Pochopení sklerodermie

Tohle je četba před spaním pro několik následujících večerů.
Vypadá to, že toho je hodně. Když vám je ale tak jako mně,
pak čím víc toho budete vědět, tím budete klidnější.
Znalosti vám hodně pomůžou s uvolněním.
A kromě znalostí ještě opravdu dobrý doktor.
Mandy
morethanscleroderma.com

Pochopení sklerodermie

S

ystémovou sklerodermii (dále jen sklerodermie) není snadné
pochopit. Stojí to ale za to. Čím více toho budete vědět, tím lépe
se dokážete zapojit do sledování onemocnění a léčby.

Materiál shrnuje vědecké poznatky, nejnovější informace a zkušenosti
pacientů se sklerodermií.
Další informace a užitečné zdroje jsou k dispozici také na webových
stránkách morethanscleroderma.com.
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Co je to
sklerodermie?

Co je to sklerodermie a proč má dva názvy?

S

klerodermie patří do skupiny onemocnění pojivové
tkáně.1,2 Pojivová tkáň se nachází téměř všude v těle.
Drží jednotlivé části organismu pohromadě. Poskytuje
oporu orgánům, spojuje a odděluje jednotlivé orgány.
Sklerodermie postihuje pojivové tkáně, příznaky se
proto mohou vyskytnout v libovolném tělesném orgánu
včetně kůže, svalů, cév a vnitřních orgánů.2

Při sklerodermii obvykle dochází k tuhnutí či tvrdnutí kůže.¹
Pojem sklerodermie
vychází z řeckých slov "scleros" (tvrdý) a "derma" (kůže).

Pochopení vzájemného vztahu obou pojmů pomůže
je správně používat.
Sklerodermii můžeme rozdělit na dvě formy –
tzv. lokalizovanou sklerodermii (jiným názvem „morfea“)
a systémovou sklerodermii.
Systémová sklerodermie se dělí na další čtyři formy: limitovanou
sklerodermii, difúzní sklerodermii, systémovou sklerodermii sine
scleroderma a překryvný syndrom.3 Jednotlivé formy slouží
k přesnějšímu popisu příznaků a potíží, které se mohou při
onemocnění vyskytnout, a sestavení vhodného léčebného plánu.

Lékaři používají několik odborných termínů k popisu této skupiny
onemocnění přičemž každý z nich má mírně odlišný význam:
• Sklerodermie: pojem používaný konkrétně k označení
tvrdnutí (skleróza) kůže (derma). Pojem sklerodermie
se ale často používá pro různé formy sklerózy,
které se projevují nejen kožními změnami, ale i změnami
v jiných tkáních a orgánech (tzn. systémově).
• Systémové: onemocnění je systémové, jestliže postihuje
celou řadu různých tkání a orgánů.
• Skleróza: je tvrdnutí tkání v těle.
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Formy sklerodermie 1,3

Sklerodermie
Dělí se do dvou forem
podle postiženého orgánu.

Morfea

Systémová sklerodermie

Obvykle se omezuje na kůži.

Postihuje několik orgánů
(často kůži) a dělí se
do dalších čtyř forem.

Formy systémové sklerodermie

Kožně limitovaná

Kožně difuzní

Postihuje kůži v omezené míře
(ruce, předloktí, obličej a chodidla)
a zároveň další orgány

Projevuje se kožními příznaky
kdekoliv na těle a zároveň
postižením dalších orgánů.

Systémová sklerodermie
sine scleroderma
Nepostihuje kůži, ale způsobuje
změny dalších orgánů.

4

Překryvný syndrom
Současně se vyskytuje jedna ze tří
forem systémové sklerodermie a jiného
autoimunitního onemocnění
(např. revmatoidní artritidy).

Pojmy sklerodermie a systémová skleróza se často
používají k označení formy sklerodermie, při které
je postiženo několik orgánů. Taková forma se ale správně
odborně označuje jako systémová sklerodermie.1
Pro zjednodušení se pojem sklerodermie bude dále
v textu používat k označení všech forem onemocnění.

Sklerodermie je vzácné onemocnění.1,3
V Evropské unii a Spojených státech amerických
se za vzácné označuje onemocnění postihující
méně než 1 osobu ze 2 000.4,5

K čemu
dochází?

K čemu při sklerodermii dochází?
Co je to pojivová tkáň 2,6-9
Pojivová tkáň se nachází téměř všude v těle. Drží jednotlivé části organismu pohromadě.
Poskytuje oporu orgánům, spojuje a odděluje jednotlivé orgány.

Pojivová tkáň připomíná bublaninu, ve které jsou jako kousky
ovoce usazeny jednotlivé buňky tkáně. Buňky podepírá síť
vláken, která je zároveň drží na místě.

Kolagen je jedním
z druhů vláken v síti.
Fibroblasty jsou jedním z druhů buněk v síti.
Opravují poškozené tkáně a vytvářejí jizvy
během hojení.
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Organismus při poškození (např. při úrazu)
spouští proces hojení k opravě poškozené tkáně.2,6-9

Při úrazu spustí imunitní
systém organismu přirozený
obranný pochod. Poškozená
oblast se zanítí.
Imunitní systém vyšle signál
ﬁbroblastům, aby poškozenou
tkáň opravily.

Signál
Fibroblast

Fibroblasty začnou tvořit
kolagen a další látky potřebné
k opravě pojivové tkáně.
Výsledkem je jizva.
Jizva poškozenou tkáň zacelí.
Okolní tkáň se postupně zahojí
a jizva změkne. Při ﬁbróze dochází
k nedostatečnému změknutí jizvy.

Imunitní systém má vlastní paměť
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VÍTE,
ŽE...

Imunitní systém chrání organismus vůči bakteriím,
virům a poškození tkání. Organismus reaguje na ohrožení
zánětem. Zánět je normální obrannou odpovědí organismu.
Při zánětu dochází k obklopení, zadržení a likvidaci původců
ohrožení (infekce, třísky, trnu apod.).
Po zlikvidování původce začne imunitní systém vytvářet
tzv. protilátky. Protilátky dokáží rozeznat konkrétní bakterie,
viry a jiné původce ohrožení organismu. Protilátky konkrétní
původce vystopují a nahlásí je imunitnímu systému.
Ten se pak s původci rychleji vypořádá.
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Systémová sklerodermie je onemocnění, při kterém dochází ke zintenzivnění
přirozených obranných pochodů a nadměrné tvorbě kolagenu.2,6-9

Signál
Fibroblast

Imunitní systém chybně hlásí
ﬁbroblastům, aby vytvářely
nadměrné množství kolagenu.
Snaží se přitom ochránit organismus
před vlastními buňkami místo před
původci vnějšího ohrožení.
Fibroblasty vytvoří nadměrné
množství kolagenu.
Nepotřebný kolagen se hromadí.
Tkáň přitom bytní a tuhne,
až vypadá jako jizva.
Zjizvení může situaci dál zhoršovat.
Zjizvená (tzv. ﬁbrózní) tkáň sama
o sobě představuje ohrožení.
To vyvolá zánět, tvorbu kolagenu
a další a další zjizvení.
Fibrózní tkáň je tuhá a nefunguje
tak, jak má. Fibróza a zánět kůže
a dalších orgánů ovlivňují fungování
postiženého orgánu a navenek
se projevují jako systémová skleróza.

Systémová skleróza je
autoimunitní onemocnění
Auto znamená vlastní,
imunitní znamená obranné.

VÍTE,
ŽE...
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Proč se u mne sklerodermie vyskytla?

Ž

ádná jednoduchá odpověď neexistuje. Nikdo neví,
proč přesně někdo onemocní sklerodermií a jiný ne.6
Proč já?

Sklerodermie není nakažlivá jako třeba plané neštovice nebo chřipka.
Sklerodermií se proto nemůžete od nikoho nakazit.
Určitý podíl na vzniku sklerodermie může mít genetika.1,2,6,10 Pokud se
sklerodermie vyskytla u někoho z vaší nejbližší rodiny, máte ve srovnání
s jinými osobami nepatrně vyšší riziko, že se vyskytne i u vás.2 Sklerodermii
ale přitom nemůžete přímo předat vlastním dětem ani přímo zdědit od rodičů.2
Spíše se zdá, že někdo má genetický sklon ke sklerodermii, kterou pak může
něco spustit. Většina spouštěčů není dosud známa, i když v některých
případech existuje určitá představa.12
Některé situace, které jsou pro organismus velkou zátěží
(úraz, styk s jedovatými chemickými látkami nebo psychické napětí),
mohou vyvolat odpověď imunitního systému a změnit fungování genů.
U některých lidí pak může dojít ke spuštění sklerodermie.6,7,11,12

Když jsem se dozvěděla, že mám
sklerodermii, měla jsem dvě možnosti –
buď se cítit do smrti mizerně, anebo se
k věci postavit kladně. Rozhodla jsem se
pro kladný přístup. Není to procházka
růžovým sadem, ale jsem šťastná.
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Jaké příznaky se mohou objevit?

O

příznacích sklerodermie
rozhoduje několik věcí:

• které orgány jsou postižené,

Při takovém počtu nejrůznějších příznaků
bývá těžké zjistit, které příznaky jsou důležité.
Únava
Postižení
kůže

• jaká je tíže příznaků,

Je proto naprosto nezbytné, abyste lékaři
hlásil(a) všechny příznaky včetně těch,
které považujete za bezvýznamné.

U většiny pacientů se zpočátku
objeví jen jeden příznak nebo
dva. Pořadí výskytu příznaků se
ale může libovolně lišit. Příznaky
mohou být mírné i těžké
a postupně se mohou měnit.2,13,14
Seznam příznaků může vypadat
děsivě, ne všechny se ale musí
vyskytnout. Různé osoby mají
různé kombinace příznaků,
a tím i odlišnou zkušenost
a odlišné potíže.6,15
Pro lékaře je tak těžké stanovit
diagnózu sklerodermie hned
v počátku onemocnění.

Postižení
plic

Jaké příznaky
se mohou
objevit?

• jak se příznaky postupně mění.

Postižení
srdce

Postižení
ledvin

Kožní změny
na prstech
rukou

Trávicí
potíže

Postižení
kloubů
a svalů

Bolest
v chodidlech
a potíže s chůzí

Musel jsem se kvůli nemoci vzdát mnoha
aktivit. Vrátil jsem se ale k některým
koníčkům, třeba víc poslouchám staré
gramofonové desky.

Psychické a emoční příznaky
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Postižení kůže

U

rčité postižení kůže se objeví téměř u všech
(přes 90 %) pacientů se sklerodermií.3,6

K příznakům mohou patřit tyto:
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Zbytnění kůže,
hlavně na kloubech
prstů rukou.3,17

Napjatá nebo lesklá kůže
v obličeji, na rukou
a nohou. Napjatá kůže
kolem kloubů brání kloubu
v pohybu. Jedná se o tzv.
kontraktury. Objevuje se
i svědivá kůže.3

Malé červené skvrnky
(teleangiektázie),
přibližně u 75 % pacientů
se sklerodermií.6
Skvrnky jsou důsledkem
rozšíření krevních cév
a objevují se obvykle
na rukou a obličeji.

Tvrdá ložiska (kalcinóza),
přibližně u 25 % pacientů
se sklerodermií.6 Ložiska
tvoří soli vápníku, které
se ukládají pod kůží.
K ukládání obvykle
dochází v pozdějších
stadiích onemocnění při
otlaku a v okolí kloubů.

Každých pár měsíců jsem šla na
kontrolu k revmatologovi.
Pořád mi prohlížel ruce a štípal
mě do kůže. Nakonec mi řekl,
že to vypadá na sklerodermii.
Mandy

Postižení končetin

Potíže s rukama
Celou řadu potíží s rukama vyvolává postižení kůže.
Výjimku tvoří Raynaudův fenomén, při kterém jsou postiženy drobné
krevní cévy na rukou. Raynaudův fenomén se vyskytuje přibližně
u 90 % pacientů se sklerodermií.6,20 Patří k nejčastějším časným
příznakům sklerodermie.18

ź

K příznakům mohou patřit následující:
Raynaudův fenomén, při kterém
špičky prstů mění barvu (obvykle
z bílé na modroﬁalovou a pak na
červenou), ochladnou a v některých
případech bolí nebo znecitliví.20
Na prstech rukou a nohou se mohou
objevovat červené, oteklé plochy
bolestivé na dotek (oznobeniny).21
Ke změnám dochází často v chladu nebo při psychickém napětí.
Příčinou je křečovité sevření drobounkých krevních cév ve špičkách
prstů, které zhoršuje prokrvení postižené oblasti.21 Nezapomeňte
všechny červené, oteklé oblasti kontrolovat, aby se nezanítily
a neudělala se vám rána.
ź

ź

Nateklé ruce a prsty. 19

ź

Napnutí a zbytnění kůže prstů
(sklerodaktylie). Udržet ruce rozevřené
přitom bývá obtížné. Hybnost prstů
a schopnost udržet věci v rukou
se může zhoršovat.18

ź

Vředy a ranky hlavně na špičkách prstů
rukou nebo nohou přibližně u 40 %
6
pacientů. Mohou vznikat při drobném
poranění nebo zdánlivě bez příčiny při
nedostatečném prokrvení tkáně.17
I při nepatrném vřídku nebo rance
na prstech vždy navštivte lékaře,
aby nedošlo k zánětu.

Bolestivé nebo zatuhlé klouby prstů. 15

Potíže s nohama
ź

Raynaudův fenomén postihuje
nejen prsty na rukou,
ale i na nohou.22

ź

Nepříjemný pocit při chůzi
způsobený změnami v přední části
plosky chodidla. Někteří pacienti
pocit popisují jako chůzi po oblázcích.22
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Postižení kloubů a svalů

P

řibližně u 65 % pacientů se sklerodermií
se dříve či později objeví problémy
s klouby nebo svaly.6

Postiženy mohou být velké klouby – kolena,
lokty nebo kyčle, ale také malé klouby –
například klouby prstů rukou a nohou.
Při postižení svalů dochází k poruše hybnosti.
Tuhnutí kůže může vyvolávat bolest kloubů
při pohybu. K bolesti může přispívat i zánět
v kloubu nebo okolí.1,3 U některých pacientů
se sklerodermií se vyskytují i jiná onemocnění,
např. revmatoidní artritida, která jsou
příčinou kloubní bolesti.
Porucha hybnosti svalů může pacienta vést
k nečinnosti, a tím k ochabování svalů
a ztrátě kondice.
K možným příznakům patří následující:3,15,18
ź Napnutá kůže nebo otok kloubů.
ź Bolest nebo citlivost kloubů může být

způsobena zánětem.
ź Při systémové sklerodermii se mohou

vyskytovat i jiná kloubní onemocnění,
např. revmatoidní artritida.3
ź Svalová únava a slabost nebo bolest.
14

Sklerodermii mám zhruba od
čtrnácti let. Do školy jsem chodila
pěšky. Zničehonic mě začaly bolet
kyčle, kolena a kotníky.
Jessica

Postižení plic

P

licní ﬁbróza (zbytnění nebo zjizvení plicní tkáně) se objevuje u většiny pacientů se sklerodermií, těžké příznaky se ale projevují
pouze ve 13 až 16 %.23,24 Příznaky se až u poloviny pacientů se sklerodermií rozvinou do 3 let od diagnózy.13,23,25-27

Případné plicní postižení je důležité co nejdříve zjistit. Lékař pak bude moci určit, zda je zapotřebí léčba
a který způsob léčby pro vás bude nejlepší.
Sklerodermie může vést k rozvoji dvou plicních onemocnění:28
1. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je vzácné onemocnění,
které postihuje 5 až 12 % pacientů se sklerodermií.29
Příčinou je zúžení malých krevních cév v plicích způsobené ﬁbrózou.
Plicnice (velká tepna zásobující plíce krví) se snaží protlačit krev
zúženými cévami, a tím roste krevní tlak v plicnici. Plíce nejsou
dostatečně prokrvené, a tím se snižuje i množství kyslíku, které
se v plicích dostává do krve. Srdce se snaží nedostatečné prokrvení
plic řešit výrazným posílením činnosti pravé srdeční strany.30
K příznakům plicní arteriální hypertenze patří následující:28,30
ź

dušnost

ź

pocit únavy

ź

závrať

ź

bolest na hrudi

ź

otok nohou

2. Plicní ﬁbróza (jiným názvem intersticiální plicní proces, IPP).
Plicní ﬁbróza postihuje do jisté míry většinu pacientů se
sklerodermií. Těžké příznaky se ale vyskytují pouze u 13 až 16 %
z nich.23,24
Plicní sklípky totiž následkem ﬁbrózy a zjizvení ztuhnou
a nejsou nadále schopny pružně měnit objem. Plicní sklípky
jsou malé vzduchové váčky, které odpovídají za přenos kyslíku
ze vzduchu do krve při nádechu a naopak oxidu uhličitého
z krve do vzduchu. Zjizvená a ztuhlá tkáň nedokáže výměnu
vzduchu dostatečně zajišťovat.31

Lékař u vás bude pravidelně kontrolovat možný výskyt příznaků
plicní arteriální hypertenze. V případě plicní arteriální hypertenze
vám pomůže onemocnění řešit a doporučí vám vhodnou léčbu.
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Postižení plic

U některých pacientů s plicní ﬁbrózou dochází jen k mírným dechovým potížím,
kterých si všimnou až při opravdové námaze. U jiných se ale rozvine těžší
dušnost, která je omezuje v každodenních činnostech.15
K možným příznakům patří tyto: 15,28,30
ź

velká únava při normálních činnostech

ź

zadýchání při běžných činnostech, např. chůzi do schodů

ź

potíže s hlubokým nádechem

ź

suchý neodbytný kašel

ź

pocit sevření na hrudi

ź

závrať

ź

bolest na hrudi

Odborní lékaři v celé řadě různých zemí doporučují při sklerodermii provádět
pravidelnou kontrolu plicních funkcí, a to nejméně jednou ročně.16,32-37
Příznaky tak bude možné začít řešit co nejdříve.
Veškeré příznaky oznamte lékaři. Čím dříve se o nich zmíníte, tím dříve
se s nimi bude moci začít něco dělat.

Teprve když mi začalo být zle
a potřebovala jsem kyslík, došlo mi,
nakolik mě sklerodermie ovlivňuje.
Odešla jsem do důchodu. Naštěstí
kamarádka šla do důchodu krátce
po mně. Teď máme čas na koníčky
a je to fantastické.
Susan
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Postižení srdce

S

e zvyšujícím se věkem je srdeční onemocnění častější. U pacientů se
sklerodermií se vyskytují tatáž srdeční onemocnění jako u ostatních lidí.
Za některé konkrétní problémy se srdcem ale může sklerodermie.

Dochází k nim z několika důvodů, obvykle zjizvením (ﬁbróza) srdečního svalu,
chlopní nebo tkání uvnitř nebo kolem srdce, které se podílejí na správné
srdeční činnosti.38
Lékař nebo zdravotní sestra u vás budou pravidelně kontrolovat možný výskyt
srdečních potíží. Nevynechávejte návštěvy a oznamte lékaři veškeré potíže.
Srdeční onemocnění se projevují různými příznaky, které může být obtížné zjistit.
Někdy dokonce nemusí mít žádné příznaky.38
K příznakům srdečních onemocnění patří tyto:38
ź bolest na hrudi
ź otok nohou
ź dušnost
ź pocit bušení, chvění nebo nepravidelného tepání srdce (palpitace)
ź točení hlavy
ź mdloba
ź únava

Lékař u vás bude pravidelně kontrolovat možný výskyt srdečních potíží, aby se nic
nepřehlédlo. Nevynechávejte návštěvy a oznamte lékaři veškeré potíže. Pomůžete
tak odhalit možné onemocnění a lékař bude moci co nejrychleji zahájit léčbu.
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Trávicí potíže

T

rávicí systém zahrnuje celou řadu různých orgánů, např. ústa, žaludek
a střeva. Vzhledem k obrovskému rozsahu funkcí, které trávicí systém
zajišťuje, nikoho nepřekvapí, že se určité trávicí potíže objeví u většiny
(přibližně 90 %) pacientů se sklerodermií.6,39 Příznaků souvisejících
s trávicím systémem je několik a u různých pacientů se mohou lišit.13,39

Fibróza (zjizvení) při sklerodermii vede k mírnému zbytnění střevní stěny
a zhoršení svalové činnosti. To ovlivňuje jak žaludeční trávení, tak pohyb
tráveniny střevem. Výsledkem jsou různé příznaky.6,13,15,39
K příznakům patří následující:
ź pálení žáhy nebo porucha zažívání
ź nechutenství
ź zácpa
ź průjem
ź pocit nevolnosti (pocity na zvracení)
ź porucha polykání
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Našli mi postižení střev v souvislosti
se sklerodermií. Klidně si ale dál
zajdu na kafe nebo do restaurace.
Nesním toho tolik jako předtím,
ale jsem se ženou a rodinou
a je to skvělé.
Mike

Postižení ledvin

P

ostižení ledvin se vyskytuje téměř u poloviny pacientů se sklerodermií.40
Fibróza (zjizvení) ledvin vede ke zhoršení funkcí ledvin, které ale ve
většině případů nevyvolává mnoho příznaků. Potíže obvykle nejsou těžké,
lékař ale u vás bude pravidelně funkce ledvin kontrolovat.

Závažnější příznak, tzv. renální krize, se vyskytuje jen u malého počtu
(5 až 10 %) pacientů se systémovou sklerodermií.6 Renální krize má rychlý
nástup a vyžaduje okamžitou hospitalizaci.
K příznakům renální krize patří tyto:
ź bolest hlavy
ź bolest na hrudi
ź únava
ź porucha zraku
ź dušnost
ź křečové stavy
ź horečka nebo celkový pocit, že vám není dobře

Snažte se z doktora dostat maximum
informací. On je odborník. Nebojte
se ho zeptat a dělejte si poznámky.
Mike

Při výskytu těchto příznaků se okamžitě obraťte na lékaře.
Můžete potřebovat akutní ošetření.
Při riziku renální krize je zapotřebí pravidelné měření krevního tlaku.
Lékař vám sdělí, zda vám hrozí riziko.
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Únava

U

více než 90 % pacientů se sklerodermií se vyskytuje těžká únava.
Patří k nejčastějším příznakům sklerodermie.15

Únava se dá řešit. Často tím, že si dopřejete dostatek času na odpočinek.
Plánování a změna tempa vám mohou pomoci pokračovat v činnostech,
které máte rád(a) nebo které potřebujete udělat. Jen vám to může déle
trvat nebo si činnost budete muset rozdělit do kratších úseků a mezitím
si vždy odpočinout.
Je důležité, abyste lékaři sdělil(a), že máte těžkou únavu, aby mohl
zkontrolovat, zda se nejedná o příznak jiného onemocnění.

Po dvou hodinách práce na
zahradě jdu dovnitř, dám si nohy
nahoru a chvilku si odpočinu.
Chce to poslouchat vlastní tělo.
Mandy
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Psychické a emoční příznaky

S

klerodermie bývá u některých pacientů spojena s psychickými
a emočními potížemi, které ale nejsou vlastními příznaky sklerodermie.16

Někteří pacienti po diagnóze změní sebehodnocení nebo se změní postoj
okolí. To může mít dopad na postavení v práci nebo v rodině.
Není lehké smířit se s novými omezeními. Neznámá budoucnost může
vyvolávat nejistotu a někdy pocit osamocenosti.
Vaše situace ani pocity nemění nic na tom, že si tím vším vůbec nemusíte
procházet sám nebo sama. Požádat ostatní o pomoc bývá někdy velmi těžké.
Můžete se ale obrátit na kohokoliv – kamarády, rodinu, lékaře nebo zdravotní
sestru nebo místní pacientskou organizaci.
Když je toho na vás moc, určitě se na někoho obraťte.
Jsem nemocná a budu se s tím
prát. Nečekám, že bych vyhrála
každý den, většinou ale vyhraju.
Christina
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Jak se budou příznaky sledovat?

P

říznaky sklerodermie se mohou postupně měnit.
Pravidelné lékařské kontroly jsou proto důležité.37

Druh odbornosti lékaře a četnost kontrol budou záviset
na příznacích a zvolené léčbě. Bezprostředně po
diagnóze bývá rozestup mezi kontrolami 3 až 6 měsíců.
Lékař může při dobře nastavené léčbě příznaků rozestup
kontrol postupně prodlužovat (např. na 6 až 12 měsíců).

Sledování

Důležité je časné zjištění případných změn. Příznaky
mohou pomoci předvídat další průběh sklerodermie.13,16,27,41
Zvláštní pozornost vyžadují těžké postižení kůže, ledvin,
srdce a plic.

Sledujte možný
výskyt příznaků
a změn.
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Lékařská vyšetření při sklerodermii

K

onkrétní vyšetření ke stanovení sklerodermie
neexistuje. K průkazu onemocnění může přispět
několik vyšetření. Lékař tak získá obraz probíhajícího
onemocnění.17

K diagnóze a sledování průběhu sklerodermie se
nejčastěji používají následující vyšetření. O konkrétním
vyšetření a termínu rozhodne lékař. Ne všechna musíte
absolvovat zároveň. Lékař vám sdělí podrobnosti.
Zároveň můžete absolvovat i celou řadu jiných vyšetření.
Jednotlivá vyšetření jsou důležitá k získání obrazu
probíhajícího onemocnění.
Lékař vám sdělí, kdy budou k dispozici výsledky.
Doporučujeme, abyste pak lékaře požádal(a)
o vysvětlení výsledků, abyste příznaky i vlastní
onemocnění lépe pochopil(a).

Nejčastější vyšetření při sklerodermii

Plicní
vyšetření
Rozbor
krve a moči

Kapilaroskopie
nehtového
lůžka

Vyšetření
srdce

Vyšetření
při sklerodermii

Měření
krevního tlaku

Kožní
vyšetření
Měření
tloušťky kůže
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Snímkování

Rozbor krve a moči

Co se zjišťuje:
ź

Celá řada látek, které tělo používá nebo vytváří, je v těle
roznášena krví nebo je z těla vylučována močí. Při rozborech
krve a moči se měří množství různých chemických látek,
bílkovin, buněk apod.

ź

Projevy činnosti imunitního systému (přítomnost zánětu,
protilátek nebo autoprotilátek).

ź

Výsledky vyšetření:
Rozbory krve se často používají k získání obrazu o probíhajícím
onemocnění a ke kontrole správných funkcí orgánů. Lékař má
k dispozici celou řadu různých metod a může některé z nich použít
k vyloučení jiných příčin příznaků.
U pacientů se sklerodermií se v krvi často vyskytují autoprotilátky,
které mohou být příznakem zánětu.

Projevy poruchy funkcí některých orgánů v těle.
ź

Lékař vás může požádat, abyste se k odběru dostavil(a) nalačno
nebo abyste před odběrem některá jídla a nápoje vyloučil(a).
Dále vás může požádat, abyste před odběrem neužíval(a)
obvyklé léky. Lékař nebo zdravotní sestra vám sdělí podrobnosti.

Protilátky: drobné bílkoviny, které významně pomáhají organismu
v obraně vůči bakteriím, virům a jiným původcům onemocnění.
Protilátky původce vystopují a naváží se na něj. Imunitní systém
pak původce zlikviduje.

ź

Autoprotilátky: protilátky, které si organismus vytváří vůči vlastním
buňkám místo cizím původcům onemocnění.

Moč se obvykle odebírá vymočením do malé nádoby.

Existuje celá řada autoprotilátek. U pacientů se sklerodermií
se nejčastěji vyskytují:17,19

Co je součástí:

ź

autoprotilátky proti DNA topoizomeráze I (Scl70),

ź

autoprotilátky proti centromerám (ACA),

ź

autoprotilátky proti RNA polymeráze III.

Jedná se o tzv. antinukleární protilátky (ANA). ANA jsou jedním z tzv.
markerů. Markery jsou pomůcky používané k diagnóze sklerodermie
a předvídání rizika některých souvisejících potíží.6,13,17,26,27
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Kapilaroskopie nehtového lůžka

Co se zjišťuje:
Stav drobných cév.
Co je součástí:
Lékař nebo zdravotní sestra pomocí mikroskopu nebo
minikamery (dermatoskop) zkontroluje nehtová lůžka prstů
na ruce. Zaměřuje se přitom na drobné cévy (kapiláry)
v oblasti nehtového lůžka.
Vyšetření se obvykle provádí přímo v ambulanci lékaře
a je bezbolestné.
Kapilaroskopie nehtového lůžka se používá v diagnostice
sklerodermie.18
Výsledky vyšetření:
Lékař pomocí výsledků zjistí, v jakém stavu se pravděpodobně
nacházejí krevní cévy v ostatních částech těla. Cévy mohou mít
při sklerodermii abnormální tvar, který může ovlivnit zásobování
tkání krví. Zhoršené zásobování krví může být jednou z příčin
poruch prokrvení, např. Raynaudova fenoménu.
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Měření krevního tlaku

Co se zjišťuje:
Tlak krve v hlavních tepnách.
Co je součástí:
Lékař vám nasadí na paži manžetu a natlakuje ji vzduchem.
Nepříjemný pocit tlaku trvá jen chvíli. Tlak v manžetě pomalu klesá
a dochází k opětovnému proudění krve, které lékař zaznamená
fonendoskopem. Z rozdílných ozev pak určí hodnotu krevního tlaku.
Měření krevního tlaku jste již někdy pravděpodobně absolvoval(a).
Vyšetření se obvykle provádí přímo v ambulanci lékaře.
Můžete si také koupit domácí tlakoměr k měření krevního tlaku doma
mezi návštěvami u lékaře.
Výsledky vyšetření:
Měření krevního tlaku se používá ke kontrole celkového zdravotního
stavu nebo stanovení jiné příčiny onemocnění. Srdce žene krev do
tepen ve vlnách. Při každém tepu lze proto naměřit dvě krajní
hodnoty tlaku – systolický a diastolický.42 Například 120/80 mmHg.
Každý má jiné hodnoty normálního krevního tlaku. Lékař vám sdělí,
jaký tlak je u vás normální.
V případě domácího měření oznamte lékaři změny tlaku
o více než 10 mmHg.
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Kožní vyšetření

Co se zjišťuje:
Zdravotní stav kůže.
Co je součástí:
Kožní vyšetření se používá v diagnostice sklerodermie.18
Lékař se vás zeptá, jak se cítíte a kdy se u vás vyskytly
nejtěžší příznaky.
Lékař provede kontrolu hmatem a případně i podrobnější
mikroskopickou kontrolu pomocí dermatoskopu.
Výsledky vyšetření:
Vyšetření se používá ke zjištění případných jiných příčin kožních
příznaků. Při podezření může lékař kontrolu doplnit dalšími vyšetřeními.
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Měření tloušťky kůže

K měření tloušťky kůže se používá modiﬁkované kožní skóre
podle Rodnana (mRSS).43
Co se zjišťuje:

Normální tloušťka
Mírné ztluštění
Střední ztluštění
Těžké ztluštění

Obličej

Tloušťka kůže.
Co je součástí:

Paže

Paže
Hrudník

Lékař pohmatem zhodnotí tloušťku kůže na několika místech.
Každé oblasti přidělí číslo odpovídající tloušťce kůže. Vyšší
číslo odpovídá větší tloušťce kůže oproti průměrné tloušťce.

Břicho
Předloktí

Předloktí

Výsledky vyšetření:
Celkové skóre je měřítkem rozsahu a tíže kožních příznaků.

Ruka

Ruka

Prsty

Prsty

Stehno

Noha

Chodidlo

Stehno

Noha

Chodidlo
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Vyšetření srdce

Co se zjišťuje:
ź

Pomocí elektrokardiogramu (EKG) se vyšetřuje srdeční činnost (rytmus).18,44

ź

Pomocí echokardiogramu (ECHO) se vyšetřuje tvar srdce a schopnost čerpat krev.45

Co je součástí:
Vyšetření se zpravidla provádějí vleže.
Při EKG vám lékař nebo zdravotní sestra přiloží na hrudník elektrody, které přenášejí
elektrické signály ze srdce.18,44
Při ECHO vám bude lékař nebo zdravotní sestra zvolna přejíždět po hrudníku
ultrazvukovou sondou.45 Pořízené snímky zaznamenávají pohyb srdce. Lékař tím získá
lepší představu o tvaru srdce a o průchodu krve srdcem.
V některých případech je zapotřebí dlouhodobé měření srdeční činnosti. K tomu se
používá malý přenosný přístroj, který má pacient připevněný k tělu. Lékař pomocí
dlouhodobého měření získá lepší představu o zdravotním stavu a denní a noční
činnosti srdce.
Lékař nebo zdravotní sestra vás mohou požádat o absolvování ještě podrobnějšího
vyšetření srdce, ve specializovaném kardiocentru.44,45 Podrobnosti vám sdělí před
termínem vyšetření.
Výsledky vyšetření:
Vyšetření srdce se nepoužívá k diagnostice sklerodermie, výsledky ale mohou
poukázat na případné postižení srdce. Dále se používá k vyloučení jiných onemocnění,
která mohou být příčinou příznaků.
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Plicní vyšetření

Při plicních vyšetřeních se měří plicní funkce.

K běžným plicním vyšetřením patří:18

Co se zjišťuje:

ź

měření kapacity a průtoku vzduchu plícemi (spirometrické
měření objemu plic),

Funkce plic (objem vdechnutého a vydechnutého vzduchu,
rychlost dýchání, množství kyslíku, který v plicích přejde do krve).

ź

měření účinnosti okysličení krve v plicích (pulzní oxymetrie,
difúzní kapacita pro oxid uhelnatý, odběr kapilární krve).

Co je součástí:
Měření plicních funkcí zahrnuje několik různých vyšetření.
Zpravidla se při nich různým způsobem vydechuje do náustku.
Lékař dále může kontrolovat plíce poslechem. Lékař si může
vyžádat i další speciálnější vyšetření.

Většinu vyšetření provádí odborný lékař (pneumolog),
některé ale může provést ošetřující lékař.
Výsledky vyšetření:
Výsledky závisí na zvoleném vyšetření.
Lékař bude veškeré změny průběžně sledovat.
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Snímkování

Co se zjišťuje:
Zdravotní stav vnitřních orgánů.46-49
Co je součástí:
Existuje celá řada různých zobrazovacích metod a přístrojů. Snímkování
se provádí například pomocí následujících zobrazovacích metod:
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ź

Ultrazvuk: ultrazvuková sonda přiložená na hrudník pořizuje snímky
vnitřních orgánů. Zobrazuje stav a pohyb orgánů.

ź

Rentgen: pořízený snímek plic slouží ke kontrole celkového stavu plic.
Obsluha vám předvede, v jaké poloze k vyšetření dochází. Snímkování
se provádí nejlépe ve volném, pohodlném oděvu. Obsluha Vás může
požádat, abyste se převlékl(a) do poskytnutého oděvu.

ź

Počítačová tomograﬁe (CT) a počítačová tomograﬁe s vysokým
rozlišením (HRCT): je to druh rentgenového vyšetření k pořízení
ostřejších a podrobnějších snímků než při běžném rentgenu hrudníku.
CT snímky se používají častěji, záleží ale na dané nemocnici. Vyšetření
se provádí vleže na lůžku umístěném uprostřed CT přístroje. Lůžko se
během snímkování bude pohybovat tunelem.

ź

Magnetická rezonance (MR): při vyšetření se pomocí velkého
magnetu a radiových vln pořizují snímky vnitřních orgánů a struktur.
MR se používá v diagnostice celé řady onemocnění. Vyšetření se
provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajíždí do tunelu
s magnetem. Během snímkování musíte dlouho nehybně ležet.
Vyšetření je bezbolestné, přístroj je ale velmi hlasitý.
Obsluha vám proto může nabídnout zátky do uší.

Všechna vyšetření pomocí zobrazovacích metod jsou bezbolestná.
Provádí je odborní pracovníci. Některá mohou trvat několik hodin.
Počítejte také s určitým čekáním.
Výsledky vyšetření:
Výsledky se liší podle zvolené metody. Lékař na snímcích zkontroluje
konkrétní oblasti a může je porovnat s předchozími snímky.
CT snímky se používají velmi často ke kontrole stavu plic
při sklerodermii.

Jak se budou příznaky léčit?

Možnosti léčby
Sklerodermie se v současnosti nedá vyléčit. Probíhá ale výzkum
několika léků ke zpomalení progrese onemocnění.3,6
Různé příznaky a potíže způsobené sklerodermií lze řešit pomocí
celé řady různých přípravků.3,6,50

Léčba

Lékař vám pomůže vybrat nejvhodnější léky. Řekněte mu proto
přesně, co od léku očekáváte. Zároveň je důležité, abyste
sledoval(a), nakolik lék zabírá.
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K čemu může při sklerodermii dojít?

S

klerodermie se u různých pacientů projevuje různě, a je proto těžké předvídat
budoucí průběh onemocnění.2

Sklerodermie postihuje pojivovou tkáň, která se nachází v celém organismu.
Může tak být postižena libovolná oblast. Sklerodermie často postihuje:6,14,23,25,51
ź kůži (9 z 10 osob),
ź trávicí systém (9 z 10 osob),
ź plíce (4 až 8 z 10 osob)
ź a méně často ledviny a srdce (1 z 10 osob).

U 1 ze 4 pacientů dochází do 3 let od stanovení diagnózy sklerodermie k výraznému
plicnímu postižení. Lékař vás proto bude sledovat, aby se případné plicní příznaky
včas zachytily.13,27
Podle nedávné vědecké studie se téměř u poloviny orgánů postižených sklerodermií
postižení projeví do 2 let od nástupu sklerodermie.13 Lékař by tak na základě projevů
mohl získat určitou představu o postižených orgánech a dalším průběhu sklerodermie.

Nebojte se. Kolem vás je spousta lidí,
kteří vám pomohou. S odstupem času se
dokonce cítím líp než před diagnózou.
Mandy

Budoucnost

Nejdůležitější je oznámit veškeré změny příznaků lékaři nebo zdravotní sestře,
aby s vámi mohli probrat možnosti léčby a pomohli vám řešit obavy. Zároveň s vámi
sestaví plán kontrol a vyšetření na dalších pár měsíců, abyste se na ně mohl(a) připravit.
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Můžu mít děti? 52-54

Je sklerodermie dědičná?

Můžu dál žít jako před nemocí?

Pokud plánujete těhotenství, je důležité to
probrat s lékařem, protože během
těhotenství se nemají užívat některé léky.
Zároveň mohou provést některá vyšetření
ke stanovení možných rizik.52

Genetika se může na riziku rozvoje
sklerodermie podílet pouze malou měrou.
Pokud se sklerodermie vyskytne u někoho
z nejbližší rodiny, například dítěte, rodiče
nebo sourozence, znamená to, že riziko
výskytu sklerodermie je u ostatních členů
rodiny ve srovnání s jinými osobami nepatrně
vyšší. Sklerodermie je navíc vzácné
onemocnění. Pravděpodobnost zdědění
sklerodermie je proto pouze 1 %.55
Sklerodermii nemůžete přímo předat
vlastním dětem ani přímo zdědit od rodičů.

Příznaky sice mohou ovlivnit kvalitu života,
nemusí vám ale život zničit.

Budu muset celý život užívat léky?
To záleží na příznacích. K řešení příznaků
sklerodermie se používají různé léky, které
mají zmírnit dopad onemocnění.
Pokud vám užívané léky nevyhovují nebo
pokud je nechcete užívat, poraďte se
s lékařem. Pomůže vám najít lék, který vám
bude vyhovovat.

Mohu ostatní nakazit?
Sklerodermie není nakažlivá, nedá se tedy
přímo přenášet na druhé jako třeba plané
neštovice nebo chřipka. Nemůžete se jí také
ani nakazit od jiných osob.
Můžu dál pracovat?
To závisí na vás a na tom, jak vám je a nakolik
vás příznaky sklerodermie omezují ve výkonu
práce. S případnými dotazy se obraťte na
zaměstnavatele. Předtím si v rámci přípravy
projděte práva, která máte jako zaměstnanec,
abyste věděl(a), na co máte právo a zda máte
nárok na případné náhrady.

Ovlivňuje sklerodermie délku života?
Další průběh onemocnění závisí na druhu
sklerodermie, příznacích a zhoršování příznaků.
Lékař si na jejich základě udělá určitou představu.
Zeptejte se svého lékaře, protože je to pro vás
důležité. Pokud se u vás objeví příznaky, které by
mohly souviset se srdcem
nebo plícemi, co nejdříve to oznamte lékaři,
protože mohou vyžadovat okamžité řešení.
Sklerodermie ovlivňuje různé pacienty různě.
Nedá se přesně předpovědět, jak se bude
u daného pacienta onemocnění vyvíjet.
I u pacientů s velmi závažnými potížemi
vyvolanými sklerodermií dochází ke zkrácení
délky života pouze vzácně. V posledních
desítkách let se navíc přežití pacientů se
sklerodermií postupně prodlužuje.56,57
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dotazy

Případné těhotenství může být označeno
za vysoce rizikové. Na jednu stranu to zní
děsivě. Na druhou stranu vám to ale zajistí
zvýšenou podporu a péči ze strany
zdravotníků i vašeho okolí. Podle většiny
lékařů může být pečlivě naplánované
a sledované těhotenství u pacientek
se systémovou sklerózou bezpečné
a zdravé.52-54

Lékař nebo zdravotní sestra vám pomohou řešit
příznaky a změnit životní styl tak, abyste se
nemusel(a) vzdát zálib. Nebojte se jich zeptat.
Mají znalosti a zkušenosti, mohou vám tedy
poradit nebo vás nasměrovat správným směrem.

Co užitečného můžete dělat

P

ožádejte známé a rodinu o pomoc. Čím lépe jim vysvětlíte,
čím si procházíte, tím lépe vám můžou pomoci.

Připravte si plány na dobré dny a rezervní plány na horší dny.
Nezapomínejte se sledovat.
Je důležité zjistit, co je u vás normální, a případné změny oznámit lékaři.
Pomůže vám to nepoddat se sklerodermii.
Využijte návštěvy u lékaře naplno. Připravte se, abyste:
ź probral(a) všechny důležité otázky,
ź dokázal(a) popsat dosavadní průběh,
ź pochopil(a) odborné pojmy související se sklerodermií.

Soustřeďte se na to, co můžete dělat.

Chce to pozitivní přístup. Myslím na to,
co chci dělat, a taky to dál dělám.
Jessica

Budoucnost může při sklerodermii vzbuzovat obavy.

16

Snažte se soustředit na to, co se dá dělat a co vám jde. Nějakou dobu to potrvá,
než se přizpůsobíte a naučíte se zvládat příznaky. Časem se ale naučíte žít
příznakům navzdory.
V současnosti se připravuje celá řada materiálů, které mají pomoci pacientům
se sklerodermií. Materiály budou k dispozici na webových stránkách
www.morethanscleroderma.com.
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