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Sistemik Skleroz

• Preskleroderma: RF + iskemik değişiklikler ve sistemik skleroz spesifik 
antikorlar ve/veya kapilleroskopik değişiklikler 

• Çok Erken SSk: Spesifik otoantikor (anti sentromer / antiScl-70) ve/veya 
kapilleroskopik bulguların varlığı

• Erken SSk: RF, puffy el / sklerodaktili, telenjektazi, DU / pitting skar ve iç organ 
tutulumunu destekler bulgular:

- Özefagus alt sfinkter basıncında düşme

- HRCT bulguları (buzlu cam dansiteleri)

- Düşük DLCO

- E/A oranının ters dönmesi

Walker UA ve ark. Ann Rheum Dis 2007; 754-63.

Valentini G ve ark Rheumatology 2011; 317-23.

Fine LG ve ark. Lancet 1996;1453-8.

LeRoy EC, Medsger TA Jr. J Rheumatol 2001;1573-6.



SSk

SSk – klinik süreç

LeRoy EC, Medsger TA Jr. Criteria for the classification of early systemic sclerosis. J Rheumatol. 2001

Pre-skleroderma;

• RF

• Puffy finger

• ANA +

Erken SSkÇok erken SSkPresklerodermaRF



SSk

SSk – klinik süreç

Matucci-Cerinic M et al. Ann Rheum Dis 2013;72:319-321

Erken SSkÇok erken SSkPresklerodermaRF

Çok erken SSk;

• Pre-skleroderma +

• Kapilleroskobik bulgular veya 

• SSk’ye özgü otoantikor pozitifliği
Minier T, et al. ARD. 2014

• 316 RF hastası  110 VEDOSS

• Bu aşamada hastaların %80’inde DÜ, 
pulmoner ve/veya GİS tutulumu var

Bruni C, et al. Rheumatology 2015



SSk

SSk – klinik süreç

LeRoy EC, Medsger TA Jr. Criteria for the classification of early systemic sclerosis. J Rheumatol. 2001

Erken SSk;

• Deri sertliği başladıktan sonraki ilk 
3 (5??) yıl

Erken SSkÇok erken SSkPresklerodermaRF



SSk hastalarının hastane başvurularında RF dışı ilk 
semptom veya bulguların dağılımı (122 hasta)
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SSk: Deri Bulguları

• Cilt tutulumu

• Pigmentasyon bozuklukları

• Pruritus (deri lezyonları gelişmeden 
önce)

• Ödem / eritem (puffy hands)

• Raynaud fenomeni

• DU

• Gangren

• Telenjiektazi

• Kalsinoz

• Kutanöz vaskülit (alt ektremite
palpaple purpura, ülser)



Tanıda kullanılır

1980 ACR klasifikasyon kriterleri 

Major kriter:

MKF/MTF proksimalinde deri sertliği

Minör ktiterleri:

Sklerodaktili

Pitting skar

Bibaziller pulmoner fibroz

2013 ACR/EULAR klasifikasyon kriterleri 

Parametreler P 

MKF proksimaline ilerleyen her iki el parmaklarındaki 

deri sertliği

9

Parmaklarda deri 

sertliği 

‘puffy finger’

Sklerodaktili

2

4

Dijital lezyonlar Dijital ülser

Pitting skar

2

3

Telenjiektazi 2

PAH ve/veya pulmoner fibroz 2

Raynaud fenomeni 3

Anormal kapilleroskopi 2

SSk ilişkili otoantikorlar

(anti-sentromer, anti-Scl-70 veya anti-RNA polimeraz III)

3

F. Van Den Hoogen ve ark. ARD 2013;72:59.



Limitli SSk RF objektif olarak dokümente edilmiş 

ve

Skleroderma tipi kapilleroskopik değişiklikler 
veya SSk otoantikorları*

veya

RF ve skleroderma tipi kapilleroskopik
değişiklikler ve SSk otoantikorları*

Limitli SSk

Limitli kutanöz SSk Limitli SSk kriterleri + dirsek, diz, klavikula
distalinde deri değişiklikleri

Limitli kutanöz SSk

Diffüz kutanöz SSk Limitli SSk kriterleri ve proksimal deri

değişiklikleri (dirsek, diz proksimali, göğüs, 

abdomen ve /veya sırt)

Diffüz kutanöz SSk

SSk: sistemik skleroz * Anti-CNEP, anti-topo I, anti-fibrillarin, anti-PM-Scl, anti-fibrilin veya anti-RNAp I antikorlar (≥1:100 titrede)

LeRoy EC, Medsger TA Jr. J Rheumatol 2001; 28: 1573-6.

LeRoy ve Medsger kriterleri



Deri tutulumu hastalık şiddeti hakkında bilgi verir

• dkSSk ile lkSSk ayrımı



Deri tutulum derecesi 
global hastalık aktivitesi hakkında bilgi verir

• Medsger Hastalık Şiddeti Skalası 

• Valentini Hastalık Aktivite İndeksi

• EScSG Hastalık Aktivite Skoru

• EUSTAR İndeksi

• CRISS skoru…

Bombardieri S Clin Exp Rheumatol 2003;2-4

Valentini G ve ark. Ann Rheum Dis 2003;901–903

Khanna D ve ark. Arhritis Rheum. 2016;299–311

Valentini G, et al. Ann Rheum Dis;2016;1–7 



Deri tutulumu – hastalık aktivitesi



Deri tutulumu değerlendirme yöntemleri

Gabor Kumanovic, et al. Rheumatology 2017



0 puan : normal deri

1 puan : kalınlaşmış deri

2 puan : kalınlaşmış tutulamayan deri

3 puan : kalınlaşmış oynatılamayan deri

• Gözlemciler arası varyasyon katsayısı 
%25-35

• Gözlemci içi varyasyon katsayısı %10-20

Czirja´k L ve ark. Ann Rheum Dis 2007;66:966–969

Clements P ve ark. J Rheumatol 1995;22:1281–5

Modifiye Rodnan Cilt Skorlaması



Deri bulguları – Sağ kalım

Hastalık süresi <2 yıl olan 225 dkSSk
hastası 24 ay izlenmiş

Shand L, et al. Arthritis and Rheum 2007



dkSSk 278 hasta

2 yıllık izlem 

mRS >%25 

veya 5U/yıl    

düzelme

mRS değişmiyor

veya 

artıyor

Sağ kalım

5 yıllık  %77

10 yıllık %50

Sağ kalım

5 yıllık %90

10 yıllık %80

Steen VD, Medsger TA. Arthritis Rheum 2001;44:2828–35

Deri tutulumu – prognoz



Domsic RT ve ark. Ann Rheum Dis 2011;70:104–109

5 yıllık takip içinde mortalite

Hızlı progresyon grubu: %35

Orta progresyon grubu: %25

Yavaş progresyon grubu: %22

826 dSSc, 2 yıllık takip

Skin thickness progression rate (STPR): mRSS / zaman (yıl)

STPR < 25 / yıl yavaş progresyon (n=274)

STPR, 25–44 / yıl orta progresyon (n=277)

STPR >45 / yıl hızlı progresyon (n=272)

Deri tutulumu – prognoz



SSk: Cilt Tutulumu

Ödematöz faz

Endüratif faz

Atrofik faz

Krieg T and Takehara K. Rheumatology 2009



Deri bulguları – erken yerleşir 

Hastalık süresi <2 yıl olan 225 dkSSk
hastası 24 ay izlenmiş

Shand L, et al. Arthritis and Rheum 2007



En yüksek mRSS skoru / Zaman

381 hasta 

(RF sonrası 1 yıl içinde ilk viziti olan)

Tüm hastalar

median pik mRSS 15 (IQR 7-24)

lkSSk

median pik 9.5 (IQR 6-14)

dkSSk

median pik mRSS 23 (IQR 16-29.5) 

Wirz EG ve ark. . Ann Rheum Dis 2016;1285–1292

dSSk Gelişen Hasta Oranı

%
 h

a
st

a
Yıl

695 hasta

1 yıl sonunda %24.8

2 yıl sonunda %35.7

5 yıl sonrası nadir

Deri bulguları erken yerleşir ve dkSSK’de deri skoru daha yüksektir 



dkSSk hastaları : 

D-Penicillamine çalışması (≤ 18 

ay), 

hRelaxin çalışması (≤ 5 yıl), 

Tip I kolajen çalışması (< 10 yıl)

Amjadi S ve ark. Arthritis Rheum. 

2009; 2490–2498.

• % 44 hastada cilt skoru (>5.3) azalıyor
• % 8 hastada cilt skoru (>5.3) artıyor
• Hst süresi > 2 yıl olan hastalarda daha 

büyük düşüş görülüyor

SSk cilt tutulumu progresyonu



SSk cilt tutulumu progresyonu

Hastalık süresi <2 yıl olan 225 dkSSk 
hastası 24 ay izlenmiş

Shand L, et al. Arthritis and Rheum 2007



D-Penisilamin
HIGH-DOSE VERSUS LOW-DOSE D-PENICILLAMINE IN EARLY DIFFUSE 

SYSTEMIC SCLEROSIS

Two-Year, Double-Blind, Randomized, Controlled Clinical Trial

Clements PJ ve ark Arthritis Rheum 1999;1194–1203

• Yüsek doz (750-1000 mg) vs düşük doz 

(125 mg/ gün aşırı) D-penisilamin cilt 

skorları değişimi arasında fark yok  

(-4.9 vs -6.7; p:NS)

• Düşük doz grubunda cilt skorlarında 

değişim 12. ayda yüksek doz grubunda 

18. ayda gözleniyor

• SRK gelişen hasta sayısında fark yok

• Mortalite farklı değil



Tashkin DP ve ark. Lancet Respir Med 2016;708–19 

SLS II

Her iki grupta dispne indeksinde düzelme, kantidatif ILD skoruda azalma var…



24. hafta Tocilizumab vs Plasebo ∆mRSS -2.70 (%95 CI -5.85 – 0.45; p=0.091)

48. hafta Tocilizumab vs Plasebo ∆mRSS -3.55 (%95 CI -7.23 – 0.12; p=0.057)

faSScinate
«Safety and efficacy of subcutaneous tocilizumab in adults

with systemic sclerosis»

Khanna D ve ark. Lancet 2016dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00232-4



Merkel PA ve ark. Arthritis Rheum. 2012:3420–3429

SSk cilt tutulumu progresyonu
(kötüleşmesi) belirteçleri

• 7 RKÇ’ya alınmış 629 dSSk hastası. Erken hastalık <18 
ay, geç hastalık ≥ 18 ay

• Erken hastalık grubunda deri skorunda kötüleşme daha 
sık (p<0.001)

• Erken hastaların mRSS’u %63 hastada düşüyor, %37 
hastada artıyor. 

• Geç hasta grubunda %81 hastada düşüyor, %19 
hastada artıyor

• Progrese olan hastaları belirlenmesi için uygun bir 
tanımlama yapılamıyor, hastalık süresi ve mRSS değişimi 
arasında zayıf bir negatif korelasyon var (r=-0.27; 
p<0.0001)



Maurer B ve ark. Ann Rheum Dis 2015;124–1131

Progrese olanların oranı; % 12.3 vs % 2.9, p<0.001 <15 ay hastalık süresine sahip olanlarda progresyon
olasılığı daha yüksek, sonrasında fark stabildir

SSk cilt tutulumu progresyonu (kötüleşmesi) belirteçleri



1 yılın sonunda Deri skoru iyileşenler

Dobrora R, et al. 2016 ARD



Sistemik Skleroz Cilt Tutulumu

Modifiye Rodnan Cilt Skorlaması
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Yüksek mRSS skoru

Tendon krepitasyonu olmaması

Anti Scl -70 antikor (-)

Düşük mRSS skoru

Kısa hastalık süresi 

Artrit

Maurer B ve ark. Ann Rheum Dis 2015;124–1131

Dobrota R ve ark. Ann Rheum Dis 2016;1743–1748



Sonuç olarak, 

• Deri sertliği hastalığın kardinal bulgusudur

• Global hastalık şiddeti ve sağ kalım hakkında bilgi sunar

• dkSSk; 6-12 ay ödematoz, 1-4 yıl enduratif, sonrasında atrofik faz. lkSSk için bu 

şekilde farklılık yok.

• Bazalde daha şiddetli deri sertliği olan ve/veya takipte deri sertliği ilerleyenler 

kötü prognozlu



İlgiliniz ve sabrınız için teşekkürler


