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SS-001

Romatoloji Polikliniğinde HBsAg ve Anti-HCV
Pozitifliği Saptanan Olgularda Romatoid Faktör ve
Anti-Siklik Sitrüline Peptid Antikor Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
Cem Özişler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Ankara
AMAÇ: Romatoid faktör (RF) ve anti-siklik sitrüline peptid (anti-CCP) antikorları romatoid artritin (RA) tanısında
kullanılan en önemli belirteçlerdir. RF ve anti-CCP bazı enfeksiyon ve kollajen doku hastalıklarında da
pozitifleşebilir. Literatürde RA veya başka bir romatolojik hastalığı olmayan hepatit B hastalarındaki RF ve anti-CCP
pozitifliği sırasıyla %17.5-42.7, %0-13.9 iken, hepatit C tanısı olanlarda %9.7-54, %0-33’tür. Bu çalışmanın amacı;
HBsAg veya anti-HCV pozitiflikleri saptanan ve herhangi bir romatolojik hastalık tanısı konulmayan olgulardaki RF
ve anti-CCP düzeylerinin tespiti ve bulunan antikor pozitiflik oranlarının literatür bilgisi ile karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM: Çalışmaya 112’si hepatit (100 HbsAg ve 12 anti-HCV pozitif), 85’i RA ve 91’i sağlıklı kontrol grubunda
olmak üzere toplam 288 olgu alındı. Tüm olgular romatoloji polikliniğinde değerlendirilmişti ve bilgilerine retrospektif
olarak ulaşılıp kaydedildi.

BULGULAR: Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Hepatit grubunun RF pozitifliği oranı
ve titresi kontrol grubundan daha yüksekti (p<0.05). HbsAg pozitifliği olan 1 olguda anti-CCP pozitifti. RA grubunda
hem RF hem de anti-CCP pozitifliği ve titreleri hepatit ve kontrol gruplarına göre daha yüksekti (p<0.05). Bulgular
Tablo 1’de özetlenmiştir. HbsAg ve anti-HCV pozitifliği olan olgular arasında, RF pozitiflik oranları açısından fark
yokken (sırasıyla, %35, %25, p=0.489), RF titresi açısından fark bulundu (sırasıyla, 119.1±325.6, 20.2±19.5,
p=0.043). ESH ve CRP, RA grubunda diğer gruplardan daha yüksekti (p<0.05).

SONUÇ: HBV ve HCV enfeksiyonu olan grupların RF pozitifliği oranları literatür ile uyumluydu. Anti-CCP pozitifliği
ise sadece 1 HBV enfeksiyonlu olguda tespit edildi. HBV ve HCV enfeksiyonu olan olgularda saptanan RF pozitifliği
değerlendirilirken veya bu olgulara RA tanısı koyarken anti-CCP düzeyi bakılması çok önemlidir. RF pozitifliği
saptanan olgularda HBV ve HCV enfeksiyonları bu durumun birer nedeni olarak mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu
bulgularla sonuç olarak; HBV veya HCV enfeksiyonu olan hastalarda anti-CCP pozitifliğine RF pozitifliğine göre çok
daha nadir rastlanılmaktadır. Bu nedenle bu hasta grubunda anti-CCP, RF’den çok daha kullanışlı ve tanısal özelliği
olan bir testtir.
Anahtar Kelimeler: Anti-siklik sitrüline peptid, HBV, HCV, romatoid artrit, romatoid faktör
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Tablo1. Grupların demografik özellikleri ve laboratuvar değerlerinin dağılımları
Hepatit
(n=112)
Yaş, ortalama±SS (Min-max)
Kadın
Erkek n,(%)

Grubu RA
(n=85)

51.3±11.4 (28-87)
n,(%) 92
20 (17.9)

Grubu Kontrol
(n=91)

52.8±11.5 (22-82)

(82.1) 69
16 (18.8)

Grubu

p

54.1±11.8 (250.102
79)

(81.2) 75
(82.4)
0.975
16 (17.6)
*0.0001
**0.663
***0.0001

ESH (mm/s), ortalama±SS (Min-max)

17.9±12.9 (2-57)

31.7±20.3 (2-88)

15.9±9.6 (2-43)

CRP (mg/L), ortalama±SS (Min-max)

4.7±3.4 (1-19.3)

18.9±26.1 (0.9-153)

*0,0001
5.7±3.8 (1,2-18) **0.012
***0.0001

RF
Pozitif
RF Negatif n (%)

n

(%) 38
74 (66.1)

(33.9) 52
33 (38.8)

RF Titre (IU/ml), ortalama±SS (min- 108.5±309.1
max)
2140)

Anti-CCP
Pozitif
Anti-CCP Negatif n,(%)

n,(%) 1
111 (99.1)

(8- 153.2±322.7
2210)

(0,9) 63
22 (25.9)

Anti-CCP Titre (U/ml), ortalama±SS
1.5±4.8 (0.3-50)
(min-max)

122.6±114.2
500)

*0.0001
(61.2) 11
(12.1)
**0.001
80 (87.9)
***0.0001
(10- 12.7±8.4
55.8)

(10-

(74.1) 0
91 (100)

(0)

(0.5- 0.6±0.5
4.3)

(0.5-

*0.002
**0.0001
***0.0001
*0.0001
**0.366
***0.0001
*0.0001
**0.001
***0.0001

SS; standart sapma, ESH; eritrosit sedimentasyon hızı, CRP; C-reaktif protein, RF; romatoid faktör, Anti-CCP; anti-siklik sitrüline
peptid, *hepatit ve RA grupları, **hepatit ve kontrol grupları, ***RA ve kontrol grupları, arasındaki p değerleri.
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SS-002

Sistemik Lupus Eritematozus
sakroiliak eklem tutulumu

tanılı

hastalarda

Esra Kayacan Erdoğan1, Neslihan Gökçen1, Suade Özlem Badak1, Didem Arslan Taş1, Yunus Kenan Bıçakçı2,
Süleyman Özbek1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Sistemik lupus eritematozus (SLE) etyolojisi tam olarak bilinmeyen multisistemik, kronik, otoimmun bir
hastalıktır. Sakroiliak eklem tutulumu daha nadir olarak gözlenmiş olup literatürde bildirilmiş vaka sunumları vardır.
Bu çalışma ile sistemik lupus eritematozus tanılı hastalarda sakroiliak eklem tutulumu birlikteliğinin gösterilmesi
amaçlanmıştır.
METOD: SLE tanılı hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastalar sakroiliak eklem tutulumu açısından
kontrastsız sakroiliak MR ile değerlendirildi. Sakroiliak MR’ da T2 ağırlıklı sekanslarda tek kesitte 2 veyda daha
fazla kemik iliği ödemi veya birbirini takip eden en az iki kesitte kemik iliği ödemi varlığı sakroiliit olarak kabul edildi.
HLA B27 gönderildi. Hastalar SLE ve spondiloartrit birlikteliği açısından Assessment of Spondyloarthritis
İnternational Society (ASAS) kriterleri yönünden sorgulandı.
BULGULAR: Çalışmaya 63 SLE tanılı hasta ve 31 sağlıklı kontrol grubu alındı. SLE kolunda yaş ortalaması 39,6yıl
iken kontrol grubunda 35,74 yıl idi. Vücut kütle indeksi hasta grubunda 25,8 kg/m2 iken kontrol grubunda 23,8
kg/m2
idi.
Gruplar
arasında
yaş
ve
VKİ
açısından
fark
yoktu.
Hasta kolunda 25 (%39,7) aktif sakroiliit 21 (%33,3) kronik sakroiliit; kontrol grubunda ise 6 (%19,4) aktif, 4 (%12,9)
kronik sakroiliit saptandı. Gruplar arasında MR bulguları karşılaştırıldığında aktif sakroiliit oranı SLE hastalarında
anlamlı
olarak
yüksek
bulundu.
(X2
=0.001)
Hasta grubunu normal, kronik ve aktif sakroiliit olmak üzere 3 subgruba ayırdığımızda CRP değeri aktif sakroiliit
grubunda
anlamlı
olarak
yüksek
bulundu.
(p=0.000,
Post-hoc=
0.000)
Yirmi bir aktif sakroiliiti olan SLE hastasından 10’unda (32,3) inflamatuar bel ağrısı mevcuttu. Ayrıca 10 hastadan
3’ünde HLA B27 pozitif olarak geldi. Inflamatuar bel ağrısı da olan 10 hasta ASAS kriterlerine göre Spa olarak kabul
edildi.
SONUÇ: Bu çalışma ışığında SLE ile sakroiliit birlikteliği olabileceği bunun yanısıra SLE ile Spa çakışması
görülebileceği saptanmıştır. Literatürde SLE hastalarda ankilozan spondilit birlikteliğini veya eşlik eden sakroiliiti
gösteren vaka bildirileri mevcuttur. Bununla birlikte Sierra Jimenez ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada SLE’ li
hastalarda sakoiliiak eklem tutulumu radyografik olarak gösterilmiştir
Anahtar Kelimeler: lupus, sakroiliit, spondiloartrit
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SS-003

Behçet Hastalarında Geçirilmiş Üveitin Korneaya
Etkisinin Değerlendirilmesi
Sevinç Can Sandıkçı1, Döndü Melek Ulusoy2
1ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

AMAÇ: Behçet hastalarında geçirilmiş üveitin kornea endotelyal hücre sayısı, morfolojisi ve ön segment
parametrelerine etkisinin değerlendirilmesi.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza; 24 Behçet hastasının üveit geçirmemiş 42 gözü Grup 1 olarak, 15 Behçet
hastasının ön, arka ya da panüveit geçirmiş 23 gözü Grup 2 olarak, yaş ve cinsiyeti benzer 14 sağlıklı gönüllünün
28 gözü ise kontrol grubu (Grup 3) olarak dahil edildi. Tam bir oftalmolojik muayeneye ek olarak, tüm hastalara nonkontakt speküler microskop (Topcon SP3000P, Tokyo, Japan) ile kornea endotel hücre sayımı, morfoloji analizi ve
Pentacam Scheimpflug Kamera (Oculus, Germany) ile ön segment ölçümleri yapıldı ve sonuçlar gruplar arasında
karşılaştırıldı.

BULGULAR: Olguların ortalama endotel hücre sayısı grup 1’de 2678±335 hücre/mm², grup 2’de 2586±347 hücre/
mm² ve grup 3’de 2595±299 hücre/ mm² tespit edildi (p=0.44). Gruplar arasında ortalama heksagonalite, korneal
volüm değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.30, p=0.07). Benzer şekilde ortalama ön kamara
açısı, ön kamara volümü, korneal volüm, santral kornea kalınlığı ve keratometri değerleri iki grup arasında benzerdi
(hepsi için p >0.05).
SONUÇ: Behçet hastalığı kronik, sistemik, tekrarlayıcı özellik gösteren bir vaskülittir. Behçet hastalığındaki oküler
klinik bulgular genellikle üvea, vitreus ve retinada inflamasyon bulgularını içerir. Kornea, gözün en ön kısmında
bulunan saydam dokudur ve gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından
bozulabilir. Bu hastalıklar doğuştan, genetik kökenli veya inflamatuar olabilir. Aköz hümor ile temas halinde bulunan
korneal endotelyum tek sıra hexagonal hücrelerden oluşur ve korneanın saydamlığında önemli bir role sahiptir.
İntraoküler kronik inflamasyonlarda aköz hümördeki artmış inflamatuar sitokinler endotelde hasara sebep olabilir
(Ayhan Tuzcu E. ve ark, Behçet Hastalığı Tanı ve Tedavisi. Behçet Hastalığında Göz Tutulumu 36-48). Bu durum
üveit hastalarında yaşamları boyunca ve göz içi cerrahisi öncesinde korneal komplikasyonları önlemek için akılda
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Behçet, pentacam, speküler mikroskopi, üveit
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Resim 1: Speküler mikroskopi ölçüm parametreleri
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SS-004

Kliniğimizdeki Tosilizumab Deneyimi: Tek Merkezli,
Retrospektif Çalışma
Burcu Yağız1, Belkıs Nihan Coşkun2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
2İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Romatoloji Servisi, Bursa

GİRİŞ: Tosilizumab (TCZ), interlökin-6 reseptör alfa inhibitörüdür. Romatoid artritte (RA), monoterapi ve
kombinasyonda güvenlik ve etkinliği gösterilmiştir. RA başta olmak üzere tedaviye dirençli erişkin still hastalığı
(ESH) ve büyük damar vaskülitlerinde kullanılabilmektedir.
AMAÇ: Biz bu çalışmada romatoloji pratiğinde sık kullanmaya başladığımız TCZ ile ilgili merkezimizin deneyimini
paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM: Ocak 2013 –Haziran 2018 tarihleri arasında TCZ kullanan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların
verileri geriye dönük olarak tarandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 109 hasta alındı. Hastaların 92’si (% 84,4) kadın, 17’si (% 15,6) erkekti. Tanıların
çoğunluğunu RA (%81,7 ) oluşturmakla birlikte, diğer tanılar arasında ESH (%9,2), Takayasu (%4,6), ailevi akdeniz
ateşi (FMF) (%2,8), Behçet (%0,9) ve psöriatik artrit (PSA) (%0,9) bulunmaktaydı. RA’lı hastaların % 52,3 ‘ü
seronegatifti. Hastaların % 77,1’i TCZ’i diğer DMARD’ lar ile kombine kullanmaktaydı. Kombinasyonda metotreksat
(MTX) kullanımı % 44 iken, diğer csDMARD kullanımı % 59,6 idi. TCZ başlanmadan önce hastaların % 66,1’inde
TNF inhibitörü (TNFi) kullanılmıştı. 33 kişiye (% 30,2) 1 adet, 24 kişiye ( % 22) 2 adet, 14 kişiye (% 12,8) 3 adet
TNFi sonrası TCZ başlanmıştı. Öncesinde abatacept kullanan 22 hasta, tofacitinib kullanan 8 hasta ve rituximab
kullanan 18 hasta vardı. Kombinasyon şeklinde kullanımın daha ön planda olduğu görüldü. DAS 28, CDAI ve HAQ
açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Sırasıyla p: 0,879, 0,783, 0,908). Steroid kullanımı (% 32,
p:0,000) ve steroid dozları(2,3±3,8, p:0,001) monoterapi grubunda daha düşük bulundu. TCZ başlanmış hastalarda
tedavide kalım % 64,2 idi.
TARTIŞMA: TCZ monoterapide etkinliği gösterilmiş biyolojik ajanlardandır. Hem steroid kullanımı hem de steroid
dozlarının monoterapi grubunda düşük olması, bu gruptaki hastaların hastalık özellikleri ve komorbiditeler açısından
farklı bir profile sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, kombinasyon, monoterapi, tosilizumab
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Tosilizumab monoterapisi ve kombinasyon terapisinin karşılaştırılması

TCZ
TCZ
Kombinasyon Monoterapi

p

N (%)

84 (% 77,1)

25 (% 22,9)

Yaş

48,8 (±14,9)

50,3 (±14,8) 0,670

Kadın Cinsiyet, N (%)

72 (% 85,7)

20 (% 80)

0,489

Seropozitivite, N
(RF ve/veya CCP)

35 (% 41,7)

17 (% 68)

0,021

MTX

48 (% 57,1)

-

0,000

Diğer DMARD

65 (% 77,4)

-

0,000

Diğer

14 (%16,7

6 (% 24)

0,406

Steroid kullanım, N (%)

67 (% 79,8)

8 (% 32)

0,000

Öncesinde TNF, N (%)

56 (% 66,7)

16 (%64)

0,805

Tanı, RA, N (%)

69 (% 82,1)

20 (% 80)

0,560

Sedimantasyon (mm/h)

52,1 (±30,8)

50,6 (±27,4) 0,828

CRP (mg/dl)

4,1 (±5,3)

2,9 (±3,9)

0,288

DAS28

4,4 (±1,3)

4,4 (±1,1)

0,879

CDAI

19,06 (±11,7) 19,7(±9,3)

0,783

HAQ

0,83 (±0,43)

0,82 (±0,38) 0,908

Steroid Doz (mg)

5,8 (±4,7)

2,3 (±3,8)

0,001

Tanı-TCZ Süre (yıl)

11,9 (±7,5)

8,9 (±6)

0,048

TCZ Devam, N (%)

57 (% 67,9)

13 (% 52)

0,403

(%)

Birlikte csDMARD, N (%)
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SS-005

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan Ankilozan
Spondilit hastalarında Anti-TNF deneyimi
Belkıs Nihan Coşkun1, Burcu Yağız2
1İlker Çelikcan FTR Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS) tedavisinde Anti-TNF tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği iyi bilinmektedir. Renal
yetmezliği olan AS’li hastalarda biyolojik tedavilerin kullanımına ilişkin veriler kısıtlıdır. Bu çalışmada AS tanısı ve
renal yetmezliği olan hastalarda, Anti-TNF ilaç kullanımını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Anti-TNF kullanan, 863 AS tanılı hasta retrospektif olarak taranarak, glomerüler filtrasyon hızı (GFR)
üç aydan uzun süredir < 60 ml /dk / 1.73 m2 olan 25 hastaya ulaşıldı. İlaç ilişkili yan etkiler, tedavi
başlangıcındaki, son vizitteki eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), kreatinin, GFR düzeyleri
ve Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ölçümleri kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışmamızdaki 25 hastanın 23’ü (%92) erkek, ortalama yaş 53.56±10.7 yıl, hastalık süresi
18.28±12.41 yıl, hastalık başlangıç yaşı 35.28±10.60 yıl idi. Hastaların 15’inin (%71.4) HLA-B27’si pozitifti.
Dokuzunda (%36) periferik tutulum, 3’ünde (%12) üveit, 3’ünde (%12) inflamatuar barsak hastalığı mevcuttu.
Sekiz (%32) hastaya renal biyopsi, bir (%4) hastaya da rektal biyopsi yapılmıştı. Patolojik tanıların biri IgA
nefropatisi, biri fokal segmentel glomerüloskleroz, diğerleri ise amiloidozdu. Hastaların 12’si (%48) takip
esnasında diyaliz tedavisi almaktaydı. Hastaların 15’i (%60) bir, 8’i (%32) iki, ikisi (%8) üç anti-TNF ilaç
kullanmıştı. İlk kullanılan tedaviler etanercept (%52), infliksimab (%24), adalimumab (% 24) idi. Dört hastada
plevral effüzyon, infektif endokardit, septik artrit, protez enfeksiyonu yan etkileri gelişti. Dört hastada exitus
görüldü. Hastaların ikisi enfeksiyon, biri çoklu organ yetmezliği, diğeriyse fistülde gelişen trombüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Hastaların 22‘sinde (%88) tedavi etkindi. Tedavi öncesi-son görüşme BASDAI skorları
karşılaştırıldığında anlamlı düşüş saptandı. (p<0.000) Tedavi öncesi-son görüşmedeki GFR düzeylerinde düşüş
saptandı. (p<0.002) (Tablo 1)
SONUÇ: Çalışmamızda Anti-TNF kullanımının renal yetmezlikli AS hastalarında etkin bir tedavi yöntemi olduğu
görülmüştür. Olası fırsatçı enfeksiyonlar akılda tutulmalıdır. Her ne kadar GFR hızında azalma gözlenmekle
birlikte bunun biyolojik ajanlardan mı yoksa renal yetmezliğin doğal seyrinden mi olduğu net değildir. Bu konuda
daha geniş hasta sayısına ait randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, anti-TNF tedavi, renal yetmezlik.
Tablo 1: Hastaların başlangıç ve son vizitteki değerleri

Kreatinin

Biyolojik Başlangıç Son Vizit

p

2.1 ± 1.61

0.005

3.79 ± 2.68

GFR
52.96 ± 33.77
(ml/dak/1.73 m2)

27.84 ± 19.13 0.02

CRP (mg/dl)

3.04 ± 2.88

2.83 ± 3.50

0.656

BASDAI

6.29 ± 0.95

2.81 ± 3.79

0.000
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SS-006

Ledderhose Hastalığı: Olgu Sunumu
Derya Demirtaş1, Ufuk Kayaselçuk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Adana
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, Adana

Tekrarlayan sağ ayak tabanında ağrılı şişlik şikayeti ile Ortopedi Kliniğine başvuran elli üç yaşındaki erkek hastanın
Ocak 2016 tarihinde sağ ayak tabanında kitlesel lezyon olduğu ve eksize edildiği öğrenildi. Biyopsi sonucu kronik
inflamasyon ile uyumlu gelen hastanın takipleri sırasında Ocak 2018 tarihinde tekrar aynı tarafta plantar nodül
oluşması üzerine romatolojik hastalıkların araştırılması için İç Hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Hastanın bilinen
kaza, travma öyküsü yoktu. Sistemik hastalıklardan diyabetes mellitus (DM) mevcuttu ve hastanın oral antidiyabetik
(OAD) ilaçlarla regüle olmayan kan şekeri profili vardı. Fizik muayenesinde sağ ayak tabanında 1.
metatarsofalangeal eklem hizasında yaklaşık 4x2 cm boyutlarında, subkütan yerleşimli, ağrılı, hareketsiz, nodüler
lezyon tespit edildi. Labaratuar tetkiklerinde ve muayenesinde romatojik patoloji düşündürmeyen hastanın yüzeysel
doku ultrasonografi incelemesinde lezyonun soliter özellikte olduğu saptandı. Kontrastlı manyetik rezonans (MR)
görüntülemesinde sağ ayak tabanında metatarsofalangeal eklemler hizasında plantar fasyanın altına oturan
yaklaşık 4x1,5 cm kitlesel lezyon görüldü (Resim 1). Bunun üzerine hastaya eksizyonel biyopsi yapıldı.
Histopatolojik inceleme sonucunda Ledderhose hastalığı (plantar fibromatozis) tanısı koyuldu. Operasyon sonrası
herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Ledderhose hastalığı (LH), plantar aponevrozun nedeni bilinmeyen, nadir, hiperproliferatif, benign lezyonudur.
Nodüller tipik olarak yavaş büyür ve genellikle tek taraflı tutulum olur Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte alkol,
diyabet ve epilepsi ile ilişkilendirilmiştir. Başlangıçta lezyonlar asemptomatiktir, ancak zamanla ağrılı hale
gelebilirler. Semptomlar ortaya çıktığında non-steroid antienflamatuvar ilaçlar, intralezyoner kortizon enjeksiyonları,
ortopedik tabanlıklar ve fizik tedavi uygulanabilir. Şiddetli semptomları olan ve konservatif tedavinin başarısız
olduğu hastalarda cerrahi olarak lokal eksizyon endikedir. Sonuç olarak İç Hastalıkları veya Romatoloji Kliniğine
ayak tabanı ağrısı ile başvuran özellikle DM hastalarında LH akılda tutulması gereken hastalıklardandır biridir.
Erken tanı ve uygun tedavi ile nüks oranları azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ledderhose hastalığı, Plantar fibromatozis, hiperproliferasyon, plantar fasya.
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Metatarsofalangeal eklemler hizasında plantar fasyanın altında kitlesel lezyon
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SS-007

Geriatrik Primer Sjögren Sendromlu Hastalarda
Depresyon ve Anksiyete ile ESSPRI Skorunun
Değerlendirilmesi
Gökhan Sargın, Taşkın Şentürk
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Aydın
AMAÇ: Primer Sjögren sendromu (pSS),azalmış gözyaşı, tükrük salgısı ve ekstraglandüler organ tutulumu ile
karakterize,sistemik otoimmün bir hastalıktır. Hastalarda ağrı,yorgunluk ve kuruluk yaşam kalitesini önemli düzeyde
etkileyebilir. Ağrı ve yorgunluk hastalarının % 85'inde, depresyon ise % 10-25 oranında görülmektedir. Bu
hastalarda depresyon/anksiyeteyi modüle eden faktörler hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, geriatrik
yaş grubunda pSS'li hastalarda anksiyete,depresyon ile sistemik inflamasyon ve ESSPRI (EULAR Sjögren's
Syndrome Patient-Reported Index) skoru ile belirlenen kuruluk,yorgunluk,ağrı belirtileri arasındaki ilişkinin
belirlemesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmaya Amerikan-Avrupa konsensus kriterlerine göre pSS tanısı konulan ve geriatrik yaş grubunda
(≥65 yaş) olan 33 hasta (5 erkek,28 kadın) dahil edildi. Hastalara ait demografik veriler,hastalık
süresi,ANA,Rf,sedimentasyon ve CRP düzeyleri kaydedildi. ESSPRI skoru;son 2 haftada içinde ağrı,yorgunluk ve
kuruluk belirtileri 0-10 arasında (hiç yok-maksimum) olacak şekilde Visual Analog Skala (VAS) ile
hesaplandı.Anksiyete ve depresyon,Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi. Veriler SPSS 18.0
kullanılarak değerlendirildi.İstatistiksel analiz olarak olarak Mean Whitney U ve Spearman korelasyon testleri
kullanıldı.Bağımsız faktörleri belirlemek için multivariate lineer regresyon analizi yapıldı. p<0.05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Geriatrik yaş grubundaki pSS’li hastaların yaş ortalaması 71,3±4,5 yıldı. Hastaların ağrı,yorgunluk ve
kuruluk için ortalama VAS değerleri sırasıyla 5,3±1,5;4,8±1,0 ve 3,6±1,4 idi. VAS ağrı ile yorgunluk (p=0,02,r=0,4),
VAS ağrı ile sedimantasyon (p=0,003,r=0,5) ve CRP (p=0,01,r=0,4) arasında pozitif korelasyon saptandı. Geriatrik
pSS olan hastaların %15,2’sinde depresyon ve %18,2’sinde anksiyete vardı. Hastalık süresi,yaş,cinsiyet,RF,antiCCP ile anksiyete ve depresyon arasında herhangi bir ilişki yoktu. Depresyonu olan hastalarda olmayanlara göre
VAS ağrı ve yorgunluk anlamlı olarak daha yüksekti. Multivariate regresyon analizinde sadece VAS ağrının
anksiyete için bağımsız risk faktörü olduğu saptandı.
SONUÇ: Geriatrik yaş grubunda pSS hastalarında anksiyete depresyondan daha sıktır. Bu yaş grubunda pSS tüm
yönleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Ağrı;yorgunluk ve inflamasyon ile ilişkili olup anksiyete için önemli bir
belirleyicidir. Hastaları yönetirken ESSPRI skoru ile depresyon ve anksiyete göz önünde bulundurulmalı ve genel
değerlendirmeye dahil edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, ESSPRI skoru, geriatri, Sjogren sendromu
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SS-008

Tek Merkez Golimumab Deneyinimi
Özkan Varan, Emine Duygu Ersözlü
Adana Şehir Hastanesi
Giriş
Golimumab insan TNF monoklonal antikorudur. TNF alfa’nın solubl ve membranöz her iki aktif formunu nötralize
eder. Romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psoriatrik artritte kullanım endikasyonu mevcuttur.
Method
Çalışma 2013-2016 yıllarında arasında başlanan golimumab hastalarını kapsamaktadır. Hastaların dosyaları ve
elektronik kayıtları taranarak bilgileri elde edilmiştir. Demografik bilgiler, tanı, tedavi yanıtı ve yan etkiler kaydedildi.
Sonuçlar
Toplam 154 hasta çalışmaya alındı. 64 hasta kadın, 90 hasta erkekti. 38 hasta RA (%24,7), 95 hasta aksiyel
tutulumlu AS (%61,7), 13 hasta periferik tutulumlu AS (%8,4), 7 hasta psoriatrik artrit (%4,5) ve 1 hasta FMF
spondilit tanısı ile golimumab aldığı tespit edildi. Hastaların ortalama yaşı 29,7 (±16,9) olarak tespit edildi. Ortalama
golimumab kullanım süresi 42,1 (±12,17) olarak tespit edildi. Toplam 14 hastada etkisizlik nedeniyle ilacın kesilerek
başka bir tedaviye geçildiği saptandı. 13 hastada sekonder, 1 hastada primer ilaç yetersizliği nedeni ile ilaç
kesilmişti. Acil ilaç kesilmesini gerektiren yan etki olan hasta yoktu. Hematolojik ilaç yan etkileri açısından
bakıldığında 4 (%2.59) hastada anlamlı trombositopeni sınırına ulaşmayan trombosit düşüklüğü olduğu saptandı.
Hastanede yatış gerektiren enfeksiyon tablosu tespit edilmedi. Tüberküloz gelişimi tespit edilmedi. Bir hastada bazal
cell kanseri geliştiği saptandı.
TARTIŞMA: Golimumab 2013 Ocak ayından itibaren ülkemizde kullanıma onay almıştır. Tecrübelerimiz ışığında
hastalarımızda etkili ve güvenli ilaç seçeneklerimizden biri olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: golilumumab, Anti-TNF, Romatoid artrit, Ankilozan Spondilit, Psoriatrik artrit
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SS-009

İnfliximab tedavisinin tek merkez deneyimi
Mehmet Bankir
Adana Şehir eğitim ve araştırma hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Adana
Giriş-AMAÇ: Romatoloji pratiğinde kullanılan anti-TNF ilaçlar (infliximab, adalimumab, etanercept) DMARD'lara
dirençli romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriatik artrit ve inflamatuvar barsak hastalıklarında başarıyla
kullanılmaktadır. Anti-TNF ilaçlara karşı gelişen antikorlar hem ilacın etkinliğini azaltmakta hem de olası ciddi yan
etki riskini arttırmaktadır. Bizde bu çalışmamızda romatoloji polikliniğimizde takip edilen ve infliksimab uygulanan
hastalarda bu ilacın etkilerini, etkinlik başlangıç ve devamlılığını araştırmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:
Adana şehir eğitim ve araştırma hastanesi Romatoloji polikliniği tarafından takip edilen ve infliksimab tedavisi alan
49 ankilozan spondilit (AS) tanılı, 18 romatoid artrit (RA) tanılı ve 1 Behçet hastalığı (BH) tanılı toplam 68 hasta
çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı ve hastaların tanıları, tedavi süreleri, demografik
bilgileri, tedavinin 6. ayındaki doz aralığı ile en son aldığı iki doz arasındaki süre kaydedildi. BULGULAR: Hastaların
demografik verileri incelendiğinde; AS’ li hastaların yaş ortalamsı 41,4 olarak saptandı ve bu hastaların %69,3 (
n:34) erkek, % 31,7 (n:15) kadındı. RA’ li hastaların % 77,7’ si Kadın (n:14), %22,3’ü (n:4) erkekti ve hastaların yaş
ortalaması 41,8 saptandı. 1 BH olan hasta ise 38 yaşında kadın hastaydı. Hastaların 6. Ay tedavi sıklığına
bakıldığında AS da ortalam 8.34 hafta iken RA’ lı hastalarda ortalama 8.17 hafta bulundu. Bu hastaların son 2 doz
arasındaki sürelere bakıldığında AS’li hastalarda ortalama 8,69, RA’ lı hastalarda ortalama 8,77 saptandı.
Hastaların tedavinin 6. Aydaki tedavi sıklığı ile son 2 doz arasındaki sürede anlamlı bir değişiklik olmadığı görüldü.
Hastaların aldıkları tedavinin toplam sürelerine bakıldığında AS hastalarının ortalam tedavi süresi 31,55 ay
saptanırken, RA hastalarında 28,2 ay saptandı.SONUÇ: Anti-TNF kullanan hastalarda hastalığın remisyonda
olması şartı ile doz azaltma veya aralık açma ile hastaya gereken minimum ilaç düzeyi ile remisyonun devamı
amaçlanmaktadır. Kliniğimizde izlenen hastalarda son doz aralıkları göz önüne alındığnda infliximab doz aralığının
AS ve RA grubu içinde benzer olduğu ve 8,69-8,77 haftada bir hastaların ilaç ihtiyacı olduğu tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnfliximab, Anti-TNF ajanlar, romatoloik hastalıklar
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SS-010

Romatoid Artritte Biyolojik Ve
Tedavinin Lipid Profili Üzerine Etkisi

Non-Biyolojik

Duygu Kurtulus
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,
İstanbul
AMAÇ: DMARD tedavisi alan romatoid artritIi(RA) hastalar ile TNF inhibitörleri ile tedavi edilen RA‘li hastalari
arasindaki lipid profilinde farkliliklar olup olmadigi ve biyolojik tedavinin kardiyovaskuler hastaIik(KVH) riski
uzerindeki etkisini araştırmak.
YONTEM: Prospektif, tek merkezli çalışma olarak tasarIanmıştır.Çalışmaya 25-75 yaş arasi en az 3 aydir anti-tnf
veya dmard tedavisi olan ve son 1 yıl içinde hiç steroid kuIlanmamış, BMI‘i 18-25 arasi obez olmayan, diabetes
mellitus ve hiperlipidemi tanisi ve/veya tedavisi almamiş 30 biyolojik tedavi gören, 36 DMARD tedavisi gören ve
ayni yaş/cinsiyet grubundan 55 kişiIik gönüllü kontrol grubu çalişmaya dahil ediImiştir.
SONUÇLAR: Total kolesterol ortalama degeri kontrol grubunda(KG) 184,39 mg/dl iken DMARD kullanan hastalarda
197,57 mg/dl, Anti-TNF kullananlarda 196,0 mg/dl saptandı.Trigliserid ise KG'da 118,25 mg/dl, DMARD
kullananlarda 111,77 mg/dl, Anti-TNF alanlarda 117,74 mg/dl bulundu HDL değeri ise KG'da 47,39 mg/dl, DMARD
kullananlarda 48,88mg/dl, Anti-TNF alanlarda 47,55 mg/dl ölçüldü.Bakılan bu değerler ışığında kardiyovaskuler
riski hesaplamak için kullandigimiz AIP degerinin ortalamasi kontrol grubunda 0,38, DMARD kullananlarda
0,36,Anti-TNF alanlarda 0,33 olarak buIundu.Yaş ve cinsiyet göz önünde bulundurularak DMARD ya da Anti-TNF
tedavisi alıyor olmanın yani ilaç türünün AIP sonuçları üzerinde istatistiken anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA RA'da KVH patogenezi multifaktoriyeldir. RA ile ateroskleroz arasinda benzer inflamatuar patogenetik
mekanizmalar olduğu ve RA‘da iskemik kalp hastalıklarının prevalansının artmış olduğu ileri sürülmektedir
Kardiyovaskuler hastaliklar açısından bilinen klasik risk faktörlerini RA'da araştiran fazla çalışma yapılmamıştır ve
sonuçları çelişkilidir. RA'da lipid konsantrasyonlarını araştıran çalışmalarda diğer inflamatuar durumlarda olduğu
gibi azaImış total ve HDL kolesterol, artmış trigliserid ile karakterize dislipidemi fenomeni bildirilmektedir.RA'da KVH
riski belirlemek için karotis arter doppleri ve damar fonksiyonunu içine alarak insülin rezistansı,hipertansiyon,
obezite ve fiziksel inaktivite ile birlikte araştıran büyük çalışma gruplrına ihtiyaç vardır.RA'da KVH riskini
değerlendirirken hiç bir zaman inflamasyonu ayrı tutamayız.İnflamasyonu baskılamak için uygulanan tedavilerde
biyolojik ajanlar ile DMARD'lar arasında ne bizim çalışmamızda ne de literatürdde anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Biyolojik Tedavi, Kardiyovasküler Risk, Lipid Profili
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PS-001

Sistemik lupus eritematozuslu bir hastada gelişen
akciğer adenokarsinomu: Olgu sunumu
Ahmet Karakoyun
Aksaray Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Aksaray
GİRİŞ: Sistemik lupus eritematozus (SLE), otoimmun mekanizma ile oluşan kronik, multisistemik bir hastalıktır.
SLE’li hastaların takibinde ve seyrinde malignensiler ortaya çıkan bir durumdur. SLE tanısı ile takip edilirken akciğer
adeno karsinomu tanısı konan bir olguyu paylaştık.
OLGU: SLE tanısı ile yaklaşık 8 yıldır takip edilen 44 yaşında bayan hasta nefes darlığı, nefes almakla sol göğsünde
batma ve yanma hissi şikayetleriyle başvurdu. Metotreksat(6tb/hafta), Hidroksiklorokin sülfat 1x1, Metilprednizolon
4 mg/gün kullanmaktaydı. Hasta tedavisine ve kontrollerine düzenli olarak devam etmekteydi. Hastanın geliş kan
tetkikleri normaldi. Yapılan akciğer grafisinde plevral efüzyon saptandı ve tedavisi için yatırıldı. 3 hafta sonra
kontrole geldiğinde plevral efüzyon düzelmişti. Hastanın yaklaşık 2 hafta sonra şikayetleri tekrar başladı. Nefes
darlığı ve nefes alırken batma hissi devam ettiğinden toraks BT’si çekildi ve hastanın akciğer sol apikoposteriorunda
20 mm nodül tesbit edildi. Yapılan tüm vücut sintigrafisinde sol akciğer üst apikoposteriorda malignite ile uyumlu
nodüler lezyon tesbit edildi. Daha sonra akciğerdeki nodülden yapılan biyopsi sonucu akciğer adeno karsinomu
tesbit edildi. Tümöre yönelik tedavisi başlandı.
TARTIŞMA: Bugüne kadar otoimmün hastalıklarda artmış malignite bildiren yayınlar olmakla beraber normal
popülasyonla aralarında anlamlı bir fark olmadığını bildiren yayınlar da vardır. Sistemik lupus eritematozus
hastalarında, etiyopatogenezinde rol oynayan otoimmünite ve kronik immünsüpresif tedavi uygulamaları nedeniyle,
malignite riskinin arttığı düşünülmektedir. 2005 yılında Bernatsky ve arkadaşlarının yaptığı yirmi üç merkezli 9547
SLE hastasını içeren uluslararası bir çalışmada; tüm malignitelerde minimal bir artış olduğu gösterilsede, özellikle
non-hodgkin lenfoma, akciğer kanseri ve hepatobiliyer kanser riskinde daha fazla artış olduğu gösterilmiştir.
Hemminki ve arkadaşları tarafından 2012 yılında İsveç’te yapılan başka bir çalışmada SLE’ li hastalarda özellikle
akciğer kanseri insidansının arttığı tesbit edilmiştir.
SONUÇ: Sistemik lupus eritematozusta akciğer tutulumu sıklıkla gözlenmekle birlikte, kanser vakalarına da
rastlanılmaktadır. Bu yüzden bütün SLE’ li hastaların düzenli takip ve kontrolleri yapılmalı, şikayetleri doğrultusunda
tüm olasılıklar göz önünde bulundurulmalı, olası bir malignite erken evrede saptanabilmeli ve tedavisi
düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, Malignite, Sistemik Lupus Eritematozus
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PS-002

Anti tnf tedavi sonrası ortaya çıkan cilt lezyonları ve
yönetimi
Öznur Kutluk, Cahit Kaçar
Akdeniz Üniversitesi, FTR-Romatoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
Tnf α antagonisti ilaçlar son yıllarda hem inflamatuar artritlerin hem de psöriyazisin tedavisinde başarıyla kullanılan
ilaçlardır. Bu olguyu sunarak, psöriyazis ve psöriyatik artrit tedavisinde de kullanılan anti tnf tedavilerinin cilt
reaksiyonlarına dikkat çekmek istedik.
OLGU
Psöriyatik artrit nedeniyle takip edilen ve metotreksat 15 mg/hafta s.c. kullanan hastaya etanercept tedavisi
başlandı. Hasta etanercept tedavisinin 2. ayında her ıkı avuç içi ve ayak taban cildinde reaksiyon gelişmesi şikayeti
ile polikliniğimize başvurdu. Son üç yıldır aktif psörıyatik lezyonu olmayan ve plak tarzı psöriyasiz öyküsü olan
hastanın cilt bulguları yaklaşık 1 haftadır varmış. Her iki el ve ayak tabanında eritemli zemin üzerinde ağrılı püstüler
lezyonları gözlendi. Laboratuvar tetkikleri normaldi. Cildiye polikliniği ile konsülte edilen hasta palmaplantar püstüler
psöriyazis olarak değerlendirildi.Topikal fusidik asit + betametazon başlanan hastanın etanercept tedavisine devam
edildi. 1 hafta sonra değerlendirilen hastanın topikal tedaviyle lezyonlarının azalmaması ve yeni lezyonların
gelişmesi üzerine hastanın anti-tnf tedavisi kesildi. Metotreksat tedavisine siklosporin eklenen hastanın cilt
reaksiyonlarında azalma oldu ancak lezyonları devam etti. Hastanın hem cilt şikayetlerinin hem de eklem
şikayetlerinin olması üzerine hastaya sekukinumab tedavisi başlandı. Tedavisinin 1. ayında şikayetleri gerileyen
hasta hala sekukinumab tedavisine devam etmektedir.
Psöriyazis benzeri deri lezyonlarının oluşması veya varolan psöriyazisin kötüleşmesi psöriyazis tedavisinde de
kullanılan tnf α antogonistlerinin yan etkisi olarak gözlenmektedir. Bu yan etki nadir görülen bir fenomen olmamakla
birlikte antı tnf ilaçların- sınıf etkisi-olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu derece ciddi bir paradoksik yan etki
gelişen hastada anti-tnf tedavide swıtch yapmak yerine IL-17a monoklonal antikoru olan sekukinumab tedavisine
geçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anti tnf tedavi, cilt reaksiyonları, paradoksik yan etki
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PS-003

Poliserozit ile başvuran olguda sistemik lupus
eritematozus: Olgu sunumu
Sezen Koca1, Esra Kayacan Erdoğan2, Meryem Şener1, Emine Kübra Ünal1, Emre Karakoç3
1Çukurova Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana (1.-3.-4.)
2Çukurova Üniversitesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi, Dahiliye Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ: SLE; immun sistem aracılı hasar ile sonuçlanan, multisistemik, otoimmün bir hastalıktır. SLE’nin klinik
bulguları cilt,eklem, böbrek, santral-sinir-sistemi, kardiyovasküler sistem, serozal membranlar, hematolojikimmunolojik sistemler ile ilişkli olabilir.Biz yazımızda SLE’de nadir bir klinik prezentasyon olan poliserozit ile
başvuran ve kötü gidişli seyreden bir olguyu sizlerle paylaşmak istedik.
OLGU: Son 6 aydır 25 kg kilo kaybı, 2 aydır karında şişlik, saçlarda dökülme, ateş, halsizlik şikayetleriyle başvuran
hastanın muayenesinde, alopesi; periorbital ödem; kalp seslerinin derinden gelmesi; abdominal ve takipneik
solunum; akciğerlerde ral; batında assit; proksimal kas güçsüzlüğü; ekstremitelerde döküntü ve ödem izlendi.
Laboratuar testlerinde; lökopeni ve trombositopeni mevcuttu. Teleskopik idrar izlendi. 24-saatlik idrarda 511 mg
proteinüri, ANA pozitif(4+), Anti-dsDNA pozitif(1+), direkt coombs pozitif(+), Anti-RNP yüksek, C3 normal, C4 düşük,
IgG yüksek saptandı. Kan ve balgam’da ARB negatifti. SLE-SLICC kriterlerine göre SLE tanısı konuldu. SLE-DAİ
skorlaması 40 olarak geldi. Toraks-batın BT’sinde, perikardiyal-plevral efüzyon, masif assit izlendi(figür1). Plevral
sıvı eksuda vasfında idi. Peritoneal sıvı, serum asit-albumin gradyenti (SAAG)<1,1 di. Sitolojisinde malignite
saptanmadı. Hipotansiyon, takipne, nabız basıncında daralma, elektrokardiyogramda-R dalgasında progresyon
kaybı, EKO’sunda kardiyak tamponad saptanınca yoğun bakım ünitesine devredildi. Perikardiyosentez planlandı,
hasta ve yakınları işlemi kabul etmedi. 3 gün İVİG tedavisi verildi. Yatışından itibaren 1 mg/kg metilprednizolon,
kolşisin ve ibuprofen tedavisi aldı. Kardiyak tamponada sekonder kardiyak arrest gelişen hasta exitus oldu.
TARTIŞMA: SLE görülen klinik prezentasyon; %50 artrit, %20 deri bulguları, %10-20 ateş, halsizlik şeklindedir.
SLE’de poliserozit prevalansı bir çalışmada %12-%16 arasındadır. Ancak poliserozit ile klinik prezentasyon oldukça
nadir gözlenmektedir. Serozitin prognozu genellikle iyidir. Olgumuzda NSAİD ve kortikosteroid tedavisine yanıt
alınamamıştır. SLE'li hastalarda serozal komplikasyonlar, yaşamı tehdit edici olabilir. Kardiyak-tamponad insidansı
farklı çalışmalarda %13-22 olarak bildirilmiştir. Olgumuzda başvuru anında perikardiyal efüzyon mevcuttu ve kısa
sürede kardiyak tamponad gelişerek, mortal seyretti. Klinikte çok nadir gördüğümüz poliserozit ile başvuran hastada
SLE-aktivasyonu, gürültülü ve kötü gidişli seyretmiştir. Bu tarz hastalarda tanının hızlıca düşünülmesi ve tedavinin
başlanması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: SLE, poliserozit, kardiyak tamponad
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BT'de perikardiyal efüzyon, plevral efüzyon ve masif assit.
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İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanısı ile Romatolojiye
Konsülte Edilen Hastaların Değerlendirme Sonuçları
Nurdan Oruçoğlu, Fırat Omar, Abdullah Canataroğlu
Mersin Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Mersin
İdiyopatik pulmoner fibroza(İPF) bağlı olan interstisyel akciğer hastalığı (İAH) ve romatizmal veya bağ doku
hastalıklarına sekonder İAH’ın tedavisi ve prognozları farklılık gösterdiğinden ayrımı son derece önemlidir.
Romatizmal hastalıkların pulmoner belirtileri sistemik belirtilerden önce gelişebileceğinden ve başlangıçta tek bulgu
olabileceğinden altta yatan hastalığın saptanması özellikle bu grup hastalarda zor olmaktadır. Çalışmalarda İAH
etiyolojisi araştırılan hastaların %3,8-19 arasında değişen oranlarda yeni tanı bağ doku hastalığı (BDH) bildirilmiştir.
Burada göğüs hastalıklarından son 3 ayda İAH tanısıyla yönlendirilen hastalardaki yeni romatolojik hastalık
tanılarını ve hastaların klinik özelliklerini belirlemeyi hedefledik.
Son 3 ayda romatoloji polikliniğine İAH tanısı ile yönlendirilen 13’ü kadın 7’si erkek 20 hastanın 6’sına romatolojik
hastalık tanısı konulmuştur.Bir hastada miks konnektif bağ doku hastalığı, 1 hastada undiferansiye BDH, 2 hastada
Sjögren sendromu (SS), 1 hastada romatoid artrit, 1 hastada ise anti-sentetaz sendromu saptanmıştır. Diğer 14
hastada ise romatolojik hastalık düşündüren bulgu saptanmamıştır. Sjögren tanısı alan hastada ilk değerlendirmede
fizik muayene, anamnez ve seroloji romatolojik patoloji düşündürmemiş olup, 1 yıl sonra yeniden
değerlendirildiğinde SS sendromu tanısı konulmuştur.
Klinik pratikte özellikle altta yatan otoimmün süreç açısından silik klinik özellikleri olan ve belirgin yerleşmiş BDH
tanısı konulamayan hastalar özellikle tanı zorluğu yaratmaktadır. İPF olan hastaların başlangıç değerlendirmesinde
ANA-pozitifliği %56’ya varan oranlarda saptanabilir. BDH geliştirme olasılığı ANA pozitif ve genç hastalarda daha
yüksek olmakla beraber ANA-negatif olanlarda test ileriki bir zamanda tekrarlanmalıdır çünkü bazı hastalarda klinik
seyirin değişimiyle ilerleyen süreçte test pozitifleşebilmektedir. Yanısıra ANA negatif saptanan ancak şüpheli klinik
tablosu olan hastalarda da ileri romatolojik araştırma gerekebilmektedir. İdiopatik İPF tanısı olan ve özellikle NSIP
paterni olan hastaların takiplerinde yılda bir romatolojik hastalıklar açısından yeniden değerlendirilmesi
önerilmektedir. Bizim de bir hastamızda 1 yıl sonraki değerlendirmede SS tanısı konulmuştur. Sonuç olarak İAH ile
başvuran hastalarda ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve serolojk değerlendirmeler yapılmalı ve sadece bazal
değerlendirme ile sınırlı kalmayıp hastaların takip süresince de yeniden değerlendirilmek üzere yönlendirilmeleri
sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, Bağ doku hastalığı, NSIP, ANA
İAH tanılı hastaların aldıkları romatolojik tanıları ve değerlendirme sonuçları
Hasta Hastalık

ANA

Diğer otoAblar Görüntüleme paterni

44 K

Sjögren sendromu

ANA-

Ro-52+

NSIP

65 K

Romatoid artrit

ANA-

RF +, CCP+

NSIP

51 K

Anti-Sentetaz sendromu ANA+ Jo-1+

NSIP

56 E

Sjögren sendromu

ANA+ Ro-52+

NSIP

64 K

Undiferansiye BDH

ANA+ Anti-Ku+

UIP

55 K

Miks BDH

ANA+ RNP+

NSIP
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Ankilozan spondilit ve kondrokalsinozis birlikteliği
Duygu Kurtulus
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,
İstanbul
Kondrokalsinozis hyalin ve/veya fibrokartilajın kalsifikasyonuna verilen isimdir. Kıkırdakta kalsiyum pirofosfat
dihidrat depolanması ile kendini gösteren radyolojik veya patolojik bir durumdur. Prevelansı yaşla birlikte artar ve
60 yaş üzerinde dramatik bir artış gösterir. Daha erken yaşlarda kondrokalsinozise neden olan metabolik bir hastalık
veya ailesel hastalık varlığı genellikle gözlenir. En sık fibrokartilajı etkiler (özellikle diz menisküsleri, el bileği
triangular kıkırdağı ve simfizis pubis), aynı zamanda hyalin kıkırdakta (özellikle diz, glenohumoral eklem, kalça)
lineer birikimler şeklinde subkondral kemiğe paralel ve ayrı olarak görülür.
Ankilozan spondilit; özellikle genç erişkinlerde görülen bu hastalığın tipik özellikleri inflamatuvar karakterde bel
ağrısı, radyografik olarak gösterilen sakroiliit, spinal mobilitede azalma, HLA B27 ile ilişki, ve pozitif aile öyküsüdür.
OLGU: 65 yaşında erkek hasta, bilinen hastalığı yok. 1 yıldır diz ve bel ağrısı yakınması mevcut. İnflamatuvar
karakterde bel ağrısı tarifliyor. Sedef hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve üveit öyküsü yok. Yapılan
tetkiklerinde ESR:66 mm/h, CRP:3.2 mg/dl, hgb:12.6, WBC 9400, plt 360.000, ürik asit 7.8 tespit edilmiş. Lomber
MR ‘ da skolyoz, vertebrada osteofitik değişiklikler (spondiloartropati?) görülmüş. Sol diz MR’ da tibiofemoral
eklemde sıvı azalması, suprapatellar bursada sıvı artışı, Pelvis MR’ da ise sol sakroiliak eklem mesafesinde
daralma görülmüş akut sakroiliit tespit edilmemiş. Diz ekleminin direk grafide incelenmesinde kondrokalsinozis
görülerek hastada Ankilozan spondilit ve kondrokalsinozis birlikteliği düşünülerek kolşisin tb ve NSAİİ başlandı.
Takiplerinde hastanın yakınmaları azaldı. Akut faz yanıtları geriledi.
Tartışma ve SONUÇ: Ankilozan spondilitin olağan başlangıç semptomu bel ağrısıdır. Aksiyal omurga tutulumu
karakteristik özelliği olmakla birlikte periferik artrit bu hastalarda az olmayan oranlarda görülmektedir. Periferik
küçük eklemler nadiren etkilenmesine rağmen kalça omuz ve diz eklemleri gibi büyük eklem tutulumu %50 ye varan
oranlarda gözlenmektedir. Yine kondrokalsinoziste diz eklemi sık tutulan eklemlerdendir. Birlikteliği az gözlenmekle
beraber, özellikle yaşlı hastalarda, diz gibi bir büyük eklem tutulumunda kristal depo hastalığı akla getirilmeli ve
hasta bu yönden incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, kondrokalsinozis,periferik artrit
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Olgu sunumu: Adalimumab tedavisi sonrasında
belirgin radyolojik düzelme sağlanan femur başı
aseptik nekrozlu Crohn Hastası
Fatih Sarıtaş
sağlık bilimleri üniversitesi haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi, romatoloji polikliniği
Osteonekrosis (ON) genellikle eklem destruksiyonuna ilerleyebilen patogenezi henüz aydınlatılamamış bir
hastalıktır. Altta yatan nedenler arasında genetik yatkınlık, kortikosteroid kullanımı, alkol alımı, sigara kullanımı,
hematolojik hastalıklar, post-organ transplantasyonu, hipertansiyon ve inflamatuvar barsak hastalıkları yer
almaktadır. Sistemik inflamatuvar olaylarda makrofajlar tarafından salgılanan bir sitokin olan TNF-α, osteoblast
fonksiyonunu inhibe ederken osteoklastogenezisi stimüle ederek iskelet sistemi üzerinde katabolik bir rol oynar.
Burada Crohn Hastalığı tanısıyla takip edilirken femur başında osteonekroz saptanan ve adalimumab tedavisi
sonrasında belirgin radyolojik düzelme gözlenen bir hastayı rapor ediyoruz. 26 yaşındaki erkek hastaya klinik,
endoskopik ve radyolojik olarak 5 yıl önce ileokolonik tutulumlu Crohn Hastalığı tanısı konmuştur. 3 yıl ve 1 yıl önce
uzun süreli kortikosteroid kullanımı hikâyesi olan hasta azatiopurin tedavisi altında izlenmektedir. İshal, karın ağrısı
ve kilo kaybı şikâyetleri ile başvurduğunda yapılan tetkikler sonucunda aktif hastalık bulgularının gözlenmesi
üzerine adalimumab tedavisi planlanmıştır. Aynı dönemde hastanın kalça ağrıları için çekilen sakroiliak MR’ında
femur başında aseptik nekroz saptanmıştır. Hasta femur başı osteonekrozu için önerilen ağrılık azaltması ve fizik
tedavi uygulamasını kabul etmemiş olup takibe alınmıştır. Adalimumab tedavisinin 6. ayında yapılan kontrol MR’da
femur başındaki osteonekrozun belirgin derecede düzeldiği ve hastanın şikâyetlerinde de gerileme olduğu
gözlenmiştir.
TNF-α, osteoklast proliferasyonunda ve maturasyonunda direk rol oynayan IL-3, IL-6, IL-11 ve IL-12 gibi sitokinlerin
osteoblastlardan ve kemik iliği stromal hücrelerinden salgılanmasını sağlar. İnflamatuvar kemik erozyonunun
olduğu bölgelerde fazla miktarda salgılandığı bilinen TNF-α ve RANKL sinerjistik olarak osteoklastogenetik etki
gösterirler. Crohn Hastalığı tedavisinde önemli bir yeri olan adalimumab, tamamiyle humanize bir anti-TNF-α
antikorudur. Literatürde vaka bildirimi olarak adalimumab’ın intraartiküler kullanımının osteonekroz tedavi seçeneği
olarak kullanıldığı bildirilmiştir. Olgumuzda sistemik olarak kullanılan adalimumab tedavisinin osteonekroz üzerinde
belirgin olumlu etkileri gözlenmesi nedeniyle ileride bir tedavi seçeneği olarak düşünülebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: adalimumab, aseptik nekroz, Crohn Hastalığı
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SJÖGREN
SENDROMU
ve
GRANÜLOMATÖZ
POLİANJİTİS BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN KADIN BİR
OLGU
Muhammet Limon, Dilek Tezcan, Semral Gülcemal, Sema Yılmaz
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI -ROMATOLOJİ BİLİM DALI
AMAÇ: Sjögren sendromu(Sjs) ekzokrin bezleri etkileyerek fonksiyonunda azalma ile klinik bulgu veren sistemik
otoimmün bir hastalıktır. Granülomatöz polianjitis(GPA) ANCA ilişkili küçük damar vaskülitidir. Bu olgu Sjs ve sınırlı
tutulumla seyreden GPA birlikteliğini paylaşmak için sunulmaktadır.
OLGU: 48 yaşında kadın hasta ağız, göz kuruluğu ve el eklemlerinde ağrı şikayeti ile romatoloji polikliniğinimize
başvurdu. Özgeçmişinde 2 yıl önce gözde şişlik nedeniyle çekilen beyin MR’da orbital inflamatuar psödotümör
(Şekil-1) saptandığı ve kortikosteroid tedavisi ile küçüldüğü gözlendi. Fizik muayenesinde tansiyon:130/70 mm/Hg,
ateş:36,5 °C, nabız:72/dk bulundu. Baş-boyun, akciğer, kardiyovasküler sistem ve batın muayenesi olağandı.
Romatolojik muayenesinde şiş ve hassas eklemi yoktu. Tetkiklerinde wbc:15000 K/Ul, nötrofil:11500 K/Ul,
hgb:14gr/dl, plt:235.000K/Ul,kreatinin:0,4 mg/dl, crp:8 mg/dl, sedimantasyon: 40, ANA:1/100 homojen, ENA paneli
negatif, RF:120 mg/l, anti –CCP: negatif saptandı. Schimer testi 5 mm ve tükrük bezi biyopsisi Chisholm
sınıflamasına göre evre 3 Sjs ile uyumlu geldi. Sjs tanısıyla hidroksiklorokin 400 mg/gün başlandı. Üst solunum yolu
enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi aldıktan sonra bacaklarda basmakla solmayan purpurik döküntüleri
başladığı görüldü. Lökositoklastik vaskülit, Sjs ilişkili vaskülit düşünülerek cilt biyopsi plandı fakat hasta yapılmasını
kabul etmedi. Labaratuvar tetkiklerde c-ANCA:1/40, C3:66 mg/dl(N:79-152),C4:12 mg/dl (16-38), idrarda
protein:816 mg/gün saptandı. Hastaya Sjs ve sınırlı GPA tanıları konularak 0,5 mg/kg/gün kortikosteroid ve
metotreksat 15 mg hafta olarak başlandı. İzlemde kortikosteroid dozu azaltılarak kesildi. Hastanın kontrol MR’da
psödotümörün boyut olarak stabil seyrettiği gözlendi. Olgumuz hidroksiklorokin 400 mg /gün ve metotreksat 15
mg/hafta olarak almaktadır ve remisyonda olarak izlenmektedir.
TARTIŞMA: Sunulan bu olguda Sjs nedeniyle izlenirken gelişen palpabl purpura ilk planda enfeksiyöz sürece
bağlandı. Lökositoklastik vaskülit etyolojisi araştırıldığında C-ANCA pozitif saptanması, ateş, palpabl purpura,
öyküde kortikosteroid tedavisine yanıt veren psödotümör olması nedeniyle GPA ilişkili olarak değerlendirildi. GPA
seyrinde episklerit gibi gözün çeşitli inflamatuar lezyonları görülebilir. Retrobulber mesafedeki orbital psödotümör
propitozise ve optik sinirdeki iskemi nedeni ile görme kaybına yol açabilir. Orbital psodotümör nedeniyle izlenen
olgularda granülomatöz polianjiitis ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
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Behçet Hastalarında serum IL-20 Düzeylerinin Önemi
Mehmet Emin Enecik
MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AMAÇ: Behçet Hastalığının (BH) patogenezi ile birçok inflamatuar sitokin ve medyatörler ilişkilendirilmiştir. Tümör
nekroz faktör alfa (TNF-a), İL-6 ve İL-8 gibi inflamatuar sitokinler BH’ de artmış ve hastalık aktivitesi ile korele
bulunmuşlardır (1). İnterlökin 20 (IL-20), İL-10 familyasına ait bir sitokindir. İL-20 ve reseptörlerinin önemli olduğu
birçok inflamatuar hastalıkta gösterilmiştir.Bu çalışmada Behçet hastalarında IL-20’ nin serum düzeyleri ile hastalık
aktivitesi ile ilişkisi incelendi.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Sağlık Bakanlığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmunoloji Polikliniği’ ne
başvuran Uluslararası Çalışma Grubu’ nun belirlediği Behçet Hastalığı Tanı Kriterleri’ ne göre Behçet Hastalığı
tanısı 45 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastaların 17’si inaktif, 28’i aktif Behçet hastası olup, kontrol grubunu 25
sağlıklı birey oluşturdu Çalısma grublarının IL-20 düzeyleri saptanıp guruplar kendi aralarında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada; IL-20 düzeyleri açısından gruplar kıyaslandığında; kontrol grubuna oranla aktif hasta
grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (p<0,001). Aktif hasta grubunda inaktif hasta
grubuna oranla serum, IL-20 düzeyleri istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı (p<0,001). İnaktif hasta
grubunda serum IL-2O düzeyeri, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,2).
SONUÇ: Bu çalışmada; Behçet hastalarının serum IL-20 düzeyleri, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmış olup
aktif hasta grubunda, kontrol grubuna oranla serum İL-20 düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Bunun
nedenleri; IL-20’nin proinflamatuar sitokin olması, kronik inflamasyonun oluşumu ve sürdürülmesinde katkı
sağlaması veya farklı sebeplerden kaynaklanabileceği sonucuna varıldı. İnaktif hasta grubunda serum IL-2O
düzeyeri,kontrol grubu ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olması; inaktif hasta grubunun
aldığı tedavi ile hastalık aktivitesinin kontrol altında olması inflamasyonun baskılanmış olması veya farklı
sebeplerden kaynaklanabileceği sonucuna varıldı.
Kaynaklar: 1) Marshal S.E. Behçet’s disease. Best Practice and Resarch in ClinicalRheumatology. 2004
Jun;18(3):291-311
Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı,Aktif Behçet Hastalığı, IL-20
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Primer Sjögren Sendromlu Hastada Tiroid Papiller
Karsinomu
Ayşe Ünal Enginar, Cahit Kaçar
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya
Giriş
Primer Sjögren Sendromu ekzokrin salgı bezlerinin tutulumu ile karakterize kronik sistemik otoimmün bir hastalıktır.
Lenfoproliferatif malignitelere yatkınlık görülür ve yaşam boyu malignite riski %5-10 civarındadır. Sjögren
Sendromlu vakalarda non-Hodgkin Lenfoma riski yüksektir fakat diğer malignitelerin riski konusunda bilgi sınırlıdır.
Biz de sjögren sendromu tanısı olan bir olguda tiroid papiller karsinom gelişimini sunmak istedik.
Olgu
35 yaşında kadın hasta sjögren sendromu tanısı ile 6 yıldır takip edilmekteydi. Hasta yaklaşık 6 yıldır
hidroksiklorokin 400 mg/gün kullanmaktaydı. Schirmer testi bilateral 5 mm'den azdı. 2011 yılında yapılan minör
tükrük bezi biyopsisinde Chisholm-Mason sınıflamasına göre evre 3 lenfositik siyaloadenit saptandı. Hastanın
laboratuvar tetkiklerinde hemogram, biyokimya, ESH ve CRP normal idi. ANA 1/100 granüler pozitif, tarama negatif,
antidsdna negatif, antikardiyolipin antikorlar ve lupus antikoagulanı negatif, RF negatif, kompleman normal, idrar
protein/kreatinin oranı normal idi. TSH: 0,30, serbest T3: 3,26 serbest T4: 1,65, Anti TPO:113, anti hTG: 46,8 idi.
Hastanın bazal ve kontrol görme alanı muayenelerinde patoloji saptanmadı. Hastanın son 6 aydır olan sırtta ve sol
kolda cilt renginde koyulaşma şikayeti vardı. Fizik muayenede sırtta ve sol kolda gri-siyah hiperpigmentasyon
alanları gözlendi. Hastanın hidroksiklorokin tedavisi kesildi. Hashimato tiroiditi nedeniyle takipli hastanın yapılan
tiroid doppler USG’ de sağ lob orta kesimde isthmus komşuluğunda merkezinde makrokalsifikasyon ve dağınık
olarakda mikrokalsifikasyonlar içeren ~15x8 mm boyutlarında hipoekojen,heterojen,doppler ile kanlanmayan nodül
izlendi.Sol lob süperior lateralde ~6x4 mm boyutunda hiperekojen,homojen,kanlanmayan nodül izlendi.Sol lob
inferior posteriorda ~4x3 mm boyutlarında izo hiperekojen homojen nodül izlendi. Endokrinoloji ile konsülte edilen
hastaya tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve tiroid papiller ca saptandı. Hastaya operasyon önerildi.
Tartışma
Primer Sjögren Sendromunda Hodgkin dışı lenfoma, multiple myeloma ve tiroid bezi kanserlerine yatkınlık olabilir.
Sjögren Sendromlu hastalarda lenfadenopati, splenomegali, palpapl purpura, tip 2 miks monoklonal
kriyoglobulinemi varlığı, parotis bezinde büyüme, kompleman C4 düzeyinde azalma ve hipergamaglobulinemi
varlığı malignite ile ilişkilendirilebilir.
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Fasial Paralizi ile
polianjitis vakası

prezente

olan

granülomatöz

İsmail Uçar, Veli Yazısız, Funda Erbasan, Mustafa Ender Terzioğlu
Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya
Granülomatöz polianjitis (GPA) küçük (venül, arteriol ve kapillerler) ve orta çap arterleri tutan sistemik nekrotizan
granülomatöz, ANCA ilişkili bir vaskülit tipidir. Ateş, halsizlik, terleme, kilo kaybı, myalji, artralji gibi genel yakınmalar
yanında hastalığın seyri sırasında üst ve alt solunum yolu, akciğer, böbrek, cilt ve periferik sinir tutulumu gözlenir.
Hastaların %90’ından fazlasında, hastaneye ilk başvuru nedeni, üst veya alt solunum yolları ile ilgili belirtilerdir.
Otitis media nedeniyle gelişen fasiyal sinir hasarı, fasiyal paraliziye neden olabilir. Biz de bu olgu sunumunda fasiyal
sinir tutulumuna bağlı fasial paralizi ile kulak burun boğaz polikliniğine başvuran ve tarafımızca GPA tanısı konulan
olguyu sunduk.
70 yaş erkek hasta, Ocak 2017'de gelişen sol periferik fasiyal paralizi nedeniyle kulak burun boğaz polikliniğine
başvurmuş. Yapılan Kranial MRG’de Sol mastoid hücrelerde sıvı intensiteleri, kronik sinüzitik bulguları saptanmış.
Kontrol tetkiklerde hastanın CRP: 19,2 olarak saptanmış. Takipte kulaktan kanlı ve koyu renkte akıntı, ateş, geniz
akıntısı ve sol gözde ani görme kaybı gelişmiş. Kranial MRG’de: Yaygın sinüzitik değişiklikler, bilateral mastoid
hücrelerde sıvı intensiteleri. Sol 7. kranial sinir kanaliküler segmentinde nodüler kontrast tutulumu. Etmoidal
hücrelerde belirgin olmak üzere paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma ve sıvı intensiteleri. Solda ileri derecede
olmak üzere bilateral mastoid hücrelerde sıvı intensiteleri görülmüş. Hasta KBB tarafınca opere edilmiş. O dönemde
akut faz yüksekliği nedeniyle kliniğimize konsülte edilmiş. İstenilen tetkiklerde ANCA: 1/10 c-ANCA formalin dirençli
olarak saptanmış. Hastadan gönderilen patoloji sonucu: granülomatöz polianjitis ile uyumlu hasta GPA tanısı ile
KBB kliniğinden devralındı. Hastaya 3 gün 1 gr/gün metilprednizolon pulse tedavisi ve takipte 1 gr Siklofosfamid ve
MESNA tedavisi verildi. Hastanın tedavisine 1 mg/kg/gün metilprednizolon ile devam edildi. Tedavi ile akut faz
değerleri ve fasiyal paralizisi gerileyen hastanın görme kaybında düzelme olmadı. Siklofosfamid tedavisi toplamda
9 küre tamamlandı.İdamede Azatiopirin 100 mg/gün ile devam edildi. Hasta kliniğimzde halen takip edilmektedir.
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Artrit ile prezente olan akciğer maligniteli olgu
Ali Nail Demir, Cahit Kaçar
Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD Romatoloji BD
Hipertrofik osteoartropati eklemlerin distal kısımlarında deri ve kemik dokunun anormal proliferasyonu ile
karakterize bir sendromdur. Tipik olarak üç klinik özellik mevcuttur: çomak parmak, tübüler kemiklerin periostozu
ve sinovyal effüzyon Hipertrofik osteoartropatinin primer ve sekonder olmak üzere iki tipi vardır. Primer formu aynı
zamanda pakidermoperiostosis olarak bilinmektedir.Sekonder formu genellikle intratorasik yerleşimli primer akciğer
tümörleri veya diğer tümörlerin pulmoner metastazlarına sekonder gelişmektedir.Klinik görüntüsü genellikle
nonspesifik olan ve başta romatoid artrit olmak üzere bir çok romatolojik hastalğı taklit etmesi nedeniyle sıklıkla
gözden kaçan bir tablodur Bu vakada polikliniğimize artrit nedeniyle yönlendirilen ve hipertrofik osteoartropati tanısı
konulan hasta sunulacaktır.
OLGU: 66 yaş erkek hasta. Eylül 2017’de dirseklerinde, dizlerinde ağrı ve şişlik şikayetleri ile başvurdu. Eklem
şikayetleri yaklaşık 4-5 aydır mevcut olan hastanın fizik muayenesinde her iki dirsekte ve dizde şişlik ve ısı artışı
saptandı. Muayenede çomak parmak saptanan, sigara öyküsü olmayan hastadan mevcut şikayetlerine yönelik
tetkikler ve akciğer grafisi istendi. ESH:64mm, CRP: 6 (0-0,5), RF:Negatif, Anti-CCP:Negatif, ANA: Negatif
saptanan hastanın akciğer grafisinde sol akciğerde orta zonda şüpheli opasite artışı saptandı. Toraks BT: Sol
akciğer alt lob superior kesimde 29x26 mm boyutunda düzensiz şekilli spiküle konturlu içerisinde minimal
kavitasyon da içeren kitle izlenmiştir şeklinde raporlandı. PET BT: Sol akciğer üst lob poterior segmentte yaklaşık
3x2.5 cm boyutlu düzensiz sınırlı lobüle konturlu hipermetabolik kitle lezyonu izlenmiştir (SUVmax: 9, primer tümörle
uyumlu) olarak raporlandı. Hipertrofik osteoartropati düşünülen hastaya çekilen tibia grafisinde periost reaksiyonu
ile uyumlu kortikal kalınlık artışı saptandı. Hastaya sol üst lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Patoloji
akciğer invaziv adenokarsinom olarak geldi. Adjuvan sisplatin + vinorelbin tedavisi planlanan hasta hala onkoloji
takibine
devam
etmektedir.
Operasyon
sonrası
eklem
yakınmaları
gerilemiştir.
Özellikle erişkin erkek grubunda diz, dirsek, el, ayak bileği eklemi ve parmak proksimalinde simetrik artrit ve uzun
kemiklerin diafizi boyunca hissedilen özellikle de ön kol ve bacağı tutan ağrı şikayetinde hipertrofik osteoartropati
akla gelmelidir.
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Primer Sjögren Sendromunda Rituksimab Tedavisi
Sercan Gücenmez, Önay Gerçik, Gökhan Kabadayı, İdil Kurut Aysin, Servet Akar
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
GİRİŞ:
Sjögren sendromu (SS) tükürük ve göz yaşı bezleri başta olmak üzere ekzokrin bezlerde immun hasar nedeniyle
fonksiyon bozukluğu gelişimi ile sonuçlanan sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Sinir sistemi tutulumu ile gidebilen
SS'nun beyaz cevher lezyonları yaptığı olgu sunumu şeklinde bildirilmiştir.
VAKA:
38 yaşında kadın hasta, sağ el baş parmağından başlayarak progresif olarak üst ekstremite ve ardından alt
ekstremitede uyuşma, denge kaybı şikayetleri ile 2005 yılında nöroloji kliniğine başvurdu. EMG'sinde polinöropati
saptanan hastanın nöropati etyolojisi amaçlı yapılan sorgusunda bağ dokusu hastalığını düşündüren ağız ve göz
kuruluğu olması üzerine romatoloji kliniğine konsülte edildi. ANA 1/160 granüler (+) olan hastanın Anti Ro: 449, Anti
La:24 saptandı. Schirmer ve BUT değeri göz kuruluğu ile uyumlu olan hastanın dudak biyopsisinde lenfosit skoru
4 saptanması üzerine hastaya Primer Sjögren Sendromu tanısı konuldu. Azatiyoprin 2.5 mg/kg/gün,
metilprednizolon 1 mg/kg/gün başlanan hastanın şlikayetlerinde kısmi gerileme olmakla birlikte remisyon
sağlanamadı. 2009 yılında nörolojik semptomların artması üzerine siklofosfamid tedavisi başlanıp, 6 gram dozuna
tamamlandı. İdame tedavisine azatiyoprin ile devam edildi. Bu tedaviler altında Eylül 2012'de mevcut nörolojik
bulgularda progresyon saptanan hastanın kraniyal MR-MRA tetkikinde; periventriküler ve beyaz cevherde birkaç
adet nonspesifik natürde T2A hiperintens lezyon izlendi; EMG tetkikinde; diffüz duyusal ve motor lif tutuluşu
saptandı. Sjögren sendromu nörolojik tutulumu progresif olarak değerlendirilen hastaya rituksimab tedavisi
başlandı. Rituksimab tedavisi sonrası çekilen karşılaştırmalı kontrol EMG sinde motor lif tutuluşunda belirgin
düzelme saptandı. Hasta rituksimab tedavisi ile izlenmektedir.
TARTIŞMA:
Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte periferik sinir sistemi ve santral
sinir sistemi tutulumu ile seyredebilir. Periferik sinir tutulumunda EMG yol gösterici olup sinir hasarını gösterirken
santral sinir sistemi tutulumunda kranial görüntülemede multiple sklerozda olduğu gibi noduler hiperintens lezyonlar
dikkati çekmektedir. SS'nda rituksimab tedavisi ile nörolojik tutulumda belirgin düzelme sağlanabilmektedir.
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