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Tanım 

• Skleroderma 

 

 

 

 



Morfea: Plak tipi 



Morfea: Lineer  tip 



 
Morfea: Frontoparietal  
(en coup de sabre) 
 



Morfea: jeneralize/pansklerotik  



Morfea 
Dağılım Ekstremiteler 

Parmaklar ve yüz tutulmaz 

Nitelik Skleroderma benzeri 

Sistemik özellikler Eklem kontraktürleri 

Etiyoloji Enfeksiyonlar 

Laboratuvar anormallikleri Yoktur  

Tanısal uygulama Deri biyopsisi (derin) 

Histopatoloji SSc’da ayrılamaz 



Sklerödem 



Sklerödem 
Dağılım Boyun, sırt, proksimal ekstremite 

Nitelik Hamursu 

Sistemik özellikler Miyalji 

Etiyoloji DM, monoklonal gamapati, streptokok 
enfeksiyonları 

Laboratuvar anormallikleri Hiperglisemi, monoklonal protein 

Tanısal uygulama Deri biyopsisi 

Histopatoloji Epidermis normal, dermis kalın, kollajen 
lifler arası müsin birikimi 



Skleromiksödem 



Skleromiksödem 
Dağılım SSc benzeri; özellikle  yüz, kulaklar, sırt, 

göğüs, kollar, eller 

Nitelik SSc benzeri ama  et rengi mumsu papüller 

Sistemik özellikler Disfaji, miyalji, artrit, nörolojk tutulum 

Etiyoloji Monoklonal gamapati 

Laboratuvar anormallikleri Monoklonal protein 

Tanısal uygulama Deri biyopsisi 

Histopatoloji Epidermis normal, dermiste kollajen 
demetleri arasında müsin birikimi ve iğsi 
hücreler 



Eozinofilik fasiit 



Eozinofilik fasiit 
Dağılım Ekstremite ve gövdede 

Eller ve ayaklar korunur 

Nitelik Ağaçsı endurasyon 

Sistemik özellikler Miyalji,eklem kısıtlılığı  

Etiyoloji Hematolojik anormallikler,  aşırı egzersiz, 
borelia enfeksiyonu 

Laboratuvar anormallikleri Periferik eozinofili 

Tanısal uygulama Fasya dahil derin deri biyopsisi 

Histopatoloji Derin dermis, adipoz lobuler septalar ve 
yüzeyel fasyada skleroz + eozinofilik 
infiltrasyon 



Nefrojenik sistemik fibroz 



Nefrojenik sistemik fibroz 
Dağılım Ekstremite ve gövdede 

Eller ve ayaklar korunur 

Nitelik Noduler endure plaklar, hiperpigmentasyon 

Sistemik özellikler Fleksiyon kontraktürleri 

Etiyoloji Gadolinium içeren kontrast madde ve 
böbrek yetmezliği 

Laboratuvar anormallikleri Böbrek yetmezliği (geçici olabilir) 

Tanısal uygulama Derin deri biyopsisi 

Histopatoloji Dermis fibrotik ama inflamasyon yok,  CD34 
ve prokollajen + iğsi hücreler. Fibrozis 
dermada ve SC yağ dokusu septalarında 
da+ ancak eozinofiller yok 



Skleroderma spektrumu 

Hastalıklar Alt tipler 

Sistemik skleroz Sistemik skleroz, lcSSc,dcSSC, skleroderma 
sine sklerodema 

Lokalize skleroderma Morfea 

Skleroderma taklitçileri Sklerödem, skleromiksödem, eozinofilik 
fasiit, nefrojenik sistemik fibroz, eozinofili -
miyalji sendromu, toksik yağ sendromu,  
diyabetik kerioartropati, kronik GVHD, 
paraneoplastik sendromlar, amiloidoz, 
POEMS, porfiria  cutanea tarda, liken 
sklerozus et atrofikus vb 

Çakışma sendromları SSc/PM/RA 

Andiferansiye BDH 



Tanım 

Skleroderma ≠ Sistemik skleroz 



Progresif sistemik skleroz 

• Fonksiyonel ve yapısal mikrovasküler 
anormallikler 

 

• Hücresel ve hümoral immunitede anormallikler 
(otoimmünite) 

 

 

• Deri ve iç organların fibrozisi multisitemik bağ 
doku hastalığı 

 



Epidemiyoloji 

• Prevalansı: 

– ABD: milyonda 276!!! 

– Avrupa: milyonda 8-15 

• İnsidansı: 

– Yılda milyonda 1-20 

• Kadınlarda 3 kat daha sık 



Etiyoloji ve patogenez 

Genetik yatkınlık 

Çevresel faktörler 

• Organik solvent ve toksinler  

– silika, metal tozları, vinil klorid, organik çözücüler, 
bazı pestisitler, saç boyaları, petrol/endüstriyel 
kaynaklı duman) 

• Enfeksiyöz ajanlar 

– CMV, retrovirüsler, herpes virüsler 



Etiyoloji ve patogenez 

• Klinik ve patolojik bulgulardan sorumlu olduğu 
düşünülen 3 mekanizma var 

– Vasküler hasar (mikro dolaşımda) 

– İmmun sistem aktivasyonu/inflamasyon 

– Fibrozis  



Tutulan organ ve sistemler 

– Vasküler 

– Cilt 

– Akciğer 

– PAH 

– Kalp 

– GIS 

– Böbrek 

– Lokomotor sistem  





Vasküler tutulum 



Deri 

Sklerodaktili 



sklerödem 







Sistemik sklerozda yüz 
görünümü 
• Tipik yüz görünümü Burunda 

küçülme ve sivrileşme, ağız 
açılımında sınırlılık, perioral 
radial çizgilenme 

• Telenjiektaziler 





Kalsinozis 



Akciğer 

• Morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni 

• İnterstisyel akciğer hastalığı 

– Efor dispnesi, gıcık öksürük, asemptomatik 

– FM: inspiryum sonu bibaziler ince raller  

– Restriktif tipte SFT değişiklikleri (FVC↓ DLCO↓) 

– HRCT (buzlu cam ve fibrozis) 

 



Pulmoner arteriyel hipertansiyon 

• İzole PAH 

• İAH+PAH 

• % 15–30  

• Vaskülopati sonucu 
– Asemptomatikprogresif efor dispnesisağ kalp 

yetmezliği 

– DLCO↓ 

– EKO 

– Sağ kalp kateterizasyonu ort PAP>25 mmHg 

 

 

 



Kalp 

• Miyokard ve iletim sisteminde fibrozis 

• Yamalı tutulum 

• Asemptomatiktaşiaritmiler 

• EKG, EKO, 6 dk yürüme testi 



GIS tutulumu 

• Tüm GIS etkilenir 

– Özefagus %75-90 

– Anorektal %50-70 

– İnce barsak %40-70 

– Mide %50  

– Kolon %20-50  



GIS tutulumu 

• Ağız açıklığında azalma 

• Kuru ağız: Diş ve diş eti hastalıkları 



GIS tutulumu 
• Özefagus 

– motilite bozukluğu 

– AÖS disfonksiyonu 

– GER 

–  Barret özefagus 



GIS tutulumu 

• Mide: boşalımda gecikme 

• İnce barsak: bakteriyel aşırı 
çoğalma, psödo-
obstrüksiyon, ileus 

• Kalın barsak: konstipasyon, 
inkontinas 

• Vasküler: intestinal 
mukozada vasküler 
lezyonlar (GAVE), değişen 
derecelerde anemi 

• Kc/pankreas: özellikle 
lcSSc’da PBS, ekzokrin 
pankreas yetmezliği 

 



Böbrek  

 

 Asemptomatik renal anormallikler  
 Renal kriz 
• Baş ağrısı, görme bzk, nöbet, konjestif kalp yetmezliği  

– Yüksek kan basıncı 
– Mikroanjiopatik hemolitik anemi 
– Böbrek yetmezliği 
– perikardiyal efüzyon 
– trombositopeni  

• Difüz tipte sık 
• Risk faktörleri 

– Erken ve hızlı ilerleyen cilt tutulumu 
– anti-RNA polimeraz III 

 



Lokomotor sistem 

• Artralji en sık görülen bulgulardan  
– %40-97 
– %12-65 olguda  ilk semptom 

• Artrit 
– Simetrik poliartiküler %60 
– Oligoartiküler %20  
– Monoartiküler %20 
– Tüm eklemler tutulabilir: MKF, PIF, el ve ayak bilekleri 
– Periartiküler osteopeni, eklem aralığında daralma, 

erozyon 
– %5-40 eroziv özellikle 1. KMK eklemde 





Lokomotor sistem 

• Tendon 
– %11-28 
– Tendonlarda kalınlaşma 
– Tendon sürtünme sesi 
– Bacakta: tibialis ant, 

peroneus  
– Ön kolda: Fleksör ve 

ekstansör tendonların 
bileğin proksimalinde kalan 
kısımda  

• Miyozit 
• Fleksiyon kontraktürleri 
• Akroosteoliz  



• Tanı araçları 



Kapilleroskopi 





Otoantikorlar 

Otoantikor Görülme sıklığı SSc tipi Klinik ilişkisi 

ANA %95 (en özgün 
nukleoler) 

Her iki tip -- 

Anti-sentromer %10-20 Sınırlı CREST, PAH, dijital 
kayıp, PBC 

Anti-topoizomeraz-I 
(anti-Scl-70) 

%15-25 Difüz İAH, kalp hastalığı 

Anti-RNA polimeraz 
I,II,III 

%10-25 difüz Renal kriz, kalp hst, 
tendon sürtünme 
sesi 

Anti-fibrillarin 
(anti-U3 RNP) 

%5-45 difüz PAH, miyozit 

Anti-PM/Scl %4 SSc ve miyozit Miyozit 

Anti- Th/To %5 sınırlı Pulmoner tutulum 

Anti-U1 RNP %5-35 sınırlı MCTD 



Diğer 

• Akc 
– SFT 
– HRCT 

• PAH 
– 6 dk yürüme testi  
– nt-proBNP,  
– EKO,  
– sağ kalp kateterizasyonu 

• GIS 
– Özefagial ve anorektal manometri, 
– endoskopi, kolonoskopi,  
– kapsül endoskopi 



Tedavi 

• Oluşmuş fibrozisi düzelten tedavi yok!!! 

• Siklofosfamid 
– Cilt ve akciğer (İAH) tutulumu olanlarda ilk tercih 

• MTX 
– Erken diffüz cilt tutulumunda olumlu etkileri 

– Cilt tutulumunda birinci basamak tdv 

– organ tutulumuna etkisiz 

• MMF/azatiyoprin 
– Deri tutulumunda ikinci basamak tedavi  

– İAH’da siklofosfamid sonrası idame tedavi  

 



Tedavi 

• Rituksimab 

– Olgu kontrol çalışmaları İAH ve cilt tutulumunda 
umut verici 

– mRSS ve FVC iyileşme 

 



Tedavi 

• Yoğun immunsupresyon sonrası OKİT 
– deri bulgularında düzelme 

– pulmoner fonksiyonların ve pulmoner basıncın 
stabilizasyonu, 

– sonrasında renal krizφ 

– Prosedür ilişkili mortalite %17!!!  

• D-penisilamin 
– randomize kör çalışmalarda anlamlı etki 

gösterilememiştir 

 

 

 

 



Tedavi-dijital vaskülopati 

• Birinci basamak: Ca kanal blokerleri  

• İkinci basamak: PDE5i  

• Üçüncü  basamak : ERA 
– Ülser iyileşmesinde etkisi yok 

– Yeni ülserlerin gelişmesini önlüyor  

 

• Aktif iskemide birinci basamak:  
– Uzlaşı yok  

– IV prostanoidler 



Tedavi-pulmoner HT 

• ERA  
– bosentan, ambrisentan, sitaksentan, masisentan 

• PDE5i  
– sildenafil 

• Prostanoidler 
•  (IV prostasiklin) 

 
• Egzersiz  kapasitesi, fonksiyonel sınıf, yaşam kalitesini 

düzeltir  
 
 
 
 



Tedavi-GIS  

• Ppı 

• Prokinetikler 

• Antibiyotikler 



Tedavi-Diğer 

• İnflamatuvar artrit 
– MTX 

– Düşük doz steroid 

– HKQ 

• Kalsinozis 
– Warfarin, diltiazem 

– kolşisin, NSAID, ve lokal steroidler kalsinozis 
çevresi dokudaki inflamasyonu azaltmada  

– İlaç dışı yöntemler: CO2 lazer, ECSWL, cerrahi 


