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Sine syndróm pri systémovej skleróze
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Diagnóza výskytu systémovej sklerózy bez sklerodermie si vyžaduje starostlivý anamnestický rozbor, pátranie po orgánových prejavoch,
pretože hlavne pri nediferencovaných chorobách spojiva môže dôjsť k ťažkým orgánovým zmenám (srdce, pľúca, obličky), pričom kožný
nález nemusí byť prítomný alebo sa vyskytne neskôr. Analýza protilátok proti RNA I a III môže pomôcť pri nozografickom ohraničení
tejto vzácnej podskupiny systémových skleróz.
Kľúčové slová: sine syndróm pri systémovej skleróze, klinický obraz, imunologické parametre.

Sine syndrome in systemic sclerosis
The diagnosis of systemic sclerosis without scleroderma requires careful analysis of the medical history, tracing the organ manifestations, mainly because the undifferentiated connective tissue diseases may cause severe changes in organ (heart, lungs, kidneys), and
skin lesions may be present or occur later. Analysis of antibodies to RNA I and III can help to specify nozographic of this rare subgroup
of systemic sclerosis.
Key words: sine syndrome in systemic sclerosis, clinical picture, immunological parameters.
Via pract, 2010, 7 (6): 262–265

Úvod
Systémová skleróza (SSc – systemic sclerosis) je zriedkavé, chronické autoimunitné ochorenie s neznámou príčinou vzniku. Charakterizuje
ho difúzna fibróza, degeneratívne zmeny a vaskulárne abnormality, ktoré postihujú kožu, kĺby
a vnútorné orgány (obzvlášť pažerák, gastrontestinálny trakt, pľúca, srdce a obličky).
V roku 1954 publikoval Abrams a spol. (1)
a v 1962 Rodnan a Fennel (2) prvé spojenie medzi progresívnou systémovou sklerózou bez
prítomnosti sklerodermie (ssSSc – systemic
sclerosis sine scleroderma). Išlo sa o 4 pacientov,
muža vo veku 51 rokov a 3 ženy vo veku 59, 69
a 70 rokov, ktorí zomreli na systémovú sklerózu
bez prítomnosti kožných prejavov. Neskôr sa
opísali ďalšie prípady (3, 4, 5, 6).

Poznatky o ssSSc z klinickej praxe
Molina a spol. (7) opísali prípad pacientky so
systémovou sklerózou sine scleroderma, u ktorej
sa vyskytla renálna kríza, pričom orgánové zlyhanie nebolo spojené s kožným nálezom. U pacientky sa vyskytla až po 6 mesiacoch symetrická polyartritída, pričom nasledovalo rýchle
progresívne obličkové zlyhanie bez kožných
zmien. Diagnóza renálnej sklerodermickej krízy
bola potvrdená histologicky. Systémová skleróza
bez sklerodermie bola suspektná a potvrdená
histologicky a neskôr sa zjavili tiež typické kožné
zmeny. Napriek agresívnej antihypertenznej liečbe, ktorá zahŕňala ACE inhibítory a hemodialýzu,
jej ochorenie pokročilo do konečného renálneho štádia a pacientka zomrela. Z laboratórnych

nálezov treba uviesť protilátky Anti-RNAP III,
ktoré boli pozitívne. Záverom tejto kazuistiky
je možné skonštatovať, že išlo o 50-ročnú ženu,
u ktorej bola polyartritída podobná reumatoidnej artritíde (RA), u ktorej sa následne vyvinula renálna kríza pri sklerodermii s malígnou
hypertenziou, kardiálnym zlyhaním a rýchlym
obličkovým zlyhaním.
Z literárneho prehľadu vyplýva, že renálna
kríza u sklerodermie sa môže vyskytnúť u pacientov, u ktorých nie je kožné postihnutie (2,
3, 4, 5, 8). Všeobecne je známe, že pred objavením ACE inhibítorov renálna kríza progredovala
do konečného štádia a spolu s pľúcnym a kardiálnym postihnutím bola najväčšou príčinou
úmrtia pacientov so sklerodermiou (9, 10, 11).
Phan a spol. (12) opísali význam protilátok
proti RNA polymeráze III pri diagnóze sklerodermie u dvoch pacientov, u ktorých sa vyskytla renálna kríza bez iných klinických prejavov.
U oboch bola prítomná akcelerovaná hypertenzia, rýchle progresívne renálne zlyhanie, mikroangiopatická hemolytická anémia
a trombocytopénia. U jedného pacienta sa
vyvinuli infarkty na prstoch na začiatku jeho choroby. Avšak nebolo evidentné zhrubnutie kože,
kapilaroskopia nechtového lôžka bola normálna u jedného pacienta, u druhého bol náznak
poruchy prietoku kapilárami nechtového lôžka.
Renálna biopsia ukázala u oboch trombotickú
mikroangiopatiu a obaja mali pozitivitu anti-RNA
polymerázy III protilátok.
Lomeo a spol. (6) opísal prípad pacientov
so systémovou sklerodermiou sine scleroderma,

u ktorých ako prvá manifestácia ochorenia sa
dokázala pľúcna intersticiálna fibróza.
Diagnóza systémovej sklerózy bez kožného postihnutia môže byť veľmi ťažká.
Z laboratórnych parametrov Okano a spol. (13)
našli protilátky Anti-RNA polymerázy III u 57
pacientov z 252, to je 22 %, išlo o pacientov so
systémovou sklerózou a toto vyšetrenie bolo
vysoko špecifické. Neskoršie sa táto autoprotilátka detekovala u 50 zo 111 pacientov s difúznym
kožným postihnutím (45 pacientov) u 7 zo 114
(6 %) pozitívnych na prítomnosť protilátok proti
RNA polymeráze.
V skupine 555 sledovaných pacientov bez
prítomnosti kožného nálezu malo 49 pacientov
(9 %) systémovú sklerózu bez sklerodermie a 507
(91%) malo sklerózu len na distálnych oblastiach
horných a dolných končatín (po lakťové kĺby,
po kolenné kĺby) alebo v oblasti tváre. Išlo o limitovanú formu SSc. Pacienti so systémovou
sklerózou bez sklerodermie mali priemerné trvanie choroby 18,6 roka a nevyvíjali limitovanú
formu systémovej sklerózy alebo inú difúznu
chorobu spojiva.
V klinickom a laboratórnom obraze sa
pacienti so systémovou sklerózou bez sklerodermie nelíšili v orgánovom postihnutí, v laboratórnych parametroch a ani v prítomnosti
autoprotilátok alebo v priemernom prežívaní
pri porovnaní s limitovanou formou systémovej
sklerózy. U pacientov s pľúcnym postihnutím
mali pacienti so systémovou sklerózou bez sklerodermie preukazne vyššiu frekvenciu dyspnoe
pri miernej záťaži, ale aj v pokoji. Tak isto bola
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aj tendencia v redukcii difúznej kapacity CO2
pod 70 % predpokladanej normálnej hodnoty
a tiež bola zvýšená frekvencia primárnej pľúcnej
arteriálnej hypertenzie. Pacienti s limitovanou
formou systémovej sklerózy mali preukazne viac
individuálnych kožných manifestácií, ako sú digitálne ulcerácie a jazvy na končekoch prstov,
teleangiektázie, opuchnuté prsty a kožné kontraktúry na drobných kĺboch rúk (14).
Z ďalších opísaných kazuistík je potrebné
spomenúť prácu Horna a spol. (15), ktorý poukázal na prekrytý syndróm systémovej sklerózy
bez sklerodermie a systémového lupus, prezentovaný ako akcelerovaná hypertenzia a neuropsychologický deficit s epileptickými
kŕčmi. Renálna biopsia ukázala ťažkú intimálnu
hyperpláziu malých renálnych artérií bez prítomnosti glomerulonerfitídy. Počas liečby ACE
inhibítormi prednizolom a cyklofosfamidom sa
dosiahla kompletná remisia, ostalo minimálne
poškodenie mozgu a normálna obličková funkcia. V protilátkovom obraze sú prítomné protilátky proti RNA polymeráze I, a III, ktoré ostali
pozitívne počas dvoch rokov a ktoré svedčili pre
vzťah k diagnóze sklerodermickej renálnej krízy
bez sklerodermie a prítomnosti protilátok proti
RNA polymeráze

G. Slobodin a spol. (16) charakterizovali túto
nozologickú entitu – systémovú sklerózu bez
sklerodermie – ako variant klinicky veľmi variabilný, ktorého priebeh je vo väčšine prípadov
veľmi benígny, ale aj môže sa vyskytnúť rýchlo
progredujúca a mutilujúca forma systémovej
sklerózy bez sklerodermie.
V roku 2007 Park a spol. (17) opísali prípad
59-ročnej pacientky s WPW syndrómom a SSc
bez sklerodermie. V klinickom obraze bol prítomný
Raynaudov fenomén, prítomnosť antinukleárnych
protilátok, anti-topoizomerázová protilátková pozitivita, vývoj intersticiálnej pľúcnej fibrózy, suspektná
pľúcna hypertenzia, porucha pasáže ezofágu, nález
na koži bol normálny. V anamnéze sa vyskytovala prítomnosť paroxysmálnej tachykardie spolu
s Raynaudovým fenoménom a námahovou dyspnoe. Elektrofyziologicky sa potvrdila prítomnosť
WPW syndrómu. Po vykonaní kateterovej ablácie
v oblasti bypassu sa podarilo stav zlepšiť.
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kovou poruchou motility, čiastočnou kalcinózou,
Raynaudovým fenoménom, sklerodaktýliou,
telangiektáziami (CREST syndróm) bez sklerodaktýlie. Ide o inkompletný CREST syndróm,
často bez poruchy pažerákovej motility alebo
bez kalcinózy. Takíto pacienti sú častí v dennej
praxi a diagnóza ochorenia nie je ťažká a prognóza je benígna.
SSc bez sklerodermie sa však môže vyskytnúť aj u nedirefencovanej choroby spojiva. Táto
podjednotka je ťažšie diagnostikovaná a u pacientov sa môže vyvinúť ťažká systémová skleróza s orgánovým postihnutím predtým, než sa
objaví stuhnutosť a napätosť kože. Neskorý vývoj kožných zmien sa vyskytuje v 57 % prípadov, orgánové prejavy sa vyskytujú od 1 mesiaca
do 7 rokov; priemer je 2,3 roka. Predpokladá
sa, že systémová skleróza bez sklerodermie sa
môže vyskytnúť bez kožných prejavov alebo
niekedy sa vyskytuje pred objavením sa kožného
postihnutia.

Zhrnutie opísaných prípadov
Z doterajších opísaných 28 prípadov systémová skleróza bez sklerodermie môže byť
diagnostikovaná ako nediferencovaná choroba
spojiva, alebo ako prekrytý syndróm. Tento
variant sa manifestuje pozitivitou ANA, pažerá-

Pôvodná kazuistika: pacientka
s intersticiálnym pľúcnym
procesom
V nasledujúcej kazuistike je opísaný prípad pacientky s intersticiálnym pľúcnym

= výborné riešenie pre
hypertoničky po 50-ke
účinne znižuje TK 1
zlepšuje funkciu
endotelu2,3,4
reguluje hospodárenie
obličiek so soľou5
pomáha chrániť
pred osteoporózou6
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procesom, ktorý bol následne uzavretý ako pľúcne postihnutie pri systémovom ochorení – sklerodermii bez prejavov kožného postihnutia.
Šesťdesiattriročná pacientka k nám bola prvýkrát poslaná v auguste roku 2007 s anamnézou progredujúcej dýchavice od februára toho
istého roku.
Rodinná anamnéza ohľadne pľúcnych ochorení a imunopatií bola negatívna. Pacientka pracovala ako učiteľka, teraz je už v starobnom dôchodku. Expozíciu organickým a anorganickým
prachom neguje, zvieratá doma nechová. Celý
život nefajčila. Pri prvom vyšetrovaní negovala
akékoľvek choroby, iba udávala začínajúcu osteoporózu, na ktorú užívala Combicalz a Bonvivu.
Na cielenú otázku potom pripustila bolesti kolenných kĺbov a členkov, bola dokonca vyšetrená
reumatológom a systémové ochorenia spojiva
nebolo potvrdené. Alergiu na potraviny, lieky,
zvieratá, prach či pele nemá.
Od februára 2007 má pacientka progredujúcu námahovú dýchavicu, horšie sa jej ide
do kopca, chôdzu po rovine zvláda. Kašeľ neguje, teploty nemala, záha ju nepáli, ťažkosti
s prehĺtaním nemá. Na skiagrame hrudníka
v auguste 2007 je viditeľné zmnoženie pľúcnej
kresby a obojstranne bazálne zastretie podozrivé z difúzneho pľúcneho procesu; podľa CT
hrudníka s vysokou rozlišovacou schopnosťou
je opísaný obraz hmlovitých opacít svedčiaci
o aktívnej alveolítide, s drobnými bronchiektáziami a s mierne zväčšenými uzlinami v aortopulmonálnomm okne a v pravom pľúcnom
híle (obrázok 1).
Objektívne je pacientka štíhla, bez deformít
kĺbov, bez kožných vyrážok, bez sklerodaktýlie,
bez radiálnych rýh okolo úst, bez vyhladených
vrások a stuhnutého podkožia. Posluchovo je
na pľúcach rozoznateľný jemný krepitus obojstranne bazálne, viac vpravo. Funkčne je zistená
ľahká reštriktívna ventilačná porucha, difúzia je
znížená na 59 % N.H., v krvných plynoch sa ukazuje ľahká hypoxémia (pO2 8,52) bez hyperkapnie. Pacientke bola indikovaná bronchoskopia
s bronchoalveolárnou lavážou (BAL). V bunkovom
rozpočte získanom BAL sú príznaky zmiešanej
alveolitídy: 47 % alveolárnych makrofágov, 22 %
lymfocytov, 30 % neutrofilov a 1 % eozinofilov.
Imunoregulačný index CD4+/CD8+ T lymfocyty
bol 0,56. Echokardiograficky je prítomný normálny nález, bez príznakov pľúcnej hypertenze.
Pacientka bola indikovaná na videotorakoskopickú pľúcnu biopsiu s odberom tkaniva z P horného
a P dolného pľúcneho laloku. Súčasne navzdory
predchádzajúcemu záveru reumatológa z miesta
bydliska odoberáme imunologické laboratórne

Obrázok 1. HRCT hrudníka u pacientky s obrazom NSIP pri systémovej sklerodermii bez kožného postihnutia.

parametre – bunkovú a protilátkovú imunitu,
cytometriu a autoprotilátky. Pacientka podstúpila
videotorakoskopickú pľúcnu biopsiu bez komplikácií a po nej k nám prichádza na kontrolu
s výsledkami. Z imunologických laboratórnych
nálezov je zrejmé mierne zníženie CD4+ (538 bb/
ml) i CD8+ lymfocytov (210 bb/ml), bez klinického korelátu imunodeficitu; imunoglobulíny sú
v norme. V autoprotilátkach vychádza pozitívne
ANA 1:1280 s bodkovaným typom fluorescencie,
RF v triede IgM, pozitívna ENA anti-Jo1, anticentromerové protilátky a anti SSA-Ro 52. Ostatné
autoprotilátky sú negatívne. Histopatologický
nález z pľúcnej biopsie a biopsie mediastinálnej
uzliny znie nasledovne: Architektúra pľúcneho
tkaniva je zachovaná, v obidvoch vzorkách sú
zmeny ložiskovo rôzne intenzívne, ale temporálne homogenné. Alveolárne septá sú vo všeobecnosti rozšírené, miestami výrazne s rôzne
intenzívne chronickou zápalovou infiltráciou, so
zastúpením prevažne lymfocytov a plazmatických buniek a čiastočne aj makrofágov. V úsekoch
s masívnou infiltráciou, zvlášť v bronchiolách,
je i prímes neutrofilných granulocytov. Výstelka
alveol je zachovaná, miestami je hyperplastická,
v lumene alveol sú okrem deskvamovaných epitelov miestami aj početné makrofágy, v malom
úseku boli nájdené aj cholesterolové kryštály.
V ojedinelých alveolách je bronchializácia epitelu.
Fibróza je v septách prevažne mierneho stupňa,
iba v niekoľkých ložiskách je väčšieho rozsahu.
V menej postihnutých úsekoch je dilatácia alveol,
vyplnených edémovou tekutinou, miestami sú
aj pneumorágie. Pleura je miestami spojivovo
zhrubnutá. Na cievach podstatnejšie zmeny nie
sú. V lymfatickej uzline je antrakóza pri zachovanej
štruktúre a mierna hyperplázia folikulov. Záver:
uvedené zmeny spadajú do rámca nešpecifickej intersticiálnej pneumónie zmiešaného typu
(NSIP).
Po dohode s reumatológom v našej nemocnici uzatvárame prípad pacientky ako systémovú
sklerodermiu bez kožného postihnutia s artritídou a s pľúcnym postihnutím typu zmie-

šanej NSIP. Vzhľadom na anti-Jo autoprotilátkym
ešte naberáme myoglobín, ten je však v norme,
svalové postihnutie, či overlap syndróm s myozitídou nepotvrdzujeme. Nasadzujeme metylprednizolón (Medrol) v dávke 32 mg denne a azatioprín (Imuran) 50 mg 2x1. Po dvoch mesiacoch
liečby prichádza pacientka na kontrolu výrazne
zlepšená, bez bolestí kĺbov a bez dýchavičnosti.
Rádiologicky je zrejmá regresia intersticiálnych
zmien a zlepšenie ventilácie do normy, difúzia
zostáva stredne ťažko znížená. Pretrváva pozitivita
anti-Jo a anticentromerových protilátok, anti-SSA-Ro 52 je už negatívny. Pacientka je naďalej
bez kožných prejavov ochorenia, nemá ťažkosti
s prehĺtaním ani zažívacie ťažkosti.
Na záver možno povedať, že prípad vyššie
uvedenej pacientky nám poukazuje na nutnosť
komplexného pohľadu na pacienta s intersticiálnym pľúcnym procesom a na dôležitosť
pátrania po hoci aj minimálnych príznakoch
systémového ochorenia. Skríningové laboratórne vyšetrenia zamerané na autoimunity považujeme u intersticiálnych pľúcnych procesov
za samozrejmé.

Záver
Systémová skleróza bez prítomnosti
sklerodermie predstavuje pomerne vzácnu
nozologickú jednotku z oblasti reumatológie.
Pre všeobecného praktického lekára vyplýva pri monitoringu pacienta so systémovým
ochorením, resp. hlavne pacienta s doposiaľ
nediferencovaným difúznym ochorením spojiva špeciálna úloha. Mnohí pacienti dovtedy,
kým nemajú klinické ťažkosti a kým nemajú
ešte stanovenú jasnú diagnózu, nechodia k reumatológovi pravidelne (aj z vlastnej viny). To
môže byť pri rýchlej (a z klinického pohľadu
asymptomatickej) progresii orgánového postihnutia (obličky, pľúca ...) dôvodom pomerne
neskorého záchytu orgánového postihnutia. Sú
však nezriedka sledovaní (spravidla skôr pre iné
ochorenia) u svojho praktického lekára, ktorý
by mohol v pravidelných intervaloch skontrolovať niektoré vybrané základné laboratórne
parametre (napr. močový nález, kreatinín, obličkové funkcie...), ktoré by pomohli včas odhaliť
rozvíjajúce sa zatiaľ asymptomatické orgánové
postihnutie a predísť tak ireverzibilnému postihnutiu orgánov.
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Tlačová správa

Spolok slovenských lekárov v Bratislave oslávil svoje 90. výročie
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa pod
záštitou prezidenta SR Ivana
Gašparoviča uskutočnila slávnostná jubilejná schôdza Spolku
slovenských lekárov v Bratislave
(SSL) pri príležitosti jeho 90. výročia založenia.
Udelili na ňom ocenenia vo forme čestného
členstva v SSL alebo pamätnej medaily až 70tim významným osobnostiam našej súčasnej
medicíny a predstaviteľom kultúrno-spoločenského života na Slovensku.
Na tlačovom podujatí k schôdzi vystúpil súčasný predseda SSL
(od roku 1998) prof. MUDr. Igor Riečanský, PhD., ďalej dlhoročný
vedecký sekretár SSL a redaktor Bratislavských lekárskych listov doc.
MUDr. Marián Bernadič, CSc., a prof. MUDr. Pavel Babal, CSc.,
zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB. SSL
vznikol v roku 1920 z iniciatívy profesorského zboru Lekárskej fakulty
UK s cieľom vytvoriť podmienky pre rozvoj vedeckej práce, vybudovať
priestor na prezentovanie odborných prác, diskusie a riešenie vedeckých
problémov. SSL je prvým a najväčším všeobecným spolkom lekárov na
Slovensku s nepretržitou existenciou a v súčasnosti má viac ako 3500
členov. Od jeho vzniku už sa konalo viac ako 2900 schôdzí, prednieslo
sa na nich 12 000 vedeckých prednášok a zúčastnilo sa na nich 180 000
lekárov. V súčasnosti sa každý rok koná 30 – 33 stretnutí. Za 90 rokov
svojej existencie pomáhal SSL pri výchove a vzdelávaní lekárov, poskytoval priestor na odborné prednášky, diskusie, priniesol lekárom možnosť

publikovať svoje práce vo „vlastnom“ slovenskom časopise a umožnil výmenu informácií
aj so zahraničnými lekármi a výskumníkmi.
Zohral významnú úlohu pri zvyšovaní vedeckej úrovne na Slovensku a vychoval prakticky
všetkých medicínskych odborníkov u nás.
Jeho prínos bol neoceniteľný najmä v časoch, keď bol nedostatok zdrojov informácií, boli ťažko dostupné a len málo lekárov
mohlo cestovať do zahraničia. SSL stál pri
vzniku Bratislavských lekárskych listov
(BLL), ktoré začal vydávať v roku 1921 ako vôbec prvý lekársky časopis
na Slovensku. Uverejňovali sa v nich prednášky, protokoly, ako aj plné
znenia súhrnných správ z rozsiahlejších prác, ktoré boli prezentované
na pravidelných schôdzach SSL. Dodnes bolo uverejnených viac ako
2100 prednesených prác; často to boli habilitačné práce, prednostovia
kliník v nich zase pravidelne informovali o svojich zahraničných cestách
a o novinkách v medicíne. V súčasnosti sa už uverejňovanie súhrnov
prednášok z podujatí SSL zmenilo na formu tzv. short communication,
ktoré majú formálnu i obsahovú úroveň odborných informácií a sú akceptované aj vo svetových informačných lekárskych databázach, ako je
Medline, BioMedNet a iné. BLL sa stali medzinárodným a etablovaným
vedeckým periodikom, ktoré prináša práce slovenských i zahraničných
lekárov a v anglickom jazyku je dostupné pre odborníkov na celom
svete. Celkove bolo doteraz v BLL publikovaných 16 000 príspevkov.
Slávnostnú jubilejnú schôdzu pri príležitosti 90. výročia SSL podporila spoločnosť sanofi-aventis a Zentiva.
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