
Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΘΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ1

Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τις 
ανυψωμένες, φολιδωτές κόκκινες κηλίδες της 
ψωρίασης, 1,2 όμως γνωρίζατε ότι η ψωρίαση μπορεί να 
προσβάλλει και άλλα σημεία εκτός από το δέρμα; Στην 
πραγματικότητα η ψωρίαση αποτελεί ένα από τα πολλά 
συμπτώματα της ψωριασικής νόσου, η οποία μπορεί 
να προσβάλλει διάφορες περιοχές του σώματος 
όπως το δέρμα, τα νύχια, τις παλάμες και τα πέλματα, 
το τριχωτό της κεφαλής και το σκελετικό σύστημα 
(συμπεριλαμβανομένων της σπονδυλικής στήλης και 
των αρθρώσεων).2,3

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ;
Η ψωριασική νόσος είναι μία αυτοάνοση πάθηση, 
που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι 
υπερδραστήριο και επιτίθεται στους υγιείς ιστούς 
του ίδιου του οργανισμού σαν να καταπολεμούσε μία 
εξωγενή μόλυνση.3,6 Η αντίδραση του οργανισμού στην 
προσβολή είναι φλεγμονή ή οίδημα. Η ψωριασική νόσος 
είναι επίσης συστηματική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να προσβάλλει διάφορα σημεία του σώματος όπως οι 
αρθρώσεις, οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζουν πρήξιμο 
και πόνο.3,5

Αυτό ονομάζεται ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) και, αν δεν 
αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 
των αρθρώσεων και να κάνει πιο δύσκολη για εσάς 
την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που κάποτε 
βρίσκατε εύκολες – όπως το να σηκωθείτε από το 
κρεβάτι, να ανεβείτε σκάλες ή να χρησιμοποιήσετε 
τα χέρια σας.3,7,8 Στην χειρότερη μορφή της, μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμη αναπηρία εάν δεν αντιμετωπιστεί.7,8

Δυστυχώς, η παρουσία της ψωρίασης καθιστά πιο πιθανή 
την εμφάνιση ΨΑ στο μέλλον. Στην πραγματικότητα, 
έως και 4 στους 10 ανθρώπους με ψωρίαση εμφανίζουν 
ψωριασική αρθρίτιδα, η οποία μπορεί να προσβάλλει 
διάφορες περιοχές του σώματος όπως οι αρθρώσεις, 
η σπονδυλική στήλη, τα δάχτυλα των χεριών και των 
ποδιών.2,7,8 

Η ψωριασική νόσος συσχετίζεται με υψηλότερα 
ποσοστά εμφάνισης κάποιων άλλων νοσημάτων, όπως 
ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η υψηλή αρτηριακή πίεση.6 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, 
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
Εάν έχετε ψωριασική αρθρίτιδα, είναι σημαντικό να 
διαχειρίζεστε προληπτικά την κατάστασή σας. Μία καλή 
αρχή είναι να γνωρίζετε τα σημεία και τα συμπτώματα 
που πρέπει να προσέχετε.

Κάποια από τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε 
παρουσιάζονται στα δεξιά.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
Ακούστε το σώμα σας και μη φοβάστε να μιλήσετε 
ανοιχτά με τον γιατρό σας. Μαζί μπορείτε να βρείτε 
το πλάνο θεραπείας που λειτουργεί για εσάς. 
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για συμβουλές ειδικά 
για τη δική σας περίπτωση.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:9 
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ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πρησμένη άρθρωση/εις

Πόνο στη φτέρνα

Διάγνωση αρθρίτιδας

Τρύπες/διαβρώσεις στα νύχια

Πρήξιμο ολόκληρων δαχτύλων 
στα χέρια ή τα πόδια

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ ΣΑΣ 
για το πώς η ψωρίαση μπορεί 
να επηρεάσει και άλλα σημεία 
εκτός από το δέρμα σας.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΩ, ΕΣΕΙΣ;

Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΥ

Χορηγός Σε συνεργασία με τον

Δεν αφήνω ποτέ την ψωρίαση μου 
να με εμποδίσει να εργαστώ ως DJ. 
Ο γιατρός μου έχει πει ότι έως 4 
στους 10 ανθρώπους με ψωρίαση 
αναπτύσσουν ψωριασική αρθρίτιδα, 
η οποία μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στις αρθρώσεις και 
αναπηρία.1,2 Τώρα βρίσκουμε έναν 
τρόπο για να προχωρήσουμε μαζί.

Υπό την αιγίδα
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