη γεί 
σε συ γκόλ λη ση και με τα νά στευ ση των κυτ τά ρων 
αυ τών μέ σω του εν δοθη λί ου στην ε ξω κυτ τά ρια 
θε μέ λια ου σί α.

Οι σκλη ρο δερ μα τι κοί ι νο βλά στες πα ρου σιά ζουν 
υ πε ρέκφρα ση του ICAM1 μετά α πό διέ γερ ση με 
IL1β, TNFα και IFNγ, έν δει ξη ό τι το ICAM1 παί ζει 
ρό λο στην παραμο νή των λευ κών αι μο σφαι ρί ων 
στις σκλη ρο δερ μα τι κές αλ λοιώσεις20. Τα ε πί πε δα 

Χη μι κές και άλ λες ου σί ες
• Βεν ζέ νιο
• Βι νύ λιο
• Βis (4α μι νο3με θυλ κυ κλο ε ξυλ) μεθάνιο
• Δι με θυλ βου τυλ φαι νυλ δια μί νη 
• Ε ξά νιο 
• Ε πο ξει  κές ρη τί νες 
• Ε πτά νιο 
• Ε ξα χλω ρο αι θά νιο 
• Ε ξα χλω ρο βεν ζέ νιο 
• Κο κα ΐ νη
•  Μα γει ρι κό έ λαιο νο θευ μέ νο με α νι λίνη (σύν δρο μο 

το ξι κού ε λαί ου)
• Με θυ λέ νιο
• Να φθαλίνη 
• Ξυ λέ νιο
• Ξυ λι δέ νιο 
• Πα ρα σι το κτό να 
• Πα ρα φί νη 
• Περ χλω ρο αι θυ λέ νιο 
• Πε τρέ λαιο

• Πλα στι κά (μο νο με ρή)
• Πυ ρί τιο 
• Σι λι κό νη 
• Το λου ι δί νη 
• Το λουό λιο
• Τρι χλω ρο αι θά νιο 
• Τρι χλω ρο αι θυ λέ νιο
• Φορ μαλ δε ΰ δη 
• Χρυ σός 
• Χλω ριού χος υ δράρ γυ ρος

Φάρ μα κα 
• Βι τα μί νη Κ1
• Βιν βλα στί νη
• Γκεμ σι τα βί νη
• Ι ντερ φε ρό νη
• Lτρυ πτο φά νη
• Καρ βι δό πα
• Μπλε ο μυ κί νη
• Πε νι κιλ λα μί νη
• Πε ντα ζο σί νη
• Τα ξά νες (δο σε τα ξέ λη, πα κλιταξέ λη)

ΠΙΝΑΚΑΣ7.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙΜΕΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣΑΛΛΟΙΩ
ΣΕΙΣ
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του ICAM1 στον ο ρό αυ ξά νο νται σημα ντι κά 
στους α σθε νείς με διά χυ τη ΠΣΣ, σε σύγκριση με 
αυτούς με πε ριο ρι σμέ νη ΠΣΣ, και σχε τί ζο νται με 
τις συ γκάμ ψεις των φαλαγ γών, την πνευ μο νι κή 
ί νω ση, την προ σβο λή των αρ θρώσε ων και την 
τιμή της ΤΚΕ57.

δ.νόσοςμοσχεύματοςέναντιτουξενιστήή
μικροχειμαιρισμός

Πρόκειται για έ να χι μαι ρικό νό ση μα κα τά το 
ο ποί ο τα Τλεμφοκύτ τα ρα ή τα κύτ τα ραφυ σι κοί 
φο νείς των ι στών του δό τη στρέ φο νται ε να ντί
ον των HLA του δέκτη. Η ΠΣΣ υποστηρίζεται 
ότι μπο ρεί να α πο τε λεί μια διαφοροποιημένη 
έκφραση της νό σου μο σχεύ μα τος ένα ντι του 
ξε νι στή (GvHD), δε δο μέ νου ό τι τα δύ ο αυ τά νο
σή μα τα μοι ρά ζο νται κοι νές εκ δηλώσεις όπως οι 
σκλη ροδερ μα τι κές αλ λοιώ σεις και η προ σβο λή 
του πνεύ μο να και του οι σο φά γου. Έ να τέτοιο 
διαφοροποιημένο ζω ι κό μο ντέ λο GvHD ανα πα
ρά γει πολ λές α πό τις εκ δη λώ σεις της ΠΣΣ που 
εμφανίζεται στον άνθρωπο111. 

Ο μι κρο χει μαι ρι σμός εί ναι α πο τέ λε σμα με τα
κί νη σης εμβρυϊκών (και ί σως και αρ χέ γο νων) 
κυτ τά ρων στη μη τέ ρα, μέσω του πλα κού ντα κα τά 
την κύ η ση, και της επιβίωσής τους α κό μα και ε πί 
δε κα ε τί ες, εξαιτίας της ιστοσυμ βα τότητας στο HLA 
τά ξης Ι Ι αντιγόνα. Οι γυ ναί κες με ΠΣΣ εμ φα νί ζουν 
ε πί μο να υ ψη λές συ γκε ντρώ σεις άρ ρε νος DNA 
στην κυ κλο φο ρί α πολ λά χρό νια με τά τη γέννη ση 
ε νός α γο ριού. Άρ ρε να εμ βρυ ι κά κύτ τα ρα έ χουν 
ε πί σης β ρε θεί νε κροψια κά σε έ να του λά χι στον 
όρ γα νο (κυ ρί ως στο σπλή να και, λι γό τε ρο συ
χνά, στους λεμ φαδέ νες, στους πνεύ μο νες, στα 
ε πι νε φρί δια και στο δέρ μα) γυ ναι κών με ΠΣΣ 
που έ χουν γεν νήσει α γό ρια60. Τα μη τρι κά κύτ
τα ρα που με τα φέ ρο νται στο έμ βρυο μέ σω του 
πλα κού ντα μπορεί να παί ζουν α νο σο ρυθ μι στι κό 
ρό λο σε άν δρες με ΠΣΣ και σε γυ ναί κες που ου
δέ πο τε έ χουν κυο φο ρή σει9,89.

Ωστόσο, αύ ξη ση του μι κρο χει μαι ρι σμού δεν 
εμ φα νί ζουν ό λοι οι α σθε νείς με ΠΣΣ80,97 και στην 
α νά πτυ ξή του μπορεί να παί ζει ρό λο και το α νο
σο γε νε τι κό υ πό στρω μα του α τό μου80.

ε.χημειοτακτικήπρωτεΐνη-3τωνμονοκυττά-
ρων

Η χη μειο τα κτι κή πρω τε ΐ νη3 των μο νο κυτ τά
ρων υ πε ρεκ φρά ζε ται α πό δερ μα τι κούς ι νο βλά
στες tightskin πο ντι κών και α σθενών με πρώ ι μη 
διά χυ τη ΠΣΣ100.

7.ΓΕνΕΤΙκοΙΠΑΡΑΓονΤΕΣ

Οι γε νε τι κοί πα ρά γο ντες φαί νε ται ό τι παί ζουν 
ση μα ντι κό ρό λο στην ε πιρ ρέπεια για την γέ νε ση 
και την εκδήλωση τόσο της συ στη μα τι κής σκλη ρο
δερ μί ας, όσο και του πρωτοπα θούς φαι νο μέ νου 
Raynaud. Η πα θο γέ νε ση της ΠΣΣ πι στεύεται ό τι 
βα σί ζε ται βασίζεται στο κατάλ λη λο γε νε τι κό υ πό
βα θρο, τρο πο ποιού με νο α πό πε ρι βαλ λο ντι κούς 
πα ρά γοντες46.

α.οικογενήςκαιφυλετικήεπίπτωση

ΠΣΣ έ χει α να φερ θεί σε μια μη τέ ρα και στον 
υ ιό της41, σε α δελ φές τις ί διας οι κο γέ νειας94,95,114 
και σε διδύ μους. Τα μέ λη οι κο γε νειών α σθε νών 
με ΠΣΣ έ χουν θε τι κά Α ΝΑ στον ο ρό συ χνό τε ρα 
από τους υ γιείς μάρ τυ ρες, αν και συ νή θως σε 
χα μη λούς τί τλους87,88. Η ΠΣΣ α πα ντά ται συ χνό
τε ρα στα μέ λη των οι κο γε νειών των α σθε νών με 
σκλη ροδερ μί α, πα ρά στο γε νι κό πληθυσμό8,27. 
Οι α σθε νείς με ΠΣΣ έ χουν συ χνά οι κο γε νεια κό 
ι στο ρι κό ρευ μα τι κών νο σημάτων.

Η ε πί πτω ση της ΠΣΣ στους Ιν διά νους Choctaw 
της Πο λι τεί ας Ο κλα χό μα των Η ΠΑ εί ναι του λά
χιστον 20 φο ρές με γα λύ τε ρη α πό το γε νι κό 
πληθυ σμό (469/100.000)7. Η συ χνό τη τα της 
ΠΣΣ στις Α φροΑ με ρι κα νί δες υ πο λο γίζε ται σε 
22,5 πε ρι πτώσεις/1.000.000 πλη θυ σμού/έ τος, 
ε νώ στις γυ ναίκες της Καυ κά σιας φυ λής, σε 12,8 
πε ρι πτώ σεις/1.000.000 πληθυσμού/έ τος79. Οι Α
φροΑ με ρι κα νί δες με σκλη ρό δερ μα έ χουν συ χνό
τερα σο βα ρή διά χυ τη νό σο με μι κρό τε ρη η λι κί α 
έ ναρ ξης, με γα λύ τε ρη συ χνό τητα φλεγ μο νω δών 
εκ δη λώ σε ων και μι κρό τε ρη ε πι βίωση79. Η συ χνό
τη τα της πνευ μο νι κής ί νω σης εί ναι μι κρό τε ρη και 
η α θροι στι κή ε πι βί ω ση είναι με γα λύ τε ρη στους 
Καυ κά σιους, συ γκρι τι κά με τους Α φροΑμε ρι κα
νούς και τους Ιά πω νες με ΠΣΣ78. Οι Ι σπα νο και 
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Α φροΑ με ρι κα νοί με ΠΣΣ εμ φα νί ζουν συ χνό τε ρα 
διά χυ τη προ σβο λή του δέρ μα τος, δα κτυ λι κά έλ κη 
και πνευ μο νι κή υ πέρ τα ση106. Οι Καυ κά σιοι εί ναι 
πι θα νό τε ρο να έ χουν θε τι κά ACA συσχε τιζό με να 
με η πιό τε ρη νόσο.

β.Αντιγόναιστοσυμβατότητας

Τα HLA συν δέ ο νται με διά φο ρες εκ δη λώ σεις 
της ΠΣΣ (πίνακας 6).

8.ΠΕΡΙΒΑΛΛονΤΙκοΙΠΑΡAΓονΤΕΣ

Η έκ θε ση σε διά φο ρες χη μι κές ου σί ες έχει 
συσχετιστεί με νοσή μα τα πα ρό μοια με τη σκλη
ρο δερμί α (πίνα κας 7). 

9.κΑκΩΣΕΙΣ

Μπο ρεί να πυ ρο δο τή σουν την α νά πτυ ξη ΠΣΣ, 
δε δο μένου ό τι ι διαί τε ρα στα παι διά, ΠΣΣ έ χει εμ
φα νι σθεί με τά α πό φυ σι κές κα κώσεις η ω σι νο φι λι κή 
πε ριτονί τι δα έ χει εμ φα νι σθεί με τά α πό φυ σι κή 
κα τα πό νη ση, ενώ γραμ μι κό σκλη ρό δερ μα μπο
ρεί να α να πτυ χθεί σε κα κο ποι η μέ νες πε ριο χές σε 
διάστη μα 6 μη νών. Οι φυ σι κές κα κώ σεις ή/και η 
ψυ χο λο γι κή φόρ τι ση μπο ρεί να ε νερ γο ποιούν ή να 
ε πι δει νώ νουν ή δη προ ϋ πάρ χου σα σκλη ρο δερ μα
τι κή νό σο. Υ πέρ της άπο ψης αυ τής συ νη γο ρούν η 
πα ρουσί α των Α ΝΑ και των ACA και ο ι διαί τε ρος 
τύ πος των HLA σε α σθε νείς με ΠΣΣ.

10.ΛοΙμΩξΕΙΣ

Οι λοι μώ ξεις, ι διαί τε ρα οι ιο γε νείς, ε νο χο ποιού
νται για την γέ νε ση της σκληρο δερ μί ας και ι διαί
τε ρα του γραμ μι κού σκλη ρο δέρ μα τος, σε ά το μα 
με γε νετική ε πιρ ρέ πεια. Οι λοι μώ ξεις α πό ιούς οι 
ο ποί οι πε ριέ χουν δια δο χή α μι νο ξέ ων πα ρό μοια 
με την α πα ντώ με νη στις πρω τε ΐ νες του ξε νι στή 
μπο ρεί να α πο τε λούν το γε νεσιουρ γό αί τιο της 
ΠΣΣ. Έ νας τέ τοιος κοι νός ε πί το πος έ χει πα ρα τη
ρη θεί με τα ξύ το πο ϊ σο με ρά σης 1 και ο ρι σμένων 
ρε τρο ϊ ών91. O κυτ τα ρο με γα λο ϊ ός (CMV) μπο ρεί να 
ευ νο εί την ανά πτυ ξη της ΠΣΣ τρο πο ποιώ ντας τις 
αγ γεια κές, ι νω τι κές και α νο σο λο γι κές εκ δηλώ σεις 
της ΠΣΣ102 ή μο λύ νο ντας τα εν δο θη λια κά κύτ τα ρα. 
Τα α ντιCMV α ντι σώ μα τα προ κα λούν α πό πτω ση 

των εν δοθη λια κών κυτ τά ρων, α ντι δρώ ντας με 
την πρω τε ΐ νη UL94 του CMV85. Στην Ευ ρώ πη 
και στην Α σί α, η μορ φέ α συν δέ ε ται πι θα νώς με 
λοί μω ξη α πό B. burgdorferi140.

ΣυμΠΕΡΑΣμΑ

H αι τιο πα θο γέ νε ια της ΠΣΣ δεν εί ναι ακόμα 
πλή ρως γνω στή. Υ πάρ χουν ι σχυ ρές εν δεί ξεις ό τι γε
νε τι κοί πα ρά γο ντες παί ζουν ση μα ντι κό ρόλο στην 
ε πιρ ρέ πεια προς ανά πτυ ξη και εμ φάνι ση ΠΣΣ, 
ό πως και πρω το πα θούς φαι νο μέ νου Raynaud. 
H ΠΣΣ συν δέ ε ται με το φυλετικό υ πό στρω μα 
και εμφανίζει οι κο γε νή ε πί πτω ση. Η τε λευ ταί α, 
συ γκρι τι κά με την ε πί πτω ση της νό σου στο γε νι κό 
πλη θυ σμό, α πο τε λεί ση μα ντι κό πα ρά γο ντα κιν δύ
νου ανάπτυ ξης ΠΣΣ. Τα αλ λή λια των HLA τά ξης Ι Ι 
συν δέ ο νται με αυξη μέ νο κίν δυ νο α νά πτυ ξης της 
νό σου σε ο ρι σμέ νους πλη θυ σμούς, αλ λά ι σχυρό τε
ρα με την εμφάνιση ο ρι σμέ νων αυ το α ντι σω μά των. 
Ο ρό λος του μι κρο χει με ρι σμού στην πα θο γέ νε ση 
της ΠΣΣ δεν έ χει ακριβώς προσ διορι σθεί. Σύμ φω
να με πρό σφα τες με λέ τες που διε ρεύ νη σαν τους 
πο λυ μορ φι σμούς γο νι δί ων που κω δι κο ποιούν 
πρω τε ΐ νες της ε ξω κυτ τά ριας θε μέ λιας ου σίας, οι 
μηMHC πε ριο χές ε μπλέ κο νται στην πα θογέ νε ση 
της ΠΣΣ. Εν κα τα κλεί δι, ό λες οι πλη ρο φο ρί ες που 
α φο ρούν αι τιο πα θο γε νε τι κούς μη χα νι σμούς της 
ΠΣΣ κα τα δει κνύ ουν ό τι η συ στη μα τι κή σκλη ρο
δερ μί α είναι μί α πο λύ πλο κη, πο λυ πα ρα γο ντι κή 
και ά γνω στης αι τιο λο γί ας νό σος.

ABSTRACT

Etiopathogenesisofsystemicsclerosis

Κ. Τh. Tempos
Rheumatology Department, KAT Hospital, Kifissia, 
Athens.

The etiopathogenesis of systemic sclerosis is still 
unclear. Although there are increasing indications 
for genetic factors to play important role in the 
susceptibility and the expression of the disease 
and the primary Raynaud phenomenon. 

Systemic sclerosis is associated with the ethnic 
background and the familial aggregation. The 
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latter, compared in prevalence with that of the  
general population, represents a significant risk 
factor for the development of the disease.

Major histocompatibility complex class II alleles 
increase further the risk in some populations, but 
more strongly they correlate with specific autoan
tibodies, rather than with the disease itself. 

Over the last years, studies exploring poly
morphisms in genes coding for extracellular matrix 
proteins and cellsignalling molecules, implicate 
nonMHC areas in the pathogenesis of systemic 
sclerosis. The data reviewed here suggest that 
systemic sclerosis is a multipathogenic complex 
autoimmune disorder.

Hellenic Rheumatology 2006;17(1):3554

Key words: progressivesystemicsclerosis,systemic
sclerosis,etiopathogenesis
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Σημείωση: Oι βιβλιογραφικές αναφορές δόθηκαν αρχικά με αλφαβητική 

σειρά από το συγγραφέα και αριθμήθηκαν στη συνέχεια. Για το λόγο 

αυτό παρατηρείται στο κείμενο ανακολουθία στην αρίθμησή τους.


