
EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

55

Ανασκόπηση

Θε ρα πευτική αντιμετώπιση της συ στη μα τι κής 
σκλη ρο δερ μί ας

Περiληψη

Η συ στη μα τι κή σκλη ρο δερ μί α εί ναι μί α σπά νια νό σος του συν
δε τι κού ι στού, κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό της ο ποί ας εί ναι η ί νω ση 
του δέρ μα τος. Εί ναι μια ετε ρο γε νής δια τα ρα χή τό σο ως προς την 
ορ γα νι κή προ σβο λή ό σο και ως προς το ρυθ μό και τη σο βα ρό
τη τα της κλι νι κής πο ρεί ας. Οι πρό ο δοι στην έ ρευ να τα τε λευ ταί α 
χρό νια ε πέ τρε ψαν την κα λύ τερη κα τα νό η ση της πα θο γέ νειάς της 
και ώ θη σαν στο συ μπέ ρα σμα ό τι τρεις κύ ριοι πα θο γε νε τι κοί μη
χα νι σμοί εί ναι πι θα νό τα τα υ πεύ θυ νοι για την εκ δή λω σή της: α) 
η υ περ πα ρα γω γή και ενα πό θε ση φυ σιο λο γι κής ε ξω κυτ τά ριας ου
σί ας, β) η ε νερ γο ποί η ση του α νο σοποι η τι κού συ στή μα τος και γ) 
η βλά βη του εν δο θη λί ου των αγ γεί ων. Πα ρά το γε γο νός ό τι δεν 
υ πάρ χει α κό μη ι κα νο ποι ητι κή θε ρα πεί α, η κα λύ τε ρη κα τανό η ση 
της πα θο γέ νειας της νό σου βο ή θη σε στην ει σα γω γή στην κα θη
με ρι νή κλινι κή πρά ξη θε ρα πευ τι κών σχη μά των που ε πι τρέ πουν 
ση μα ντι κή βελ τί ω ση στη θε ρα πευ τι κή α ντι με τώπι ση. Πρω ταρ χι
κής ση μα σί ας εί ναι η σω στή και έ γκαι ρη διά γνω ση της νό σου, 
η σω στή κα τά τα ξή της πρό σφα τη ή πα λαιά έ ναρ ξη, διά χυ τη ή 
ε ντο πι σμέ νη δερ μα τι κή προ σβο λή κα θώς και η τα κτι κή πα ρα κο
λού θη ση των α σθε νών. 
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Η θε ρα πευ τι κή α ντι με τώ πι ση των α σθε νών με συ στη μα τι κή 
σκλη ρο δερ μί α (σκλη ρό δερ μα) δια κρί νε ται, για εκ παι δευ τι κούς 
κυ ρί ως λό γους, σε τρεις με γά λες κα τη γο ρί ες που σχε τί ζο νται ά με
σα με την πα θο γέ νεια του νο σή μα τος1. 

Α. Α νο σο κα τα σταλ τι κή  Ανο σο ρυθ μι στι κή θε ρα πεί α
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Β. Α ντιι νω τι κή θε ρα πεί α
Γ. Αγ γεια κή θε ρα πεί α

Α.ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑλΤΙΚη-ΑΝΟΣΟρΥΘΜΙ-
ΣΤΙΚηΘερΑΠεΙΑ

Έ νας α πό τους ε πι θε τι κό τε ρους τρό πους θε ρα
πευ τι κής προ σέγ γι σης της συστη μα τι κής σκλη
ρο δερ μί ας (σκλη ρο δέρ μα τος) εί ναι η αυ τό λο γη 
με τα μό σχευση μυε λού2, που ε φαρ μό στη κε σε 
ε βδο μή ντα δύ ο α σθενείς πα γκο σμί ως. Η αρ χή 
της θε ρα πεί ας εί ναι η ί δια με αυ τή ό λων των 
αυ το ά νο σων νο ση μά των, δη λα δή η κα τα στο λή 
των αυ το ε νερ γο ποι η μέ νων λεμ φο κυτ τα ρι κών 
κλώ νων, με ταυ τό χρο νη πρό κληση α νο χής σε 
διά φο ρα πι θα νά νέ οα ντι γό να. Α κό μη και αν η 
α νο χή στα νέ οα ντιγό να δεν ε πι τευ χθεί, η έ ντο νη 
α νο σο κα τα στο λή κα τά τη διάρ κεια της θε ρα πείας 
ί σως α πο βεί ευερ γε τι κή. Εί ναι μί α πολ λά υ πο σχό
με νη θε ρα πευ τι κή α ντιμε τώ πι ση, σε πει ρα μα τι κή 
ω στό σο α κό μη φά ση (πο λυ κε ντρι κή ευ ρω πα ϊ κή 
με λέτη σύ γκρι σης αυ τό λο γης με τα μό σχευ σης 
μυε λού έ να ντι εν δο φλέ βιας χο ρή γησης κυ κλο
φω σφα μί δης, www.astis.org.). 

Τα γλυ κο κορ τι κο ει δή χρη σι μο ποιού νται στις 
φλεγ μο νώ δεις ε πι πλο κές της νό σου, ό πως η μυο
σί τι δα και η πνευ μο νί τι δα, ω στό σο υ ψη λές δό σεις 
κορ τι κοει δών (>20mg/η με ρη σί ως) έ χουν ε νο
χο ποι η θεί για την πρό κληση νε φρι κής κρί σης. 
Χρειά ζε ται ι διαί τε ρη προ σο χή στη χο ρή γη σή 
τους, ι διαίτε ρα κα τά τα τρί α πρώ τα χρό νια α πό 
τη διά γνω ση της νό σου ό που ο κίν δυ νος πρό κλη
σης νε φρι κής κρί σης εί ναι υ ψη λό τε ρος. 

Η κυ κλο φω σφα μί δη εί ναι έ νας αλ κυ λιω τι κός 
πα ρά γο ντας χη μι κά συγ γε νής με τις νι τρο γε νείς 
μου στάρ δες που δρα, α φού πρώ τα με τα βο λι
σθεί, τό σο στα φυ σιο λο γι κά ό σο και στα νε ο
πλα σμα τι κά κύτ τα ρα. Η θε ρα πευ τι κή χρή ση της 
στο σκλη ρό δερ μα α φο ρά την α ντι με τώ πι ση της 
πνευ μο νι κής ί νω σης4. 

Η χρή ση κυ κλο σπο ρί νης στο σκλη ρό δερ μα 
δι καιο λο γεί ται στις πε ρι πτώ σεις ε κεί νες ό που η 
νό σος εί ναι ε πι θε τι κή με έ ντο νη ε νερ γο ποί η ση 
του α νο σο ποι η τι κού συ στή μα τος. Προ τει νό με
νη δό ση εί ναι τα 100200mg/η με ρη σί ως α πό 

του στό μα τος. Το κύ ριο μειο νέ κτη μά της εί ναι η 
νε φρο το ξικό τη τα, ε νώ το φάρ μα κο εί ναι σχε τι κά 
α σφα λές κα τά την κύη ση5. 

Η με θο τρε ξά τη εί ναι έ νας γνω στός α ντι με τα βο
λί της του φυλ λι κού ο ξέ ος που κα τα στέλ λει τη βιο
σύν θε ση των που ρι νών και μπο ρεί να χο ρη γη θεί 
σε ε βδομα διαί ες δό σεις 7,525 mg po/iv/im. Η 
χρή ση της στο σκλη ρό δερ μα εί ναι πε ριο ρι σμέ νη 
επει δή μπο ρεί να προ κα λέ σει ι νω τι κή πνευ μο νί τι
δα και η πα τι κή ί νω ση67. 

Η ε μπει ρί α α πό τη χρή ση του μυ κο φαι νο λι κού 
ο ξέ ος στο σκλη ρό δερ μα εί ναι ε λά χι στη και δε 
μπο ρούν να ε ξα χθούν α σφα λή συ μπε ρά σματα 
α κό μη. Φαί νε ται ω στό σο να βελ τιώ νει κυ ρί ως τη 
δερ μα τι κή προ σβο λή8. 

Η χλω ραμ βου κί λη εί ναι έ νας αλ κυ λιω τι κός πα
ρά γο ντας με α νο σο κα τα σταλ τική δρά ση. Η λο γι κή 
της θε ρα πευ τι κής χρή σης της στη συ στη μα τι κή 
σκλη ρο δερμί α βα σί στηκε στην α νεύ ρε ση Τ λεμ
φο κυτ τά ρων (τό σο Τκα τα σταλ τι κών ό σο και Τ
βο η θη τι κών) με α νω μα λί ες στον α ριθ μό και στη 
λει τουρ γί α τους, στο υ λι κό βιο ψιών δέρ μα τος, 
σε α σθε νείς με σκλη ρό δερ μα9. 

Η 5φθο ριου ρα κί λη φαί νε ται να εί ναι α πο τε λε
σμα τι κή κυ ρί ως στη δερ μα τι κή προ σβο λή, ε νώ 
κα μί α βελ τί ω ση δεν πα ρα τη ρή θη κε στην πνευ μο
νι κή λει τουρ γί α. Οι πα ρε νέρ γειες α πό τη χρή ση 
της εί ναι πολ λές και σο βα ρές, με κυ ριό τε ρες τη 
γα στρε ντε ρι κή δυ σχέ ρεια και την κα τα στο λή του 
μυε λού10.

Έ χει δια τυ πω θεί η υ πό θε ση ό τι έ να α πό τα 
πι θα νά αί τια εκ δή λω σης της συ στη μα τι κής σκλή
ρυν σης στο σκλη ρό δερ μα εί ναι η αυ το ά νο ση 
α ντί δρα ση στις φυ σιο λο γι κές ί νες του κολ λα γό νου 
και η ε πα κό λου θη πα ραγω γή κυτ τα ρο κι νών. Ε πι
χει ρή θη κε, για το λό γο αυ τό, η α πό του στό μα τος 
χο ρήγη ση ι νι δί ων κολ λα γό νου τύ πουΙ, βό ειας 
προ έ λευ σης, με α πώ τε ρο σκο πό την πρό κλη ση 
α νο χής, με κά ποια εν θαρ ρυ ντι κά πει ρα μα τι κά 
δε δο μέ να για πε ραι τέ ρω έ ρευ να στον το μέ α αυ
τό. Η χο ρή γη ση κολ λα γό νου α πό του στό μα τος 
φαί νε ται να έ χει πλε ο νε κτή μα τα, για τί α φενός 
φαί νε ται ση μα ντι κά α σφα λής, α φε τέ ρου, δε, 
για τί χρη σι μο ποιεί ται σε έ να νό ση μα που δεν 



57

Γ.κ.ΒοσΒοτεκασ,Χ.αντωνιαδησ

εί ναι δυ να τόν να α ντι με τω πι σθεί ι κα νο ποι η τι κά 
έ ως σή με ρα με άλ λο τρό πο. 

Β.ΑΝΤΙ-ΙΝΩΤΙΚηΘερΑΠεΙΑ

Οι ι ντερ φε ρό νες α, β και γ πα ρά γο νται α πό 
τα ε νερ γο ποι η μέ να λεμ φο κύτ τα ρα και φαί νε ται 
να α σκούν στους ι νο βλά στες in vitro φαι νό με να 
κα τα στο λής έκ φρασης ο ρι σμέ νων γο νι δί ων, που 
σχε τί ζο νται με την πα ρα γω γή των ι νι δί ων του 
κολ λα γό νου1112. 

Μί α με γά λη πο λυ κε ντρι κή δι πλήτυ φλή τυ χαιο
ποι η μέ νη με λέ τη, σε α σθε νείς με διά χυ τη συ
στη μα τι κή σκλή ρυν ση, συ νέ κρι νε τη χο ρή γη ση 
Dπε νι κιλ λα μί νης χα μη λής κα θη με ρι νής δό σης 
(62,5mg) με τη χο ρή γη ση υ ψη λής κα θη με ρι νής 
δό σης (750mg) και α πέ δει ξε ό τι δεν υ πήρ ξε κα μί α 
δια φο ρά ό σον α φο ρά τη δερ μα τι κή βλάβη, τη 
θνη σι μό τη τα ή τη συ χνό τη τα εμ φά νι σης νε φρι κής 
κρί σης. Πι θα νό τα τα η χρή ση της Dπε νι κιλ λα μί
νης δεν έ χει κα μί α θέ ση στην α ντι με τώ πι ση του 
σκλη ρο δέρ μα τος13,14,15. 

Η ρε λα ξί νη εί ναι μί α ορ μό νη η ο ποί α πα ρά γε
ται κα τά τη διάρ κεια της κύ η σης α πό το ω χρό 
σω μά τιο και τον πλα κού ντα με σκο πό την αλ λα γή 
των δο μών της λε κά νης και την υ πο βο ή θη ση του 
το κε τού. Προ κα λεί ε πι τά χυν ση της κα τα στροφής 
των ι νι δί ων του κολ λα γό νου και μεί ω ση της πα
ρα γω γής νέ ων. Αυ τή η μο ναδι κή ι διό τη τα της 
ρε λα ξί νης κί νη σε το εν δια φέ ρον για την πραγ μα
το ποί η ση με λε τών που α φο ρού σαν τη δυ νη τι κή 
της δρά ση στη συ στημα τι κή σκλή ρυν ση. Δεν έ χει 
α κόμη α πο δει χθεί η χρη σι μό τη τά της16. 

Ο TGFβ (transforming growth factorβ, αυξη
τικός παράγοντας μετασχηματισμούβ) φαί νε ται 
να κα τέ χει έ ναν ε ξέ χο ντα ρό λο στην πα θο γέ νεια 
του σκλη ρο δέρ μα τος. Η δρά ση του στους ι νο βλά
στες και το εν δο θή λιο των αγ γεί ων προ κά λε σε 
το εν δια φέ ρον για την πα ρα γω γή α ντι σω μά των 
έ να ντι του TGFβ τα οποί α και θα «φρε νά ρουν» 
τη λει τουρ γί α του17. 

Το στα θε ρό α νά λο γο της προ στα κυ κλί νης, 
ι λο πρό στη, φαί νε ται να εί ναι κά τι πε ρισ σό τε ρο 
α πό έ να α πλό αγ γειο δια σταλ τι κό και ί σως έ χει 
και ι διό τη τες τρο πο ποι η τι κού της νό σου. Σε με

λέ τες in vitro, α πο δεί χθη κε ό τι ε μπο δί ζει τη δρά
ση του CTGF (connective tissue growth factor, 
παράγοντας ανάπτυξης του συνδετικού ιστού), 
μί ας κυτ τα ρο κί νης που προ ά γει την ί νωση18.

Γ.ΑΓΓεΙΑΚηΘερΑΠεΙΑ

Η πιο συ χνή αγ γεια κή εκ δή λω ση του σκλη ρο
δέρ μα τος εί ναι ο πε ρι φε ρι κός αγγειό σπα σμος 
(φαι νό με νο Raynaud) που συ νο δεύ ει το 95% 
των πε ρι πτώ σε ων. Ε κτός του πε ρι φε ρι κού αγ γειό
σπα σμου, ση μα ντι κό ρό λο στις ι σχαι μι κές βλά βες 
παί ζουν και οι δο μι κές αλ λοιώ σεις των αγ γεί ων που 
συ νί στα νται σε πολ λα πλα σιασμό των κυτ τά ρων 
της έ σω στοι βά δας και στέ νω ση του αυ λού, με τη 
δη μιουρ γία θρόμ βων, και τέ λος με την πα γί δευ σή 
τους μέ σα στην ά φθο νη ε ξω κυτ τά ρια ου σί α. 

1.Μηφαρμακευτικήαντιμετώπιση

Οι α σθε νείς που πα ρου σιά ζουν ή πια συ μπτώ
μα τα μπο ρούν, σε πρώ τη φά ση, να α ντι με τω πι
στούν ε πι τυ χώς με την α πο φυ γή της έκ θε σης στο 
κρύ ο τό σο των ά κρων ό σο και ο λόκλη ρου του 
κορ μού. Ση μα ντι κό εί ναι να πα ρα μέ νουν σε θερ μό 
πε ρι βάλ λον και να εί ναι εν δε δυ μέ νοι ε παρ κώς. Η 
συ ναι σθη μα τι κή φόρ τι ση μπο ρεί να πυ ρο δοτή
σει ή να ε πι δει νώ σει τον αγ γειό σπα σμο. Στην 
πε ρί πτωση αυ τή, τε χνι κές χα λά ρω σης μπο ρεί 
να α πο βούν χρή σι μες. Φάρ μα κα ό πως η κλονι δί
νη, τα συ μπα θη τι κο μι μη τι κά, τα πα ρά γω γα της 
ερ γο τα μί νης, οι α γω νι στές της σε ρο το νί νης, τα 
διά φο ρα χη μειο θε ρα πευ τι κά, η κυ κλο σπο ρί νη, η 
ι ντερφε ρό νη και τα οι στρο γό να που μπο ρούν να 
ε πι δει νώ σουν το φαι νό με νο Raynaud, θα πρέ πει 
να α πο φεύ γο νται. Ε πί σης α πα γο ρεύ ε ται η χρή ση 
της νι κο τί νης και της κο κα ΐ νης. 

2.Φαρμακευτικήαντιμετώπιση

2Α.Αγγειοδιασταλτικήθεραπεία

Οι α ντα γω νι στές των διαύ λων α σβε στί ου προ
κα λούν αγ γειο δια στο λή και είναι φάρ μα κα πρώ
της ε κλο γής στην α ντι με τώ πι ση του φαι νο μέ νου 
Raynaud στο σκληρό δερ μα . Η τά ξη των δι υ δρο
πυ ρι δινών εί ναι η κα λύ τε ρα με λε τη μέ νη και α πό 
ότι φά νη κε και η πιο α πο τε λε σμα τι κή. Η νι φε δι πί νη 
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φαί νε ται να έ χει ι κα νο ποι η τι κά α πο τε λέ σμα τα. Το 
δο σο λο γι κό σχή μα ε ξα το μι κεύ εται και κυ μαί νε ται 
α πό 30120 mg η με ρη σί ως. Τε λευ ταί α χρη σι μο
ποιού νται στην κλι νι κή πρά ξη και δι υ δρο πυ ρι δί νες 
νέ ας γε νιάς (φε λο δι πί νη, αμ λο δι πί νη) οι ο ποί ες 
έ χουν πα ρό μοια α πο τε λέ σμα τα με τη νι φε δι πί νη. 
Η βε ρα πα μί λη και η διλ τια ζέ μη εί ναι λι γό τε ρο α
πο τε λε σμα τι κές. Πα ρε νέρ γειες αυ τής της ο μάδας 
φαρ μά κων εί ναι το πα ρο δι κό ε ρύ θη μα του προ
σώ που, το οί δη μα των σφυ ρών, η α ντα να κλα στι κή 
τα χυ καρ δί α και η ε λάτ τω ση του μυ ϊ κού τό νου του 
κα τώτε ρου οι σο φα γι κού σφι γκτή ρα, με α πο τέ λε
σμα τη γα στρο οισο φα γι κή πα λιν δρό μη ση. 

Ε πί σης, οι προ στα γλαν δί νες έ χουν αγ γειο δια
σταλ τι κή δρά ση και έ χουν α ποδει χθεί α πο τε λε
σμα τι κές στην α ντι με τώ πι ση του φαι νο μέ νου 
Raynaud και στην επού λω ση των ελ κών που 
προ κα λού νται στα πλαί σια της δια τα ρα χής αυ τής. 
Η πα ρε ντε ρι κή χο ρή γη ση ι λο πρό στης (α νά λο γο 
της προ στα γλαν δί νης Ι2 ή στα θερό α νά λο γο της 
προ στα κυ κλί νης) πέ ντε συ νε χό με νων συ νε δριών 
σε δό ση 0,52 ng/kgr/min βελ τιώ νει ση μα ντι κά 
τα ε πει σό δια αγ γειό σπα σμου κα θώς και τις ι σχαι
μι κές ε ξελ κώ σεις19,20. 

2Β.Αντιαιμοπεταλιακήκαιαντιπηκτικήθεραπεία

Ο ρό λος των αι μο πε τα λί ων στην πα θο γέ νεια 
του φαι νο μέ νου Raynaud δεν έ χει πλήρως διευ κρι
νι σθεί, ω στό σο εί ναι γνω στό ό τι ε νερ γο ποι η μέ να 
αι μο πε τά λια απε λευ θε ρώ νουν αγ γειο συ σπα στι κές 
ου σί ες, ό πως η σε ρο το νί νη και η θρομ βοξά νη 
Α2, οι ο ποί ες, σε συν δυα σμό με τη δη μιουρ γί α 
μι κρο θρόμ βων α πό συσ σώ ρευ ση αι μο πε τα λί ων 
ε ξαι τί ας βλα βών του εν δο θη λί ου, ε πι δει νώ νουν 
την ι σχαι μί α. Με λέ τες με χο ρή γη ση α κε τυ λο σαλυ
κι λι κού ο ξέ ος ή δυ πι ρι δα μό λης έ δω σαν α πο γο η
τευ τι κά α πο τε λέ σμα τα. Παρά ταύ τα, στην κλι νι κή 
πρά ξη χρη σι μο ποιού νται συ χνά μι κρές δό σεις 
(80100mg/η μερη σί ως) α κε τυ λο σα λυ κι λι κού ο
ξέ ος. Αι τιο λο γη μέ νη και με κα λά α πο τε λέ σματα 
εί ναι η χρή ση των ε κλε κτι κών α να στο λέ ων της 
ε πα να πρό σλη ψης της σε ροτο νί νης (SSRI). Κύ
ριος α ντι πρό σω πος της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι 
η υ δρο χλω ρι κή φλου ξε τί νη (20mg/η με ρη σί ως). 

Ε πί σης χρη σι μο ποιού νται ε μπει ρι κά, σκευά σμα τα 
που βελ τιώ νουν την πλα στι κό τη τα των ε ρυ θρών 
αι μο σφαι ρί ων και ε πο μέ νως και την αι μα τι κή ρο ή 
κυ ρί ως στα τρι χο ει δή21,22,23.

2Γ.Νεότερεςθεραπείες

Η εν δο θη λί νη εί ναι ι σχυ ρό τα τος αγ γειο συ σπα
στι κός και πα ράγο ντας αύξησης του πολλαπλα
σια σμού των ινοβλαστών και της σύνθεσης του 
κολ λα γόνου. Οι α να στο λείς των υ πο δο χέ ων της 
εν δο θη λί νης (Bosentan) ε μπο δί ζουν την αγγειο
σύ σπα ση και την υ περ τρο φί α του εν δο θη λί ου. 

Γί νε ται τε λευ ταί α λό γος για τη χο ρή γη ση ου
σιών που αυ ξά νουν την εν δο γενή πα ρα γω γή 
μο νο ξει δί ου του α ζώ του (ΝΟ) ό πως Lαρ γι νί νη, 
το νι τρο πρωσ σι κό νάτριο και νε μπι βο λό λη. 

Η χρή ση α ντιο ξει δω τι κών ου σιών, προ στα
τευ τι κών του εν δο θη λί ου, ό πως η βιτα μί νη Ε 
φαί νε ται να έ χει θέ ση στη θε ρα πεί α. Η συ νή θης 
κα θη με ρι νή δό ση είναι τα 400mg η με ρη σί ως 
α πό του στό μα τος. 

3.Χειρουργικήθεραπεία

Για τα ε πί μο να υ πο τρο πιά ζο ντα έλ κη με γά λη 
ση μα σί α έ χει ο κα λός το πι κός κα θα ρι σμός κα θώς 
και η χο ρή γη ση α ντι βιο τι κών (το πι κή ή συ στη μα
τι κή). Ο α κρω τη ρια σμός μπο ρεί να α πο τε λέ σει τη 
λύ ση, ε νώ σε πε ρί πτω ση γάγ γραι νας θε ωρεί ται 
ε πι βε βλη μέ νος. Η αυ χε νι κή συ μπα θε κτο μή πρέ
πει να α πο φεύ γε ται, διό τι το φαι νό με νο Raynaud 
σύ ντο μα υ πο τρο πιά ζει, ε νώ α ντί θε τα η ο σφυ ϊ κή 
συ μπα θε κτο μή μπο ρεί να α πο βεί σω τή ρια για ο ρι
σμέ νους α σθε νείς με έ ντο νο φαι νό με νο Raynaud 
των κάτω ά κρων. Η δα κτυ λι κή συ μπα θε κτο μή 
με μι κρο χει ρουρ γι κή ε πέμ βα ση, αν και δεν έ χει 
ε φαρ μο σθεί σε με γά λη κλί μα κα σε α σθε νείς με 
σκλη ρό δερ μα, πα ρό λα αυ τά φαί νε ται να εί ναι 
αρ κε τά α πο τε λε σμα τι κή μα κρο χρο νί ως. 

ΑΝΤΙΜεΤΩΠΙΣηΤηΣΠρΟΣΒΟληΣ

ΤΩΝΟρΓΑΝΩΝΣΤηΣΥΣΤηΜΑΤΙΚη

ΣΚληρΟΔερΜΙΑ

Α.Αντιμετώπισηδερματικήςπροσβολής

Η δερ μα τι κή σκλή ρυν ση εί ναι πα ρού σα σε 
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ό λες σχε δόν τις μορ φές του σκλη ρο δέρ μα τος 
με α πο τέ λε σμα να πα ρου σιά ζε ται πο λύ συ χνά 
το ε νο χλη τι κό σύ μπτω μα του κνη σμού. Η χο
ρή γη ση α ντι ι στα μι νι κών μπο ρεί να προ σφέ ρει 
α να κού φι ση. Αρ κε τά συ χνή εί ναι η εμ φά νι ση 
δερ μα τι κών α σβε στώσε ων οι ο ποί ες α ντι με τω
πί ζο νται κυ ρί ως με χει ρουρ γι κή α φαί ρε ση. Μί α 
πρόσφα τη με λέ τη έ δει ξε ό τι η χο ρή γη ση μι νο κυ
κλί νης 50100mg/η με ρη σί ως, μπο ρεί να επι φέ ρει 
ι κα νο ποι η τι κά α πο τε λέ σμα τα. Η διλ τια ζέ μη μέ σω 
της αγ γειο δια στο λής που προ κα λεί πι θα νό τα τα 
να ε πι βρα δύ νει την ε να πό θε ση α σβε στί ου στο 
δέρ μα25,26. Η εμ φά νι ση τε λαγ γειε κτα σιών στο 
δέρ μα και τους βλεν νο γό νους α ντι με τω πί ζε ται 
με την τε χνι κή των Laser. 

Β.Αντιμετώπισητηςπνευμονικήςπροσβολής

Με τά την αρ κε τά ε πι τυ χη μέ νη α ντι με τώ πι ση και 
τα βελ τιω μέ να πο σο στά ε πιβί ω σης της νε φρι κής 
κρί σης, πρώ τη αι τί α θα νά του στο συ στη μα τι κό 
σκλη ρόδερ μα α πο τε λεί η προ σβο λή των πνευ μό
νων. Η πνευ μο νι κή προ σβο λή διακρίνεται στη 
διά με ση πνευ μο νι κή ί νω ση, η ο ποί α μπο ρεί να 
ο δη γήσει σε δευ τε ρο πα θή πνευ μο νι κή υ πέρ τα ση, 
και την α μι γή πνευ μο νι κή υ πέρ τα ση του σκλη ρο
δέρ μα τος, η ο ποί α δεν σχετί ζε ται με την ί νω ση 
του πνευ μο νι κού πα ρεγ χύ μα τος.

1.Διάμεσηπνευμονικήίνωση

Η συ χνό τη τα της πνευ μο νι κής ί νω σης στη συ
στη μα τι κή σκλή ρυν ση ποι κίλλει α πό 2590% και 
εμ φα νί ζε ται συ νή θως σε α σθε νείς με διάχυ τη νό σο, 
αλ λά μπο ρεί να εμ φα νι στεί και σε α σθε νείς με πε
ριο ρι σμέ νη27. Κα μί α θε ρα πεί α μέ χρι τώρα δεν έ χει 
α πο δει χθεί α πο λύ τως ι κα νο ποι η τι κή ό σον α φο ρά 
στην πρό λη ψη ή την α πο τρο πή της προ ο δευ τι
κής πο ρεί ας της πνευ μο νι κής ί νω σης ή α κό μη και 
της ου σια στι κής α ντι με τώ πισης της πνευ μο νι κής 
φλεγ μο νής. Πα ρό λα αυ τά, ο χρυ σός κα νό νας που 
α κο λου θεί ται εί ναι η κλι νι κή, ερ γα στη ρια κή και 
α πει κο νι στι κή ε κτί μη ση του βαθ μού συμ με το χής 
του πνευ μο νι κού πα ρεγ χύ μα τος και ο κα θο ρι σμός 
του κιν δύ νου της ε πι δεί νω σής του. Α σθε νείς με υ
ψη λού βαθ μού ε πι κιν δυ νό τη τα για προ ο δευ τι κή 

πνευ μο νι κή νό σο θα πρέπει να α ντι με τω πί ζο νται. 
Η ο ξυ γο νο θε ρα πεί α εί ναι α πα ραί τη τη σε ό λους 
τους α σθε νείς που πα ρου σιά ζουν δύ σπνοια στην 
κό πω ση ή και στην η ρε μί α. Διάφο ρες α σκή σεις 
α να πνευ στι κής φυ σιο θε ρα πεί ας μπο ρεί να α πο
δει χθούν ουσια στι κής βο ή θειας. Δό κι μη εί ναι η 
α ντι με τώ πι ση της γα στρο οι σο φα γι κής πα λιν δρό
μη σης, για τί φαί νε ται να υ πάρ χει μια αι τιο λο γι κή 
συ σχέ τι ση με ταξύ αυ τής και της πνευ μο νι κής ί νω
σης, χω ρίς αυ τό να έ χει τεκ μη ριω θεί. 

Ο ι δα νι κός στό χος της θε ρα πεί ας εί ναι η δια κο πή 
της πνευ μο νι κής φλεγ μο νής και της προ ο δευ τι κής 
ί νω σης. Διά φο ρες με λέ τες υ ποστη ρί ζουν, χω ρίς να 
μπο ρούν να το α πο δεί ξουν, ό τι ο α πο τελε σμα τι
κό τε ρος τρό πος εί ναι η χρή ση α νο σο κα τα σταλ τι
κών φαρ μά κων. Η κυκλο φω σφα μί δη και τα κορ
τι κο στε ρο ει δή εί ναι αυ τά που χρη σι μο ποιού νται 
συ χνό τε ρα. Η πρώ τη δί νε ται α πό του στό μα τος 
σε δο σο λο γί α ί ση με 1,52,5mg/kg σω μα τικού βά
ρους για μί α μέ ση διάρ κεια 12 μη νών. Συ νή θως η 
χο ρή γη σή της συ νο δεύ εται και α πό ταυ τό χρο νη 
χο ρή γη ση πρεδ νι ζο λό νης. Υ πάρ χουν με λέ τες χο
ρή γησης κυ κλο φω σφα μί δης α πό του στό μα τος με 
πρεδ νι ζο λό νη σε χα μη λές δό σεις (10mg/η με ρη σί
ως), κα θώς και με πρεδ νι ζο λό νη σε υ ψη λές δό σεις 
(1mg/kg/η με ρη σί ως) με προ ο δευ τι κή μεί ω ση της, 
στη συ νέ χεια28. Η μετα μό σχευ ση πνευ μό νων σε 
α σθε νείς με σκλη ρό δερ μα και προ χω ρη μέ νη διά
μεση ί νω ση δεν έ δει ξε ση μα ντι κή βελ τί ω ση του 
προσ δό κι μου ε πι βί ω σης29. 

2.Πνευμονικήυπέρταση

Εμ φα νί ζε ται στο 10% των α σθε νών με πε ριο ρι
σμέ νη νό σο και σε μι κρό τε ρο πο σοστό σε α σθε νείς 
με διά χυ τη νό σο. Μπο ρεί να εί ναι εί τε με μο νω μέ νη 
εί τε α πό τοκος διά με σης πνευ μο νι κής ί νω σης εί τε 
να ο φεί λε ται σε αγ γεια κή προ σβο λή. 

Στο πα ρελ θόν, η πνευ μο νι κή υ πέρ τα ση α ντι με
τω πι ζό ταν, με πο λύ πε ριο ρι σμέ να α πο τε λέ σμα τα, 
με τη χο ρή γη ση αγ γειο δια σταλ τι κών φαρ μά κων 
συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων και των α ντα γω νι στών 
των διαύ λων α σβε στί ου. Ση μα ντι κή πρό ο δος στην 
α ντι με τώ πι σή της ση μειώ θη κε με την ει σα γω γή 
στην κλι νι κή πρά ξη των α να λόγων της προ στα
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κυ κλί νης και των α ντα γω νι στών των υ πο δο χέ ων 
της εν δο θη λί νης29. 

Τα στα θε ρά α νά λο γα των προ στα κυ κλι νών 
εί ναι αρ κε τά (Flolan, epoprostenol, iloprost, 
treprostinil), το κυρί ως ό μως χο ρη γού με νο στον 
ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο εί ναι η ι λο πρό στη (Ιlomedin). 
Τό σο η εν δο φλέ βια ό σο και η δια ει σπνο ής χο ρή
γη σή του εί ναι α ποτε λε σμα τι κές στην α ντι με τώ πι ση 
των α σθε νών με σο βα ρή πνευ μο νι κή υ πέρ τα ση. 
Το προ τει νό με νο δο σο λο γι κό σχή μα για την εν
δο φλέ βια χο ρή γη ση εί ναι 0,52 μg/kg/min για 
1015 η μέ ρες (ε άν δεν εί ναι δυ νατή η χρή ση α
ντλί ας, τό τε δια λύ ε ται μί α α μπού λα φαρ μά κου σε 
250cc φυ σιο λο γι κού ο ρού και εγ χύ ε ται στά γδην 
σε έ να 24ω ρο). Ι διαί τε ρη προ σο χή χρειά ζε ται 
τις πρώ τες η μέ ρες της χο ρή γη σης για πι θα νές 
αλ λερ γι κές αντι δρά σεις, κε φα λαλ γί α, ναυ τί α, έ
με το, τα χυ καρ δί α, υ πό τα ση έ ως και κα τα πλη ξί α. 
Για την ει σπνε ό με νη χο ρή γη ση, το σκεύ α σμα 
α ραιώ νε ται σε φυ σιο λο γι κό ό ρο σε α να λο γί α 
10μg/ml και 2ml α πό το πα ρασκεύ α σμα αυ τό 
το πο θε τεί ται νε φε λο ποι η τή. Η ί δια δια δικα σί α ε
πα να λαμ βά νε ται κά θε 46 ώ ρες η με ρη σί ως, ε νώ 
η δό ση ε ξα το μι κεύ ε ται ανά λο γα με την ε πάρ κεια 
του θε ρα πευ τι κού α πο τε λέ σμα τος3031. 

Ο α ντα γω νι στής των υ πο δο χέ ων της εν δο θη
λί νης, bosentan, εί ναι μί α πολ λά υ πο σχόμε νη 
φαρ μα κευ τι κή ου σί α. Η εν δο θη λί νη εί ναι ι σχυ
ρό τα τος αγ γειο συ σπα στι κός πα ρά γο ντας που 
ταυ τό χρο να α σκεί και αναπτυξιακή δρά ση στο 
τοί χω μα των αγ γεί ων. Το bosentan, «μπλο κά ρο
ντας» τους υ πο δο χείς της εν δο θη λί νης, πε ριο ρί ζει 
την αγ γειο σύ σπα ση και την υ περ τρο φί α των κυτ
τά ρων. Τα α πο τε λέ σμα τα της με λέ της BREATHE1 
προ τεί νουν το bosentan ως έ ναν σχε τι κά κα λά 
ανε κτό α πό του στό μα τος πα ρά γο ντα για την 
α ντι με τώ πι ση της πνευ μο νι κής υ πέρ τα σης. Η 
έν δει ξη του φαρ μά κου α φο ρά τη θε ρα πεί α της 
πνευ μο νι κής υ πέρ τα σης με σκο πό τη βελ τί ω ση 
της ι κα νό τη τας ά σκη σης και των συ μπτω μά των 
σε α σθε νείς λει τουρ γι κού στα δί ου Ι Ι Ι, σύμ φω να 
με την πα γκό σμια ορ γά νω ση υ γεί ας32. 

Η πα ρο χή ο ξυ γό νου στους δυ σπνο ϊ κούς α σθε
νείς εί ναι ου σια στι κής ση μα σίας. Τα δι κου μα ρι νι κά 

πα ρά γω γα έ χουν θέ ση στη θε ρα πεί α, ό πως και 
η δα κτυ λί τι δα και τα διου ρη τι κά σε πε ρί πτω ση 
καρ δια κής α νε πάρ κειας, με προ σο χή ό μως στη 
διού ρη ση, ο υ περ βο λι κός βαθ μός της ο ποί ας 
μπο ρεί να ο δη γή σει σε χα μη λή πλή ρω ση των 
καρ δια κών κοι λο τήτων. 

Γ.Αντιμετώπισητηςκαρδιακήςπροσβολής

Η προ σβο λή της καρ διάς στο σκλη ρό δερ μα 
εί ναι συ νή θης, αν και πολ λές φο ρές υ πο δια γι
γνώ σκε ται. Η συμ με το χή του ορ γά νου μπο ρεί να 
εκ δη λω θεί κλι νι κά με την πα ρου σί α αρ ρυθ μιών, 
δια τα ρα χών της α γω γι μό τη τας, πε ρι καρ δια κής συλ
λο γής, μυο καρ δί τι δας και συμ φο ρη τι κής καρ δια
κής ανε πάρ κειας. Οι αρ ρυθ μί ες α ντι με τω πί ζο νται 
με τη συ νή θη α ντιαρ ρυθ μι κή αγω γή, μό νο στην 
πε ρί πτω ση που υ πάρ χει κίν δυ νος να προ καλέ
σουν αι μο δυ να μι κές δια τα ρα χές. Οι δια τα ρα χές 
της α γω γι μό τη τας μπο ρεί να α παι τή σουν μέ χρι 
και το πο θέ τη ση βη μα το δό τη. Ε πί συ μπτω μα τι κής 
πε ρι καρ δί τι δας έ χουν έν δει ξη τα ΜΣΑΦ (κυρί ως 
ιν δο με θα κί νη), τα κορ τι κο στε ρο ει δή σε μι κρές 
δό σεις και για βρα χύ χρο νι κό διά στη μα34 και η 
πε ρι καρ διο κέ ντη ση ή πε ρικαρ διε κτο μή, σε πε ρί
πτω ση συλ λο γής με γά λης πο σό τη τας πε ρι καρ δια
κού υ γρού με τον κίν δυ νο του ε πι πω μα τι σμού. 
Ε πί μυο καρ δί τι δας ή ε κτε τα μέ νης ί νω σης του 
μυο καρ δί ου εν δεί κνυ ται η α νο σο κα τα σταλ τι κή 
α γω γή. 

Στη συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση και ει δι κό τε ρα 
στη διά χυ τη δερ μα τι κή προ σβολή, αν και δεν πα
ρα τη ρεί ται προ σβο λή των με γά λων στε φανιαί ων 
αγ γεί ων, υ πάρ χουν εν τού τοις πρώ ι μες λει τουρ
γι κές ή δο μι κές βλά βες των αρ τη ριο λί ων ή των 
τρι χο ει δών, με α πο τέ λε σμα την ε λάτ τω ση της 
στε φα νιαί ας αι μα τι κής ε φε δρεί ας. Η τε λευ ταί α, 
α ντα να κλά και την ι κα νό τη τα της μι κρο κυ κλο φο
ρί ας του μυο καρ δί ου να προ σαρ μό ζε ται στις 
αυ ξη μέ νες αι μα τι κές του α νά γκες κα τά την αύ
ξη ση της καρ δια κής λει τουρ γί ας. Σε πε ρί πτω ση 
που η μεί ω ση αυτή ο φεί λε ται σε αγ γειό σπα σμο 
(καρ δια κό φαι νό με νο Raynaud) εν δεί κνυ ται η 
χο ρή γηση νι φε δι πί νης για τη βελ τί ω ση της ε λατ
τω μέ νης άρ δευ σης του μυο καρ δί ου. 
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Δ.Αντιμετώπισητηςνεφρικήςπροσβολής

Η πιο ση μα ντι κή νε φρι κή ε πι πλο κή του σκλη
ρο δέρ μα τος εί ναι η νε φρι κή κρίση, η ο ποί α χα
ρα κτη ρι στι κά πα ρου σιά ζε ται κα τά την πρώτη 
τριε τί α α πό τη διά γνω ση σε α σθε νείς με διά χυ τη 
δερ μα τι κή νό σο και κλινι κά συ σχε τί ζε ται με την 
ε πι δεί νω ση της δερ μα τι κής προ σβο λής. Η νε φρι
κή κρί ση ση μα το δο τεί ται α πό την έ ναρ ξη ε νός 
φαύ λου κύ κλου μειω μέ νης νε φρικής αι μα τι κής 
ρο ής, ι σχαι μί ας, υ περρε νι ναι μί ας, υ πέρ τα σης και 
αγ γειο σύ σπα σης, η ο ποί α ο δη γεί σε πε ραι τέ ρω 
μείω ση της αι ματι κής νε φρι κής ρο ής35. Η δια δι κα
σί α αυ τή, πριν την ει σα γω γή των α ντα γω νι στών 
του με τα τρε πτι κού εν ζύ μου (αΜΕ Α) στη θε ρα πεί α 
της νε φρι κής προ σβο λής στο σκλη ρόδερ μα, ο δη
γού σε α να πό φευ κτα στο θά να το, ε νώ λι γό τε ρο 
από 10% των α σθε νών ε πι βί ω νε για πε ρισ σό τε ρο 
α πό τρεις μή νες. Με τά την ε φαρ μο γή των αΜΕ Α 
στη θε ρα πεί α της σκλη ρο δερ μι κής νε φρι κής κρί
σης, τα πο σο στά ε πι βί ω σης άλ λα ξαν δρα μα τι κά, 
με το 90% των α σθε νών να ε πι βιώ νει για πέ ντε 
χρό νια και το 8085% για ο κτώ36. 

Ση μα ντι κό ρό λο στη σω στή θε ρα πευ τι κή α ντι
με τώ πι ση παί ζει η έ γκαι ρη διάγνω ση και τα χεί α 
έ ναρ ξη της θε ρα πεί ας. Πρέ πει να δια κό πτο νται 
α μέ σως ή να α πο φεύ γε ται η χο ρή γη ση νε φρο
το ξι κών φαρ μα κών (σκια γρα φι κά, ΜΣΑΦ). Η 
υ πέρτα ση δεν πρέ πει να α ντι με τω πί ζε ται με ι
σχυ ρά α ντι ϋ περ τα σι κά χο ρη γούμε να εν δο φλε
βί ως (του τύ που του νι τρο πρωσσι κού να τρί ου). 
Εν δεί κνυ ται η χο ρή γη ση αΜΕ Α, κα πτο πρί λης, 
κι να πρί λης και ε να λα πρί λης. Η κι να πρί λη εί ναι 
πι θα νό τα τα πιο α πο τε λε σμα τι κή, η κα πτο πρί λη 
ό μως έ χει μι κρό τε ρη διάρ κεια η μί σειας ζω ής, έ τσι 
ώ στε να ε πι τρέ πει την ευ κο λό τε ρη ρύθ μι ση του 
δο σο λο γι κού της σχή μα τος. Οι αΜΕ Α πρέ πει να 
χο ρη γού νται α κό μα και σε νορ μο τα σι κή νε φρι κή 
κρί ση, σε μι κρό τε ρες ό μως δό σεις. Α να λό γως με 
τη βα ρύ τη τα της κρί σης, την τα χύ τη τα έ ναρ ξης 
και ορ θής έ γκαι ρης θε ρα πευ τι κής α ντι με τώ πι σης, 
οι α σθε νείς μπορεί να χρεια στούν ή ό χι αι μο κά
θαρ ση ή πε ρι το να ϊ κή διάλυ ση, για άλ λο τε άλ λο 
χρο νι κό διά στη μα. Υ περρε νι ναι μί α μπο ρεί να υ
πάρ χει και ε πί α που σί ας υ πέρ τα σης, προ κα λώ ντας 

πε ραι τέ ρω βλάβη στους νε φρούς, τα αγ γεί α και 
το μυο κάρ διο. Δό κι μη εί ναι η χο ρή γη ση μι κρών 
δό σε ων αΜΕ Α τις η μέ ρες που δεν γί νο νται συ νε
δρί ες αι μο κά θαρ σης. Η μετα μό σχευ ση νε φρού 
στους α σθε νείς αυ τούς πρέ πει να α πο φεύ γε ται 
για του λάχι στον δύ ο χρό νια α πό τη νε φρι κή κρί ση 
και την έ ναρ ξη της αι μο κά θαρ σης, για τί έ χουν 
ση μειω θεί πε ρι πτώ σεις υ πο στρο φής και ύ φε σης 
της νε φρι κής ανε πάρ κειας. 

Τε λευ ταί α, γί νε ται λό γος για α ντι κα τά στα ση των 
αΜΕ Α α πό μί α άλ λη κα τη γορί α α ντι ϋ περ τα σι κών 
φαρ μά κων, τους α ντα γω νι στές των υ πο δο χέ ων 
Ι της αγ γειο τεν σί νης Ι Ι. Οι μέ χρι τώ ρα με λέ τες, 
ω στό σο, προ τεί νουν την α πο φυ γή αυτής της 
αλ λα γής ε ξαι τί ας της ε πι δεί νω σης στη νε φρι κή 
λει τουρ γί α με τά τη χο ρή γη σή τους. 

ε.Αντιμετώπισητηςγαστρεντερικήςπροσβο-
λής

Η προ σβο λή ό λων των τμη μά των του γα στρε
ντε ρι κού σω λή να α πό τη στο μα το φαρυγ γι κή κοι
λό τη τα μέ χρι και τον πρω κτι κό σφι γκτή ρα εί ναι 
ε ξαι ρε τι κά συχνή στα πλαί σια του σκλη ρο δέρ μα
τος. Η συμ με το χή της στο μα τι κής κοι λό τητας εί τε 
με τη μορ φή δευ τε ρο πα θούς συν δρό μου Sjogren 
εί τε με τη μορ φή α πλού συν δρό μου ξη ρό τη τας, 
ε ξαι τί ας ί νω σης των σιε λο γό νων α δέ νων, α ντι με
τω πί ζο νται συ ντη ρη τι κά με την κα λή υ γιει νή του 
στό μα τος, τις συ χνές ε πι σκέ ψεις στον ο δο ντί α τρο, 
την α πο φυ γή λή ψης σακ χα ρού χων σκευα σμά των 
και εν δε χο μέ νως, ό ταν αυ τό κριθεί α να γκαί ο, με 
την α πό του στό μα τος χο ρή γη ση πι λο καρ πί νης 
(μέ γι στη δό ση 20mg η με ρη σί ως). Το όρ γα νο 
που προ σβάλ λε ται συ νη θέ στε ρα εί ναι ο οι σο φά
γος, με α πο τέ λε σμα το αί σθη μα δυ σφα γί ας και 
ο πι σθο στερ νικού καύ σου. Για την α ντι με τώ πι ση 
των συ μπτω μά των αυ τών χρη σι μο ποιού νται σε 
χα μη λές δό σεις σι ζα πρί δη και α ναστο λείς της 
α ντλί ας πρω το νί ων. Η α πο φυ γή της χο ρή γη σης 
ΜΣΑΦ και η ε λάτ τωση της δό σης των α ντα γω νι
στών α σβε στί ου μπο ρούν να προ κα λέ σουν ύ φε ση 
των συ μπτω μά των. Η α πο φυ γή λή ψης γεύ μα τος 
πριν τη νυ κτερι νή κα τά κλι ση και η χρη σι μο ποί
η ση δύ ο μα ξι λα ριών βο η θούν ση μα ντι κά. Σε 
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πε ρί πτω ση γα στρο πά ρε σης, γα στρο κι νη τι κά του 
τύ που της με το κλο πρα μί δης εί ναι χρή σι μα. Η 
διά τα ση των φλε βών του ά ντρου του στο μά χου 
(watermelon stomach) μπο ρεί να εκ δη λω θεί ως 
χρό νια ή ο ξεί α αιμα τι κή α πώ λεια (αι μα τέ με ση ή 
μέ λαινα) και α ντι με τω πί ζε ται με τη βο ή θεια της 
Laser φω το πη ξί ας. Σε περί πτω ση προ σβο λής του 
λε πτού ή του πα χέ ως ε ντέ ρου με υ πο κι νη σί α και 
υ περα νά πτυ ξη μι κρο βί ων συ νι στά ται η χο ρή γη ση 
α ντι βιο τι κών ευ ρέ ος φά σμα τος, α κό μη δε και πα
ρε ντε ρι κή δια τρο φή. Η προ σβο λή του πρω κτι κού 
δα κτυ λί ου με συ νο δό α κρά τεια κο πρά νων εί ναι 
δύσκο λο να α ντι με τω πι σθεί. Έ χει ε πι χει ρη θεί 
ε ρε θι σμός του ιε ρού πλέγ μα τος με Biofeedback 
με φτω χά ό μως α πο τε λέ σμα τα.

ΣΤ.Αντιμετώπισητηςμυοσκελετικήςπροσβολής

Η πλειο νό τη τα των α σθε νών με σκλη ρό δερ μα 
πα ρου σιά ζουν συμ με το χή του μυο σκε λε τι κού συ
στή μα τος. Η πα ρου σί α αρ θραλ γιών, δυ σκαμψί ας, 
τε νο ντί τι δων, αρ θρί τι δας και συν δρό μου καρ
πιαί ου σω λή να εί ναι συχνή37. Κοι νά α ναλ γη τι κά 
κα θώς και ΜΣΑΦ μπο ρεί να α πο βούν χρή σι μα. Σε 
πε ρί πτω ση ε πι θε τι κής αρ θρί τι δας, χα μη λές δό σεις 
κορ τι κο ειδών και εν δε χο μέ νως τρο πο ποι η τι κών 
της νό σου φαρ μά κων που χρη σι μο ποιούνται στη 
ρευ μα το ει δή αρ θρί τι δα, ό πως η υ δρο ξυ χλω ρο
κί νη και η με θο τρε ξά τη, μπο ρούν να α πο βούν 
χρή σι μα. Μυο σί τι δα με υ ψη λά μυ ϊ κά ένζυ μα 
και μυ ϊ κή α δυ να μί α πρέ πει να α ντι με τω πί ζε ται 
με υ ψη λές δό σεις κορ τι κο ει δών (προ σο χή στην 
πρό κλη ση νε φρι κής κρί σης) και εν δε χο μέ νως σε 
συν δυασμό με με θο τρε ξά τη38. Με γά λης ση μα σί ας 
εί ναι η φυσι κο θε ρα πεί α και κι νη σιο θε ρα πεί α, οι 
ο ποί ες με τριά ζουν τα α πο τε λέ σμα τα των πα ρα
μορ φώ σε ων των ά κρων α πό την πα ρα τε τα μέ νη 
α χρησί α λό γω της δερ μα τι κής ί νω σης. 

Η συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση εί ναι έ να χρό νιο 
νό ση μα που ε πη ρε ά ζει σε πο λύ μεγά λο βαθ μό 
τό σο τις σω μα τι κές ό σο και τις ψυ χι κές λει τουρ
γί ες του πά σχοντος. Η εύ κο λη κό πω ση, η α δυ να
μί α, ο χρό νιος πό νος, οι πα ρα μορ φώ σεις και το 
αί σθη μα της α νι κα νό τη τας μπο ρούν να ο δη γή
σουν τους α σθε νείς σε μεί ζο να κα τά θλι ψη. Πέ ραν 

της φαρ μα κευ τι κής α ντι με τώ πι σης, ση μα ντι κού 
βαθ μού βο ήθεια μπο ρούν να προ σφέ ρουν η 
ψυ χο θε ρα πεί α και η λο γο θερα πεί α. Ε πί σης η 
θε ρα πευ τι κή προ σέγ γι ση πρέ πει να ε πε κτεί νε ται 
και στην πα ρο χή συμ βου λών και ε ξη γή σε ων για 
θέ μα τα ό πως η ε γκυ μο σύ νη, η σε ξουα λική ζω ή 
και η κλη ρο νο μι κό τη τα. Οι α σθε νείς πρέ πει να 
α ντι με τω πί ζο νται «ο λιστι κά», για τί μό νο έ τσι θα 
μπο ρέ σουν να βο η θη θούν ου σια στι κά. 

ABSTRACT

Therapeuticoptionsinscleroderma.
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Scleroderma is a rare disease of the connective 
tissue, with the main characteristic being the 
hardening (sclerosis) of the skin. It is an heterog
enous disorder concerning both the involvement 
of multiple organs and the rate and seriousness 
of the clinical course. Developments in recent 
research made possible a better understanding 
into the pathogenesis of the disease, pointing out 
the three probably responsible mechanisms for its 
appearance: a) the overproduction and storing of 
normal extra cellular matrix, b) the activation of the 
immune system, and c) the injury of the endothe
lium of the vessels. Although there is no satisfactory 
treatment yet, understanding the pathogenesis 
better helped the introduction of novel regimens 
in every day clinical practice that make possible a 
significant improvement in therapeutic outcome. 
The proper and prompt diagnosis of the disease, 
its appropriate classifications recent or older 
initiation, diffuse or localized cutaneous attack 
and the regular followup of the patients are of 
primar importance.
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