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• Skleroderma cilt ve iç organlarda yaygın mikrovasküler hasara ve aşırı kollajen
birikimine neden olan kronik, otoimmün bağ doku hastalığıdır. 



Sklero-derma yunanca kökenli 

sert deri



• 1752, Carlo Curzio cildin oduna dönüşmesi

• 1836, Fantonetti Skleroderma



• Juvenil Skleoderma nadir görülen bir hastalıktır.

• Çocukluk çağında JİA ve SLE’den sonra en sık görülen üçüncü 
romatizmal durumdur.

Zulian F. Scleroderma in children. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017;31(4):576-595.



Skleroderma

Lokalize Skleoderma
-Linear Skleroderma
-Plak (Sınırlı) Morfea
-Yaygın Morfea
-Pansklerotik Skleroderma
-Karışık tip

Sistemik Skleroderma
-Jüvenil Sistemik Skleroz
-Cilde sınırlı sistemik skleroz 
(CREST sendromu)
-Overlap sendromu

Lokalize Sklerodermalı bazı hastalarda, iç 
organ tutulumu, diğer bağ dokusu hastalıkları 
ile ilişki ve hatta bazen sistemik forma geçiş 
görülebilir.

Zulian, F. At all. Localized scleroderma in childhood is not just a skin 
disease. Arthritis & Rheumatism, 2005

-Torok K, Stevens AM. Juvenile Systemic Sclerosis. In:Petty, Laxer editors. Textbook of pediatric rheumatology. 8th ed: Elsevier. 2021 
-Laxer RM, Zulian F. Localized scleroderma. Current opinion in rheumatology. 2006;
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Etiyoloji:

-Genetik yatkınlık: HLA.. 

-Çevresel faktörler:Silika tozları, vinil klorid, L-triptofan, organik çözücüler..

-Enfeksiyonlar: Helikobakter pilori, CMV, parvovirüs B19, EBV, retrovirüsler..

-Mikrokimerizm



• Çok sayıda çalışma, SSc için genetik riske en büyük yatkınlığın HLA 
lokusundan kaynaklandığını bildirilmektedir.

• JSSc-dermatomiyozit overlap sendromu olan hastalarda DQA1∗05 ve 
DRB1∗03 sıklığında artış ve DRB1∗15'te azalma eğilimi vardır.



• Stevens ve ark. Juvenil sistemik sklerozda yaptığı HLA çalışması, yetişkin 
başlangıçlı SSc ile karşılaştırıldığında özgün HLA-DR ve HLA-DQ bulguları 
bildirmiştir.



Patogenez: 

Benfaremo D, et al. Systemic Sclerosis: From Pathophysiology to Novel Therapeutic Approaches. Biomedicines. 2022;10(1):163.



İmmün Sistem ve Otoimmünite:
Sistemik skleroz, dolaşımdaki hastalığa özgü otoantikorlar ile lenfositler ve 
makrofajlar dahil olmak üzere deride ve etkilenen organlarda immün sistem 
hücrelerinin baskın infiltratları ve anormallikleri gözlemlenen otoimmün hastalık 
olarak sınıflandırılmıştır.

Torok K, Stevens AM. Juvenile Systemic Sclerosis. In:Petty, Laxer editors. Textbook of pediatric rheumatology. 8th ed: Elsevier. 
2021.



• Lokalize skleroderma ve SSc, başlangıçta 
inflamatuar sürecin genel histopatolojik
özelliklerini paylaşır, T lenfositler, 
makrofajlar, mast hücreleri ve daha az oranda 
B lenfosit infiltrasyonları gözlemlenir.

• Sonrasında ciltte ve cilt altı bağ dokuda 
kollajen birikimi ve atrofi görülür. Sistemik skleroz. (A) Normal cilt. (B) Sistemik sklerozlu bir 

hastadan alınan deri biyopsisi.Dermiste yoğn kollajenin birikimi, 
kıl kökü yok ve İnflamasyon odakları (ok)

Oakes SA. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Diseas, 2021 



Boleto G, et al. Targeting Costimulatory Pathways in Systemic Sclerosis. Front Immunol. 2018

Aktive olan T lenfositler, ya doğrudan 
CD154/CD40 ligandı ile fibroblastlara
bağlanarak veya IL-4 ve TGF-β gibi 
profibrotik sitokinler aracılığı ile dolaylı 
olarak fibroblastik aktivasyona ve 
ekstraselüler matriks artışa neden olur.



• Janus kinaz (Jak)- sinyal transdüseri ve transkripsiyon aktivatörü (STAT) sinyal 
yolunun düzensizliğinin de SSc gibi fibrozis yapan hastalıklara katkıda 
bulunduğu gösterilmiştir.



• Spesifik olarak SSc'de, 
fibroblastlardaki STAT reseptörleri 
(STAT3 ve STAT6) sitokin
indüksiyonu ile düzensizleşir. 

• Bu sinyal molekülünün SSc
makrofajlarının profibrotik fenotipe
dönüşmesinden de sorumlu olabileceği 
gösterilmiştir.

Nguyen JK et al. The IL-4/IL-13 axis in skin fibrosis and scarring: 
mechanistic concepts and therapeutic targets. Arch Dermatol Res. 2020.



• Sistemik sklerozda B lenfosit 
homeostazında değişiklik; 
poliklonal hiperakativasyon, 
duyarlı B lenfositlerde artış, 
otoantikorlar ve TGF-β üretimi ile 
de patogenik sürece katkı sağlar.

Bosello S,et al. B cells in systemic sclerosis: a possible target for therapy. 
Autoimmun Rev. 2011



Gelişen otoantikorlara bakıldığında;

• Anti-topoizomeraz 1 (anti-Scl70), anti-U3 
RNP, anti-RNA polimeraz III diffüz SSc

• Anti-sentromer, anti-Th/To sınırlı SSc,

• Anti-U1 RNP, anti-Pm/Sc, anti-Ku Overlap
sendromları ile daha çok ilişkili olduğu 
görülmektedir.

Torok K, Stevens AM. Juvenile Systemic Sclerosis. In:Petty, 
Laxer editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. 2021. 



Furue, et al.(Pathogenesis of systemic sclerosis—current concept
and emerging treatments. Immunologic Research, 2017

Vasküler Hasar:
• Mikrovasküler tutulum, SSc’un erken dönemlerinde 

görülür ve başlangıç lezyonu olabilir. 
• Dijital arterlerde intimal proliferasyon belirgindir. 

Kapiller dilatasyon, destrüksiyon da yaygın görülür. 
• Tırnak yatağı kapilleri, hastalığın seyrinde erken 

dönemde bozulur.



• Vasküler hasarın sebebi bilinmemektedir. 

• Vaskülopati, endotelyal hücre aktivasyonu 
sonucu üretilen sitokinler ve adezyon 
molekülleriyle (ör.interselüler hücre adezyon 
molekülü-1((ICAM-1), vasküler hücre
adezyon molekülü-1 (VCAM-1)) inflamatuar
hücrelerin adezyonuna ve migrasyonuna neden 
olmaktadır.



• Tekrarlayan vazospazmlar ve ilerleyen 
evrelerde ortaya çıkan fibrointimal
proliferasyon dokularda hipoksiye neden 
olarak doku hasarına yol açmaktadır. 

• Raynaud fenomeni yanında telanjiektazi, 
dijital ülser, pulmoner hipertansiyon ve 
renal kriz SSc’da vaskülopati varlığının 
klinik yansımalarıdır.

Torok K, et al.,Juvenile Systemic Sclerosis. In:Petty, Laxer editors. 
Textbook of pediatric rheumatology. 8th ed: Elsevier. 2021



Fibrozis: 
• Artmış fibroblast aktivitesi ve 

bunun sonucunda hücre dışı 
ortamda aşırı biriken matriks
proteinleri görülür.

fibronectin (FN), and extra domain A fibronectin (EDA–FN), hyaluronan (HA)

Tai Y, et al. Myofibroblasts: Function, Formation, and Scope of Molecular Therapies for
Skin Fibrosis. Biomolecules. 2021



• Cilt biyopsilerinde, başta tip 1 ve 3 
kollajen olmak üzere pek çok matriks
proteininin ve miyofibroblastların artmış 
olduğu gösterilmiştir. 
• Doku miyofibroblast yoğunluğunun 

Rodnan deri skoru ile korele olduğu 
saptanmıştır.



• Fibroblastların aktivasyonundan 
hipoksi, endotelyal hücreler
(endotelin-1 üretimi ile) ve 
inflamatuar hücreler (doğrudan 
ve sitokinler (IL-4)), TGF-β gibi 
büyüme faktörlerin üretimi ile 
dolaylı olarak) sorumlu olabilir.

Sakkas LI etal. Mechanisms of Disease: the role of immune cells in the
pathogenesis of systemic sclerosis. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006;



• Ekstraselüler matriks degradasyonu
matriks metalloproteinaz (MMP)’lar ile 
sağlanmaktayken, doku MMP 
inhibitörleri ( TIMP) bu dengeyi 
fibrogenez lehine çevirir. 

• SSc’da MMP-1, 3 ve 13 düzeylerinin ve 
aktivitelerinin azaldığı, TIMP-1, 2 ve 3 
üretiminin ise arttığı saptanmıştır.

Niwa, H. Et al.,Decrease in matrix metalloproteinase-3 activity in 
systemic scleroset is fibroblasts causes α2-antiplasmin and
extracellular matrix deposition, and contributes to fibrosis
development. Molecular Medicine Reports,2020



• Bcl-2 ailesi transkripsiyon faktörleri, 
apoptozun önemli inhibitör 
düzenleyicileridir. 

• Artmış bcl-2 ekspresyonu ile dermal
fibroblastların apoptoza dirençli 
oldukları düşünülmektedir. 

Edison N,Degradation of Bcl-2 by XIAP and ARTS 
Promotes Apoptosis 2017

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124717313426


• Deride genişleyen dermis deri altı 
yağ tabakası, kan damarları, ekrin
bezleri ve kıl folikülleri gibi 
dermal yapıların yerini alır. 

C, Nezaket Dr. Richard Sontheimer, Dermatoloji Departmanı, 
University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, Tex.



Sonuç olarak; 

• Patogenik sürecin otoimmün yanıt, 
vasküler hasar ve fibrozis tiradından 
oluştuğu düşünülmektedir 

• Ancak bu sürecin basamaklarının net 
olarak açıklığa kavuşturulması için 
daha çok çalışma gereklidir.

Fuschiotti P. Current perspectives on the immunopathogenesis of systemic
sclerosis. Immunotargets Ther. 2016




