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OLGU 
• E.Y. 

• 4 yaş, kız 

• Şikayet: Ayak ve bacaklarda mor lekeler 

• Hikaye: Başvurusundan yaklaşık bir yıl önce ayaklar, uyluk arka 

tarafları, bacaklarda çizgi şeklinde ve sırtta 2 cm genişliğinde, 

7-8 cm boyutunda, kaşıntısız, üzerine basmakla geçmeyen 

mor lekeler ortaya çıkmış. 

•  Bir, iki ay içerisinde döküntülerin olduğu bölgelerde sertlik ve 

beyazlaşma gelişmiş.  
 



OLGU 

• Hikaye: Takipte başka bölgelerde yeni lezyonların gelişmesi 

üzerine başvurduğu dış merkezde cilt biyopsisi yapılmış. Cilt 

biyopsisi liken striatus ile uyumlu bulunmuş. Tedavi 

önerilmemiş.  

• Cilt lezyonlarının genişlemesi, sertleşmesi, farklı bölgelerde 

yenilerinin çıkması ve akut fazlarının yüksek saptanması 

üzerine cilt biyopsisi yapılarak kliniğimize yönlendirilmiş.  



OLGU 

• Özgeçmiş: 

–  Prenatal: takipli, normal 

–  Natal: C/S ile 2500 g 

–  Postnatal: aşılar (+) 

                        gelişim basamakları normal 

                        önemli hastalık, ameliyat yok 
                           



OLGU 
• Soygeçmiş:  

 Anne 37 yaş, SS 

 Baba 48 yaş, SS 

  Akrabalık yok 

 

 

 

• Ailede böbrek hastalığı, romatizmal hastalık, bağ doku hastalığı yok 

 

• Kardeşler:  

 23 y, kız, ss 

21 y, erkek, ss 

 18 y, erkek, ss 

 16 y, erkek, ss 

 15 y, kız, ss 

 11 y, kız, ss 

 8 y, erkek, ss 



OLGU 

• Fizik Muayene: 

      VA: 15.5 kg (50 p), Boy: 101 cm (50 p), TA: 90/60 mmHg 

      Yüz sağ taraf, sağ kulak, boyun sağ tarafında beyaz-soluk renkte, 

yer yer morumsu parlak lezyonlar 

      Yüz sağ tarafında fasiyal asimetri +, dil sağ tarafı sola göre küçük 

      Her iki bacak ve uylukta, sırtta, sağ el bileğinde, sağ ayak sırtında 

sert,  sklerotik cilt lezyonları 

      Diğer sistem muayene doğal 







OLGU 
• Labaratuvar:  

      Hb: 11,4       BK: 12400         PLT: 391000 

      Biyokimya: Normal        CK: Normal 

      CRP: 0,9 

      Sedimentasyon: 42 mm/sa 

      RF: 35 IU/ml 

      ANA: 1/100 homojen özellikte (+) 

      p- ANCA: (-)    c-ANCA: (-)       C3: 1,27 (N)    C4: 0,19 (N) 

      IgG, IgM,IgA: Normal 
 



OLGU 

• (+) Bulgular 

– beyaz-soluk renkte, yer yer morumsu parlak lezyonlar, sert-

sklerotik cilt lezyonları, fasiyal asimetri 

 

– Sedimentasyon: 42 mm/sa 

–  RF: 35 IU/ml 

–  ANA: 1/100 homojen özellikte (+) 

 



OLGU 
• (+) Bulgular eşliğinde ileri tetkik: 

– Anti histon antikorlar → 2+ 

– Anti dsDNA antikor → (-) 

– Anti U1RNP antikor → (-) 

– Anti-Scl 70 → (-) 

– Antisentromer antikor → (-) 

– Anti kardiyolipin antikor IgM ve IgG →  (-) 

– Antifibrillin-1 antikor → (-) 

– Serum Aldolaz : 7,8 (N) 

– Lyme IgM: (-) 

 

 



OLGU 

• Cilt biyopsisi: Normal epidermis altında, dermiste 

kollajen liflerinde homojenizasyon ve az sayıda ekrin 

asiner yapıların çevresinde belirgin kollajen lifler ile 

sarılmış olması ve eşlik eden mononükleer iltihabi 

hücreler sebebi ile histopatolojik bulgular Morfea ile 

uyumlu  



Skleroderma 

 Karkteristik bulgu: Sert deri 

 Fibrozis, vasküler değişiklikler, otoantikorlar 

 Multisistemik, kronik, otoimmun hastalık 

 Juvenil skleroderma;  

– 16 yaşından önce başlayan 

– Çok sayıda sistemi tutabilen 

– Otoimmün  

– Romatizmal hastalık 



Skleroderma 

• Sistemik Skleroderma 

– Yaygın Sistemik Sklerozis 

– Sınırlı Sistemik Sklerozis 

 



Skleroderma 

• Sistemik Skleroderma 

– Yaygın Cilt Tutulumlu 

– Sınırlı Cilt Tutulumlu 

• Lokalize Skleoderma 

– Lineer Skleroderma 

– Circumscribed (Plak) 

Morfea 

– Yaygın Morfea 

– Pansklerotik Morfea 

– Karma alt tipler 

 



Juvenil Sistemik Skleroderma 
• Cilt tutulumu ve damar, iç organ tutulumu (deri simetrik tutulum, 

sinoviyum, dijital arterler, özefagus, bağırsaklar, kalp, akciğer ve böbrekte 

fibröz değişiklikler) 

• Yaygın (Diffüz) sistemik skleroderma 

• Sınırlı (Limited) sistemik skleroderma 

– Sınırlı deri tutulumu olan sistemik skleroderma → CREST Sendromu 

(Kalsinozis, Raynoud fenomeni, Özefageal disfonksiyon, Sklerodaktili, 

Telenjiektazi) 

• Çocukluk yaş grubunda lokalize skleroderma tipleri daha sık 

• Sistemik skleroderma nadir 



Juvenil Lokalize Skleroderma 

• Deri tutulumu (her zaman) 

• İç organ tutulumu (nadir) 

• Nadir bir hastalık 

• Juvenil sistemik sklerodermaya göre 10 kat fazla 



Juvenil Lokalize Skleroderma 
Epidemiyoloji 

• 3,4 olgu/100000 

• Kız/Erkek: 2,4/1 

• Lineer skleroderma çocukluk çağı en sık tip 

• Lokalize skleroderma ortalama başlangıç yaş: 7,3 yaş*  
 

*Zulian F, et al. Scleroderma in children: an update. Curr Opin Rheumatol 2013;25:643-50 
 



Juvenil Lokalize Skleroderma 
Etyoloji ve Patogenez 

• Fibroblast aktivasyonu (Regülasyonda anormallik) 

• Kollajen yapımı (Kollajen kalınlaşması ve hyalinizasyon) 

• İmmünolojik anormallikler: fibrozis alanlarında dermis dendritik 

hücrelerde CD34 yokluğu ve artmış FXIIIa1 hücreleri (dermal 

dendrositler)* 

• Perinöral inflamasyon* 

*Zulian F, et al. Scleroderma in children: an update. Curr Opin Rheumatol 2013;25:643-50 
 



Juvenil Lokalize Skleroderma 
Etyoloji ve Patogenez 

• Çevresel faktörler (bleomisin, ergot, bromokriptin, karbidopa, 

pentazosin, Vit K1) 

• Enfeksiyon (Borrelia Burgdorferii) 

• Travma (lezyonların başlaması, özellikle eozinofilik fasiitis) 

• Otoimmünite → Anormal serum antikorları varlığı, diğer 

otoimmun durumlar ile ilişki; tip1 DM, çölyak hastalığı, Sjögren 

sendromu* 

*Zulian F, et al. Scleroderma in children: an update. Curr Opin Rheumatol 2013;25:643-50 
 



Lokalize skleroderma 
Sınırlı (Plak) Morfea 

• Merkezi balmumu veya fildişi renginde 

alan, çevresinde açık mor renkte halo 

içeren, oval/yuvarlak endurasyon alanları 

 

• Eritemli enflamasyon → sklerotik endurasyon ve sertleşmiş bir alan 

→ hipo/hiperpigmentasyon gösteren yumuşak, dermal atrofili lezyon 

• Lezyonlar en sık gövdede, daha az ekstremitelerde (yüzde yok) 

• Yüzeyel, dermis - epidermis; Derin, dermis – subkutanöz doku 



Lokalize skleroderma 
Sınırlı (Plak) Morfea 

• Guttat Morfea: omuzlar ve göğüste, çok sayıda, 2-10 mm 

minimal skleroz ile hipopigmente ve pigmente papüller 

 

 

• Keloid Morfea: nodüler morfea, özellikle travma ile ilişkili 

endure plaklar 



Lokalize Skleroderma 
Yaygın Morfea 

• Her biri üç santimetreden büyük 

• Dört veya daha fazla plak 

• Vücudun yedi anatomik bölgesi (baş-boyun, 

sağ üst ekstremite, sol alt ekstremite, 

gövdenin önü, gövdenin arkası)  

• İki veya daha fazla anatomik bölgede yer 

alarak birbiri ile birleşen plaklar 



Lokalize Skleroderma 
Lineer Skleroderma 

• En sık rastlanılan skleroderma tipi  

• Bir veya daha fazla çizgisel bantlar şeklinde ortaya çıkar 

• Üst ve alt ekstremitelerde  

• Dermis, deri altı dokular, kas ve kemiğe kadar derinleşerek ilerler → 

Deformite 

• Yüzde veya saçlı deride (kılıç darbesi) → “en coup de sabre” 

• Parry Romberg sendromu (progresif hemifasial atrofi) 









Lokalize Skleroderma 
Lineer Skleroderma 

• Gövde ve ekstremite lineer skleroderması 

– Kas doku, periost ve sinovium atrofisi, kemik deformitesi  

– Ekstremite ve etkilenen vücut bölgeleri büyümeden 

etkilenir, cerrahi müdahele gerektirebilir 

– Valgus- varusdeformitesi 

– Eklem kontraktürleri, fizik tedavi gerektirir 



Lokalize Skleroderma 
Lineer Skleroderma 

• Yüzün lineer skleroderması 

– En coup de sabre 

– Perry Romberg sendrom 

– Odontostomatolojik anormallikler: maloklüzyon, ön alt 1/3 

yüz aşırı büyümesi, diş anomalileri, kemik ya da 

temporamandibular eklem etkilenmesi* 

*Trainito S, et al. Odontostomatologic involvement in juvenil localized skleroderma of the 
face. J Pediatr Child Health 2012; 48: 572 



Lokalize Skleroderma 
Pansklerotik Morfea 

• En nadir  

• Çok fazla sekel  

• Gövde, ekstremite, yüz ve saçlı deride 

• Tüm katmanların yaygın tutulumu  

• Parmaklar hastalıktan korunur 

• Organ tutulumu yok: sistemik sklerodermadan farklı 



Juvenil Skleroderma 
Karma Morfea 

• Birden çok alt tipin bir arada görüldüğü grup 

• En sık lineer tip ve sınırlı tip birlikteliği  



Lokalize Skleroderma 
İlişkili Durumlar 

• Lichen sclerozus et atrophicus 

– yüzeyel katman; parlak, beyaz plak; el ve ayak bilekleri, 
anogenital bölge 

• Atrophoderma of Pasini and Pierini 

– gövde; asemptomatik atrofik hiperpigmente yama tarzında 
lezyonlar 

• Büllöz Morfea  

– lokal travma/sklerodermaya bağlı lenfatik obstrüksiyon sonucu 

• Eozinofilik Fasiit  

– kas fasya tutulumu; yerel doku sertlikleri 

– Eozinofili ve hipergamaglobulinemi 
 



Lokalize Skleroderma 
Laboratuvar Bulguları 

• Spesifik tetkik yok 

• Tanı → klinik özellikler 

• Deri ve deri altı doku biyopsisi 

• Rutin labaratuvar testleri  

– TKS 

– Biyokimya 

– TİT 

– ESR (aktif inflamasyonda yükselebilir; eozinofilik fasiitiste yüksek 

eozinofili ve hipergamaglobulinemi ayırıcı, aktif hastalık göstegesi) 



Lokalize Skleroderma 
Laboratuvar Bulguları 

• Romatoid faktör → %25-40 

• ANA → %23-%73  

• Anti histon antikorlar → %47 

• Denature DNA antikor → %56 

• Anti U1RNP antikor → %3 

• Anti-topoizomeraz I antikor        

(anti-Scl 70) → %2-3 

•Antisentromer antikor → %1,7 

•Anti-DNA topoizomeraz II-α; 

lokalize skleroderma %76 

yaygın skleroderma %85 

•Anti kardiyolipin antikor → %12,6 

•Lupus antikoagülan → %24 (adult) 

•Antifibrillin-1 antikor → %28 

 



Lokalize Skleroderma 
Laboratuvar Bulguları 

• CK normal, serum aldolaz ↑↑  

 (eozinofilik fasiitis; hastalık aktivitesi ile korele) 

 

• Serumda çözünebilen IL-2 reseptör konsantrasyonları 

→ lokalize sklerodermada yüksek  

 (inaktif hastalıktan aktif hastalığa geçişte yükselir) 



Lokalize Skleroderma 
Ayırıcı Tanı 

• Liken sklerozus atrofikus 

• Lupus pannikülit 

• Lipodistrofi 

• Fenilketonürinin morfea benzeri lezyonları 

• Graft-versus-host hastalığı 

• Borrelia enfeksiyonu 

• Eozinofilik fasiitis 

  



Lokalize Skleroderma 
Ekstrakutanöz Tutulum 

• Artrit - %19 (RF+, bazen ESR yüksekliği) 

• Nörolojik bulgu - %4 (nöbet, baş ağrısı,davranış değişiklikleri, öğrenme 
güçlüğü, MRI; kalsifikasyon, beyaz cevher tutulumu, vasküler 
malformasyonlar, SSS vaskülit değişiklikleri) 

• Oküler tutulum - %3 

• Diğer otoimmun durumlar - %3 

• Damarsal bulgular (vaskülit döküntü, derin ven trombozu)-%2 

• GIS semptomlar; özellikle GÖR - %2 

• Respiratuvar sistem; restriktif AC hastalığı - %1* 

 
*Zulian F, et al. Localized scleroderma in childhood is not just a skin disease. Arthritis 
and Rheumatism 2005;52(9):2873-81 

 



OLGU 

• Göz konsültasyonu: normal 

• Nöroloji konsültasyonu 

• Kranial MRI → normal 

• Solunum fonksiyon testi: normal 

• Özofagogastroduodenoskopi: normal  

• Diş konsültasyonu:  dişlerde ayrılma, maloklüzyon 



Lokalize Skleroderma 
Tedavi 

• Topikal tedavi; 

– Nemlendirici 

– Topikal glukokortikoid 

– Kalsipotriol 

– Topikal imiquimod 

• Fototerapi 

• Metotreksat 

• Kortikosteroid 

• Fizik tedavi 

• Cerrahi 



Li SC, et al. Development of consensus treatment plans for juvenile localized scleroderma: a roadmap 
toward comparative effectiveness studies in juvenile localized scleroderma. Arthritis Care and Research 
2012;64(8):1174-88 
 



Li SC, et al. Development of consensus treatment plans for juvenile localized scleroderma: a roadmap 
toward comparative effectiveness studies in juvenile localized scleroderma. Arthritis Care and Research 
2012;64(8):1174-88 
 



Zulian F, et al. Scleroderma in children: an update. Curr Opin Rheumatol 2013;25:643-50 
 



Lokalize Skleroderma 
Tedavi 

Metotreksat tedavi 12 ay kullanıldığında relaps 

                                   %12,5* 

 

Metotreksat tedavi 12 aydan daha uzun 

                         bildirilen relaps yok* 

*Zulian F, et al. A long –term follow_up study of methotrexatein juvenile localized scleroderma. J 
Am Acad Dermatol 2012;67:1151-56 



Lokalize Skleroderma 
Tedavi 

Metotreksat (oral/sc 10-15 mg/m²/hafta) 

 

Oral prednizon (0,5-1 mg/kg/gün) ya da  

iv metilprednizolon (20-30 mg/kg/gün) 

 

 2-4 ay tedaviye yanıt yoksa MMF 



OLGU 

• Tedavi:  

– Metilprednizolon 30 mg/kg/gün iv 3 gün pulse 

– Metotreksat 15 mg/m²/hafta, sc 

– Folbiol 1x5 mg  

– Kolşisin 1x0,5 mg 

  



Lokalize Skleroderma 
Hastalık İzlemi 

• Lokalize skleroderma cilt değerlendirmesi 

– Modified Localized Scleroderma Skin Severity Index (mLoSSI) 

– Localized Scleroderma Damage Index (LoSDI) 

• Bilgisayarlı cilt skar metodu 

• İnfrared termografi 

• Lazer doppler flowmetri 

• Yüksek frekanslı USG 

• MRI 



Hawley DP, et al. United Kingdom survey of current management of juvenile localized scleroderma. 
Rheumatology 2014;53:1849-54 



Lokalize Skleroderma 
Hastalık İzlemi 

• Modified Localized Scleroderma Skin Severity Index (mLoSSI) 
• Eritem  

– 0: eritem yok 
– 1: pembe renkli 
– 2: kırmızı 
– 3: morumsu 

• Cilt kalınlığı 
– 0:normal/ hareket rahat 
– 1: az miktar/hareket+ 
– 2: orta/hareket bozulmuş 
– 3: belirgin kalın/hareket yok 

• Yeni lezyon oluşumu/lezyon yaygınlığı : skor 3 



OLGU 
İZLEM 

• Eritem  

– 0: eritem yok 

– 1: pembe renkli 

– 2: kırmızı 

– 3: morumsu 

• Cilt kalınlığı 

– 0:normal/ hareket rahat 

– 1: az miktar/hareket+ 

– 2: orta/hareket bozulmuş 

– 3: belirgin kalın/hareket yok 

• Yeni lezyon oluşumu/lezyon 
yaygınlığı : skor 3 

• SKOR: 9 
 

• Eritem  

– 0: eritem yok 

– 1: pembe renkli 

– 2: kırmızı 

– 3: morumsu 

• Cilt kalınlığı 

– 0:normal/ hareket rahat 

– 1: az miktar/hareket+ 

– 2: orta/hareket bozulmuş 

– 3: belirgin kalın/hareket yok 

• Yeni lezyon oluşumu/lezyon 
yaygınlığı : skor 3 

• SKOR: 2 
 



Lokalize Skleroderma 
Hastalık İzlemi 

• Localized Scleroderma Damage Index (LoSDI) 
• Dermal atrofi 

– 0: normal 
– 1:az miktarda 
– 2:orta derece atrofi 
– 3:ciddi cilt atrofisi 

• Subkutanöz atrofi 
– 0:normal 
– 1:düzleşme, 1/3 yağ doku kaybı 
– 2:yüzeyde kıvrılma, 1/3-2/3 yağ doku kaybı 
– 3: ciddi yağ doku kaybı 

• Dispigmentasyon (hiper/hipo) 
– 0:normal 
– 1: az miktar 
– 2: orta 
– 3: ciddi 

 



OLGU 
İZLEM 

• Dermal atrofi 
– 0: normal 
– 1:az miktarda 
– 2:orta derece atrofi 
– 3:ciddi cilt atrofisi 

• Subkutanöz atrofi 
– 0:normal 
– 1:düzleşme, 1/3 yağ doku (-) 
– 2:yüzeyde kıvrılma, 1/3-2/3(-) 
– 3: ciddi yağ doku kaybı 

• Dispigmentasyon (hiper/hipo) 
– 0:normal 
– 1: az miktar 
– 2: orta 
– 3: ciddi     SKOR: 6 

 

• Dermal atrofi 
– 0: normal 
– 1:az miktarda 
– 2:orta derece atrofi 
– 3:ciddi cilt atrofisi 

• Subkutanöz atrofi 
– 0:normal 
– 1:düzleşme, 1/3 yağ doku (-) 
– 2:yüzeyde kıvrılma, 1/3-2/3(-) 
– 3: ciddi yağ doku kaybı 

• Dispigmentasyon (hiper/hipo) 
– 0:normal 
– 1: az miktar 
– 2: orta 
– 3: ciddi     SKOR: 3 

 



Kelsey CE, et al. The localized scleroderma cutaneous assesment tool: responsiveness to change in a 
pediatric clinical population. J Am Acad Dermatol 2013;69(2):214-20 



Li SC, et al. Ultrasonography is a senstive tool for monitoring localized scleroderma. Rheumatology 
2007;46:1316-19 
 

USG 

•cilt altı kalınlığı 

•Yağ doku kalınlığı 

•Kas dokusu kalınlığı 



OLGU 
USG İZLEM 

sağ yanak cilt

sağ yanak yağ

sağ yanak kas

sol yanak cilt

sol yanak yağ

sol yanak kas



Li SC, et al. İnitial evaluation of an ultrasound measure for assessing the activity of skin lesions in 
juvenile localized scleroderma. Arthritis Care and Research 2011;63(5):735-42 
 



Zulian F, et al. Scleroderma in children: an update. Curr Opin Rheumatol 2013;25:643-50 
 



OLGU 
TAKİP 

• Metotreksat ve oral prednizolon 

• Fizik Tedavi 

• Modified Localized Scleroderma Skin Severity Index 

(mLoSSI) 

• Localized Scleroderma Damage Index (LoSDI) 

• Kayıt ve Fotoğraf  

• Her kontrolde yüzeyel USG 

 



OLGU 
SON KONTROL 

• Labaratuvar:  

       Hb: 11,8       BK: 9900       PLT: 322000 

       Biyokimya: Normal 

       CRP: 2,9 

       Sedimentasyon: 27 mm/sa 

       ANA: 1/320 homojen özellikte (+) 

 



OLGU 
 SON KONTROL 

• Yüzeyel USG:  

• Sağ yanak; cilt kalınlığı: 1.0 mm, yağ dokusu kalınlığı: 5.7 

mm, kas dokusu kalınlığı: 5.2mm  

• Sol yanak; cilt kalınlığı: 1.5 mm, yağ dokusu kalınlığı: 5.2 

mm, kas dokusu kalınlığı: 12.5 mm 





TEŞEKKÜR EDERİM 


