
Systémová sklerodermie

progresivní systémová skleróza



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE 

Definice: generalizované onemocnění pojivové 
tkáně postihující kůži a vnitřní orgány.

Fibrotická sklerotizace periferních a

viscerálních cév

Etiologie: neznámá

Patogeneze: role autoprotilátek cirkulujících v

oběhu  a endotelií fibroblastů, buněk hladké

svaloviny, lymfocyty, monocyty, eozinofily a

mastocyty a jejich složitých interakcí



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE 

Klinický obraz:

1. cévní změny: Raynaudův fenomén - ischemické

změny prstů (ulcerace až gangréna), vnitřní orgány

(renální krize), změny mikrovaskulatury (kapilaroskopie 
nehtových valů)

2. kožní postižení: edematózní změny: prsty horních

končetin - artralgie a ranní ztuhlost. Následuje

sklerodermické ztluštění - lesklá pokožka, maskovitý

obličej, radiální rýhy kolem úst 



Raynaudův fenomén



Digitální ulcerace a amputace



Kožní projevy systémové 

sklerodermie



Radiální rýhy a teleangiektazie



KLASIFIKACE SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE 

(upraveno dle J.R. Seibolda, 1994) I

I. difúzní - ztluštění kůže na trupu, obličeji

a končetinách

II. limitovaná - ztluštění kůže omezené distálně 

od loktů  a  kolen a postihující  obličej

III. sclerodermia sine scleroderma - bez 

kožních projevů kromě obličeje, změny  

vnitřních  orgánů, cévní  a autoprotilátky



KLASIFIKACE SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE

(upraveno dle J.R. Seibolda, 1994)  II

IV. překryvný syndrom

kritéria systémové sklerodermie jsou splněna

zároveň s kritérii SLE, RA nebo polymyositidy

V. nediferencované onemocnění pojivové tkáně

Raynaudův fenomén s klinickými a/ nebo 
laboratorními nálezy systémové sklerodermie -

anticentromérové protilátky, změny 
mikrovaskulatury (kapilaroskopie), edém prstů 
a jejich ischemické poškození



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE 

Systémové projevy

Celkové příznaky

GIT: jícen (regurgitace a pyróza, erozivní ezofagitida,
striktura), tenké střevo (nadýmání, křeče, průjmy a
malabsorbce)

Muskuloskeletální příznaky: artralgie a ranní ztuhlost,
třecí šelesty šlachových pouzder a slabost  
proximálních svalových skupin

Plíce: dušnost a suchý kašel, plicní fibróza (inspirační
fenomény), plicní hypertenze (dušnost)

Srdce: myokard - nevýkonnost, palpitace a dušnost

(poruchy rytmu, A-V blok)

Ledviny: hypertenze, sklerodermická renální krize



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE 

Laboratorní vyšetření

mírně zvýšené reaktanty

anémie

trombocytopenie

zvýšené cirkulující imunitní komplexy

antinukleární protilátky

anticentromérové protilátky u limitované

formy

Protilátky anti-Scl-70 u difúzní formy



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE 

Pomocná vyšetření

kožní biopsie, kapilaroskopie

GIT: rtg pasáž s Ba, scintigrafie jícnu, fibroskopie, 

event. Testy na malabsorbci

RTG: ztenčení distálních falang a podkožní 

kalcifikace

Plíce: funkční vyšetření včetně DLCO, HRCT
a bronchoskopie s laváží

Srdce: ECHO a ekg Holterovo monitorování

Ledviny: histologie: zánětlivé změny na 
interlobárních tepnách a aferentních arteriolách



Pokročilá intersticiální plicní fibróza



HRCT hrudník

subpleurální intersticiální fibróza



Pozánětlivá stenóza a achalazie 

jícnu



SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE
Terapie:

Základní

edematózní stadium – metotrexát

Intersticiální proces – cyklofosfamid, mykofenolát 
mofetil, azathioprin, anticytokinová léčba

Symptomatická

GIT – blokátory protonové pumpy, antacida, 

prokinetika

renální krize - ACE inhibitory

Raynaudův fenomén - blokátory 

kalciového kanálu, pentoxyfilin, prostanoidy


