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 %58’inde cilt ülserleri   
* Suliman YA, Curr Rheumatol Rev. 2013;9:237–44. 

 

 %66'sında rutin vazodilatör kullanımına 

rağmen tekrarlayan DÜ epizodları  
*Hachulla E, J Rheumatol. 2007;34:2423–30 

 epizodik % 9.4     rekürren %46.2    kronik %11.2 

 

 %5-10’unda gangren / amputasyon  
 DÜ olanlarda  %20 

 Amputasyon insidansı %1-2 hasta/yıl  
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Ciddi ağrı 

 

Ellerde fonksiyon kaybı  

 

Hayat kalitesinde azalma  

 

Sağlık harcamalarında artış  

   

 İş gücü kaybı 
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o SSc dijital ülserlerin tanımlanması 

önemlidir !! 
 

o Tedavi etkinliğini değerlendirme   

o Tedavi sonuçlarını karşılaştırabilme 

 

o Güvenilir araştırmalar için ortak tanımlamaların 

kullanılması  

                         – kısmen sağlanabilmekte 
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Cilt Ülseri Tanımı  
(Levels of evidence 2a) 

 

 

 Dermis ve epidermisi birbirinden ayıran bazal 

membranın hasarlanması sonucu epitelyal örtünün 

ortadan kalmasıyla birlikte bazen derin dokulara 

(subkutan doku, kas ve kemik)  uzanabilen deri 

bütünlüğünde bozulma ve doku kaybıdır.  

 
 

 

 

 

 

 Hughes M, Bruni C, Ruaro B, Confalonieri M, Matucci-Cerinic M, Randone SB. Digital Ulcers in Systemic Sclerosis. Presse Med. 2021 

Feb 3:104064.  

 Suliman YA, Furst DE. Defining Skin Ulcers in Systemic Sclerosis: Systematic Literature Review and Proposed World Scleroderma 

Foundation (WSF) definition. J Scleroderma Relat Disord 2017;2:115-120.  

 Giuggioli D, Ferri C. Scleroderma skin ulcers definition, classification and treatment strategie sour experience and review of the 

literature.AutoimmunRev2018;17:155-164. 
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 Aktif cilt ülseri tanımı  (Levels of evidence 2b); 

 Ülser yatağı görülebilen ve bir derinliği olan, 

epitelizasyonun başladığı alanlar dahil olmak 

üzere ülser tabanında herhangi bir yerde aşınma 

ve erozyon (de-epitelize alanlar) bulguları 

gözlenen ülserlerdir.  

 İyileşmiş cilt ülseri tanımı  (Levels of evidence 2b); 

 Üzerinde total re-epitelizasyon sağlanabilen 

ülserlerdir. 

 
 Herrick AL, et al. Lack of agreement between rheumatologists in defining digital ulceration in systemicsclerosis. 

ArthritisRheum 2009;60:878–82. 

 Khimdas S, et al. Associations with digital ulcers in a large cohort of systemic sclerosis: results from the Canadian 

Scleroderma Research Group registry. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Jan;63(1):142-9.  

 Baron M, et al.Consensus opinion of a North American Working Group regarding the classification of digital ulcers in 

systemic sclerosis.ClinRheumatol. 2014 Feb;33(2):207-14 
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 Sklerodermada cilt lezyonlarını sınıflamak için basınç ülserleri 

klasifikasyonunun kullanılıyordu 

 ne kadar derinse  

 ne kadar genişse  

 SSc için uygun değil !! 

 Farklı mekanizmalar  
 SSc ilişkili vaskülopati 

 Tekrarlayan mikrotravmalar  

 Kalsinozis  

 Kuru cilt  

 Etkilenen özel cilt bölgeleri 
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SSc ilişkili cilt ülserleri sınıflaması 
(Levels of evidence 2b); 
 

 Dijital ülser (DÜ)  

 Kemik çıkıntılar üzerindeki cilt 

ülserleri 

 Kalsinozis ilişkili cilt ülserleri  

 Alt ekstremite cilt ülserleri 

 Gangrenle birlikte olan cilt ülseri/ 

dijital ülser 
 
 

 Giuggioli D, Ferri C. Scleroderma skin ulcers definition, classification and treatment strategie sour experience 

and review of the literature.Autoimmun Rev 2018;17:155-164. 
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SSc ilişkili dijital ülser sınıflaması 
(Levels of evidence 1b); 
 

 Dijital pitting skar kaynaklı DÜ  

 Kalsinozis kaynaklı DÜ 

 Saf DÜ 

 

 

 Gangren kaynaklı DÜ 
 

 

 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, characteristics and sub-setting 

through observation of 1614 digitallesions. Rheumatology (Oxford). 2010;49(7):1374-82. 

 Blagojevic J, F, Matucci-Cerinic M; EUSTAR co-workers. Classification, categorization and essential items 

for digital ulcere valuation in systemicsclerosis: a DeSScipher/European SclerodermaTrials and Research 

group (EUSTAR) survey. ArthritisResTher 2019;21) (validation) 

 Hughes M, Bruni C, Ruaro B, Confalonieri M, Matucci-Cerinic M, Randone SB. Digital Ulcers in Systemic 

Sclerosis. Presse Med. 2021 Feb 3:104064. 

 

 DUs not occurring as a consequence of DPS or calcinosis.  
These DUs may have pure ischaemic origin  

usually located on the fingertips 
 or can be secondary to skin retraction and joint contractures, 

in addition to SSc related vasculopathy 
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SSc ilişkili dijital ülser sınıflaması 
seyrine göre (Levels of evidence 1b); 

 

 Epizodik DÜ (nadiren tekrarlayan), 
 sadece bir takip vizitinde ≥1 DÜ ve/veya yeni DÜ tespit 

edilmiş ancak diğer takip vizitlerinde DÜ gözlenmiyor  

 Rekürren DÜ (sıklıkla tekrarlayan),  
 ≥2 ve daha fazla takip vizitinde DÜ ve/veya yeni DÜ var, en 

az bir takip vizitinde DÜ olmadığı görülmüş  

 Kronik DÜ,  
 tüm takip vizitlerinde bir veya daha fazla DÜ ve/veya yeni DÜ 

var 
 

 MatucciCerinic M, et al. Elucidatingtheburden of recurrentandchronicdigitalulcers in systemicsclerosis: long-

termresultsfromthe DUO Registry AnnRheumDis2016 Oct;75(10):1770-6  

 Blagojevic J, F, Matucci-Cerinic M; EUSTAR co-workers. Classification, categorization and essential items 

for digital ulcer evaluation in systemic sclerosis: a DeSScipher/European SclerodermaTrials and Research 

group (EUSTAR) survey. Arthritis ResTher 2019;21) 

 Hughes M, Bruni C, Ruaro B, Confalonieri M, Matucci-Cerinic M, Randone SB. Digital Ulcers in 

SystemicSclerosis. Presse Med. 2021 Feb 3:104064. 
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SSc ilişkili dijital ülser sınıflaması 
derinliğine göre  
 

 Yüzeyel:  

 Epidermisi içeren parsiyel cilt kaybı   

 abrazyon, blister ya da küçük krater şeklinde 

 Orta  

 Tam kat cilt kaybı  

 subkutan dokular dahil  

 Fascia dahil değil  

 Derin   

 Tam kat cilt kaybı 

 Fascia ile birlikte kas, tendon, eklem kapsülü ya 

da kemiği içerebilen 
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Dijital pitting skarlar (DPS) 

 

Küçük çaplı  
Hiperkeratotik lezyonlar  
En sık parmak uçlarında ve parmakların 
dorsal yüzünde  
 
Eksfoliye ya da debride edildiğinde 
çoğunlukla intakt epitel izlenir 
 
Ancak bu hiperkeratotik katmaların 
altında küçük DÜ saptanabilir  
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Dijital pitting skar (DPS) kaynaklı DÜ  

 
 DPS gibi en sık parmak uçlarında ve parmakların 

dorsal yüzünde bulunurlar.  

 Lezyon etrafındaki cilt dokusunda inflamasyon ve 

ödem bulguları barındırdığından genellikle kolay 

farkedilir  

 Spontan ağrıya neden olur. 

 

 DPS’lerin %8.8’inde saklı DÜ gözlenmiştir. *  

 DPS kaynaklı DÜ’lerde enfeksiyon, gangren ya da 

otoamputasyon izlenmemiş olup ortalama iyileşme 

süresi 1 ayın altındadır (26 ± 15 gün).* 
 

 

 

 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, characteristics 

and subsetting through observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 2010;49:1374–82. 



Veri Sınıflandırma Tipi: Kurum İçi / Internal 

Dijital pitting skar (DPS) kaynaklı DÜ 
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Kalsinozis 

 
Yumuşak dokudaki kalsiyum fosfat 
depozitleri  
Çoğunlukla parmak uçlarında  
 
Çıpla gözle görülebilir ve/veya x-ray ile 
konfirme edilebilir. 
 
• beyaz-sarı kremsi  
     (“mousse” calcinosis)  
• beyaz, sert  
     (“stone” calcinosis) 
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Kalsinozis kaynaklı DÜ 

 Çoğunlukla parmak uçlarında, düzensiz sınırlı ve 

perilezyoner ödeme sahip 

 Şiddetli spontan ağrı nedeni 

 

 

 Nerdeyse her zaman derin, nadiren orta seviyede 

lezyonlar * 

 Ortalama iyileşme süresi 3 ay  (93 ± 59 gün). * 

 Diğer DÜ alt gruplarına göre yüksek enfeksiyon 

oranları * 
 

 

 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, 

characteristics and subsetting through observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 

2010;49:1374–82. 
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Saf DÜ 

 DPS ya da kalsinozis ilişkili değildir 

 

 Parmaklarda her hangi bir yerde olabilir 
 parmak ucunda  

 PIF eklemlerin dorsal yüzünde  

 Etioloji farklı olabilir 
 Parmak uçlarında … iskemi 

 Kemik çıkıntılarda … cilt gerginliği, eklem 

kontraktürleri ve mikrotravma 



Veri Sınıflandırma Tipi: Kurum İçi / Internal 

 Farklı boyutlarda olabilir 

 Orta seviyeli ya da derin lezyonlardır 

 Ciddi spontan ağrı sebebidir  

 

 Büyük bir çoğunluğu eksuda 

barındırmaz … varsa enfeksiyonla 

ilişkilidir !! 
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 Sıklıkla düzensiz sınırlı ve perilezyoner inflame cilt 

görünümü 

 Ülser yatağında granülasyon dokusu fibrin ya da 

nekroz olabilir.  

 

 Gangren, kemik ve tendon etkilenimi sık değildir.* 

 %1.7 si komplike  

 %0.5 inde otoamputasyon  

 Ortalama iyileşme süresi 76 ± 64 gün.* 
 

 

 

 

 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, 

characteristics and subsetting through observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 2010;49:1374–

82. 

 

 

Saf DÜ 
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Dijital ülserler  
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Gangren 

 Kan akımının total yokluğunda ortaya çıkan ölü dokulardır 
 
Kuru gangren … kuru, buruşuk, koyu siyah renkli (Fig.  3.4a).  
 
Yaş gangren … etkilenen alan nemli, ödemli, masere, koyu renkli sıvı içerebilen, 
karakteristik kokuya sahiptir (Fig. 3.4b). 
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Gangren kaynaklı DU 

 Gangren ve altındaki canlı dokuyu birbirinden ayıran 

demarkasyon sınırından başlar  

 Her zaman derindir 

 Düzensiz sınırlı, inflame ve ödemli perilezyoner cilde 

sahiptir 

 Ciddi spontan ağrı belirgindir 

 

 Ortalama iyileşme süresi 9 ay (281 ± 263 gün)*  

 Kemik ve tendon etkilenimi sık  (%40)  

 Otoampütasyon %14.2  
 

 

 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, 

characteristics and subsetting through observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 2010;49:1374–

82. 
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Alt ekstremite ülserleri 

 Arteriyel 

 Venöz  

 Diğerleri (vaskülitik, mikroanjiopatik, bası vs ) 

 

 Patogenez daha kompleks !! 

 Hastalık ilişkili mikroanjiopati  

 Eşlik eden makrovasküler arteriyel ve/veya venöz 

hastalıklarla overlap  

 Lenfatik sistem patolojisi 

 Mekanik faktörler (bozulmuş ayak postürü, 

ayaklarda yağ pedi kaybı, eklem deformiteleri, 

tekrarlayan travma .. ) 

 Kalsinozis  
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Alt ekstremite ülserleri 

 Hiperkeratoz ilişkili ülserler 

 Kalsinozis kaynaklı ülserler 

 Saf ülserler 

 Gangren kaynaklı ülserler 
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Hiperkeratoz ilişkili ülserler 

 Ülser genellikle hiperkeratotik dokunun altında 

saklıdır  

 Hiperkeratoz altında saklı ülser %10 * 

 

 Perilezyoner cilt dokusunda inflamasyon ve ödemle 

farkedilir 

 Spontan ağrılıdır 

 DPS’ye bağlı ülserlerden daha derindir  

 Kemik, tendon etkilenimi ve otoamputasyon 

saptanmamıştır 

 Ortalama iyileşme süresi 15 hafta (DPS ye bağşı DÜ’de 4 hafta) 
 

 

 Blagojevic J, Piemonte G, Benelli L, Braschi F, Fiori G, Bartoli F, et  al. Assessment, definition and classification of 

lower limb ulcers in systemic sclerosis: a challenge for the rheumatologist. J Rheumatol. 2016;43(3):592–8. 
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Kalsinozis kaynaklı ülserler 

 En sık pretibial bölgede, düzensiz sınırlı ve inflame 

ciltle çevrili geniş lezyonlardır  

 Derin ve ağrılıdır 

 Enfeksiyon riski yüksektir 

 

 İyileşme süresi üst ekstremitedekilere göre 4 kat 

daha uzundur (390 vs 90 gün). * 
 

 

 

 

 
 Blagojevic J, Piemonte G, Benelli L, Braschi F, Fiori G, Bartoli F, et  al. Assessment, definition and classification of 

lower limb ulcers in systemic sclerosis: a challenge for the rheumatologist. J Rheumatol. 2016;43(3):592–8. 

 



Veri Sınıflandırma Tipi: Kurum İçi / Internal 

 



Veri Sınıflandırma Tipi: Kurum İçi / Internal 

Saf ülserler 

 Hiperkeratoz ya da kalsinozisle ilişkili değildir  

 Sıklıkla ayak parmaklarında ve lateral perimalleolar 

alanlarda gözlenir  

 Derin ve ağrılıdır 

 

 İyileşme süresi 5 ay civarında (25.6 ± 23.5 weeks) *  

 Enfeksiyon oranı %48 * 
 

 

 

 

 
 Blagojevic J, Piemonte G, Benelli L, Braschi F, Fiori G, Bartoli F, et  al. Assessment, definition and classification of 

lower limb ulcers in systemic sclerosis: a challenge for the rheumatologist. J Rheumatol. 2016;43(3):592–8. 
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Gangren kaynaklı ülserler 
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 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, et al. Digital ulcers in scleroderma: staging, characteristics and subsetting through 

observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 2010;49:1374–82. 

 Blagojevic J, Piemonte G, Benelli L, Braschi F, Fiori G, Bartoli F, et  al. Assessment, definition and classification of lower limb ulcers in systemic 

sclerosis: a challenge for the rheumatologist. J Rheumatol. 2016;43(3):592–8. 
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