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Streszczenie

Summary

Twardzina uk³adowa jest przewlek³¹ chorob¹ tkanki ³¹cznej, charakteryzuj¹c¹ siê postêpuj¹cym w³óknieniem skóry i narz¹dów wewnêtrznych. Ocena rozleg³oœci zmian skórnych w przebiegu twardziny uk³adowej ma istotne znaczenie ze wzglêdu na ustalenie rokowania oraz monitorowanie postêpu procesu chorobowego. Zmodyfikowana skala oceny zmian skórnych wg Rodnana jest ogólnie
przyjêt¹ metod¹ klinicznej oceny rozleg³oœci zmian skórnych u chorych na twardzinê uk³adow¹. Jednak¿e, z uwagi na subiektywny
charakter badania, prawid³owa ocena wg Rodnana wymaga odpowiedniego doœwiadczenia. Celem pracy jest przedstawienie praktycznych aspektów oceny zmian skórnych u chorych na twardzinê
uk³adow¹ na podstawie zmodyfikowanej skali wg Rodnana.

Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease characterized by progressive fibrosis of the skin and internal organs. Assessment of skin involvement is of significant importance for establishing patient prognosis and monitoring progression of the
disease. Modified Rodnan skin score (mRSS) has been generally
accepted as a relatively simple and reliable method of skin assessment in patients with SSc. However, due to the subjective character, proper evaluation of the mRSS requires appropriate clinical experience. This review presents practical aspects of how
mRSS should be performed.

Wstêp

of Rheumatology), jedynym du¿ym kryterium wystarczaj¹cym do rozpoznania TU [1–3].
Rozleg³oœæ zmian skórnych jest równie¿ podstawowym kryterium podzia³u na podtypy (postacie) kliniczne
TU: postaæ ograniczon¹ twardziny uk³adowej (ang. limited systemic sclerosis, zwan¹ dawniej zespo³em CREST)
oraz postaæ uogólnion¹ (ang. diffuse systemic sclerosis)
[4]. Oddzieln¹ grupê stanowi¹ rzadkie przypadki pacjentów z typowymi dla TU zmianami narz¹dowymi, naczyniowymi i serologicznymi, ale bez zmian dotycz¹cych
skóry, tzw. scleroderma sine scleroderma [1, 2, 4].

Zajêcie skóry jest najbardziej charakterystycznym
objawem twardziny uk³adowej (TU), od którego wywodzi siê nazwa choroby (scleroderma – twarda skóra).
Typowe dla twardziny uk³adowej zmiany skórne w postaci pogrubienia i wyg³adzenia skóry szerz¹ siê od najbardziej dystalnych odcinków koñczyn centralnie, obejmuj¹c mniej lub bardziej rozleg³y obszar. Rozleg³oœæ
zmian skórnych jest, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie kryteriami klasyfikacyjnymi (wg American College
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Wykazano, ¿e rozleg³oœæ zmian skórnych koreluje
z ryzykiem wyst¹pienia zmian w narz¹dach wewnêtrznych i zwi¹zanych z nimi ogólnym rokowaniem. Szybko postêpuj¹ce zmiany skórne szerz¹ce siê na proksymalne odcinki koñczyn oraz tu³ów, charakterystyczne
dla postaci uogólnionej TU, s¹ zwykle zwiastunem wyst¹pienia powik³añ ze strony p³uc, serca i nerek [1, 2, 4,
5]. Wykazano, ¿e postêpuj¹ce, rozleg³e zmiany skórne
koreluj¹ z gorszym rokowaniem, natomiast poprawa
w zakresie zmian skórnych ma korzystne znaczenie [6,
7]. Szybki postêp oraz znaczne zaawansowanie zmian
skórnych uwa¿ane s¹ równie¿ za wyraz aktywnoœci
procesu chorobowego. W zwi¹zku z powy¿szym ocena
zmian skórnych jest podstawowym elementem oceny
pacjenta z TU, istotnym zarówno z punku widzenia
praktyki klinicznej, jak i badañ naukowych [1, 8].

Ocena kliniczna zmian skórnych u chorych
na twardzinê uk³adow¹
Pod wzglêdem histopatologicznym w przebiegu TU
wyró¿nia siê 3 fazy zmian w obrêbie skóry. Faza pierwsza, zwana obrzêkow¹ (zapaln¹), charakteryzuje siê
obecnoœci¹ nacieków zapalnych, z³o¿onych g³ównie
z komórek jednoj¹drowych zlokalizowanych zw³aszcza
wokó³ naczyñ krwionoœnych. Faza druga zwi¹zana jest
z masywnym zw³óknieniem spowodowanym akumulacj¹ kolagenu oraz innych sk³adników tkanki ³¹cznej. Natomiast faza trzecia, zwana zanikow¹, zwi¹zana jest
z wtórnym zanikiem spowodowanym uszkodzeniem naczyñ krwionoœnych [1]. Uwa¿a siê, ¿e zw³aszcza u chorych z uogólnion¹ postaci¹ TU mo¿na równie¿ wyró¿niæ
3 fazy kliniczne zmian skórnych. Faza pierwsza, okreœlana jako wczesna postêpuj¹ca (ang. early progression),
koreluje ze wzrostem aktywacji lokalnych oraz systemowych parametrów procesów immunologicznych i zapalnych. Faza druga, okreœlana jako faza stabilizacji lub plateau (ang. stabilization), zwi¹zana jest ze zmniejszeniem
aktywnoœci procesów immunologiczno-zapalnych. Natomiast faza trzecia, póŸnej poprawy (ang. late improvement), zwi¹zana jest ze zmianami zanikowymi bêd¹cymi wynikiem zejœcia procesów zapalnych i w³óknienia
[8]. W piœmiennictwie poœwieconym TU spotyka siê równie¿ wiele doniesieñ wskazuj¹cych na fakt, ¿e leczenie
immunosupresyjne powoduje zmniejszenie rozleg³oœci
i stopnia zmian skórnych [9–11].

Zmodyfikowana skala oceny zmian
skórnych wg Rodnana – informacje ogólne
Mimo faktu, ¿e zmiany skórne s¹ widoczne ju¿ na
pierwszy rzut oka i ³atwo dostêpne badaniu klinicznemu,
to w³aœnie ocena rozleg³oœci i stopnia zaawansowania
zmian skórnych sprawia na co dzieñ du¿¹ trudnoœæ.
Opracowano kilka skal, maj¹cych na celu ocenê tych

zmian u chorych na TU [1, 8]. Spoœród nich najpowszechniej przyjêta zosta³a zmodyfikowana skala wg Rodnana
(ang. modified Rodnan skin score, mRSS). Skala ta jest
obecnie rekomendowana jako jedno z podstawowych
kryteriów oceny klinicznej pacjentów w ramach miêdzynarodowych badañ klinicznych [8, 12, 13].
Ocena zmian skórnych na podstawie mRSS polega
na ocenie za pomoc¹ omacywania 17 obszarów cia³a:
twarzy, palców obu r¹k, obu d³oni, przedramion, ramion, przedniej powierzchni klatki piersiowej, brzucha,
obu stóp, podudzi i ud. W obrêbie ka¿dego z wymienionych obszarów oceniana jest gruboœæ skóry (ang. thickening) wg 4-stopniowej skali: stopieñ 0. – prawid³owa
gruboœæ skóry, stopieñ 1. – niewielkie zgrubienie skóry,
stopieñ 2. – skóra wyraŸnie pogrubia³a, stopieñ 3. –
skóra bardzo pogrubia³a. Suma wszystkich pomiarów
jest ostatecznym wynikiem i mo¿e wahaæ siê od
0 (brak zmian) do maksymalnie 51 (skóra bardzo pogrubia³a we wszystkich 17 obszarach) [8, 12]. Wykazano, ¿e palpacyjna ocena gruboœci skóry dokonana
przez doœwiadczonego klinicystê koreluje z ocen¹ histologiczn¹ (wag¹ biopsji) oraz stopniem w³óknienia
skóry mierzonymi zawartoœci¹ hydroksyproliny [12, 13].
Doœwiadczenie kliniczne oraz opinie ekspertów
wskazuj¹, ¿e prawid³owa ocena zmian skórnych na podstawie mRSS wymaga znajomoœci pewnych szczegó³ów
technicznych, a tak¿e najczêœciej pope³nianych b³êdów
[1, 8]. Jak ju¿ wspomniano powy¿ej, ocena zmian skórnych na podstawie mRSS polega na ocenie gruboœci skóry (ang. thickening), czego nie nale¿y myliæ z przytwierdzeniem skóry do le¿¹cych g³êbiej tkanek (ang. thethering). Doœwiadczenie kliniczne wskazuje, ¿e u chorych
z d³ugoletnim wywiadem uogólnionej TU skóra mo¿e byæ
œcieñcza³a wskutek zmian zanikowych (score 0), ale
wci¹¿ silnie zwi¹zana z tkankami le¿¹cymi pod spodem,
co powoduje, ¿e trudno uj¹æ j¹ w fa³d [1, 8].
Oceniaj¹c gruboœæ skóry, ujmujemy fa³d skórny pomiêdzy 2 palce: kciuk i palec wskazuj¹cy, unosimy go,
a nastêpnie powoli wypuszczamy, tak aby przesuwa³ siê
pomiêdzy palcami. W momencie, gdy fa³d skórny
opuszcza palce, najlepiej mo¿na oceniæ jego gruboœæ.
Dosyæ czêsto skóra pacjentów z TU jest tak napiêta, ¿e
ujêcie jej w fa³d skórny sprawia du¿¹ trudnoœæ lub
w ogóle nie jest mo¿liwe. Dotyczy to zwykle dystalnych
odcinków koñczyn, a szczególnie palców r¹k. W tej sytuacji gruboœæ skóry mo¿na oceniaæ delikatnym omacywaniem; w przypadkach znacznego pogrubienia skóry
struktury le¿¹ce pod spodem, takie jak koœci czy œciêgna, s¹ bardzo s³abo wyczuwalne.

Ocena szczegó³owa
Twarz: oceniamy obszar pomiêdzy koœæmi jarzmowymi a ¿uchw¹: najpierw delikatnie omacujemy skórê
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na koœciach jarzmowych, a nastêpnie, ujmuj¹c w fa³d,
oceniamy gruboœæ skóry na policzkach.
Ramiona i przedramiona: podczas badania pacjent
powinien znajdowaæ siê w pozycji siedz¹cej, z lekko
zgiêtymi ³okciami i rozluŸnionymi miêœniami koñczyn;
ocenie podlega zewnêtrzna powierzchnia ca³ego ramienia i przedramienia.
Rêka: ocenie podlega skóra grzbietowej powierzchni obu r¹k od stawów œródrêczno-paliczkowych po okolicê nadgarstka.
Palce r¹k: oceniamy grzbietowe obszary proksymalnych i œrodkowych paliczków wszystkich palców.
Klatka piersiowa: nale¿y oceniaæ w pozycji siedz¹cej, ocenie podlega ca³y obszar skóry od wciêcia jarzmowego mostka po wyrostek mieczykowaty oraz okolice sutkowe, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ocenê skóry dekoltu.
Skórê brzucha i koñczyn dolnych oceniamy u pacjenta le¿¹cego na plecach z koñczynami dolnymi lekko zgiêtymi i rozluŸnionymi miêœniami.
Brzuch: ocenie podlega ca³y obszar pomiêdzy przed³u¿eniami linii pachowych poœrodkowych od wyrostka
mieczykowatego po spojenie ³onowe, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ocenê obszaru po³o¿onego pomiêdzy wyrostkiem mieczykowatym a lini¹ pêpka.
Uda i podudzia: ocenie podlega przede wszystkim
przednia powierzchnia koñczyn, nie nale¿y oceniaæ skóry po³o¿onej bezpoœrednio nad koœci¹ i/lub powiêzi¹;
natomiast szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na obszar
po³o¿ony bezpoœrednio powy¿ej stawu kolanowego.
Stopy: nale¿y oceniaæ lekko zgiête, ocenie podlegaj¹ wy³¹cznie powierzchnie grzbietowe od stawów œródstopno-paliczkowych po przedni¹ powierzchniê stawu
skokowego.
Gruboœæ skóry mo¿e byæ znacznie zró¿nicowana
w zakresie poszczególnych obszarów poddawanych
ocenie. W takim przypadku próbujemy okreœliæ najbardziej dla danego obszaru reprezentatywne score. Na koniec sumujemy wyniki oceny poszczególnych obszarów.

Podsumowanie
Zmodyfikowana skala oceny gruboœci skóry wg Rodnana jest testem stosunkowo prostym do wykonania,
który mo¿e byæ przeprowadzony w ka¿dym gabinecie lekarskim. Oprócz palców badaj¹cego, nie wymaga ¿adnych specjalistycznych przyrz¹dów. Ujemn¹ stron¹ tej
metody jest subiektywny charakter oceny gruboœci skóry. Bior¹c pod uwagê, ¿e gruboœæ skóry mo¿e byæ ró¿na
u osób w ró¿nym wieku, ró¿nej p³ci, o ró¿nych stopniu
od¿ywienia, ocena ta jest jeszcze trudniejsza. Dlatego
du¿e znaczenie ma doœwiadczenie osoby oceniaj¹cej
zmiany skórne. Ryzyko b³êdu, zw³aszcza w ocenie prospektywnej, zmniejsza siê, gdy ocenê przeprowadza za-
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wsze ta sama osoba. W praktyce klinicznej ocena zmian
skórnych wg mRSS nie ma na celu uzyskania konkretnej
liczby, ale raczej okreœlenie pewnej skali zmian.
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