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S�stem�k skleroz�s, der�n�n yanı sıra başta akc�ğer,kalp ve böbrek olmak üzere d�ğer b�rçok organa a�t
bağ dokusunun yapısının bozulduğu oto�mmün, romat�zmal b�r hastalıktır. Hastalığın ş�ddetl�
formları, hayatı tehd�t edeb�l�r.

S�stem�k skleroz k�mlerde ne sıklıkta ve ne zaman görülür?
Tüm dünyada yaş, c�ns�yet ve ırk ayırımı gözetmeks�z�n görülen nad�r b�r hastalıktır. Genell�kle 30-50
yaşlarında başlar, çocuklarda çok daha nad�rd�r. Genel olarak kadınlarda erkeklere oranla 3-6 kat daha
sık görülmekted�r. 

SİSTEMİK SKLEROZ

S�stem�k skleroz�s (sklerodermanın s�stem�k formu) ned�r?

Neden� b�l�nmemekted�r. Genet�k ve v�ral enfeks�yonlar, organ�k çözücüler g�b� bazı çevresel faktörler
suçlanmaktadır. D�ğer oto�mmün hastalıklardak� g�b�, bağışıklık s�stem�m�zdek� bazı hücreler�n anormal
b�r şek�lde vücudun kend� organlarına hasar vermes� sonucu der�, akc�ğerler, böbrekler, kalp, yemek
borusu, m�de, bağırsaklar, eklemler ve kan damarları g�b� b�rçok organın bağ dokusunda hasar oluşur. 

S�stem�k sklerozun neden� ned�r? 

S�stem�k sklerozun bel�rt�ler� nelerd�r? 

Der� etk�lend�ğ�nde ana bel�rt� der�n�n kalınlaşması ve sertleşmes�d�r. Hastalık haf�f der�
tutulumundan ağır �ç organ tutulumuna kadar değ�şeb�len farklı görünümler serg�led�ğ� �ç�n �lk der�
bulgularıyla tanı konulab�ld�ğ� g�b�, ancak der� dışı d�ğer bulgular ortaya çıktığında da fark ed�leb�l�r.
Yakınmalar k�ş�den k�ş�ye farklılık göstereb�leceğ� �ç�n hastalığı tanımak zorlaşır ve tanı gec�keb�l�r.

Üç farklı formu vardır: 
   1. Sınırlı form (CREST sendromu): Genell�kle sadece der� etk�len�r, ancak kas ve eklemler de
etk�leneb�l�r. D�ğer formlardan daha haf�f seyreder. Yemek borusu tutulumu görülmekle b�rl�kte akc�ğer,
kalp ve böbrek tutulumu beklenmez. Bu formda görüleb�len temel bulguların İng�l�zce baş harfler�nden
yapılan kısaltma �le “CREST” olarak da �s�mlend�r�lm�şt�r.
(C) Nodüller(Kals�noz�s kut�s)  Parmaklarda, önkol ya da d�ğer basınç noktalarında kals�yum
b�r�k�nt�ler� �le oluşan ağrılı küçük sert ş�şl�klerd�r.
(R) Raynaud bulgusu; El ve ayak parmaklarında ya da burun ve kulak g�b� vücudun uç bölgeler�nde
soğuğa, strese tepk� olarak der�de önce solukluk,  morarma ve sonrasında kızarma, yanma, uyuşma ve
ağrı olmasıdır. Ş�ddetl� olduğunda parmak uçlarında doku kaybına g�den c�dd� hasar gel�şeb�l�r. 
(E) Yemek borusu fonks�yon bozukluğu; Yutma güçlüğü, m�de ekş�mes�( reflü) ortaya çıkar.
(S) Sklerodakt�l�; Hastalığın �ler� evres�nde el ve ayak parmaklarında der�n�n kalınlaşması, sıkılaşmasına
ve uçlara doğru �ncelmes�ne den�r.
(T) Telenj�ektaz�; Ellerde, avuç �çler�nde, ön kollarda, yüzde ve dudaklarda kırmızı noktalar
görünümündek� kılcal damarlardır. 
   2. Yaygın �lerley�c� form: Der�, kas, eklem, kan damarları, akc�ğerler, böbrekler, yemek borusu,
bağırsaklar, kalp ve d�ğer organlar tutulab�ld�ğ� daha c�dd� formdur.
   3. Der� tutulumu olmayan form
   4. D�ğer oto�mmün hastalıklarla b�rl�kte görülen form
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Tanı koymayı sağlayan tek b�r test yoktur. Bunun yer�ne hastanın hastalıkla �l�şk�l� tüm organlara
yönel�k ş�kayetler�, f�z�k muayenes�, kan testler� ve radyoloj�k �ncelemeler� d�kkate alınarak tanı
konulur. 

Ellerde, parmaklarda ş�şl�k, der�de sertleşme ve kalınlaşma, der�de parlak ve gerg�n görünüm, yüzde
ağız kenarında ç�zg�lenmeler, burunda s�vr�lme, ağız kenarında küçülme, ağzı açmakta güçlük, d�ş
kayıpları g�b� t�p�k yüz görünümü, eller, yüz, tırnak ve çevres�nde gen�şlem�ş kırmızı kan damarları
(telenj�ektaz�), der� altında nodüller, eklem ağrısı, kol ve bacak eklemler�nde hareket güçlüğü ve
deform�teler�, nefes darlığı, h�pertans�yon, yutma güçlüğü, reflü, hazımsızlık, kabızlık, defekasyon
problemler�, osteoporoz, böbrek fonks�yonun bozulması g�b� sorunlar ortaya çıkab�l�r. S�stem�k
sklerozlu k�ş�ler düzenl� olarak gastro�ntest�nal s�stem,akc�ğer, kalp ve böbrek tutulumu açısından
yakın tak�pte olmalıdır.

S�stem�k sklerozun seyr� nasıldır? 
İlerley�c� karakterde b�r hastalık olup hastalığın prognozu etk�led�ğ� organlar ve tutulum ş�ddet� �le
�l�şk�l�d�r. 

S�stem�k sklerozun yarattığı sorunlar nelerd�r?

S�stem�k skleroz tanısı nasıl konur?

S�stem�k skleroz gebel�ğ� nasıl etk�ler?

Gebel�k kompl�kasyonları görülme r�sk� normalden daha yüksek olduğundan hastalığın stab�l olduğu
b�r dönemde ham�lel�ğ�n�z� planlamaya çalışmalısınız. Ayrıca romatolog ve kadın doğum uzmanınız
�le görüşmen�z gerekl�d�r, çünkü tedav� �ç�n kullanılan �laçlardan bazılarının kullanımı ham�lel�k
sırasında uygun değ�ld�r.

S�stem�k skleroz nasıl tedav� ed�l�r?
Tedav� tutulan organ ve görülen bulgulara göre farklılık göster�r. M�de ekş�mes�, yutma güçlüğü,
Raynaud hastalığı, ülserler, böbrek sorunları g�b� spes�f�k problemlere yönel�k tedav�ler, erken
evrelerde oldukça etk�l� olab�l�r. Ş�ddetl� hastalıkta özell�kle akc�ğer fonks�yonunun bozulması hayatı
tehd�t edeb�l�r.
Hastaların romatoloj�, dermatoloj� ve s�stem tutulumlarına yönel�k uzman hek�mler tarafından
düzenl� tak�b�, tutulumların erken tanısı ve uygun tedav�n�n planlanması açısından son derece
öneml�d�r. Tedav�n�z etk�lenen organlar ve tutulum ş�ddet� d�kkate alınarak hek�m�n�z tarafından
düzenlenecekt�r.

S�stem�k sklerozlu hastalara öner�ler?
Soğuktan ve emosyonel stresten kaçınmak gerek�r. Ağız ve d�ş sağlığına d�kkat ed�lmel�, az az ve sık
sık yemel�, reflü yapan gıdalardan uzak durulmalıdır. El, ayak ve parmaklar sıcak tutulmalıdır.
Parmak yaralanmalarını önlemek �ç�n günlük �şler sırasında d�kkatl� olunmalıdır. Egzers�z ve f�z�k
tedav� eklemlerdek� sertl�ğ�, hareket güçlüğünü azaltab�l�r. Der� ve eklem problemler� ps�koloj�k
sorunlara neden olab�leceğ�nden ps�koloj�k destek almak öneml�d�r. Bu nedenle hastaların
romatoloj�, dermatoloj� ve s�stem tutulumlarına yönel�k uzman hek�mler tarafından düzenl� tak�b�,
tutulumların erken tanısı ve uygun tedav�n�n planlanması açısından son derece öneml�d�r. Tedav�n�z
etk�lenen organlar ve tutulum ş�ddet� d�kkate alınarak hek�m�n�z tarafından düzenlenecekt�r. 
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Soğuktan ve emosyonel stresten kaçınmak gerek�r. Ağız ve d�ş sağlığına d�kkat ed�lmel�, az az ve sık
sık yemel�, reflü yapan gıdalardan uzak durulmalıdır. El, ayak ve parmaklar sıcak tutulmalıdır.
Parmak yaralanmalarını önlemek �ç�n günlük �şler sırasında d�kkatl� olunmalıdır. Egzers�z ve f�z�k
tedav� eklemlerdek� sertl�ğ�, hareket güçlüğünü azaltab�l�r. Der� ve eklem problemler� ps�koloj�k
sorunlara neden olab�leceğ�nden ps�koloj�k destek almak öneml�d�r.

S�stem�k sklerozlu hastalara öner�ler?

https://www.uptodate.com/contents/overv�ew of sytem�c scleros�s

https://www.uptodate.com/contents/overview%20of%20sytemic%20sclerosis

