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1. HVAD ER SKLERODERMI
1.1 Hvad er det ?
Navnet sklerodermi er afledt af de græske ord "skleros", som betyder
hård og "dermos", der betyder hud. Huden bliver skinnende og hård.
Der er to forskellige typer af sklerodermi: lokaliseret sklerodermi og
systemisk sklerodermi.
Ved lokaliseret sklerodermi er sygdommen begrænset til huden og de
væv lokaliseret under huden. Sygdommen kan involvere øjnene og
forårsage uveitis (betændelse i øjets regnbuehinde). Den kan også
involvere leddene og forårsage gigt. Den kan optræde i pletter
(morphea) eller som et tæt bånd (lineær sklerodermi).
Ved systemisk sklerodermi er processen vidt udbredt og involverer ikke
kun huden, men også indre organer.

1.2 Hvor almindelig er den ?
Sklerodermi er en sjælden sygdom. Skøn over dens hyppighed er aldrig
registreret højere end 3 nye tilfælde pr. 100.000 personer pr. år.
Lokaliseret sklerodermi er den mest almindelige form hos børn og
rammer især piger. Kun omkring 10% eller færre af sklerodermi hos
børn er systemisk sklerodermi.

1.3 Hvad er årsagen til sygdommen ?
Sklerodermi er en inflammations (betændelse) sygdom, men årsagen til
inflammationen er endnu ikke kendt. Det er sandsynligvis en
autoimmun sygdom, hvilket betyder, at barnets immunsystem reagerer
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imod kroppens eget væv. Inflammationen forårsager hævelse, varme
og herefter overproduktion af fibrøst væv (arvæv).

1.4 Er den nedarvet ?
Nej, der er ingen dokumentation for en genetisk baggrund, skønt der er
få rapporter om familiær optræden af sygdommen.

1.5 Kan den forebygges ?
Der findes ikke nogen kendt forebyggelse for tilstanden. Dvs. at du som
forælder eller som patient har ikke haft mulighed for at have gjort noget
der kunne forhindre sygdommen i at opstå.

1.6 Er den smitsom ?
Nej. Nogle infektioner kan måske udløse sygdommens debut, men selve
tilstanden er ikke infektiøs, og ramte børn behøver ikke at isoleres fra
andre.
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