Fakta o systémové sklerodermii
• Systémová sklerodermie je vzácné onemocnění

• Systémová sklerodermie může zároveň vést ke zjizvení

charakterizované zbytněním a zjizvením pojivové tkáně

tkáně plic, srdce a ledvin, které může ohrožovat život

různých tělesných orgánů

pacienta1,2

1,2

• Systémová sklerodermie je autoimunitní onemocnění,3 při

• Přibližně u 1 ze 4 pacientů dochází do 3 let od stanovení

kterém dochází ke zintenzivnění přirozených imunitních

diagnózy systémové sklerodermie k výraznému plicnímu

pochodů a nadměrné tvorbě kolagenu

postižení1,6

• Systémová sklerodermie postihuje kolem 2,5 milionu osob
na celém světě, většinou žen ve věku od 25 do 55 let3,4

• Jestliže systémová sklerodermie postihne plíce s následným
zjizvením, jedná se o tzv. systémovou sklerodermii
s intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD)1

• Systémová sklerodermie postihuje pojivové tkáně, příznaky
se proto mohou vyskytnout v jakémkoliv tělesném orgánu
včetně kůže, plic a jiných orgánů5
• Systémová sklerodermie se obtížně diagnostikuje, protože

• Tento druh plicního postižení se zjizvením se zároveň
označuje jako plicní fibróza7
• Plicní postižení, jako je intersticiální plicní onemocnění,

postihuje celou řadu orgánových systémů a příznaky se

je hlavní příčinou úmrtí pacientů se systémovou

podobají příznakům jiných autoimunitních onemocnění2

sklerodermií1,8

ČASTÉ PŘÍZNAKY SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE:
• U více než 90 procent pacientů se systémovou sklerodermií se vyskytne určitá forma kožních příznaků9
• Jedním z nejčastějších časných příznaků systémové sklerodermie je Raynaudův fenomén.10,11
Vyskytuje se u více než 90 procent pacientů se systémovou sklerodermií9,12
• U více než poloviny pacientů se systémovou sklerodermií se dříve či později objeví problémy s klouby nebo svaly9
• Přibližně u 90 procent pacientů se systémovou sklerodermií se vyskytnou příznaky související s trávicím systémem9
• Až u 90 procent pacientů se systémovou sklerodermií se může v různé míře rozvinout intersticiální plicní onemocnění13

Boehringer Ingelheimtrvale usiluje o zlepšení života pacientů se závažnými devastujícími onemocněními,
a to díky výzkumu založenému na širokých zkušenostech s léčbou onemocnění dýchací soustavy.
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