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DAVET

Değerli Meslektaşlarım,
Adana’da emek veren romatologlar olarak ikincisini düzenleyeceğimiz ‘ROMATOLOJİDE
GÜNCELLEME’ isimli toplantımızın 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Adana HiltonSA
otelinde gerçekleşeceğini duyurmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
Verdiğiniz desteklerle çok verimli geçen ilk toplantımızın ardından sizleri tekrar
Adana’da ağırlayacak olmaktan da çok gururluyuz.
Toplantımızı bu sene hem erişkin hem de pediatrik romatoloji alanında ve romatolojiyle
birebir iş birliği içinde çalışan kardeş branşlarımızla; romatoloji bölümünü ilgilendiren
bilimsel yeniliklere, güncel klinik yaklaşımlara odaklanmış ve tüm meslektaşlarımızın
yararlanacağı bir toplantı olarak gerçekleştirmeyi umuyoruz.
Kongre bilimsel programında güncel konuların tartışılacağı multidisipliner paneller,
konferanslar, interaktif sunumlar, sözel ve poster bildiri oturumları ve uydu
sempozyumları olacak ve en yeni bilgilerin ışığında romatoloji bilgilerimizi güncellemiş
olacağız.
Sosyal aktivitelerle de birlik, beraberlik ve dostlukların daha da pekişeceğini ümit
ediyor ve hepinizi bu bilim ve dostluk dolu toplantımıza davet etmekten onur
duyuyoruz.
Doç. Dr. Emine Duygu Ersözlü
Toplantı Genel Sekreteri
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Prof. Dr. Süleyman Özbek
Toplantı Başkanı
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KURULLAR

TOPLANTI BAŞKANI
Prof. Dr. Süleyman Özbek
TOPLANTI GENEL SEKRETERI
Doç. Dr. Emine Duygu Ersözlü
TOPLANTI DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hüseyin T. E. Özer
Prof. Dr. Göksal Keskin
Prof. Dr. Taşkın Şentürk
Doç. Dr. Didem Arslan
Uzm. Dr. Müge Aydın Tufan
Uzm. Dr. Pınar Talu
Uzm. Dr. Suade Özlem Badak
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BİLİMSEL PROGRAM

13 ARALIK 2019, CUMA
SALON A

SALON B

13:00 - 13:30
13:30 - 14:20

Açılış
Oturum Başkanları:
Ender Terzioğlu, Didem Arslan
Evrim ve romatoloji
Günay Şahin Dalgıç
Bağırsak mikrobiyotası ve
romatolojik hastalıklar ile ilişkisi
Kenan Topal
Mikrokimerizm ve
romatolojideki yansımaları
Ayten Yazıcı
Tartışma

Oturum Başkanı:
Veli Çobankara
Romatizmal hastalıklarda aşılama
Lale Özışık
Kanser immünoterapisinde
romatolojik sonuçlar
Berna Bozkurt Duman
Biyolojik ajan alan hastalarda
enfeksiyonlar ve korunma
prensipleri
Tuğba Turunç
Mukozal immünitenin
romatolojik hastalıkların
patogenizindeki yeri
Ayşegül Atak Yücel
Tartışma

Oturum Başkanları:
14:20 - 15:10 Şeminur Haznedaroğlu,
Timuçin Kaşifoğlu

Oturum Başkanı:
İbrahim Yaşar Kıyıcı

IgG4 oto-antikorlarının yeni Polimiyozit-Dermatomiyozit
sınıflandırma sistemi
güncelleme
Müge Aydın Tufan

Özgül Soysal

IgG4 ilişkili hastalık ve klinik Polimiyalji romatika
prezentasyonları
Emel Gönüllü
Hakan Emmungil

Erişkin Still hastalığı
Şükran Erten

Tartışma
15:10 - 15:30

VI

TRD romatizmal hastalıklarda
gebelik yönetimi ve gebelikte
antiromatizmal ilaç kullanım
önerileri 2019
Seval Pehlevan

Tartışma
Kahve Molası
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BİLİMSEL PROGRAM

13 ARALIK 2019, CUMA
SALON A

SALON B

Oturum Başkanları:
15:30 - 16:20 Müge Aydın Tufan, Taşkın
Şentürk
Psöriazisin değişen yüzleri
Suade Özlem Badak
Psöriatik artrit tedavisinde
biyolojik tedavi seçimi
Ender Terzioğlu
Klinik pratikte paradoksal yan
etkiler
Pınar Talu
Tartışma
16:20 - 17:10

Oturum Başkanları:
Berna Göker, Hüseyin T.E. Özer
Literatür eşliğinde RS3PE
Gezmiş Kimyon
Relapsing Polikondrit
Nurdan Oruçoğlu
Sjögren sendromunda tedavi
yönetimi
Veli Yazısız
Tartışma

17:10 - 18:10

VII

Bir fotoğraf karesinde
biriktirdiklerimiz
Sefa Ulukan
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BİLİMSEL PROGRAM

14 ARALIK 2019, CUMARTESİ
SALON A
09:00 - 10:00

SALON B

Oturum Başkanları:
Oturum Başkanları:
Yasemin Kabasakal, Zeynep Aşlar Süleyman Özbek, Önder Özerbil
SLE önerileri 2019
Emine Figen Tarhan
SLE zor vakalarda tedavi
seçenekleri
Neslihan Yılmaz
Lupus nefritinde romatolojinefroloji işbirliği
Cihat Burak Sayın
AFAS güncelleme
Bahar Artım Esen
Tartışma

Oturum Başkanları:
10:00 - 11:00 Fatoş Önen, Servet Akar
Spondiloartritte patofizyolojik
süreç: Sistemik inflamasyon mu,
organ spesifik inflamasyon mu?
Ömer Karadağ

11:00 - 11:20

VIII

Romatoloji-Gastroenteroloji
ortak paydası: İBH
Orhan Sezgin
Romatolojik hastalıklarda sık
görülen endokrinopatiler
Tamer Tetiker
Ürtikeriyal vaskülit
Güzin Özden
Ürik asit hedefleri
Mustafa Özmen
Tartışma
Oturum Başkanları:
Ümit Ölmez, Mehmet Soy
Romatolojik hastalıklardaki
hematolojik bulgular
Didar Yanardağ Açık

2019 ACR Spartan Önerileri
Oğuz Gürler

Hemofili
Birol Güvenç

Spondiloartritte görüntüleme
takibi gerekli mi? Radyolojik
progresyon, tedavi değişimi
için endikasyon mudur?
Dilek Solmaz
Spondiloartrittte USG bulguları
İlker Yağcı

Hemofilide romatolojik
bulgular
Cem Özişler

Tartışma

Tartışma

Biyolojik hastası hazırlama
prosedürleri
Mehmet Bankir

Kahve Molası
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BİLİMSEL PROGRAM

14 ARALIK 2019, CUMARTESİ
Uydu Sempozyumu
Romatoid artritte Sertolizumab Pegol’ün güncel verileri
Oturum Başkanı: Veli Yazısız
11:20 - 12:00 Romatoid artritte tedaviye güncel yaklaşım ve Sertolizumab Pegol
Hakan Erdem
Doğurganlık çağındaki hastalarda romatoid artrit tedavi
yönetiminde güncellemeler
Adem Küçük
12:00 - 13:00

Öğle Yemeği

SALON A
Oturum Başkanları:
13:00 - 14:00 Vedat Hamuryudan, İhsan
Ertenli, Sedat Kiraz

SALON B
Oturum Başkanları:
Nevsun İnanç, Fahrettin Öksel

Romatoid artritte prognostik
Jüvenil idiyopatik artritte
faktörlere göre tedavi yaklaşımları güncelleme
Zevcet Yılmaz
Özgür Kasapçopur
Romatoid artritte remisyon ve Çocukluk çağı otoinflamatuar
remisyon sürdürme stratejileri hastalıklarında güncelleme
Ali Şahin
Yelda Bilginer
Romatoid artritte gelecekte
neler var? Yeni moleküller,
yeni stratejiler
Meryem Can

Çocukluk çağı Bağ doku
hastalıklarda güncelleme
Amra Adroviç

Sarkoidoz
Selda Çelik

Tartışma

Tartışma
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BİLİMSEL PROGRAM

14 ARALIK 2019, CUMARTESİ
SALON A
14:00 - 15:00

SALON B

Oturum Başkanları:
Oturum Başkanları:
Gülen Hatemi, Haner Direskeneli Özgür Kasapçopur, Birol Özer
Üveit
İlknur Tuğal Tutkun

Çocukluk çağı vaskülitlerinde
güncelleme
Elif Çelikel

Behçet tedavi güncellemesi
Cemal Bes

JİA ilişkili üveit
Ebru Esen

EULAR önerileri eşliğinde
güncel LVV tedavisi
Fatma Alibaz Öner

Akılcı biyolojik ve ilaç kullanımı
Orhan Küçükşahin

Vaskülit taklitçileri:
ANCA ilişkili vaskülitlerde
immunsüpresif tedavi
kesilebilir mi? Kime? Ne
zaman?
Nilüfer Alpay Kanıtez

Gerçek yaşam verileri nasıl
okunmalı, romatolojideki
önemi: Ülkemiz ve dünyadan
örnekler
Umut Kalyoncu

Tartışma

Tartışma

15:00 - 15:20

Kahve Molası

15:20 - 16:00 Uydu Sempozyumu
Secukinumab ile spondiloartritlerin değişen yüzü
Oturum Başkanı: Süleyman Özbek
Psöriatik artrit tedavisine Secukinumab ile bütünsel yaklaşım
Emine Duygu Ersözlü
Ankilozan spondilitte Secukinumab ile IL-17A inhibisyonu
Gezmiş Kimyon
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BİLİMSEL PROGRAM

14 ARALIK 2019, CUMARTESİ
16:00 - 17:00

SALON A

SALON B

Oturum Başkanları:
Ayşen Akıncı, Murat Birtane

Oturum Başkanları:
Günşah Şahin, Melek Sezgin

Osteoporoz tedavi güncelleme Dejeneratif omurga hastalıkları
DISH-SCHEUERMAN
Simin Hepgüler
Alihan Derincek
Santral sensitizasyon
sendromları
Alp Çetin

Yaygın ağrılı hastaya yaklaşım
Tayyibe Saler

2019 Fibromiyalji diagnosite
kriterleri
Neslihan Gökçen

Romatolojide ortopedik
yaklaşımlar: El cerrahisi
Melih Bağır

Osteoartritte güncelleme
Serap Tomruk Sütbeyaz

Spondiloartritte
biyopsikososyal yaklaşım
Edibe Ünal

Tartışma

Tartışma

Her fani bir gün Dahiliye
Kliniği’ni tadacaktır!
17:00 - 17:45
Hunili Doktor: Figen Demir
Kardeş

XI
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BİLİMSEL PROGRAM

15 ARALIK 2019, PAZAR
SALON A

SALON B

09:00 - 10:15 Oturum Başkanı:
Ali Akdoğan

Oturum Başkanları:
A. Eftal Yücel, Hakan Erdem

Skleroderma taklitçileri
Gözde Yıldırım Çetin

Gut güncelleme
Mehmet Akif Öztürk

Ciddi Raynaud fenomeni ve
FMF
dijital iskemisi olan hastalarda Serdal Uğurlu
tedavi prensipleri
Merih Birlik
Romatolojik pulmoner
hipertansiyonda çoklu ilaç
modaliteleri
Süleyman Serdar Koca

Amiloidoz
Abdurrahman Tufan

Otoimmün özellikli Interstisyel Tartışma
pnömoni
İsmail Hanta
Skleroderma yeni nesil
tedaviler
Duygu Temiz Karadağ
Tartışma
10:15 - 10:30

Kahve Molası

10:30 - 11:45 Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları:
Emine Duygu Ersözlü, Vedat
Gerdan

XII

Poster Turu
Oturum Başkanları:
Sevtap Şimşek, Orhan Eren,
Nihan Balta, Nesrin Şen
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KONUŞMACI METİNLERİ

Evrim ve romatoloji
Dr. Günay Şahin Dalgıç

E

vrim, popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının
nesiller içerisindeki değişimidir.[1] Aslında bu tanım yalnızca biyolojik evrim demektir çünkü son
70 yılda yapılmış biyokimyasal çalışmalar göstermektedir ki evrim kimyasal düzlemde de gerçekleşmektedir.
Biyolojik evrimde değişim bir bireyde gözlenecek kadar
hızlı gözlemlenemeyebilir. Bireyin gen yapılarında oluşan mutasyon ve delesyon/insersiyon gibi varyasyon
oluşturan mekanizmaların doğal ve cinsel seçilim yollarıyla sonraki kuşaklara aktarılması binlerce nesil sonraki
ufak bir özellik değişimiyle karşımıza çıkabilmektedir.
Genom içinde her bir nükleotit başına meydana gelen
mutasyon sayısının aşırı küçük olması (örneğin insan
hücrelerinde bulunan sahte genlerdeki mutasyonlar
2,5x10-8 civarındadır[2]) ve bu mutasyonların sadece
%10-15’inin fenotipik etki gösterecek nitelikte olduğu[3]
(diğerleri etkisiz mutasyonlar olarak sınıflandırılırlar)
düşünüldüğünde bu değişimlerin neden tek bir bireyde
gözlemenin zor olduğu daha anlaşılır hale gelmektedir.
Evrimsel tıp genetik veya biyokimya gibi bir alan değildir,
tıp bilminin farklı bölümlerini analiz eden fikirler ve yaklaşımlar bütünüdür. Evrim tüm biyolojik fenomenleri genel haliyle açıklamak için fizik ve kimyayı kullanır. Ancak
fizik veya kimya tıbbından şu an için söz edilmemektedir.
O halde neden evrimsel tıp tartışılmaktadır? Bunun iki
sebebi var. Evrimsel tıp fizik ve kimyayla kıyaslandığında
ihmal edilmiş ve son çalışmalarla birlikte evrimsel bakış
açısı anlama,tanı koyma ve tedavi yeteneklerimizi arttırmıştır.[4] Bazı örnekler vermek gerekirse insan reprodüktif endokrinolojisinin evrimi[5], mental bozuklukların
evrimsel kökenleri [6], erişkin sağlık ve hastalıklarının
gelişimsel orjini [7],[8] ve immun sistemin evrimi ile ilgili
çalışmalar[9],[10] son derece heyecan vericidir.
Romatolojiye evrimsel bir bakış atılırsa kronik inflamatuar
hastalıkların evrimsel temelleri büyük önem taşımaktadır.
150.000 yıl önce romatoid artrit hastası olan bir olduğunu ve bir avcı türler karşılaştığını varsayalım. Kaçma
ihtimalinin olmadığı hatta belki ağrıları yüzünden hareket
etme şansının bile olmadığı barizdir. O halde bu ve bunun
gibi atalarımız nasıl oldu da romatolojik hastalıklarlarını
toplumdan elenmediler ve bizim yaşadığımız nesillere
kadar bıraktılar. Son 15 yıllık çalışmalar göstermektedir
ki[11] romatoid artritle ilişkili HLA DR4(DRB1*04) geni
aynı zamanda Dang hemorajik ateşine karşı risk azaltıyor
veya ankilozan spondilit ve diğer aksiyel spondiloartropatilerle ilişkili HLA B27 geni aynı zamanda hepatit C riskini
azaltıyor. Antagonistik pleiotropi olarak tanımlanan bu
ilişkide hayatın erken döneminde yararlı etkileri olan bir
gen üreme çağı sonrası yani kalıtılabilirliği sona erdikten
sonra zararlı etkilere neden oluyor.
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Otoimmün Hastalıklarda
Mikrobiyotanın Rolü
Dr. Kenan Topal

K

esin nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün
hastalıkların oluşumunda hem genetik hem de
çevresel faktörler rol oynamaktadır. Bağırsak
mukozasını geçerek vücuda giren mikropları ya da
yabancı proteinleri bağışıklık hücreleri antijenlerine
göre tanır. Hemen her şeyin vücudumuza dahil olduğu
bağırsak epitel hattının hemen arkasında bağışıklık
sistemimizin %80 yakın büyük bir kısmı bulunur.
Bağırsakta bulunan lenfoid dokuda vücudumuzdaki
lökositlerin %70-80 vardır. Buradaki lenfoid doku hücreleri mikrobiyata ile sıkı etkileşim içindedir.

hasara neden olabilir. Vücuttaki tüm dokuları ilgilendiren bu durumun bağırsakta oluşması hem besin emiliminin bozulmasına hem de barsak geçirgenliğindeki
artışa neden olarak çeşitli hastalıklarla sonuçlanacak bir
kısır döngüyü başlatır. Son yapılan çalışmalarla bağırsak mikrobiyotasının romatoid artrit, multipl skleroz ve
tip 1 diyabet gibi otoimmün hastalıkların gelişmesindeki
rolü giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmalarda
otoimmün hastalıkları olan hastaların bağırsak mikrobiyota içeriklerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğu
gösterilmiştir.

Tek katlı epitel hücrelerden oluşan bağırsak mukoza
hattı bir yandan besinlerin kolayca emilmesini sağlarken diğer yandan antijenlerin geçişine izin vermez.
Dengeli dağılımı olan bir mikrobiyataya sahip sağlıklı
kişilerde epitel hücreler arasında bulunan ‘sıkı bileşke’ler istenmeyen maddelerin içeri sızmasına engel
olur. Eğer mikrobiyota dengeli değil ise hücreler arası
ve hatta hücre içerisinden geçişler bozulur ve antijenik
maddeler vücuda girmiş olur. Sonuçta oluşan sistemik
immün yanıtla birlikte sitokinler salgılanır ve antikorlar
üretilir. İnflamasyon sonucu oluşan mediatörler yabancı
antijenle mücadele ederken oluştuğu sağlıklı dokuda da

Genel olarak sezaryen doğum, anne sütü almamak,
özellikle erken yaşlarda antibiyotik kullanımı ve yüksek
glisemik indekse sahip besinlerle sağlıksız beslenme, genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde otoimmün hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayan dengesi bozulmuş
bir bağırsak mikrobiyotasına yol açar. Belki de ailesel
olarak sahip olunan genetik yatkınlık değiştirilemez ancak bağırsak mikrobiyatasının normalleşmesi için çeşitli
müdahaleler yapılabilir. Sonuç olarak bağırsak mikrobiyatasını sağlıklı ve dengeli hale getirmekle bağırsaktaki
bağışıklık sistemini düzeltmek ve hastalıkları iyileştirmek
mümkün olabilir.
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Mikrokimerizm ve Romatolojideki
Yansımaları
Dr. Ayten Yazıcı

B

ir bireye ait az miktarda DNA ya da hücrenin
başka bir bireyde varlığı demek olan mikrokimerizm genetik olarak birbirinden farklı olan ve ayrı
kaynaklardan gelen iki hücre topluluğunun, biri daha
az yoğunlukta olmak üzere, aynı bireyde veya organ
bulunması şeklinde de ifade edilebilir.

Normalde gebelik süresince fetüse ait DNA ya da
hücreler anne dolaşımına geçebilmekte, aynı zamanda
anneye ait hücreler de fetüs dolaşımında bulunabilmektedir. Mikrokimerizmin en sık ve doğal kaynağı
gebeliktir. Gebelik süresince plasenta aracılığı ile hematopoetik hücrelerin iki yönlü geçişi söz konusudur
ve bu geçen mikrokimerik hücreler doğumdan sonra
uzun yıllar sonra bile varlığını sürdürmektedir. Anne
kanında doğumdan 27 yıl sonra bile fetüse ait hücreler
gösterilmiştir. Mikrokimerizm için gebeliğin terme ulaşmış olması gerekmez. Tekrarlayan spontan düşüklerde
%59.7 oranında mikrokimerizm saptanmıştır. Emzirme
ve ikizden geçiş gibi gebelik ile ilişkili mikrokimerizm
kaynaklarının yanında kan transfüzyonu, kemik iliği
transplantasyonu, organ nakilleri gibi iatrojenik mikrokimerizm nedenleri de bildirilmiştir. Sağlıklı insanlarda
da görülen mikrokimerizm eklenen çevresel veya genetik faktörlerle patogenik hale gelebilmektedir. Özellikle
MHC molekülleri bundan sorumlu tutulmaktadır.
Otoimmün hastalıkların kadınlarda daha yaygın olması
ve üretkenlikle ilişkili olması, gebelik ve sonrasında bu
hastalıkların insidansının artması fetüsten geçen mikrokimerik hücrelerin patogenezle ilişkili olabileceğini
düşündürmüştür. Bu görüşü 1996’da ilk ortaya atan
Nelson ve ark. konağa ait olan ve olmayan hücrelerin
HLA’ları arasındaki ilişkinin otoimmün hastalıklarla
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ilişkili olabileceği ileri sürmüştür. Özellikle skleroderma,
Sjögren, inflamatuar miyopatiler, SLE, otoimmün tiroidit, PBS gibi otoimmün hastalıklarda mikrokimerizmin
etiyopatogenezde rol oynadığı düşünülmektedir.
Sklerodermalı kadınların periferik kanında ve deri biyopsilerinde sağlıklı kız kardeşlerine ve normal kontrol
gruplarına kıyasla belirgin olarak artmış erkek fetüse
ait DNA bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur
(maternal kanda mikrokimerik hücre düzeyi sklerodermalılarda %72, kontrol grubunda ise %22).
Fakat sağlıklı bireylerde de mikrokimerik hücrelerin olması, buna karşın bazı hastalarda mikrokimerik hücrelerin olmaması, hiç gebe kalmamış olanlar ve erkeklerde de hastalığın olması mikrokimerizmin etiyopatogenezdeki rolü açısından soru işaretleri oluşturmaktadır.

Kaynaklar
1. Bianchi DW, Zickwolf GK, Weil GJ, Sylvester S, DeMaria MA. Male
fetal progenitor cells persist in maternal blood for as long as 27 years
postpartum. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93(2):705-8.
2. Cadavid A, Rugeles MT, Pena B, Sanchez F, Garcia H, Garcia G, et al.
Cell microchimerism in patients with recurrent spontaneous abortion: Preliminary results. Early Pregnancy 1997;3(3):199-203.
3. Nelson JL. Maternal-fetal immunology and autoimmune disease: is
some autoimmune disease auto-alloimmune or allo-autoimmune?
Arthritis Rheum 1996;39(2):191-4.
4. Lambert NC, Erickson TD, Yan Z, Pang JM, Guthrie KA, Furst DE,
et al. Quantification of maternal microchimerism by HLA-specific
real-time polymerase chain reaction: studies of healthy women and
women with scleroderma. Arthritis Rheum 2004;50(3):906-14.
5. Artlett CM, Smith JB, Jimenez SA. Identification of fetal DNA and
cells in skin lesions from women with systemic sclerosis. N Eng J
Med 1998;338(17):1186-91.
6. Stevens AM. Maternal microchimerism in health and disease. Best
Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2016;31:121-30.
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IgG4 İlişkili Hastalık ve
Klinik Prezentasyonları
Dr. Hakan Emmungil

İ

mmünglobülin G4 (IgG4) ilişkili hastalık, etyolojisi
bilinmeyen, ortak ve tipik patolojik, serolojik ve
klinik özellikleri olan hastalıkları içeren bir sendromdur. IgG4 ilişkili hastalıklar (IgG4-İH), serum IgG4 seviyesinde yükseklik, doku örneklerinde immünohistokimyasal olarak IgG4 antikoru ile işaretlenen plazmatositlerin varlığı ve çeşitli organlarda storiform (iğsi) benzeri
patern gösteren fibrozis ile seyreden kronik inflamatuar
bir durumdur. Orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde sık görülse
de kadınlarda da görülür ve çocuk olgularda bildirilmiştir. Hastalar, sıklıkla etkilenen organda, subakut gelişen
kitle veya yaygın genişleme ile başvururlar. Bu fibro-inflamatuar hastalıkta göz, üst solunum yolu, lenf bezleri,
santral sinir sistemi, tiroid, akciğer, büyük damarlar,
retroperiton, böbrek, gastrointestinal sistem ve meme
dokusunuda tutulabileceğine dair olgu sunumları mevcuttur. Başlıca dört tip organ tutulum paterninden
bahsedilebilir. Her bir patern hastaların yaklaşık ¼’ünü
oluşturur. Bu gruplar, pankreato-hepato-bilier hastalık,
retroperitoneal fibrozis ve/veya aortit, baş ve boyuna
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sınırlı hastalık ve klasik Mikulicz sendromudur. Sıklıkla
klinik bulguları arasında Tip 1 otoimmün pankreatit
ve IgG4-ilişkili sklerozan kolanjit, Mikulicz sendromu
ve sklerozan siyaladenit (Küttner tümörü), inflamatuar
orbital psödotümör ve kronik sklerozan dakriyoadenit,
retroperitoneal fibrozis ve ilişkili hastalıkların alt grubu,
kronik sklerozan aortit ve periaortit, Riedel tiroiditi ve
Hashimoto tiroditinin bir alt grubu, IgG4 ilişkili interstisiyel pnomöni ve pulmoner inflamatuar psödotümör
ve IgG4 ilişkili renal hastalık sayılabilir. Meme, prostat,
hipofiz gibi hemen hemen her organda tutulum yapabilmektedir. Kortikosteroid tedavisine iyi yanıt verebildiğinden erken tanı ve tedavisi çok önemlidir.

Kaynaklar
1. Wallace ZS, Zhang Y, Perugino CA ve ark. Clinical phenotypes of
IgG4-related disease: an analysis of two international cross-sectional
cohorts. Ann Rheum Dis 2019; 78:406-412.
2. Kamisawa T, Zen Y, Pillai S, Stone JH. IgG4-related disease. Lancet
2015; 385:1460-71.
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Erişkin StIll hastalığı
Dr. Şükran Erten

E

rişkin Still hastalığı (ESH) etyolojisi bilinmeyen
nadir görülen sistemik inflamatuvar bir hastalıktır.Ateş, döküntü, eklem tutulumu gibi klinik
bulguları vardır. Hastalığı ilk olarak 1971 y da Bywaters
14 genç kadında tanımlamıştır. Hastalığın klinik bulguları ateş, poliartrit, döküntü, miyalji, LAP, boğaz ağrısı,
HSM, serozit, miyokardit, nötrofilik lökositoz, yüksek
akut faz yanıtı vardır. Sistemik ve artiküler olmak üzere
iki formu var.Hastalığın insidansı:0.16-0.4/100.000
prevalans:1-34/1.000.000 dır. Kadın erkek oranı eşittir.
Etyoloji bilinmemektedir. Genetik, çevresel, enfeksiyöz
ajanlar suçlanmaktadır. Bimodal yaş dağılımı (15-25,
35-45) vardır.
Multigenik otoinflamatuvar bir hastalık olan Still hastalığının patogenezinde doğal ve kazanılmış immün
sistemin rolü var. Hastalığın doğal ve kazanılmış immün
sistem arasında kavşak ya da geçiş noktası olduğu
düşünülmektedir. Genetik olarak yatkın bireyde bilinmeyen faktör aberan inflamatuvar yanıtı uyarması ile
hastalık ortaya çıkar.
HLA antijenleriyle ilgili ilişki çalışmalarında net bir şey
gösterilebilmiş değildir.Bu ilişki olmamasından ya da
etnik gruplar arasındaki heterojeniteden kaynaklanabilir.HLABw35 duyarlılık antijeni ve hafif hastalıkla ilişkilidir.HLADRB1 Kore ve Japonya’da kronik sistemik
hastalıkla ilişkilidir.

Tanı için kullanılan biyobelirteçler arasında ferritin>1000 veya normalin 5 katı olması, glikozile ferritin<%29, diğer potansiyel rutin kullanımdaki biyobelirteçler:Prokalsitonin, kalprotektin, S100A8, S100A9
proteinleri, SAA dir.Potansiyel araştırma düzeyindeki
biyobelirteçler:IL1, IL6, IL18 (IL-18 AOSD de düzeyleri enfeksiyonlara göre çok yüksektir(>366.1 pg/ml
sens %91.7, Spes % 99.1),Advanced glycation products, CD163,S100A12 protein(calgranulin), kemokinler
(CXXL10, CXCL13) dir.
Hastalığın tedavisinde NSAİİ, glukokortikoidler, konvansiyonel DMARD’lar kullanılmaktadır.
Konvansiyonel tedaviye yanıt oranı %30-40dır. Dirençli
vakalarda IL-1, IL-6, anti-TNF ilaçlar kullanılabilir.
Anakinra ile remisyon %80, steroid azaltılabilme %35
dir. Canakinumab ESH da onayı olan ilk biyolojik ajandır.Ayrıca CAPS, TNF reseptör ilişkili PS, FMF, hiper
IgD sendromu, sJIA’da onaylıdır.TNF inhibitörleri ancak 3. sıra olabilir.Remisyona giren hastada tedavinin
nasıl kesileceği ile ilgili konsensus yoktur.
Yeni tedavi hedefi: Il-18 bloke edici ajan Tadekinig
alfa (rekombinant insan interlökin 18 binding protein)
dir. Psöriasizte, RA de ve sağlıklı kontrollerde faz 1 de
denenmiş. 80-160mg lık dozlarda faz 2 çalışmada 12
hf boyunca denenmiş. Güvenli ve etkili bulunmuştur.
Umut vadeden tedaviler arasında yerini almıştır.

Klinik bulguları enfeksiyonlarla benzemektedir.
Mevsimsel özelliği vardır.Kızamıkçık, kızamık, echovirus 7, Coxsackievirus B4, CMV, EBV, M. pneumonia, C. pneumonia, Y. Enterocolitica, B. Abortus, B.
Burgdorferi gibi enfeksiyonlar, solid ve hematolojik
tümörler hastalığı tetikleyebilir.
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KLİNİK PRATİKTE PARADOKSAL
YAN ETKİLER (PAE)
Dr. Pınar Talu

P

aradoksal yan etki (PAE) kronik immun aracılı hastalıkların biyolojik ajanlarla tedavisi sırasında görülebilen patolojik bir durumdur.
Nonneoplastik, nonenfeksiyöz ve immun aracılıdır.
Suçlanan ilaç, yol açtığı patolojik durumun idyopatik
formunun tedavisinde, önceden kanıtlanmış etkinliğe
sahip olmalıdır. (ör: anti tnf ajanla psoriasis ortaya çıkması gibi) Sık olmamakla birlikte en çok anti TNF’lerle
görülür. Sıklıkla bildirilen vakalar psoriasis, Crohn hastalığı, hidradenitis süpürativa, üveit ve granulomatöz
hastalıklardır. Biyolojik kayıt kütüklerinden elde edilen
veriler bu konu hakkında bilinenleri artırmıştır.
Paradoksal psoriasis; plak, püstüler ya da guttat olabilir.
En sık etkilenen alanlar skalp, fleksör yüzler ve palmoplantar bölgelerdir. Kayıt kütüklerinden hesaplanan oran
1,04-2.31/1000 hasta yılı olup hastaların çoğu tedavilerine devam edebilmiştir (kısmi ya da tam remisyon).
Başka bir TNF’ye geçiş yapanların yarısında rekürrens
olmuş, çok az bir kısmında sistemik steroid gerektiren
eritrodermik ağır formu bildirilmiştir. Ritüksimab, abatacept, tocilizumab ve ustekinumab ile de bildirilmiş
vakalar vardır.
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Hidradenitis süpürativa (HS) tedavisinde adalimumab
endikasyonlu bir ilaçtır. Literatürde adalimumab dahil
anti tnf ajanlarla ortaya çıkan HS vakaları bildirilmiş,
lezyonlar tedavinin kesilmesi ya da başka TNF’ye geçiş
yapılması ile tamamen iyileşmiştir.
Anti TNF tedavi altında ortaya çıkan 16 inflamatuvar
barsak hastalığı vakası bildirilmiş olup vakaların %94’ü
Crohn’dur. Primer hastalık AS ve spondilartrit olup
hastaların %87.5 etanercept almaktadır. Vakalar ilaç
kesilmesi veya monoklonal anti tnf’ye geçiş ile düzelmişlerdir.
Anti TNF tedavi sırasında yeni başlangıçlı üveit vakaları
bildirilmiş ve vakaların %84’ünün etanercept alan hastalar olduğu saptanmıştır. Üveit vakalarının %72’sinde
primer hastalık spondilartrittir.
PAE Tedavisi: Psoriasis tanısı dermatolog tarafından
doğrulanmalı ve tetikleyen enfeksiyon, ilaç veya ek
stres elimine edilmelidir. Psoriatik lezyonların ciddiliği
değerlendirilmeli; ilaca devam ya da kesilmesi ile hafif
lezyonlar iyileşebilmektedir. Cilt lezyonları ciddiyse
ilaç kesilmeli, başka bir anti TNF ilaca geçiş ya da
ustekinumab alternatif tedaviler olarak düşünülmelidir.
Paradoksal gelişen Crohn, üveit ve sarkoidoz gibi patolojilerde sorumlu biyolojik etanercept ise monoklonal
bir anti tnf’ye geçiş düşünülmelidir.
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Literatür eşliğinde RS3PE
Dr. Gezmiş Kimyon

‘Remitting seronegatif simetrik sinovit ve pitting ödem’
(RS3PE) ileri yaşta, ağırlıklı olarak erkek cinsiyette
görülen el ve ayaklarda pitting ödemin eşlik ettiği seronegatif simetrik sinovitin görüldüğü bir sendromdur.
İlk kez 1985 yılında tanımlanan sendromda romatoid
faktör (RF) negatif ve radyolojik olarak eklemlerde
erozyon saptanmadığı gösterilmiştir. RS3PE sendromu
ekstremitelerin distalindeki eklemlerde poliartrit yapar,
akut başlayıp en belirgin özelliği gode bırakan ödemin
eşlik etmesidir. Genelde steroid tedavisine hızlı ve iyi
cevap verir. RS3PE malign hastalıkların ilk bulgusu
olabilir. Bundan dolayı malign hastalıkların romatizmal
bir belirtisi olarakta görülen RS3PE sendromunda tanı
esnasında maligniteler mutlaka taranmalıdır. Ayırıcı
tanıda maligniteler dışında geç başlangıçlı romatoid
artrit, polimiyaljia romatika (PMR), gut gibi kristal
artropatiler ve enfeksiyöz durumlar yer alır. Romatoid
artrit simetrik poliartrit yapan hastalıkların başında gelir
ve RF ve anti-CCP yaklaşık %60-70 hastada pozitif
olarak saptanır ve radyolojik olarak eklem hasarı görülme olasılığı yüksektir. RS3PE ve PMR seronegatif,
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simetrik sinovit yapabilmeleri ve ileri yaşta görülmeleri
ortak özellikleridir. Her iki hastalıkta steroid tedavisine
iyi yanıt verir. PMR küçük eklemlerde artrit yapsa da
proksimal kaslardaki ağrı ve tutukluk tipik bulgularıdır. Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılan immün
check point inhibitörlerinin de RS3PE sendromuna yol
açtığı bildirilmiştir. Prognozu iyi olan ve düşük orta doz
steroid tedavisi ile düzelen hastalıkta eşlik eden malignite durumlarda daha gürültülü bir tablo ve daha sık
nüks görülebilir.

Kaynaklar
1. Li H, Altman RD, Yao Q. RS3PE: Clinical and Research Development. Curr Rheumatol Rep. 2015 Aug; 17(8):49.
2. McCarty DJ, O’Duffy JD, Pearson L et al. Remitting seronegative
symmetrical synovitis with pitting edema.RS3PE syndrome. JAMA
1985 Nov 15;254(19):2763-7.
3. Karmacharya P, Donato AA, Aryal MR et al. RS3PE revisited a systematic review and meta-analysis of 331 cases. Clin Exp Rheumatol
2016 May-Jun;34(3):404-15.
4. Pundelo X, Abdel-Wahab N, Suarez-Almazor ME. Arthritis risk with
immune check point inhibitor therapy for cancer. Curr Opin Rheumatol. 2019 May;31(3):293-299.
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RELAPSİNG POLİKONDRİT
Dr. Nurdan Oruçoğlu

R

elapsing polikondrit (RP) kartilajinöz ve proteoglikandan zengin dokuların rekürren inflamatuar
epizodları ile karakterize immun aracılı sistemik
bir hastalıktır. İlk defa Jaksch-Wartenhorst tarafından
“polikondropati” adıyla tanımlanmıştır. Tahmini insidansı 3,5/1.000.000/yıldır. Ortalama başlangıç yaşı
4-5. dekadlar olmakla beraber her yaşta görülebilir. Her
iki cinsiyette eşit oranda görülmektedir (1).
RP etiyolojisi halen net olarak bilinmemektedir. Genetik
çalışmalar HLA-DR4’ün RP için major risk alleli olduğunu göstermiştir. RP’li hastaların kanında Kollajen II,
IX ve XI’e karşı dolaşan antijenler saptanmıştır (1).
Tekrarlayan polikondritin klinik özelliklerinin şiddeti
ve süresi hem prezentasyonda hem de hastalığın seyri
boyunca oldukça değişkenlik gösterir. Aurikuler tutulum
en yaygın özelliktir, ancak kostal kıkırdak, gözler, burun,
solunum yolları, kalp, vasküler sistem, cilt, eklemler,
böbrek ve sinir sistemi dahil diğer anatomik bölgeler
ve organlar da etkilenebilir. Yorgunluk, halsizlik ve ateş
gibi non-spesifik konstitüsyonel semptomlar da görülebilir (2). Vasküler hastalığın RP’nin primer belirtilerinin
çoğunun nedeni olduğu düşünülmektedir (3).
Hastaların %30’unda otoimmun ve romatolojik hastalıklar ve vaskülit eşlik eder. Özellikle MDS başta olmak
üzere solid tümörler ve hematolojik maliginitelerle de
ilişkili olabilmektedir (1).
RP tanısında en sık Michet ve arkadaşlarının tanımladığı kriterler kullanılmaktadır. Aurikuler, nazal ve
laringotrakeal kartilajlardan en az ikisinde kanıtlanmış
inflamasyon veya 1 alanda inflamasyonla beraber
2 minör kriterin (işitme kaybı, oküler inflamasyon,

9

vestibüler disfonksiyon, seronegatif artrit) varlığı ile tanı
konulabilmektedir (4).
RP tedavisi için kanıta dayalı tedavi rehberi bulunmamaktadır. Hafif hastalıkta NSAİİ, dapson, kolşisin ve
sistemik steroidlerle tedavi edilebilir. Organı veya hayatı
tehdit eden hastalıkta ise metotreksat, azathiopürin,
siklosporin ve siklofosfamid kullanılmaktadır. Klasik
immunsupresiflere dirençli hastalıkta ise biyolojik ilaçlar
(TNF inhibitörleri, Rituximab, Anakinra, Tosilizumab,
Abatacept) etkili olabilmektedir (1). Yüksek doz IVIG ve
leflunomidin etkili olduğuna dair olgu raporları mevcuttur. Yakın zamanda Lenalidomidin de refrakter hastalıkta alternatif olabileceği bildirilmiştir (5). Biyolojiklerin
çoğunluğunun refrakter hastalıkta etkin olmasına karşın
yakın zamanda Ankilozan spondilit hastasında kullanılan secukinumab sonrası ortaya çıkan RP da olgusu
bildirilmiştir (6).

Kaynaklar
1. Borgia F, et al. Relapsing polychondritis: An updated review. Biomedicines 2018; 8(64): doi:10,3390/biomedicines6030084
2. Kent PD, Michet CJ Jr, Luthra HS. Relapsing polychondritis. Curr
Opin Rheumatol 2004; 16:56.)
3. Michet CJ. Vasculitis and relapsing polychondritis. Rheum Dis Clin
North Am 1990; 16:441.
4. Michet CJ, et al. Relapsing polychondritis: Survival and predictive
role of early dşsease manifestations. Ann Inter Med 1986; 104:74-78
5. Brazao SG, Lenalidomide: An Alternative Treatment for Refractory
Behçet’s Disease and Relapsing Polychondritis. Eur J Case Rep Intern
Med. 2019; 6(6): 001117.
6. Zheutlin A , Schiopu E, Relapsing Polychondritis following Treatment with Secukinumab for Ankylosing Spondylitis: Case Report
and Review of the Literature. Case Rep Rheumatol. 2018; 2018:
6760806.
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POLİMİYOZİT/DERMATOMİYOZİT
GÜNCELLEME
Dr. Özgür Soysal Gündüz

İ

diyopatik inflamatuar miyopatiler (IIM’ler) öncelikle
iskelet kaslarını etkilemekle birlikte cilt, akciğerler,
kalp ve gastrointestinal sistem gibi diğer organları
da tutan bir grup otoimmün hastalıktır. IIM’lerin en sık
görülen alt tipleri dermatomiyozit (DM), polimiyozit
(PM), Sporadik inklüzyon cisimcikli miyozit (sICM) ve
immün aracılı nekrotizan miyopati (İANM)’dir.

Anti-MDA5, DM hastalarında kas tutulumunun olmadığı yada çok hafif olduğu, solunum yetmezliği ve yoğun
bakım yatışına neden olan akut interstisyel akciğer hastalığı (İAH)ile ilişkilidir. Hastalar sıklıkla artrit, kilo kaybı,
palmar papül ve cilt ülserlerinin eşlik ettiği akut İAH
ile başvurur. Yüksek ferritin seviyesi, anti-MDA5 ilişkili
İAH için en önemli prognostik faktörlerdendir.

Bu hastalıklarda genetik predispozisyon, sitokinler ve
otoantikor profili son bir yıldaki araştırmaların ana
alanları olmuştur.

Anti-MDA5 antikor seviyesi IIM hastalarında solunum
yetmezliğini ve İAH relapsını öngören bir biomarker
olabilir.

HLA-DRB1 gen ekspresyonu ile MDA5 antikoru ( antimelanoma differentiation-associated protein 5) üretimi
ile DM ve PM gelişimi arasındaki ilişki gösterilmiştir.

İİM hastalarında İAH aynı zamanda anti-aminoaçiltransfer RNA sentetaz antikorlarının pozitif olduğu
hastalarda görülür (anti sentataz sendromu). Anti-PL7,
anti-PL12 akciğer tutulumu ile daha ilişkili iken, anti-Jo1 ise daha çok kas tutulumu ve artrit ile ilişkilidir.

IL-21, DM ve PM hastalarının kan ve serumlarında
bulunan humoral immün cevabı düzenleyen önemli bir
sitokindir. Ayrıca IL-21 reseptörü de hastaların kaslarında eksprese edilir. Tip I IFN aktivitesi DM’de kutanöz
aktivite skoru ve kas hastalığı ile ilişkilidir.
DM hastalarının kas dokularında artmış Cathepsin G
(CTSG) aktivitesi vasküler permeabilitenin artmasına
ve inflamatuar hücrelerin kemotaksisine neden olur.
IIM’lerdeki otoantikorlar iki gruba ayrılır: miyozit spesifik otoantikorlar (MSA) ve miyozit ilişkili otoantikorlar
(MİA)
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Günümüzde DM hastalarında eksprese edilen antikorlara göre spesifik hastalık fenotiplerini tanımlamak
mümkündür: Anti-NXP-2 antikorları myalji, disfaji,
kalsinozis, periferal ödem ile ilişkili iken anti-SAE antikorları pozitif hastalarda daha sık disfaji görülmektedir.
DM aynı zamanda paraneoplastik bir hastalık olup özellikle anti-TIF1-γ pozitifliği DM için paraneoplastik bir
marker olarak tanımlanır. Ayrıca anti-NXP2 antikorları
(yetişkin erkeklerde) ve anti-SAE antikorları da paraneoplastik IIM ile ilişkilidir.
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POLİMİYALJİYA ROMATİKA
Dr. Emel Gönüllü

P

olimiyaljiya romatika (PMR), 50 yaş üzeri populasyonda romatoid artritten sonra 2. sıklıkta
görülen, boyun, omuz ve pelvik kuşakta ağrı,
tutuklukla karakterize inflamatuvar romatizmal bir hastalıktır. Yıllık insidansı her 100.000 kişilik populasyon
için 63.9 olarak hesaplanmıştır(1).Yaşla birlikte prevalansı artmakta, pik insidans 70-80 yaşlar arasında
gözlenmektedir. Kadınlar 2 kat daha fazla etkilenmektedir. Dev hücreli arterit (DHA), bu yaş grubunda en
sık rastlanılan primer vaskulit olup, PMR’li hastalarda
DHA görülme sıklığı %5-30 olarak bildirilmiştir. Dev
hücreli arteritte PMR görülme sıklığı ise yaklaşık %50
olarak bildirilmiştir (2). Hastalığın kliniği hızlı gelişen ya
da haftalar içinde progrese olabilen, tipik olarak gece
ve günün ilk yarısında yoğun olan, kollar ve bacaklara
yansıyan omuz ve kalça kuşağı ağrısıdır (Sekil 1)
Hastalığın patogenezi net değildir fakat bazı mekanizmalar öne sürülmüştür. HLA-DRB1 deki bazı polimorfizmlerin PMR deki daha yüksek relaps oranı ile ilişkisi
öne sürülmüşse de tüm calışmalar bunu desteklememiştir. Muhtemel virus olabilecek çevresel faktörlerin
genetik olarak doğal bağışıklığı yatkın kimselerde, ayrıca immun sistemdeki (senescence) yaşlanma ile birlikte
adaptif immun mekanizmalarda değişiklikler meydana
gelmekte, IL-6 da artışla birlikte Th17 hücrelerinin
aktivasyonu meydana gelmektedir. Belirgin otoimmun
yanıt olmasa bile B hücre fenotipi ve dağılımında değişiklikler de eşlik etmektedir (Şekil 2).
Hastalığın tanısal testi mevcut değildir. Polimiyalji romatikayı taklit edebilecek neoplastik ve enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı tanısı yapılmalıdır.Geç yasta başlayan
seronegative romatoid artritle (RA) ayırıcı tanısı zor
olabilmekte bazen ayırıcı tanı takipler sırasında yapılabilmektedir. Polimiyaljia romatika ilişkili sinovit RA’nın
aksine non-eroziv bir artrittir.ACR/EULAR 2012 yılında
PMR için sınıflandırma kriterleri yaynlamıştır Tablo 1.

Şekil 1.Polimiyaljia romatikada ağrının yayılma bölgeleri (3)

11

Tablo 1. Polimiyalji Romatika sınıflama krtiterleri skorlama

algoritması; mutlak gerekli kriterler: 50 veya daha üzeri yaş, bilateral
omuz ağrısı ve anormal CRP ve/veya ESR*

Sabah tutukluğu süresi >45 dak
Kalça ağrısı veya hareket açıklığının
kısıtlanması
Romatoid Faktör veya Anti-CCP yokluğu
Diğer eklem tutulumunun yokluğu
En az bir omuzda subdeltoid bursit
ve/veya biceps tenosinovit ve/veya
glenohumeral sinovit (posterior veya
aksiller) ve en az bir kalçada sinovit ve/
veya trokanterik bursit
Her iki omuzda subdeltoid bursit, biceps
tenosinovit veya glenohumeral sinovit

US olmaksızın
puanlar (0–6)

US†
varlığında
puanlar
(0–8)

2
1

2
1

2
1
Uygulanamaz

2
1
1

Uygulanamaz

1

*US olmaksızın yapılan algoritmada 4 veya üzeri bir skor, US ile yapılan algoritmada 5
veya üzeri bir skor PMR olarak sınıflandırılmaktadır. †Opsiyonel ultrason kriterleri.

Şekil 2. Polimiyaljiya romatikada öne sürülen mekanizma (4)
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Hastalık aktivitesi için şu ana kadar tariflenen tek skorlama sistemi klinik pratikte hekimerin çok kullanmadığı
PMR-AS (PMR aktivite skoru) dir. Bu sistemde 5 değişen vardır. VAS ağrı (0-10)+hekim VAS (0-10)+Sabah
tutukluğu (dakikax0,1)+Üst ekstremite kadırabilme
gücü (3=Kollarını hiç kaldıramıyor 2=Omuz hizasının
altına kadar kaldırabiliyor 1=Omuz hizasına kadar kaldırabiliyor 0=Omzun üstüne kadar kaldırabiliyor+CRP(mg/dL)
7 skorun altı=düşük hastalık aktivitesi, 7-17 skor=orta
hastalık aktivitesi, 17 skor üstü=yüksek hastalık aktivitesi olarak kabul edilmektedir (5).
Glukokortikoidler PMR tedavisinin köşetaşı konumundadır. Yeni ve sofistike ilaçların geliştirilmesine karşılık
inflamasyonun kontrolu ve semptomların düzelmesinde
su anda en iyi durumdaki ilaçtır. Tedaviye 12.5-25 mg/
gün prednizonla başlanması önerilmektedir. Steroid
kullanımı boyunca tedavi diyabet, hipertansiyon, osteoporoz gibi komorbiditeler gözönüne alınarak kişiselleştirilmelidir. Remisyon sağlandıktan sonra 4-8 hafta içinde doz 10mg/gün indirilmeli, sonra tamamen kesene
kadar her ay 1mg/gün düşürülmelidir.1 mg lık formların
olmadığı ülkelerde her ay 1.25 ya da benzeri rejimler
uygulanabilir. Tahmini toplam tedavi süresi 9-12 ay
sürmektedir fakat relapslar sık olduğu için 5 yıla kadar
uzayan tedavi süreleri olabilir. Glukokortikoidlerle ilgili
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komorbiditeler sorun yarattığında steroidden ayırma
tedavisi amacıyla metotreksat 7.5-10 mg/hafta dozunda
başlanabilir. Yine de metotreksatın PMR deki yeri tam
belli değildir. Leflunomid, azatiyopürin, hidroksiklorokin gibi sentetik hastalığı modifiye edici ilaçların kullanımı nadirdir ve önerilmemektedir. İnfliksimab ve etanersept ile ilgili çalışmalarda olumlu sonuç alınamadığı
için anti TNF-alfa grup ilaçlar önerilmemektedir. Anti
IL-6 reseptör antikoru dev hücreli arterit tanısında onay
almakla birlikte PMR’de çalışmalar devam etmektedir
ve veriye ihtiyaç vardır.Hekimin hedefi hastanın hareket güçlüğü, tutukluk ve ağrısını azaltıp tedavi ilişkili yan
etkilerin yönetimini sağlamaktır.

Kaynaklar
1. Camellino D, Giusti A, Girasole G, Bianchi G, Dejaco C. Pathogenesis, Diagnosis and Management of Polymyalgia Rheumatica.Drugs
Aging. 2019;36:1015-1026.
2. William P Docken, Clinical manifestations and diagnosis of polymyalgia rheumatica, Up-do-Date, (Literature review current
through: Oct 2019)
3. Carlo Salvarani, Francesco Ciccia Nicolò Pipitone, Polymyalgia
rheumatica and giant cell arteritis, Hochberg ed. Rheumatology,7th
edition,Elsevier,2019;1384-1394.
4. Guggino G, Ferrante A, Macaluso F, Triolo G, Ciccia F. Pathogenesis
of polymyalgia rheumatica.Reumatismo. 2018 27;70(1):10-17.
5. Leeb BF, Bird HA. A disease activity score for polymyalgia rheumatica. Ann Rheum Dis. 2004 ;63:1279-83.
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Türkiye romatoloji derneği
romatizmal hastalıklarda
gebelik yönetimi ve gebelikte antiromtizmal ilaç kullanım önerileri
Dr. Seval Pehlevan

R

omatizmal hastalığı olan kişilerin tedavisi sırasında gebelik kararının planlı yapılması ve ona göre
tedavinin düzenlenmesi hem hasta hem fetüsün
sağlığı açısından çok önemlidir. Türkiye Romatoloji
Derneği (TRD); romatizmal hastalıklarda gebelik döneminde ilaç kullanımı, gebelik planı, konsepsiyon,
laktasyon, postpartum dönemleri, yeni doğan aşılanması ve paternal ilaç maruziyetini içeren, “ulusal tedavi
önerilerini” hazırladı.
TRD tarafından öneriler oluşturulurken EULAR, BSR,
BHPR ve Avustralian Rheumatology Association gibi
romatizma derneklerinin gebelikte ilaç kullanım önerileri ve referansları esas alınmıştır. Öneri taslağı romatoloji derneği üyelerine sunulmuş, son halinin oylaması
yapılmıştır
Planlı gebelik açısından tüm hastalar konsepsiyon öncesinde hastalık ve tedavinin anne ve fetüs açısından
zararlı etkileri açısından detaylı olarak bilgilendirilmeli,
hasta ile beraber gebelik için en uygun zaman belirlenmelidir. Gebelik planlamayan hastalar eğer teratojenik
ilaç kullanmak zorunda ise uygun korunma yöntemleri
için yönlendirilmelidir.
Gebelik öncesinde aktif hastalık mutlaka tedavi edilmeli
ve remisyon veya düşük hastalık aktivitesi sağlanmalıdır. Böbrek, santral sinir sistemi, akciğer ve kalp gibi
majör organ tutulumu olan ve aktif hastalığı bulunun
hastalarda gebeliğe izin verilmemelidir.
Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) gebelik öncesi ve 1. trimesterde kullanımları sınırlandırılmalıdır
ve gestasyonel 32. haftadan önce kesilmelidir. Florine
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olmayan kortikosteroidler 1. Ve 3. trimesterde kullanımları zorunlu ise mümkün olan en düşük dozlarda
kullanılmalıdır.
Teratojenik ilaçlar (methotrexate, mikofenalat mofetil,
siklofosfamid için en az 3 ay ve leflunamid için en az 24
ay) konsepsiyondan önce kesilmeli ve gebelik açısından
düşük riskli ilaçlar ile değiştirilmelidir.
Varfarin kullanan ve gebelik planı olan hastalarda prekonsepsiyonel dönemde heparin ya da düşük molekül
ağırlıklı heparin (DMAH)’e geçilmelidir.
Hidroksiklorokin, sulfasalazin, azatiopirin, siklosporin,
takrolimus, kolşisin düşük doz aspirin (veya DMAH)
gerektiğinde gebelik sürecinde remisyonun devam ettirilmesi ve alevlenmelerin tedavisinde kullanılabilecek
düşük riskli ilaçlardır.
Tümör nekrozis faktör inhibitörleri (TNF-i) sadece klinik gereklilik durumlarında kullanılabilir. Sertolizumab
pegol Fc fragmanı içermediği için plasenta geçişi en
az ve görece gebelikte daha güvenilir TNF-İ molekülü
olduğu için, gereklilik halinde tüm gebelik boyunca
kullanılabilir. Infliximab ve adalimumab 20. haftaya
kadar, etanercept 30-32. haftaya kadar kullanılabilir.
Golimumab verileri 1. trimesterde kullanım ile sınırlıdır.
Tüm TNF-i’lerin 3. trimesterde kullanım durumunda
aşılama önerilerine uyulmalıdır.
Ritüksimab, anakinra, tosilizumab, abatasept, belimumab, ustekinumab ve interferon α için gebelikte güvenlilik verileri sınırlıdır. Mümkünse konsepsiyon öncesi
güvenli sınırlar içinde bu ilaçlar kesilmeli ve düşük riskli
ilaçlara geçilmelidir.
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Lupus Nefritinde Romatoloji ve
Nefroloji İşbirliği
Dr. C. Burak Sayın

L

upus nefriti (LN) gelişimi, SLE için en önemli
morbidite ve mortalite göstergesidir.
Günümüzde LN tedavisi için başlıca 3 büyük
kapsamlı tedavi kılavuzu mevcuttur. Romatoloji ve
Nefroloji disiplinlerinin ortak ve farklı tedavi görüşlerini
yansıtmaktadır. LN tedavisi iki farklı disiplinin kesiştiği
bir sorun olması nedeniyle tedavisinin farklılık göstermesi, hatta kimin tarafından yapılması gerektiği bir
tartışma konusu olmayı sürdürmektedir.
Nefrologların böbrek transplant hastalarındaki ve glomerulonefrit tedavilerindeki deneyimleri, Romatologların
ise otoimmun hastalıklardaki ve özellikle yeni kuşak
hedefe yönelik biyolojik ajanlar üzerine tecrübeleri, LN
tedavisinde bu iki disiplinin birlikte çalışmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Böbrek biyopsisi, LN tanı ve tedavisinde mutlak öneme
sahiptir. Biyopsi, tanıyı kesinleştirmeyi, hastalık aktivitesini/kronisiteyi belirlemeyi sağlar ve tedaviye kılavuzluk
eder.
ISN/RPS sınıflaması, altta yatan hastalığın patofizyolojisinden çok mikroskopik bulgulara dayanmaktadır. Bu
nedenle son dönemde ISN/RPS sınıflamasının yetersizliklerine karşı modifikasyonlar önerilmektedir.
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Sınıf I ve II LN’de prognoz diğer sınıflara göre çok daha
iyi olup, proteinüri >3g/gün üzerinde değilse agresif
immunosupresif tedaviden kaçınılmalıdır.
Sınıf III ve IV tedavisinde B-hücre hedefleyen tedaviler
sınıf III ve IV LN’de kullanılmaya başlanmıştır.
Sınıf V LN’de podosit hasarı, buna bağlı proteinüri
ön plandadır. RAS blokajı başta olmak üzere nefrotik
sendrom tedavisi prensipleri önemli rol oynamalıdır.
Proteinüri nedeniyle CNI kullanımı faydalı olabilir.
Sınıf VI LN’de semptomatik tedavi verilmeli, ekstrarenal bulgular yoksa immunosupresif tedaviden uzak
durulmalıdır.
Kresentik LN’de ANCA-kresent ilişkisi belirgin olduğu
için tedavide plazmaferez(PF) ve antiC5a-reseptör antikoru(Eculizumab) kullanılabilir.
LN’de renal mikrotrombüs oluşumu ile glomerular C4d
boyanması arasında ilişki vardır. Bu durum böbrek
nakli hastalarındaki antikor aracılıklı rejeksiyon (AMR)
tablosuyla yakın benzerlik gösterir.
Güncel tedavilerden allojenik mezenkimal hücre
transplantasyonu, anti-dsDNA ve C1q immun-adsorpsiyon yöntemlerine dair başarılı sonuçlar kısıtlı sayıda
hastada bildirilmiştir.Patojenik mekanizmalar aydınlatılmaya devam ettikçe, şüphe yok ki LN tedavileri daha
hedefe yönelik olarak gelişme gösterecektir.
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Nonenfeksiyöz üveitlerde tanı ve
tedavi yaklaşımı
Dr. İlknur Tuğal Tutkun

Ü

veit tanımı, sadece gözün uvea tabakasının değil,
tüm göziçi dokuların inflamasyonunu tanımlamak için kullanılır. Gözde tutulan anatomik yapılara göre, ön, orta, arka ve panüveit olarak sınıflanır.
Üveit olgularının %15-20’si enfeksiyöz etyolojiye sahiptir;
gözde izole enfeksiyon olabileceği gibi, hayatı tehdit
edebilen ciddi sistemik bir enfeksiyon da söz konusu
olabilir. Nonenfeksiyöz üveitler içinde en sık tanılarımız Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit/HLA-B27
ilişkili üveitdir. Tüm üveit hastalarında sistemik steroid/
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immunmodulatuar tedavi başlanmadan önce enfeksiyöz
etyolojinin ekarte edilmesi gerekir. Aktif enflamasyonun
kontrolu için steroidlerin lokal ve sistemik uygulamalarından yararlanılmaktadır, ancak hastalığın uzun süreli kontrolu için nonsteroid immunmodulatuar ajanlarla tedavi
gerekir. Nonenfeksiyöz orta, arka ve panüveit tedavisinde
endikasyon alan adalimumab dışındaki biyolojik ajanlar
endikasyon dışı olarak dirençli olgularda kullanılmaktadır.
Alfa interferonlar Behçet üveiti tedavisinde yerini korumaktadır.
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Behçet Hastalığı Tedavi
Güncellemesi
Dr. Cemal Bes

B

ehçet hastalığı, genç bireylerde ortaya çıkan,
etiyolojisi bilinmeyen ve birçok sistemi tutabilen
sistemik bir hastalıktır. Hastalığın önemli bir
özelliği, hastalığa ait bulguların tekrarlayıcı özellikte
olmasıdır. Hastalığın tedavisi, etkilenen sisteme, organa
göre değişkenlik gösterir. Mukoza, deri ve eklem tutulumunda topikal ilaçlar ve kolşisin tedavisi yeterli iken,
göz tutulumu, santral sinir sistemi tutulumu veya vaskülit gibi ciddi bir sistem/organ tutulumu söz konusu ise
yüksek doz glukokortikoid ve beraberinde ek immünsüpresiflerle tedavi gereksinimi olur. Tedavinin temel
amacı inflamasyonu baskılamak, hastalık semptomlarını iyileştirmek, antienflamatuar ve immunmodülatör
ilaçlarla relapsları önlemektir. Son yıllarda bu hastalığın
tedavisinde oldukça yüz güldürücü gelişmeler olmuştur.
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Dirençli mukokutanöz bulguların tedavisinde bir fosfodiesteraz inhibitörü olan Apremilast kullanılmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Öte yandan
göz tutulumunda, vaskülitik tutulumda ve nörobehçet
hastalarında TNF-a inhibitörleri başarıyla kullanılmaktadır. Dirençli göz bulguları hastalarında interferon-alfa
tedavisi ile de olumlu sonuçlar alınmaktadır. Önemli bir
mortalite nedeni olan pulmoner arter anevrizmasının
tedavisinde, bazı hastalarda (özellikle siklofosfamid tedavisine yanıtsız) TNF-inhibitörleri bir alternatif seçenek
olmuştur. Tedavi seçeneklerinin artması klinisyenlerin
elini güçlendiren güzel bir gelişme olmakla beraber
tedavi ile ilişkili gelişebilecek komplikasyonların yakın
takibi ve yönetimi de son derece önemli bir konudur.
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OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE
GÜNCELLEME
Dr. A. Simin Hepgüler

O

steoporoz tedavisinde, son yıllarda anabolik
tedaviyle ilgili çalışmalar artmıştır. Bu tedaviler;
PTHrP (parathormon releated peptid) sentetik
analoğu abaloparatid ve sklerostin-inhibitörü romosozumab’tır.
2463 postmenopozal osteoporozlu kadında yapılan
randomize, plasebo kontrollü 18 aylık, ACTİVE Faz
III çalışmasında, subkutan olarak 80µg abaloparatid,
20 µg teriparatid veya plasebo uygulaması sonunda,
yeni vertabra kırığı, abaloparatid grubunda %0,58,
teriparatid grubunda %0,84 ve plasebo grubunda ise
%4,22 olarak saptanmıştır. Abaloparatidlde ilk 6 ayda
kemik mineral yoğunluğunda (KMY) teriparatide göre
tüm bölgelerde daha fazla artış saptanmakla birlikte,
bu artış fazlalığı 12. ayda sadece lomber bölgede tespit
edilmiştir (1).

Kaynaklar
1. New therapeutic targets for osteoporosis. Anagnostis P, Gkekas NK,
Potoupnis M, Kenanidis E, Tsiridis E, Goulis DG. Maturitas. 2019
Feb;120:1-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2018.11.010. Epub 2018 Nov
16. Review.
2. The Effect of 1 Year of Romosozumab on the Incidence of Clinical
Vertebral Fractures in Postmenopausal Women With Osteoporosis:
Results From the FRAME Study. Geusens P, Oates M, Miyauchi A,
Adachi JD, Lazaretti-Castro M, Ebeling PR, Perez Niño CA, Milmont
CE, Grauer A, Libanati C.JBMR Plus. 2019 Aug 2;3(10):e10211. doi:
10.1002/jbm4.10211. eCollection 2019 Oct.
3. Romosozumab: First Global Approval. Markham A.Drugs. 2019
Mar;79(4):471-476. doi: 10.1007/s40265-019-01072-6. Review
4. Odanacatib for the treatment of postmenopausal osteoporosis:
results of the LOFT multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial and LOFT Extension study. McClung MR,
O’Donoghue ML, Papapoulos SE, Bone H, Langdahl B, et al. Lancet
Diabetes Endocrinol. 2019 Dec;7(12):899-911. doi: 10.1016/S22138587(19)30346-8. Epub 2019 Oct 31

Romosozumab, kemik yapımını uyarırken, yıkımı da
baskılamaktadır. 7180 Postmenopozal osteoporozlu
kadında yapılan randomize plasebo kontrollü FRAME
çalışmasında; aylık subkutan olarak uygulanan 210mg
romosuzumab ile bir yıl sonunda plaseboya karşı
klinik vertebra kırığında %83 azalma saptanmıştır.
Romosuzumab grubunda görülen kırık ilk iki ayda
görülmüş ve yıl boyunca bir daha kırık saptanmamıştır.
8 Ocak 2019’da Japonya’da kırık riski yüksek olan
osteoporozlu hastaların tedavisinde kullanım onayı
almıştır(2,3).
Bu arada postmenopozal osteoporozun tedavisinde
katepsin K inhibitörü olan odanacatib ile yapılan plasebo kontrollü randomize çift kör çalışma ve LOFT
uzatma çalışması sonucunda, odanacatibin kırık riskini
azaltmasına rağmen kardiyovasküler bulguların (özellikle inme) artması sonucunda çalışma sponsoru; ilacın
fayda ve riskini değerlendirilmiş ve osteoporoz tedavisinde odanacatible çalışmaya devam etmeyeceğini
bildirmiştir(4).
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OSTEOARTRİTTE GÜNCELLEME
Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz

O

steoartrit, dünya çapında en yaygın kronik
eklem hastalığıdır. Osteoartrit tedavisinin prensipleri, fizik tedavi, analjezi ve artroplasti gibi
cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere konservatif
önlemlerin bir kombinasyonunun kullanılmasını öneren
mevcut fikir birliği kılavuzları ile ağrı ve sertliği hafifletmek ve fonksiyonunu sürdürmektir.

Son yıllarda, çeşitli farmakolojik tedaviler potansiyel
alternatifler olarak ortaya çıkmıştır. Spesifik olarak,
TGF-β ve Wnt / cat-katenin sinyal yollarının tanımlanması, hastalık değiştirici bir osteoartrit ilacı için umut
vermektedir. Osteoartritin yalnızca eklemin “aşınma
ve yıpranma” sından kaynaklanan bir hastalık olmadığı açıktır, bunun yerine tüm eklemin kondrositlerin
katabolik ve anabolik etkileri arasında karmaşık bir
etkileşim olduğu açıktır.
Hastalığın gidişatını değiştiren bir osteoartrit ilacı henüz
tanımlanmamasına rağmen, özellikle serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri, IL-1 antagonistleri ve
NGF (nöral büyüme faktörü) yönelik antikorlarla umut
verici sonuçlar bildirilmiştir. NGF, duyusal nöronların
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hayatta kalmasında ve korunmasında rol oynayan
bir proteindir. Tanezumab, NGF’nin reseptörlerine
bağlanmasını inhibe ederek çalışan bir monoklonal
antikordur. Çalışmalarda tanezumabın en az bir tedavi
dozu alan hastaların ortalama ağrı ve WOMAC’da ortalama ağrı ve fiziksel fonksiyon skorlarında plaseboya
göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanmıştır.
Ayrıca özellikle diz osteoartriti tedavisinde rejenaratif tıp
uygulamaları (trombositden zengin plazma, hyalüronik
asit, mezenşimal kök hücre) ile ilgili olumlu sonuçlar
saptanan umut verici çalışmalar mevcuttur.

Kaynaklar
1. Wu Y, Goh EL, Dong W et al. Novel treatments for osteoarthritis: an
update . Open Access Rheumatology: Research and Reviews 2018:10
135–140
2. Schnitzer TJ, Easton R, Pang S, Levinson DJ, Pixton G, Viktrup L,
Davignon I, Brown MT, West CR, Verburg KM. Effect of Tanezumab on Joint Pain, Physical Function, and Patient Global Assessment
of Osteoarthritis Among Patients With Osteoarthritis of the Hip or
Knee: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Jul 2;322(1):37-48.
3. Freitag J, Bates D, Wickhan J et al. Adipose-derived mesenchymal
stem cell therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Regen. Med. (2019) 14(3), 213–230
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Ürtikeryal vaskülit
Dr. Güzin Özden

Ü

rtikeryal vaskülit; ürtikerin klinik bulguları ile
birlikte deri biyopsisinde histopatolojik olarak
kutanöz küçük damarların lökositoklastik vaskülit bulguları olmasıdır. Ayırıcı tanı yapılırken lezyonların 24 saatten uzun sürmesi, postinflamatuar pigmentasyon bırakması gibi özellikleri ile kronik ürtikerden
ayrılır. Minimal vaskülit ve ürtikerden minimal ürtiker
ve hayatı tehdit eden vaskülite kadar değişken klinik
tablolar olabilir.
Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit sendromu En
az 6 ay devam eden hipokomplementemi ve ürtiker
(majör kriter) ve en az 2 minör kriter gereklidir. Minör
kriterler;
1. Sistemik bulgular: artrit veya artralji
glomerulonefrit
üveit veya episklerit
tekrarlayan karın ağrısı
2. C1 q düşüklüğü ile pozitif c1 q presipitin test (immündifüzyon)
3. Biyopsi dermiste venül inflamasyonu olması
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Ürtikeryal vaskülit ve hipokomplementemi mevcut olup
HUVS kriterlerini karşılamadığında hipokomplementemik vaskülit tanısı konulur. Genelde kutanöz bulguları
olup sistemik bulguları az ya da hiç yoktur.
Patofizyolojisinde kanda oluşan immüne komplekslerin
damar duvarında birikmesi görüşüne inanılmaktadır.
Antijen antikor kompleks oluşturduğunda klasik komplement yolağını aktive edebilir. Aktive olan yolakta C3a
ve c5a aracılığı ile mast hücre degranülasyonu neden
olur. Mast hücre degranülasyonu sonucu açığı çıkan
sitokinler; ürtiker oluşumuna, damarsal permeabilitenin
artmasına ve nötrofil kemotaksisine neden olur. Nötrofil
infiltrasyonu ile proteolitik enzim salınımı ve sonucunda
doku yıkımı ile ödem gelişir.
Ürtikeryal lezyonlarla başvuran hastalarda lezyon süresi
ile lezyon karakteristiklerinin iyi belirlenmesi ve eşlik
eden semptomların sorgulanması ürtikeryal lezyonlarla
belirti veren diğer hastalıkların dışlanmasında önem
taşımaktadır.
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Ürik asit hedefleri
Dr. Mustafa Özmen

G

ut hastalığı progresif, ağrılı ve sakatlığa yol açabilen inflamatuvar ve metabolik bir hastalıktır.
Serum ürik asit konsantrasyonu belli bir düzeyi
(>6,8 mg/dL) geçtikten sonra kristalleşme (monosodyum ürat kristalleri) oluşur. Bu kristallerin eklemlerde
ve yumuşak dokularda çökmesi sonucu akut ve kronik
inflamasyon gelişir. Bu nedenle hastalığı tedavi etmenin birinci şartı serum ürik asit düzeyini kristalleşme
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düzeyinin altında tutmaktır. Bu nedenle tüm hastalarda
uzun vadeli serum ürik asit düzeylerinin 6 mg/dL’nin
altında tutulması hedeflenmelidir. Tofüs varlığında ise
bu düzey 5 mg/dL’nin altında olacak şekilde tedavi
düzenlenmelidir. Diğer taraftan serum ürik asit düzeyinin değeri, ürik asitin nörodejeneratif hastalıklara
karşı koruyucu özelliğinden dolayı 3 mg/dL’nin altına
düşürülmemelidir.
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Romatolojik Hastalıklardaki
Hematolojik Bulgular
Dr. Didar Yanardağ

R

omatolojik hastalıklarda anormal immün regülasyon ve süregelen kronik inflamasyon mevcuttur. Bu durum diğer sistemlerle birlikte hematopoetik sistemi de etkilemektedir. Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da hematolojik
bulgulara sebep olmaktadır.
Anemi
Romatolojik hastalıklarda sıklıkla kronik hastalık anemisi (KHA) görülmektedir. İnflamatuar sitokinlerin eritrosit
üretimine direkt ya da indirekt etkisi ile gelişmektedir.
Normokrom normositer, daha az sıklıkla da hafif hipokrom mikrositer bir anemi olarak görülebilir. Diğer
anemi tipleri ile de beraberlik gösterebilir. Romatoid
artrite anemi sıklıkla eşlik eder ve aktivasyon kriterlerinden biri olarak değerlendirilir.
Lökopeni
Romatolojik hastalıklarda görülen lökopeni, immün
veya non-immün mekanizmalara bağlı gelişmektedir.
En sık SLE’de görülmektedir.

Lökositoz
İnflamatuar sebeplerle veya kullanılan ilaçlar nedeniyle
görülebilir.
Trombositoz
İnflamasyon nedeniyle reaktif olarak veya ilaçlara
sekonder trombositoz olabilir. Diğer nedenler ekarte
edilmelidir.
Hematolojik Maligniteler
Otoimmün romatolojik hastalıklarda hematolojik malignite riskinin artmış olduğu iyi bilinmektedir. Bunun sebebi net olarak anlaşılamamakla beraber, genetik ve/veya
çevresel faktörlerin de etkisiyle kronik sistemik immün
stimulasyon sonucu geliştiği düşünülmektedir.
Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
da hematolojik malignite riskini artırmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, bağ doku hastalıklarında non
Hodgkin lenfoma görülme sıklığı normal popülasyona
göre artmıştır.

Trombositopeni
İmmün veya non-immün mekanizmalar ile gelişmektedir.
RA’te gelişen trombositopeni kullanılan ilaçlar ile ilişkili
ve nadir görülürken, Felty Sendromunda trombositopeni
önemli bir hematolojik bulgudur.
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Hemofilide Romatolojik Bulgular
Dr. Cem Özişler

H

emofili, X’e bağlı resesif geçiş gösteren, faktör
VIII veya IX’un yokluğu veya eksikliği ile karakterize bir kanama bozukluğudur. Faktör VIII
eksikliği hemofili A, faktör IX eksikliği hemofili B olarak
adlandırılır.

Kanama ataklarının çoğu (%70-80) eklemlerde görülmekte, bunu kas-yumuşak doku kanamaları (%1020) takip etmektedir. Kanamalar en fazla diz, dirsek
ve ayak bileğinde meydana gelmekle birlikte omuz,
el bileği, kalça ve diğer eklemlerde de görülebilmektedir. Hemofilik artropati, kanın eklem boşluğuna
tekrarlayan ekstravazasyonu sonucunda gelişmektedir.
Patogenezinde kronik sinovit ve kıkırdak dejenerasyonu en önemli süreçlerdir. Eklem içi kanama sonucunda
sinovit meydana gelir. Tekrarlayan kanamalar sinoviyal
hipertrofi ve vasküler remodeling ile sonuçlanır. İnflame
sinoviyumdan plazmin ve matriks metalloproteinaz ile
birlikte IL-1β, IL-6 ve TNF-α gibi proinflamatuvar sitokinler salınır. Bu sitokinler ve kanın kendisi kartilaj hasarına neden olur. Özellikle hedef eklemlerde (6 ayda,
≥3 kez kanayan eklemler) bu süreç çok daha hızlıdır ve
kronik hemofilik artropatiyle sonuçlanır.
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Akut hemartrozda eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı vardır. Eklem içi basıncın artması
genellikle kanamayı durdurur ve sonrasında rezolusyon
meydana gelir. Subakut artropati döneminde tekrarlayan hemartrozlar vardır ve kanamanın daha sık olduğu
bir veya birkaç eklem hedeflenir. Sinoviyal kalınlaşma,
kronik eklem effüzyonu ve ağrı mevcuttur. Kas zayıflığı,
eklem laksitesi, kolay parçalanan hipertrofik sinoviyum
kanamalara katkı yaparak kronikleşmiş hasara neden
olur. Kronik artropati döneminde kemik yapıda kalınlaşma, deformite, hareket kaybı, fibrozis ve ankiloza
bağlı eklem kontraktürleri meydana gelir.
Kas içi kanamalarda şişlik, ısı artışı, ağrı ve kızarıklık
vardır. Kasın katıldığı eklem hareketleri kısıtlı ve ağrılıdır. Kanamalar devam ederse hemo-kistler gelişebilir.
Hemartroz tedavisinde uygun doz ve sürede faktör replasmanı ve analjezi uygulanmalıdır. Sonrasında rehabilitasyon programı planlanmalıdır. Kronik sinovit gelişip,
sık tekarlayan kanamalar kontrol altına alınamadığında, sinoviyektomi (radiosinoviyektomi, artroskopik
veya cerrahi sinoviyektomi), ilerlemiş kronik artropati
döneminde ise total eklem artroplastisi düşünülmelidir.
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BİYOLOJİK AJAN HASTASI HAZIRLAMA
PROSEDÜRLERİ
Dr. Mehmet Bankir

R

omatolojik hastalıklarda akut faz reaktanlarındaki artış ve inflamasyonda önemli rol almaktadır.
Inflamasyonda ise en önemli aracılar sitokinlerdir. Sitokinler, hücreler arası iletişimi sağlayan ve
hemen hemen tüm biyolojik proseslerde rol oynayan
haberci moleküllerdir. Hücre büyüme ve farklılaşmasında, iltihapta, doku tamiri ve yeniden oluşumunda
ve immün yanıtın regülasyonunda önemli rol oynarlar.
Proinflamatuar yada antiinflamatuar etkiler gösterirle.
Bu nedenle başta RA olmaz üzere ankilozan spondilit,psöriatik artrit gibi eklem hastalıklarında inflamasyonda rol alan çeşitli sitokinleri, bunların reseptörlerini,
antijen sunumundaki kostimülatör moleküllerin etkileşimini hedef alan biyolojik tedavi ajanları üretilmeye
başlanmıştır ve hızla sayıları artmaktadır. Bu ajanlar,
biyolojik ajanlar veya biyolojik DMARD’lar olarak
adlandırılmaktadır. Biyolojik tedavi ajanları, yüksek
maliyetleri yanında, bazı potansiyel yan etki riskleri de
taşıdıkları için, endikasyon aldıkları romatolojik hastalıklarda tüm olgularda değil, sadece standart tedavilere
yanıtsız bazı hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.
Bu grup ilaçlar, infeksiyonların varlığı, gebelik, cerrahi uygulamalar ile yakın zaman içinde, kanser tanısı
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alanlarda verilmemelidir. Tüberküloz, malignite ve demiyelinizan hastalıkların gelişmesine yatkınlık yaratabilirler. Bu nedenle tedavi öncesinde biyolojik ilaç kkullanan olguların tüberküloz açısından değerlendirilmeli ve
Türk Romatoloji Derneği ile Türk Toraks Derneği 2014
Yılı ortak güncelleme raporundaki önerilere göre gerekli
önlemler alınmalıdır. Ayrıca bu grup hastada hem hastalığın doğal seyri gereği hemde baskılanan immünite
nedeniyle enfeksiyon riski artmıştır. Bu nedele biyolojik
ajan başlanmadan önce hastaların aşı öyküsü alınmalı
ve aşı kaydı yok ise veya öykü gevenli değil ise serolojik testler yapılmalıdır.. KKK, su çiçeği, viral hepatitler
(HAV, HBV, HCV), TB taranmalı ve hastalara gerekli
aşışlar (İnfluenza, Td/Tdap, KKK, Su çiçeği-zoster, HPV
yaşa göre, Pnömokok ve riske göre diğer aşılar) tedavi
başlanmadan önce yapılmalıdır. Yapılması öneriler aşılar Tüm bu gerekçeler nedeniyle bu grup ilaçlar Türkiye
ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından ek izlemeye tabi
ilaçlar listesine konulmuştur ve tedavi başlanırken hasta
onam formu, 3 hekim imzalı ilaç güvenlik izlem formunun doldurulması ve biyolojik ajan reçeteleme prosedürüne uygun reçete edilmesi gerekmektedir.
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JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT’TE
GÜNCELLEME
Dr. Mehmet Yıldız, Dr. Özgür Kasapçopur

J

üvenil idyopatik artrit (JİA), ağırlıklı olarak periferik artrit ile ortaya çıkan, endojen ya da eksojen
antijenlerin patogenezinde rol aldığı bağışıklık
siteminde artmış yangısal yanıtla belirginleşen süregen
bir hastalıktır. Jüvenil idyopatik artrit, tekil bir hastalık
olmaktan çok çeşitli klinik tabloların bir arada görülebileceği bir hastalıklar toplamıdır.
Jüvenil idyopatik artrit sınıflaması
Hastalığın ana tanısal ölçütleri, 16 yaşından önce
başlayan, 6 haftadan uzun süren, bir veya daha fazla
eklemi tutan artritin varlığı ile eklem iltihabına neden
olabilecek diğer nedenlerin dışlanmasıdır. Artrit, eklemde şişme, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ya da kızarıklık
olarak tanımlanır. Bu tabloya ağrı da eşlik edebilir.
Her alt grup için bir başlangıç, bir de gidiş (seyir) tipi
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hastalığın alt tipleri
aşağıdaki gibidir;
Sistemik JİA: Aralıklı farklı karakterli yüksek ateş ve
diğer eklem dışı bulgularla karakterizedir. Etkilenen
çocuklar genellikle 4 yaşından küçük olmakla birlikte
herhangi bir yaşta da hastalık görülebilir. Ateş karakteristik olarak günde bir ya da iki kez 39.5 dereceye kadar
yükselir. Daha sonra normale hatta normalin altına bile
iner. Ateş gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 kez
pik yapar. Hastaların çoğunda ateşle beraber vücudun
herhangi bir bölümünde çoğunlukla gövde ve proksimal ekstremitelerde pembe renkli, ateşin düşmesi ile
beraber kendiliğinden sönen; bazen kaşıntılı olabilen
tipik olarak maküler, ortası soluk, bir santimetreden küçük döküntüler ortaya çıkar. bir küçük eklemde tutulabilir. Kalça eklemi tutulduğunda çoğunlukla bilateraldir
ve destrüktif gidişlidir. Poliartrit geliştikten sonra tipik
ateş ve döküntü atakları çoğunlukla kaybolur. Plörezi
ve özellikle de perikardit hastaların yaklaşık % 50 sinde
görülür. Ayrıca sistemik JİA’lı olguların gidişi sırasında
bir ikincil hemofagositoz olan makrofaj aktivasyon
sendromu görülebilir. Bu tablo yaşamı tehdit eden bir
tablodur.
Oligoartiküler JİA: Gelişmiş ülkelerde en sık görülen
JİA alt grubudur. Hastaların üçte ikisini kızlar oluşturur. Hastalık genellikle 1 ve 4 yaşları arasında başlar.
Oligoartiküler tip, hastalığın izlem süresinde yeni eklem
tutulumu olup olmamasına göre iki alt grupta değerlendirilir:
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a. Sürekli (Persistan) oligoartiküler JİA: 6 aydan sonra
da tutulan eklem sayısı 4 veya daha az ise hasta bu
kategoride değerlendirilir.
b. Yayılan (extended) oligoartiküler JİA: 6 aydan sonra
hastalık yavaş olarak ilerliyor ve tutulan eklem sayısı
giderek artıp poliartiküler tipe dönüşüyorsa hasta bu
gruba alınır.
Oligoartiküler tutulum genellikle 6 yaşından önce başlar ve özellikle kız çocuklarında görülür (5:1). Nadiren
başlangıç yaşı 7 yaşını geçer. Hastaların tümünde RF
negatiftir, %70 kadarında ise ANA pozitif bulunur.
Daha çok alt taraf eklemleri asimetrik olarak tutulur. Bu
grupta temel sakatlık nedeni eklemden çok göz tutulumudur. Çocukların ortalama dörtte birinde sinsi olarak
başlayan kronik ön üveit (iridosiklit) ortaya çıkmaktadır.
Poliartiküler JİA: Poliartrit JİA’lı hastaların yaklaşık
%30-40’ında görülür. Bu grupta 5 ve/veya daha fazla
eklem tutulumu vardır. Hastaların yaklaşık %75’i kızdır.
Hastalık 1-3 ve 8-10 yaşlarında yoğun olarak görülür.
Hastalık RF pozitif veya negatif olmak üzere 2 alt gruba
ayrılır. RF negatif hastalık tüm JİA’lıların %20-30’unu
oluşturur. RF pozitif hastalık ise tüm JİA’lıların %510’nunu oluşturur. RF pozitif poliartiküler tip erişkin tip
romatoid artritin çocuklardaki karşılığıdır.
Entezitle İlişkili Artrit: Bu grupta yer alan hastalar özellikle son 20 yıldan bu yana pediatrik romatolojinin önemli
tartışma konularından birisini oluşturmaktadır. Çünkü bu
çocuklar hem JİA özelliklerini hem de jüvenil spondiloartropati özelliklerini taşımaktadırlar. spondilartritlerden birine
dönüşme olasılığı taşıyan olgulardır. Batı serilerinde %1520, ancak ülkemizde ve bazı gelişmekte olan ülkelerde
%30-40’lara varan sıklıkta karşımıza çıkmaktadır.
EİA çoğunlukla erkek çocuklarda görülür ve 10 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu grupta yer alan çocukların
en önemli özellikleri RF ve ANA’larının negatif olması,
entesopatilerinin ve alt ekstremite artrit ya da artraljilerinin olmasıdır. Hastaların yaklaşık %60’ında HLA B27
pozitif olarak saptanır.
Hastalığın gidişini etkileyen en önemli gösterge HLA
B27 pozitifliğidir. HLA B27 pozitif olan olgularda ankilozan spondilite dönüşme oranı oldukça yüksektir ve
hastalık sık sık yinelemeler ile sürer. Akut semptomatik
üveit entezitle ilişkili artritli hastaların yaklaşık %10-20’
sinde görülür.
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Jüvenil psoriatik artrit: Sedef artropatisi daha önce
seronegatif spondilartritler grubunda ele alınmaktaydı.
Giderek daha iyi tanımlanması sonucu, kendi ismi ile
anılabilecek kadar belirleyici özellikleri olduğu kararına
varıldı. Genellikle 9–12 yaşları arasında başlar ve kız
çocuklarında erkeklere oranla biraz daha sık görülür
(3:2). Genellikle bir ya da birkaç parmağın hem MCF,
hem PİF hem de DİF eklemi birden tutulur ve daktilit
tablosu ortaya çıkar. Etkilenen parmakta tırnaklarda
çukurcuklar görülür (tırnak yenikleri-yüksük tırnak).
Sakroileit genellikle tek taraflıdır. Jüvenil psoriatik
artrit’te aksiyel tutulum erişkinlere oranla daha azdır
ve yaşamlarının daha ileri dönemlerinde ortaya çıkar.
Sedefin deri bulguları bazen çok belirgin ve yaygın
olabilir. Kronik ön üveit JPsA’da %17 oranında görülmekte ve bunların %60-70’inde ANA pozitif olarak
bulunmaktadır.
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Vaskülitlerde Güncelleme
Dr. Elif Çelikel

V

askülit, kan damarlarının enflamasyonu ile karakterize bir durumdur. Enflamasyon birincil
bir süreç veya altta yatan bir hastalığa ikincil
gelişebilir. Klinik semptomlar, etkilenen damarların
çapına, yerleşim yerine, enflamasyon derecesine ve
bunlara bağlı gelişecek hemodinamik değişikliklerle birlikte damar duvarı hasarına bağlı olarak değişir. Birincil
vaskülitler, ilgili kan damarlarının büyüklüğü ve türüne,
klinik belirtilere ve damar duvarlarında bulunan patolojik değişikliklere göre sınıflandırılır. Açıklanamayan
uzun süreli konstitusyonel semptomlar (ateş, kilo kaybı,
yorgunluk); çoklu organ sistemi tutulumu ((santral sinir
sistemi bulguları (baş ağrısı, nöbetler, inme, nörit) ,
kardiyak (perikardit, miyokardit, miyokard enfarktüsü),
vasküler bulgular (kronik vasküler yetmezlik, vasküler
morluklar, klodikasyon), pulmoner (kanama, nodüller),
renal bulgular (nefrit, nefrotik sendrom, hipertansiyon,
hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği, göz bulguları (episklerit, iritis, panuveit, retinit), kulak burun boğaz ile ilgili
bulgular (kronik sinüzit, burun kanaması, kronik otit,
işitme kaybı), gastrointestinal sistem bulguları (iskemik karın ağrısı), kas iskelet sistemi bulguları (artrit,
artralji, kas ağrıları);cilt bulguları (ele gelen purpura, nodül, livedo, ürtiker, ülserler)) varlığında vaskülit düşünülmelidir. İlk sınıflandırma sistemi 1994’te

26

American Collage of Rheumatology (ACR) tarafından
oluşturulmuş sonrasında 1994 ve 2012de Chapel-Hill
Consensus Konferansında (CHCC)’da revize edilmiştir.
2012 CHCC’ye göre damar büyüklüğüne göre sınıflama yapılmıştır. Takayasu arteriti ve dev hücreli arterit
büyük damar vasküliti; Poliarteritis nodosa ve Kawasaki
hastalığı orta çaplı damar vasküliti; ANCA ilişkili vaskülitler (Granülomatöz polianjitis, Mikroskobik polianjitis,Eozinofilik granülomatöz polianjitis), IgA vasküliti
(HSP), immunkompleks vaskülitleri, hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit küçük damar vasküliti olarak
sınıflandırılmıştır. Behçet ve Cogan sendromu da her
boyutta damarı tutan vaskülitler olarak kabul edilmiştir.
Vaskülit tedavisi, hastalığın doğasına ve ciddiyetine
bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında steroid olmayan
antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) antihistaminikler,
glukokortikoidler veya immünosüpresif ilaçlar (örn.,
Siklofosfamid, biyolojik ilaçlar) yer alabilir. Yetişkin
hastalarda orta ila şiddetli kronik vaskülit tedavisine
başlamak için standart protokoller olsa da, bu tür protokoller pediatrik hastalarda nadiren uygulanabilmektedir. Tüm yaklaşımlar güncel bilgiler doğrultusunda
planlanmalıdır.
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Juvenil idiopatik artrit ile ilişkili
üveit
Dr. Ebru Esen
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veit, Juvenil İdiopatik Artritin (JİA) en sık ekstraoküler manifestasyonudur. Sıklıkla asemptomatik, sinsi ve sessiz seyirli, kronik ön üveit
tablosunda izlenmektedir ve bu nedenle görmeyi tehdit
edebilen komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu olgulardaki görme kaybının engellenmesi, düzenli tarama ve takip, zamanında ve uygun tedavi ile mümkün
olabilmektedir. Göz muayenelerinin, JİA tanısı konur
konmaz başlaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanması
büyük önem arz etmektedir. Üveit tablosu gelişen olguların ise tedavileri en erken zamanda, klinik bulgularına uyumlu olarak başlanmalı ve uygun aralıklarla
takipleri planlanmalıdır. Tedavide hedef inflamasyonun
hızlı olarak baskılanması, komplikasyonların önlenmesi,
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nükslerin engellenmesi ile kalıcı remisyon sağlanması
ve nihayetinde görmenin korunmasıdır. Tedavide en
çok başvurulan ilaç grupları topikal ve sistemik kortikosteroidler, konvansiyonel ve biyolojik immünmodülatörler olup bu ilaçlara ait lokal ve sistemik yan etkiler
açısından da hastaların yakından ve multidisipliner
olarak izlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda JİA ile
ilişkili üveit prognozunda iyi yönde değişim görüldüğü,
bu gelişmede taramanın standardizasyonu, hastaların
takibi, tedavisi konularında hazırlanmış kılavuzların
ve yeni geliştirilen biyolojik ajanlar ile inflamasyonun
etkin olarak kontrol edilebilir olmasının büyük katkıları
olduğu düşünülmektedir.
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ROMATOLOJİDE ORTOPEDİK
YAKLAŞIMLAR: EL CERRAHİSİ
Dr. Melih Bağır

R

omatizmal hastalıklar çeşitli el patolojileri ile karşımıza çıkabilmektedir. İnflamatuar artropatinin
en sık görülen şekli romatoid artrittir (RA). RA’de
patoloji esas olarak sinovyumda başlar ve hipertrofik
sinovit eklem ve tendonları etkiler.Tutulum simetriktir.
Metakarpofalangial (MKF) eklem öncelikle etkilenir,
sonrasında el bileği ve diğer interfalangial eklemler
tutulur. Eklemlerde subluksasyon ve çıkıklar meydana
gelir. Tendonlarda tenosinovite bağlı kopmalar oluşur. RA’de tipik el deformitesi MKF eklemlerde volar
subluksasyon ve ulnar deviasyondur. Parmaklarda
kuğu boynu ve düğme iliği deformiteleri oluşurken, el
bileğinde karpal dejenerasyon ve kaput ulna sendromu
görülür. İlaç tedavisinde non-steroid antienflamatuar
ilaçlar, kortikosteroid ve hastalığı modifiye edici antiromatoid ajanlar kullanılır. Cerrahi tedavide ise öncelikle
amaç ağrıyı azaltmak, deformiteyi düzeltmek ve eklem
fonksiyonlarını iyileştirmektir. Bu amaçla cerrahide
sıklıkla kullanılan yöntemler tenosinoviektomi, tendon
onarımı, artroplasti ve artrodez prosedürleridir. Yapılan
çalışmalarda, cerrahi sonrası hasta memnuniyeti ile
ilgili en önemli parametreler ağrı azalması ve elin görüntüsündeki düzelme olarak bulunmuştur.

28

Seronegatif artritler ; ankilozan spondilit, psöriatik artrit
(PSA), reaktif artrit ve enteropatik artrittir. Bu grup içersinde en sık el tutulumu olan PSA’tir. Tutulum RA’ten
farklı olarak asimetriktir ve elde farklı patolojilere yol
açar. Örneğin distal interfalangial (DİF) eklemde artit
ve ankiloz, parmakların ciddi agresif poliartriti (artritis
multilans) sonucunda parmaklarda opera dürbünü
deformitesi gibi. Cerrahide sıklıkla artrodez, artoplasti
ve çeşitli yumuşak doku rekonstrüksiyonları kullanılır.
İleri yaş grubu hastalarda ise elin sıklıkla görülen patolojisi osteoartrittir. DİF eklem sıklıkla tutulur sonrasında
başparmak karpometakarpal eklemi, PİF eklem ve
MKF eklem tutulumları gelir. Cerrahi tedaviler sıklıkla
DİF eklem artrodezi, muköz kist eksizyonu ve başparmak karpometakarpal eklem rekonstrüksiyonlarıdır.
Sonuç olarak romatolojik hastalıkların el tutulumu sıktır
ve bu hastaların takip ve tedavisinde el cerrahı önemli
bir paydaştır. Özellikle RA’te dirençli tenosinovit ile
seyreden olgularda, tendon rüptürleri oluşmadan koruyucu cerrahisi planlanması önemlidir. El bileği ve el
eklemlerinin artrodez veya artroplasti tedavi seçenekleri
ile ilgili literatürde farklı görüşler mevcut olup sonuçlar
genel olarak başarılıdır.
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Spondiloartritte Biyopsikososyal
Yaklaşım
Dr. Edibe Ünal
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pondiloartrit terimi; ankilozan spondilit, psöriatik
artrit, inflamatuar bağırsak hastalığına eşlik eden
artrit ve/veya spondilit, reaktif artrit, enteropatik
artrit gibi ortak genetik, epidemiyolojik, klinik ve radyolojik belirtiler gösteren bir grup romatizmal hastalığı
ifade etmektedir(1,2). Bu hasta grubunun başlıca şikayetleri, diğer sistemik problemlerinin yanı sıra; ağrı, eklem tutukluğu, yorgunluk ve çeşitli derecelerde görülen
fonksiyonel limitasyonlardır(3). Bu limitasyonların hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmesinin
yanı sıra kişilerin duygu-durumları üzerinde de önemli
bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hastalar kronik
ağrıyla yakından ilişkili olan anksiyete-depresyon gibi
durumlar içinde olabilir, sosyal izolasyon geliştirebilirler(4). Benzer şekilde tüm kronik hastalıklara eşlik eden
yorgunluk ve uyku bozuklukları hastaların bildirdiği
başlıca semptomlardan olmaktadır. Uyku problemlerinin kendisinin de yorgunluk yaratması, ağrıyı artırması
ve psikolojik sağlığı bozması, günlük yaşam üzerinde
olumsuz etkiler yaratmakta ve bu kısır döngüyü kuvvetlendirmektedir. Etkilenim gösteren tüm bu parametreler göz önüne alındığında bu hastaların tedavilerinin
biyopsikososyal perspektif ile düzenlenmesi gerektiği
açıktır(5). Spondiloartritlerin optimal yönetimi; farmakolojik ve non-farmakolojik tedavilerin kombinasyonu
ile sağlanmaktadır(6). Bu hastalıkların kronik doğası
nedeniyle santral sensitizasyon mekanizmalarının işliyor olması ve semptomların tekrarlayan özellikleri,
insanın biyopsikososyal bir varlık olması zemininde
düşünüldüğünde, bütüncül yaklaşımlara olan ihtiyacın
önemini ortaya koymaktadır. Bilişsel Egzersiz Terapi
Yaklaşımı (BETY) insanın biyopsikososyal bir varlık
olduğunu vurgulayarak kişiyi bütüncül olarak ele alan,
hastanın şikayetini çözmeye odaklı, hastayı tedavisinde
aktif kılan ve hastayla ortak amaçlılık ilkesine hizmet
eden bu alana sunulmuş kavramsal ve uygulamalı
inovatif bir yaklaşımdır(7,8). İnovasyonu oluşturan parametreler dört başlık altında incelenmektedir:
1. Fonksiyon odaklı gövde stabilizasyon egzersizleri
(akıl-beden bilgi yönetimi)
2. Ağrıda bilgi yönetimi
3. Duygu-durum bilgi yönetimi
4. Cinsellikte bilgi yönetimi
Bu parametreler tedaviyi oluşturmakla birlikte, uygulamada; hastayla tanışma, problem analizi, değişim ve
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iyileşme sözleşmesi, gövde stabilizasyon eğitimi ve dans
terapi-otantik hareket olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. BETY ile ilgili bahsedilen bu kavramların ortak paydası, tüm değişimlerin egzersiz üzerinden yapılmasıdır. Bu durumun varlığı, hastada vücudundan yola
çıkarak, hayatını da yönetebileceği algısıyla pekiştirilir.

Kaynaklar
1. Braun, J. and J. Sieper, Ankylosing spondylitis. Lancet, 2007.
369(9570): p. 1379-90.
2. Pahwa, D., A. Chhabra, and M.K. Arora, Anaesthetic management
of patients with ankylosing spondylitis. Trends in Anaesthesia and
Critical Care, 2013. 3(1): p. 19-24.
3. Özdemir, O., Quality of life in patients with ankylosing spondylitis:
relationships with spinal mobility, disease activity and functional status. Rheumatology international, 2011. 31(5): p. 605-610.
4. Zou Q, Jiang Y, Mu F, Shi Y, Fang Y. Correlation of axial spondyloarthritis with anxiety and depression. Medical science monitor:
international medical journal of experimental and clinical research.
2016;22:3202.
5. Booth J, Moseley GL, Schiltenwolf M, Cashin A, Davies M, Hübscher
M. Exercise for chronic musculoskeletal pain: a biopsychosocial approach. Musculoskeletal care. 2017;15(4):413-21.
6. Braun, J.v., et al., 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Annals of the
rheumatic diseases, 2011. 70(6): p. 896-904.
7. Ünal, E., Romatizmal Hastalıklarda Biyopsikososyal Model: Bilissel
Egzersiz Terapi Yaklasımı (BETY), 2014, Pelikan Yayıncılık, Ankara.
ISBN.
8. Kisacik, P., et al., Investigating the effects of a multidimensional exercise program on symptoms and antiinflammatory status in female
patients with ankylosing spondylitis. Complementary therapies in
clinical practice, 2016. 22: p. 38-43.

ROMATOLOJİDE GÜNCELLEME

13 Aralık -15 Aralık 2019, Adana

Sklerodermayı taklit eden
hastalıklar
Dr. Gözde Yıldırım Çetin
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kleroderma deri ve iç organlarda fibroz ile karakterize, mikrovasküleritede değişiklik sonucu ortaya çıkan, hücresel ve hümoral immünitenin de
rol aldığı konnektif doku hastalığıdır. Deri tutulumu açısından sklerodermayı taklit eden hastalıkları sklerödem,
skleromiksödem, nefrojenik sistemik fibrozis, eozinofilik
fasit, kronik graft versus host hastalığı, refleks sempatik
distrofi, amiloidoz, endokrin bozukluklar, ilaç kaynaklı
skleroderma ve çevresel etkenlere maruz kalma olarak
sıralayabiliriz.
Sklerödem idiyopatik olarak, diyabetes mellitus, enfeksiyon veya monoklonal gamopatilerle birlikte görülebilir. Sklerödem gövde, ense, omuzlar ve üst sırt üzerinde
belirgin simetrik cilt kalınlaşması ile karakterizedir. El ve
ayak parmakları korunur, yüz etkilenebilir. Ağır vakalarda, omuz ve göğsün hareketliliği belirgin bir şekilde
bozulur. Raynaud fenomeni, tırnak dibi mikrovasküler
değişiklikler, otoantikorlar mevcut değildir. İnterstisyel
akciğer hastalığı ve diğer iç organ tutulumları nadirdir.
Skleromiksödem hastalığında ciltte difüz, papülerer
üpsiyonlar görülür. Müsin birikmesi, fibroblast proliferasyonunda artış, fibrozis ile karakterize nadir, kronik,
progresif bir hastalıktır. Çok nadir görülen bir hastalıktır,
30-80 yaş arası, her iki cinsiyette eşit oranda görülür.%80 üzerinde monoklonal gamopatinin eşlik ettiği
paraproteinemi ile birliktedir. Ekstrakütanöz bulgular
olarak nörolojik (%30), romatolojik (%25), kardiyovasküler (%25), gastrointestinal, pulmoner, renal tutulumlar görülebilir.
Nefrojenik sistemik fibrozis nadir görülen bir hastalıktır, sadece böbrek yetmezliği olan hastalarda görülür
(diyalize bağımlı veya GFR<15 mL/dk), gadolinyum
bazlı kontrast madde kullanımı ile ilişkili olarak 2-4
hafta içinde ortaya çıkar. Cilt ve bağ dokularında
fibrozis ile karakterize edinsel bir sistemik hastalıktır.
Ekstremitelerde ve gövdede tipik olarak cilt bulguları
simetrik, bilateral, fibrotik, indure papüller, birleşme
eğiliminde plaklar veya subkutan nodüller şeklindedir.
Baş boyun etkilenmez, yanma, kaşıntı, ağrı, azalmış
fleksibilite ve immobilite, kas zayıflığı görülebilir
Eozinofilik fasit çok nadir görülür, genellikle 20-60 yaş
grubundaki yetişkinlerde saptanır, erkeklerde bir buçuk
kat daha sık görülür. Tanı için deri biyopsisi fasyaya
kadar yapılmalıdır, biyopsi yapılırken belirgin fasiyal
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kalınlaşmanın görülmesi tanıyı destekler. Klinikte hastalık ortaya çıkmadan 1-2 gün ile 1-2 hafta önce ağır
fiziksel aktivite öyküsü ve % 50 ani ya da kademeli
başlangıç görülür. Ekstremite ditallerinde deride simetrik, plaka benzeri kalınlaşma ve ödem, erken dönemde
kızarıklık ve ağrı da eşlik edebilir; lezyonlar proksimal
ekstremitelere (üst kollar ve uyluklar) kadar uzanabilir;
yüz, el ve ayak parmakları tutulmaz.
Kronik graft versus host hastalığı (kGVHD) donörden
alınıp hastaya kök hücrelerle birlikte verilen sağlıklı
T-lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immünolojik reaksiyon sonucu organ fonksiyon bozukluğu ile giden
kompleks bir klinik sendromdur. Hematopoetik kök
hücre transplantasyonunun en sık görülen ciddi komplikasyonudur. Akut veya kronik olarak ortaya çıkar.
Başlangıçta deri patolojisi liken planusa benzer ve
yaygın skleroz görülür. Skleroderma benzeri tutulum en
nadir (%3) olan formdur. İlerlemiş vakalarda cilt ve cilt
altında fibrozis, eklem hareketlerinde buna bağlı kısıtlılık, göz ve ağız kuruluğu tabloya eşlik eder.
Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS) genellikle
zararlı bir stimulustan sonra gelişen, periferik bir sinirin dağılımıyla alakalı olmayan spontan ağrı, ödem,
deri kan akımı değişiklikleri, ağrılı bölgede anormal
sudomotor aktivite, allodini, hiperpati ile karakterize;
çoğunlukla ekstremitenin distalinde görülmekle birlikte,
proksimale de yayılabilen klinik bir tablodur. RSDS’de
konnektif dokunun trofik değişikliği olarak artmış saç
büyümesi, artmış veya azalmış tırnak büyümesi, eklem
ve fasyalarda fibroz ve kontraksiyon ve cilt atrofisi
görülür. Otonomik olarak cilt renginde değişiklik olur
(%74 livedo ve hiperemi), ödem (%70), terlemede artış
(%40) görülür.
Amiloidozda derinin amiloid ile infiltrasyonu deride kalınlaşma ve sertliğe yol açar. Bu durum, plazma hücre
bozukluğundan kaynaklanan AL amiloidozun karakteristik özelliğidir. Cilt ve ciltaltı yağ dokusu biyopsisi
yapıldığında polarize ışık mikroskobunda karakteristik
olan Kongo-red ile boyanma ortaya çıkar. Serum ve
idrar immünfiksasyon yöntemi ile monoklonal kompenent ortaya çıkarılır.
Endokrin bozukluklar olan hipotiroidizme bağlı miksödem ve diyabetik keiroartropati skleroderma benzeri
cilt değişikliklerine sebep olur.

ROMATOLOJİDE GÜNCELLEME

13 Aralık -15 Aralık 2019, Adana

İlaçlardan bleomisin ve dosetaksel gibi kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar skleroderma benzeri cilt
değişiklikleri yapar. Analjezik pentazosin, vitamin K,
vitamin B12 gibi vitaminler enjeksiyon yeri reaksiyonu
olarak lokalize skleroderma benzeri cilt değişiklikleri
yapabilir.
Titreşimli aletlerin kullanımı Raynaud fenomenine, kemiğin parmak uçlarında hasar görmesine (akroosteoliz)
ve sklerodaktiliteye neden olabilir. Organik çözücülere,
petrol ürünlerine, L-triptofan içeren maddesiler ve
adulte edilmiş yemeklik yağa maruz kalma skleroderma
benzeri cilt kalınlaşması ile ilişkilendirilmiştir.
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Otoimmün Özellikli İnterstisyel
Pnömoniler
Dr. İsmail Hanta

Y

akın zamanda ERS/ATS’nin özel çalışma grubunun 2015 yılında yapmış olduğu önerisi ile
“Kollagen doku hastalığı için gerekli romatolojik
hastalık kriterlerini tam olarak karşılayamayan bununla
birlikte altta otoimmün bir hastalık varlığını düşündüren
interstisyel pnömoniler” olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Daha önce tam olarak diferansiye olmamış kollagen doku hastalığı ilişkili interstisyel akciğer hastalığı,
akciğer baskın kollagen doku hastalığı ve otoimmün
özellikli interstisyel akciğer hastalığı gibi isimlerle anılmıştır. Sınıflandırmada; intertisyel pnömonisi olan bir
hastada bu durumu yapabilecek kronik ilaç kullanımı
ve/veya mesleki bir maruziyet varlığının dışlanması ve

32

tam olarak kollagen doku hastalığı tanısının konamaması ile birlikte klinik, serolojik ve morfolojik olarak
adlandırılan 3 ana başlığın en az 2’sinde en az 1 özellik
olması durumunda tanı konulmaktadır. Bu grubun zaman zaman idiopatik pulmoner fibrozis ile karıştığı ya
da tipik kollagen doku hastalığı gibi kabul edilip tedavi
edildiği görülmektedir. Bununla birlikte bu tanımlama
sonrası yapılan kohort incelemelerde bu tablonun farklı
bir antite ve prognostik özelliklere sahip olduğu (İPF’ye
benzer ama tipik kollagen doku ilişkili akciğer tutulumundan daha iyi) ve tam tedavisinin nasıl olduğu konusunda henüz elde yeterli veri olmadığı anlaşılmıştır.
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Skleroderma yeni nesil tedaviler
Dr. Duygu Temiz Karadağ

S

istemik skleroz (SSk) deriyi, kan damarlarını,
kalp, akciğerler, böbrekler, gastrointestinal (GI)
sistem ve kas-iskelet sistemini etkileyen bağ
dokusudur hastalığıdır. SSk hastalarında iç organların
tutulumu morbidite ve mortalite ile sonuçlanır. Klinik
bulguların heterojen ve karmaşık olması nedeniyle
hastalığın tedavisi zordur. Yaygın cilt tutulumlu SSk
hastaları erken dönemde immünosüpresif tedavi için
değerlendirilidir. Sistemik skleroz (SSk) hastalarında
tedavi organ tutulumuna göre planlanmalıdır.
Raynaud fenomeni tedavisi: Birinci basamak tedavi dihidropiridin tip kalsiyum kanal antagonistleridir
(nifedipin). Diğer seçenekler arasında anjiyotensin II
reseptörü antagonistleri, PDE-5 inhibitörleri, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, intravenöz prostanoidler,
α-blokerleri, statin ve dijital sempatektomi (botulinum
toksin enjeksiyonu) yer alır.
Dijital ülserler tedavisi: Oral vazodilatör tedavisi,
analjezinin sağlanması ve enfeksiyonun tedavi edilmesi
gerekir. İntravenöz iloprost ve PDE-5 inhibitörleri dijital
ülserlerin iyileşmesinde etkilidir. Bosentan, kalsiyum kanal blokerleri, iloprost veya PDE-5 inhibitörleri tedavisi
kullanımına rağmen çoklu dijital ülserli hastalarda yeni
ülser gelişimizi önlemede etkili bulunmuştur.
Pulmoner arteriyal hipertansiyon tedavisi: endotelin reseptör antagonistleri (ambrisentan, bosentan ve
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macitentan), PDE-5 inhibitörleri (sildenafil, tadalafil),
prostasiklin analogları (iloprost, treprostinil), Selexipag
ve riociguat tedavide için kullanılabilir. Şiddetli SSKPAH hastalarının tedavisinde (fonksiyonel sınıf III ve IV)
intravenöz epoprostenol düşünülmelidir.
Cilt ve akciğer tutulumunun tedavisi: yaygın cilt
tutulumlu SSk’da erken dönemde metotreksat ve bunun dışında mikofenolat mofetil, siklofosfamid ve hematopoetik kök hücre transplantasyonu kullanılabilir.
İntersitisyel akciğer hastalığı tedavisinde mikofenolat mofetil, siklofosfamid ve rituksimab kullanılabilir.
Organ yetmezliği riski bulunan, hızlı progrese olan
seçilmiş hastalarda hematopoetik kök hücre ve akciğer
transplantasyonu düşünülebilir. Antifibrotik ajanlardan
nintedanib onay almıştır ve pirfenidone çalışması devam etmektedir.
Skleroderma renal kriz tedavisi: ACE inhibitörlerinin
kullanımı olan hastalarda sağ kalımda fayda sağladığı
gösterilmiştir.
Gastrointestinal sistem bulgularının tedavisi: gastro-özofageal reflü ve disfaji tedavisi için için proton
pompa inhibitörleri ve histamin H2 reseptörü antagonistlerinin kullanılması tavsiye edilir. Disfaji ve reflü
için prokinetik ajanlar, şiddetli kilo kaybında parenteral
nütrisyon ve ince barsakta bakteriyel aşırı çoğalma için
geniş spektrumlu antibiyotiklerin aralıklı ve dönüşümlü
kullanımı düşünülmelidir.
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SS-002

Romatoid Artritli hasta grubunda klinik
ve laboratuvar tedavi yanıtı ile Beck’s
Depresyon, Beck’s Anksiyete ve Hastane
Anksiyete ve Depresyon ölçeklerinin
ilişkisinin değerlendirilmesi

Romatoid Artrit tek merkez tedavi uyumu
değerlendirilmesi

Merve Sungur Özgünen1, Esra Kayacan Erdoğan2, Süleyman Özbek2
Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Adana
1

RA ilerleyici eklem hasarı ve yeti kaybına sebep olan multifaktoriyal, sistemik, otoimmin bir hastalıktır. Ağrı, motor fonksiyon kaybı
ve sosyal hayatın etkilenmesi gibi pek çok sebeple çeşitli duygudurum bozukluklarının görülme sıklığı artmaktadır. Hastalığın otoimmün bir hastalık olduğu dikkate alınırsa psikosoyal faktörlerin
immün sisteme etki ederek hastalık sürecini etkileyebileceği düşünülebilir.
Çalışmaya Temmuz 2018 ve Temmuz 2019 tarihleri arasında
ÇÜTF İç Hastalıkları ABD’ye başvuran 112 RA hastası ve 30
sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. RA grubu 3 alt gruptan oluşmaktadır: DMARD tedavisine yeni başlanan, Biyolojik ajan tedavisine
yeni başlanan ve mevcut tedavi ile düşük-orta hastalık aktivitesi
(DOHA) olan hastalar. Antidepresan, anksiyolitik ilaç kullanan bireyler çalışma dışında tutulmuştur. Çalışmaya katılan bireyelerden
Beck’s anksiyete ve depresyon ölçeği ile Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği doldurmaları istendi. Yeni DMARD ve yeni Biyolojik
ajan başlanan gruplardan 3. ve 6. ay kontrollerinde ölçekler tekrar
doldurmaları istendi.
RA’lı tüm hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun ölçek skorları
karşılaştırıldığı zaman HAD-D, BECK-A ve BECK-D ölçek skorlarının ortalamalarının RA grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Yeni DMARD grubu ile yeni Biyolojik grubunun tüm ölçek
skor ortalamalarının DOHA ve kontrol gruplarından anlamlı olarak
daha yüksek olduğu saptandI. Katılımcıların eğitim düzeyi ile anksiyete- depresyon ölçeklerinden HAD-D, BECK-D ve BECK-A ölçek skorları arasında negatif korelasyon olduğu saptandı.(p<0,01).
RA’lı popülasyonun anksiyete-depresyon ölçek skorları ile HES,
VAS ve DAS28 arasında pozitif korelasyon saptandı.(p<0,01) Biyolojik grubunda 6 aylık süreçte HES ve VAS ortalaması, DMARD
grubuna göre anlamlı olarak daha çok azalmıştır. 6 aylık tedavinin
sonunda Biyolojik grubunun HAD-D ve BECK-D skor ortalamaları
bazale göre anlamlı olarak azalmıştır; ancak DMARD grubunda 6.
Ay ile bazal depresyon skorları arasında anlamlı değişiklik yoktur.
RA’ lı hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığı artmıştır. Hastaların
HES, VAS ve DAS28 skorları ile anksiyete ve depresyon şiddetleri
korelasyon göstermektedir. Biyolojik ajan ile tedavi edilen hastaların 6 aylık tedavi sonunda depresyon skorları bazale göre anlamlı
olarak azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, romatoid artrit, biyolojik
ajan, sentetik DMARD
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Suade Özlem Badak, Emine Duygu Ersözlü
Adana Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,Romatoloji

GİRİŞ: Romatoid artrit (RA), temel olarak eklemleri tutan kronik,
enflamatuar, otoimmün, multisistemik bir hastalıktır (1). Romatoid
Artrit’te, tedaviye erken dönemde başlanması ve tedavinin sürekliliği, eklem hasarının engellenmesi açısından çok önemlidir (2). Bu
çalışmada amaç, konvansiyonel DMARD (cDMARD) tedavisi alan
hastalarda ilaç uyumları ve ilaç bırakma nedenlerini saptamaktır.
YÖNTEM: Kliniğimizde şubat 2012 ile şubat 2019 tarihleri
arasında tek bir hekim tarafından takip edilen ve takipte kalan
romatoid artrit hastalarının dosyaları tarandı. cDMARD tedavisi
başlanmış hastalardan hasta kaynaklı nedenler ile en az bir ilaç
kullanmayı bırakan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik
veriler ve hastaların tedaviyi bırakma nedenleri kayıt edildi.
BULGULAR: cDMARD tedavisi başlanan 1124 hastadan 319’ u
(%28,3) hasta kaynaklı nedenler ile en az bir ilacını kesmişti. Hastaların 250 (%78,4)’ sı kadın, 69 (%21,6)’ u erkekti. Ortalama hastalık süresi 7,16 (min:1, max:42 ) yıl, ortalama yaş 56,48 (min:27,
max:83) idi. 166 (%52 ) hasta metotreksat, 31 (%9,7) hasta leflunomid, 28 (%8,8) hasta salazopirin, 49 (%15,4) hasta hidroksiklorokin tedavisine devam edememişti. Hastaların %20’si birden
fazla ilacını bırakmıştı. %14,1 hasta tüm ilaçlarını kesmişti. En sık
ilaç kesilmesi nedeni %56,4 ile hasta uyumsuzluğu idi. Diğer nedenler; bulantı-kusma %28,2, kaşıntı %3,4, allerji %3,4, cilt rengi
koyulaşması %1,6, saç dökülmesi %1,6, mukozit %1,6, ishal %1,3,
iştahsızlık %1,3, halüsinasyon %0,6, cinsel disfonksiyon %0,6 idi.
TARTIŞMA: Romatoid artrit; kronik, düzenli takip gerektiren,
kalıcı hasara yol açabilen multisistemik bir hastalıktır. Çalışmamızın sonucunda tedavi sürekliliğini etkileyen en önemli nedenin hastanın tedaviye uyumsuzluğu olduğu gözlendi. Romatoid
artrit tedavisinin başarısını etkileyen en önemli nedenlerden birinin hastanın uyumu olduğu göz önüne alınca, tedavi başarısını
artırmak için, hastalık bilincinin yerleşmesi ve hasta uyumunun
sağlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Kaynaklar
1. Lipsky PE.Disorders of immune- mediated injury.Section II.Chapter 5.
Rheumatoid arthritis. 82-96
2. Smolen JS. Aletahe d. What should be our treatment goal in rheumatoid
arthritis today, Clin Exp Rheumatol.2006 24(6):7-13

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, tedavi,hasta uyumu

Tablo 1. İlaç bırakma nedenleri
n:319

Oran (%)

Hasta uyumsuzluğu

180

56,5

Bulantı-kusma

90

28,2

Kaşıntı

11

3,4

Allerji

11

3,4

Cilt rengi koyulaşması

5

1,6

Saç dökülmesi

5

1,6

Mukozit

5

1,6

İshal

4

1,3

İştahsızlık

4

1,3

Halüsinasyon

2

0,6

Cinsel disfonksiyon

2

0,6
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SS-003

SS-004

Aksiyel tutulumu olan Entesit/Spondilit
İlişkili artrit tanılı çocuklarda
hastalık ilişkili korku durumunun
değerlendirilmesi

Ankilozan Spondilite Sekonder Amiloidoz
ve Kronik Böbrek Hastalığında Etanersept
Kullanımı: İki Olgu Eşliğinde

Rabia Miray Kışla Ekinci, Sibel Balcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Adana

AMAÇ: Entesit/Spondilit İlişkili artrit (ERA), çocukluk çağı idiyopatik artritlerinin ülkemizde yaklaşık %23’ünü oluşturan, kronik,
ağrılı ve çocukların yaşam kalitesini kötü etkileyen bir hastalık
grubudur. Çalışmamızın amacı ERA tanılı çocuklarda hastalık
ilişkili korku düzeylerini ve klinik bulgularla ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı tarafından ERA tanısı konulan, Temmuz 2019Ekim 2019 tarihleri arasında polikliniğe başvuran, 10-18 yaş arası
hastalar çalışmamıza dahil edildi. Demografik ve klinik veriler geriye dönük incelendi. Hastalık aktivitesi çalışma anında JSpADA
skorlaması ile değerlendirildi. Hastalara Türkçe validasyonu erişkin hastalarda yapılmış olan FAIR(Fear Assessment in Inflammatory Rheumatic Diseases) anketi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmamıza 8’i (%26,7) kız, 22’si (%73,3) erkek aksiyel tutulumu olan 30 ERA hastası dahil edildi. Ortalama
semptom başlangıç yaşı 12,4±2,3 yıl ve tanı yaşı 13,2±2,4 yıldı. Ortanca takip süresi 33,6 (minimum 6,maksimum 86) aydı.
Hastaların 10’u (%33,3) HLA-B27 pozitifti. Dokuz hastanın MR
görüntülemerinde kronik değişiklikler (erozyon, skleroz, ankiloz)
bulunmaktaydı. Çalışmaya dahil edildikleri anda 21 hasta ilaç tedavisi altında remisyonda, 9 hastanın ise aktif bulguları devam
etmekteydi. Ortanca JSpADA skoru 0,5 (minimum 0, maksimum
6,5) saptandı. FAIR skoru ortancası 43,5 (minimum 10, maksimum 90) idi. Hastaların 17’sinde (%56,7) FAIR skoru 50’nin
altında (düşük), 10 hastada (%33,3) 50-75 arasında (orta) ve sadece 3 hastada (%10) 75’in üzerinde (yüksek) idi.
Hastalar FAIR skorlarına göre düşük ve orta-yüksek korku gruplarına ayrıldığında, demografik ve klinik faktörler iki grup arasında
karşılaştırıldı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, tanıda gecikme süreleri, hastalık süreleri, aksiyel-dışı tutulan eklem sayısı, görüntülemede
kronik değişiklikler, akut faz yanıtları, anti-TNF tedavi ihtiyacı ve
HLAB27 pozitifliği benzer bulunurken, orta-yüksek korku grubunda hastalık aktivite skoru, düşük korku grubuna göre istatistiksel
anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Ancak yaş, tanıda gecikme,
hastalık süresi, JSpADA ile FAIR skoru arasında korelasyon saptanmadı.
SONUÇ: Hastalık ilişkili korku düzeyleri orta-yüksek bireylerde
hastalık aktivitesi daha yüksek bulunmuştur. ERA tanılı çocuklarda hastalık ilgili korku düzeylerini düşürecek önlemlerin alınması
önerilir.
Anahtar Kelimeler: Entesit ilişkili artrit, Juvenil idiyopatik artrit,
sakroileit, korku
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Nihan Tekkarışmaz
Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı, Adana

Giriş: Ankilozan spondilitli hastaların yaklaşık %1,1 inde AA amiloidoz görülür (1). Tedavi edilmediği takdirde AA amiloidoz; son
dönem böbrek yetmezliğine ilerleyen ve artmış mortalite ile ilişkili
bir hastalıktır (1). Bu çalışmada; Ankilozan Spondilit ve kronik böbrek hastalığı tanıları ile takipteyken, tiroid patolojisinde amiloidoz
tespit edilen ve Etanersept ile tedavi edilen, iki vakayı sunduk.
Vaka 1: 12 yıldır bilinen Ankilozan Spondilit ve 2 yıldır bilinen
kronik böbrek hastalığı tanıları olan 28 yaşında erkek hastanın, fizik muayenesinde; cushingoid yüz görünümü, torakal kifoz ve bilateral faber mevcuttu. Metilprednizolon 16 mg/gün kullanan hastaya, Etanersept haftada bir 25 mg sc olarak başlandı. Klinik ve
laboratuar bulgularında düzelme olan hastada, metilprednizolon
doz azaltılarak kesildi. Takibinin 6. ayında guatr nedeni ile opere
olan hastanın tiroid patolojisinde; amiloidoz saptandı. Hastanın
tedavisine Kolşisin 0,5 mg/gün eklendi. Kliniğinde ve laboratuar
bulgularında gerileme olan hasta, 4 yıldır takip ediliyor (Tablo).
Vaka 2: Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile 12 yıldır hemodiyaliz
tedavisi gören, 61 yaşında tekerlekli sandalyede olan kadın hastanın, bilateral omuz eklemi hassas ve bilateral faber testi pozitifti.
Yapılan tetkikler sonucu hastaya Ankilozan Spondilit tanısı ile metilprednizolon 16 mg/gün başlandı. Kliniğinde ve laboratuvarında
düzelme oldu. Steroid dozu azaltılırken, hastalık tekrar aktifleşti.
Etanersept haftada bir 25 mg sc olarak başlandı. Bir ay sonra
sekonder hiperparatiroidi nedeni ile hastaya paratiroidektomi yapıldı. Tiroid patolojisinde amiloid saptandı. Tedaviye Kolşisin 0,5
mg/gün eklendi. Kliniğinde ve laboratuar bulgularında düzelme
olan hasta, 2 yıldır takip ediliyor (Tablo).
Tartışma: Tiroid bezinde amiloidoz nadir görülmektedir (2). Ülkemizden tiroitte amiloid tutulumu saptanan, kronik böbrek hastalığına ilaveten, romatoid artriti olan bir vaka ve ailesel akdeniz
ateşi olan 10 vaka bildirilmiştir (3,4).
Sonuç: İlerleyici, ağrısız, bilateral tiroidde büyüme ile başvuran
ve eşlik eden kronik inflamatuar hastalık öyküsü olan tüm hastalarda amiloid guatr akılda tutulmalıdır. Mortalitesi yüksek olan
amiloidoz tespit edildiği zaman, bu grup hastalara Etanersept ve
benzeri ilaçlar ile tedavi şansı tanınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Amiloidoz, Etanersept,
Tiroid, Kronik böbrek yetmezliği

Tablo 1. Vakaların etanersept tedavisi sonrası değişen laboratuvar verileri
Vaka 1
Etanersept
Serum kreatinin (mg/dL)
Eritrosit sedimentasyon hızı (mm/h)
C-Reaktif Protein (mg/L)
Proteinüri (mg/gün)
Vaka 2
Etanersept
Serum kreatinin (mg/dL)
Serum albümin (mg/dl)
Eritrosit sedimentasyon hızı (mm/h)
C-Reaktif Protein (mg/L)
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0. ay
3.3
30
45
699

3. ay
3
20
11

12. ay
2.8
24
9

24. ay
2.1
22
2

0. ay
6.1
3.1
51
40

3. ay
3.5
3.5
65
22

12. ay
6.8
3.6
43
<2

24. ay
5.9
3.6
30
<2

48. ay
1.9
20
1.4
120
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SS-006
Granülomatöz Polianjitli Olgularımızın
Histopatolojik Bulguları ve Klinik
Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Muge Aydın Tufan1, Bermal Hasbay2
1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: GranülomatözPolianjit (GPA), küçük ve orta çaplı damarları etkileyen, nekrotizan granülomatöz bir vaskülittir[1].
Klinik bulguların varlığı, ANCA pozitifliği ve doku biyopsilerinde
uygun histopatolojik bulguların saptanması ile kesin tanı konulur.
Hızlı tanı ve tedavi, mortalitenin ve kalıcı organ hasarının engellenmesi için önemlidir (2,3).
MATERYAL-METOD: Ocak 2005- Ağustos 2019 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Romatoloji Bölümünde takip ve tedavi edilmiş, 50 hastanın verileri, hastalara ait dosyalardan, retrospektif olarak incelendi. 22
olgunun klinik, histopatolojik ve laboratuar bulguları retrospektif
olarak kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların %58’si kadın (n:29), %42’si (n:21) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 52.8 yıldı.Hastaların %92’sında
genel semptomlar mevcuttu. En sık tutulan organlar sırasıyla akciğerler %86, üst solunum yolları %70 ve %72 böbreklerdi.
Laboratuvarda hastaların ortalama hb değeri 10 gr/dl, C-reaktif
protein 94.9 mg/l, ESR 76.6 mm/saat ve kreatinin 2.8 gr/dl. %68
oranında cANCA, %26 pANCA pozitifliği mevcuttu.
%44 hastada (n:22) tanı için doku biyopsi yapılmış olup, bunların
dokuzuna akciğer, dokuzuna böbrek ve dördüne sinüs biyopsisi
yapılmıştır. Akciğer biyopsilerinde; yedisinde nekrotizan granülomatöz inflamasyon, ikisinde nonspesifik bulgular tespit edildi.Böbrek biyopsilerinde; üçü yetersiz, ikisi pauci immün glomerulonefrit,
dördü kresentrik glomerulonefritti. Sinüs biyopsilerinde ise ikisinde
nekrotizan inflamasyon, ikisinde ise nonspesifik bulgular mevcuttu
(Tablo 2).
TARTIŞMA-SONUÇ: GPA, tedavi edilmez ise ölümcül olup,
tedavisiz olgularda yaşam süresi ortalama 6 aydır.Toplamda 9
olgumuz kaybedilmiştir. Patolojik tanısı olan 22 hastanın ise 2’si
kaybedildi. Özellikle farklı klinik şikayetler ile hastalar, Göğüs,
KBB, Enfeksiyon hastalıkları, Romatoloji ve Nefroloji kliniklerine
başvurabilmektedirler. Erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığı
bu hastalıkta özellikle bu bölümlerin özelinden bakıldığında her
hekimin ayırıcı tanı listesinde bulundurması gereken bir hastalık
grubu olduğunu düşünmekteyiz. Kesin tanı histopatolojik olarak
konmakta ise de hastalığın akut tablosu ve patoloji için;biyopsi
alma ve yetersiz örnek nedeniyle karşılaşılacak güçlükler nedeniyle, gerekli olgularda erken dönemde hastalıktan şüphelenip
tedaviye başlamak mortalite ve kalıcı organ hasarını engellemede
önemli olacağı fikrindeyiz.
Anahtar Kelimeler: granülomatoz polianjitis, histopatoloji, mortalite

Şekil 1. Akciğer biyopsisinde nekrotizan granülomatöz enflamasyon

Tablo 1. Hastaların Histopatolojik Verileri
Biyopsi Yeri
(n:22)

Nekrotizan
Granülomatöz
İnflamasyon

Kresentik
Glomerülonefrit

Pauci immün
Glomerülonefrit

Non spesifik
bulgular

Akciğer
(n:9)

7

-

-

2

Böbrek
(n:9)

-

4

2

3

Sinüs (n:4)

2

-

-

2

SS-007
Çocukluk çağı IgA vasküliti tanılı
hastalarda siklofosfamid tedavisinin
etkinliği: Tek merkez deneyimi
Fatma Aydın
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

AMAÇ: Siklofosfomid tedavisine ihtiyacı olan IgA vasküliti (IgAV;
Henoch-Schönlein purpura) tanılı çocuk hastaların klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Eylül 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde EULAR/PRINTO/
PRES sınıflandırma kriterlerine göre IgAV tanısı alan olguların
dosyaları retrospektif olarak incelenmiş, steroid tedavisi ile iyileşmeyen ve siklofosfomid tedavisi ile bulguları kontrol altına alınan
hastaların demografik, klinik ve laboratuar bulguları kaydedilmiştir.
BULGULAR: Eylül 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji kliniğinde 69 hasta IgAV tanısı
almıştır. Bu hastaların 29’u tedaviye ihtiyacı olmadan ayaktan
izlenmiştir. 33 hastaya organ tutulumu nedeni ile 1-2 mg/kg/gün
doz olacak şekilde oral veya intravenöz prednizolon tedavisi verilmiştir. 10 hastanın 3-5 gün süre ile pulse metilprednizolon ihtiyacı
olmuştur. 6 hastaya ise steroid tedavisi ile bulguları düzelmediği
için tek doz 500-750 mg/m2 (maks; 1000 mg) intravenöz siklofosfomid tedavisi verilmiş ve 5 hastanın bulguları kontrol altına
alınmıştır, 1 hastanın da plazmaferez ihtiyacı olmuştur. Siklofos-
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fomid tedavisi alan hastaların demografik, klinik ve laboratuvar
bulguları tablo 1’de verilmiştir.
SONUÇ: İmmünoglobulin A vasküliti, çocukluk çağının en sık
görülen sistemik vaskülitidir. Bu çalışmada IgAV tanılı 69 hastanın
33’ünde organ tutulumu olduğu ve bu hastalardan 6’sının steroid tedavisine yanıtsız olduğu gösterilmiştir. Beş hastanın bulguları
tek doz siklofosfomid ile kontrol altına alınmıştır. Döküntü, artrit
ve miyalji gibi bulgular genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmadan
iyileşirken, gastrointestinal, böbrek, testis ve nörolojik tutulum
gibi organ etkilenmesinin olduğu durumlar ise sıklıkla steroid tedavisi ile kontrol altına alınır. Steroid tedavisine dirençli vakalarda
intravenöz immunglobulin (İVİG), siklofosfomid ve plazmaferez
seçenekleri akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hastalar, IgA vasküliti, siklofosfomid,
steroid

Tablo 1. Siklofosfomid tedavisi alan IgA vaskülitli hastaların özellikleri
Hasta 1

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 4

Hasta 5

Hasta 6

Tanı yaşı-Cinsiyet

10 yaş 4 ay-Erkek

10 yaş 6 ay-Erkek

9 yaş 3 ay-Erkek

16 yaş-Erkek

6 yaş 6 ay-Kız

7 yaş 9 ay-Kız

Başvuru yakınması

Döküntü, artrit

Döküntü, artrit,
miyalji

Döküntü, artrit,
karın ağrısı

Döküntü, artrit,
karın ağrısı

Yakınma öncesi ÜSYE
Eşlik eden hastalık
İzlemde gelişen
yakınma

Döküntü, karın ağrısı Döküntü, karın ağrısı

Var

Var

Var

Yok

Var

Yok

Tek böbrek, AAA

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Melena

Hematokezya

Melena
Hematemez

GİS

GİS, Renal

GİS, Renal

Karın ağrısı, melena, Karın ve kas ağrısı, Melena (3 kez, KS
idrar çıkaramama
skrotal şişlik, sol azaltma esnasında),
ayakta hissizlik
konversiyon

Organ-sistem
tutulumu

GİS, Üreter

GİS, testis, periferik
nöropati

GİS

HASTALAR ve METOD: Çalışmaya BH olan 65 hasta ve 50
kişi kontrol grubu olarak dâhil edildi. Her iki grubun yaş, boy,
kilo ve vücut kitle indeksi değerleri kaydedildi. D vitamini, B12
vitamini ve magnezyum düzeyleri de belirlendi. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde Behçet hastalığı anlık aktivite indeksi
(BAAİ), düşme etkinliğinin değerlendirmesinde Uluslararası Düşme Etkinliği Ölçeği (U-DEÖ) ve ağrının değerlendirilmesinde ise
Vissual anolog skala (VAS) kullanıldı. Denge ve düşme riskini
objektif olarak belirlemek için Tetrax Interactive Balance System
kullanıldı.
BULGULAR: Gruplarda demografik veriler açısından anlamlı
fark yoktu. Hastaların BCAİ’leri 4.17 ± 1.99 (ortalama ± SD) idi.
Hasta grubunda düşme hikâyesi, düşme riski, FES-I ve VAS değerleri kontrol grubundan daha yüksekti. Aynı zamanda iki grup
arasında düşme hikâyesi, düşme riski ve VAS değerleri açısından
da anlamlı farklılıklar vardı (Tablo 1). Ayrıca düşme riski ile VAS
(r = 0.437, p <0.001) ve BCAI (r = 0.366, p = 0.003) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.
SONUÇ: Çalışmamızda; objektif bilgisayarlı bir teknik kullanılarak düşme riskinin BH olanlarda kontrol grubundan daha yüksek
olduğu bulundu. Düşme riskindeki bu artışın hastalığın aktivitesi
ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Denge, Düşme riski, Hastalık
aktivitesi

Tablo 1. Gruplarda klinik parametrelerinin karşılaştırılması

BK(mm3)/Hgb (gr/dl)/ 10700/12,8/362000 13100/12,7/251000 12800/11,2/633000 11500/12,6/302000 17400/11,3/287000 18500/15,5/514000
Plt (mm3)
ESH(mm/s)/CRP(mg/
dl)(<0,8)

39/12,3

13/1,25

33/0,82

49/3,04

34/13,5

7/6,13

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

116-22

94-21

101-18

90-22

134-19,7

84,6-19,6

Siklofosfomid öncesi
2 mg/kg/gün KS
tedavi
3 gün pulse MPZ, IVIG

2 mg/kg/gün KS
3 gün pulse
MPZ, IVIG

2 mg/kg/gün KS
3 gün pulse MPZ

2 mg/kg/gün KS
3 gün pulse MPZ

2 mg/kg/gün KS
3 gün pulse
MPZ, IVIG

2 mg/kg/gün KS
3 gün pulse MPZ

Siklofosfomid sonrası Plazmaferez (7 gün)
tedavi
MMF (6 ay) KS (6 ay)

KS (3 ay)

KS (3 ay)

KS (1 ay)
(uyumsuz hasta)

KS (6 ay)

KS (5 ay)

ANA
C3 (mg/dl)-C4
(mg/dl)

İzlem süresi
MEFV gen analizi

11 ay

9 ay

8 ay

6 ay

6 ay

5 ay

M680I/M694V

Normal

M694V/-

Sonuç bekleniyor

Sonuç bekleniyor

Sonuç bekleniyor

ÜSYE: Üst solunum yolu enfeksiyonu, AAA: Ailesel Akdeniz ateşi, KS: Kortikosteroid, GİS: Gastrointestinal
sistem, MPZ: Metilprednizolon,
IVIG: İntravenöz immunglobulin, MMF: Mikofenolat mofetil

SS-009
Behçet hastalığında düşme riski ve ilişkili
faktörler
Hülya Uzkeser, Ayhan Kul, Yaşar Arslan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı,
Erzurum

AMAÇ: Denge bozuklukları ve buna bağlı düşmeler, çok sayıda
insanın hayatını etkileyen ciddi durumlara neden olabilir ve hatta
ölümcül olabilir. Bu düşmeler, kalça kırığı ve kafa travması gibi
ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilir. Literatürü incelediğimizde, Behçet hastalığında (BH) denge konusu ile ilgili herhangi bir araştırma bulunamadı. Bu çalışmada, BH olanlarda objektif
bir bilgisayarlı teknik kullanarak düşme riskini ve düşme ile ilişkili
risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
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Hastalar

Kontroller

P

VAS

5.37±3.04

1.9±2.2

<0.001**

BCAI

4.17±1.99

-

-

Düşme riski (0-100)

60.68±31.2

32.44±17.7

<0.001**

FES-I

21.87±9.06

20.7±5.74

0.461

Düşme korkusu (evet/hayır)

34/28

23/27

0.352

Düşme hikâyesi (evet/hayır)

52/10

-

0.003**

VAS: Visual analog skala; BAAİ: Behçet hastalığı anlık aktivite indeksi; U-DEÖ: Uluslararası
düşme etkinlik ölçeği, *: Bağımsız grup karşılaştırmasında hasta grubu ve kontrol grubu
arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık, **: Bağımsız grup karşılaştırmasında hasta
grubu ve kontrol grubu arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık.

SS-010
Choroidal Thickness and Serum ADMA
Concentration in the Patients with Systemic
Sclerosis
Umut Dağ1, Selahattin Balsak2
Özel Batı Hastanesi
S.B.Ü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1
2

Various ocular manifestations, as well as skin and visceral organ
involvement, have been described in the patients with systemic
sclerosis (SSc) or scleroderma. In the recent years, optical coherence tomography (OCT) has been introduced as a useful scanning
method in determining macular alterations and in measuring choroidal thickness. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is a marker
investigated in critical patientsdue to its proven reductive effect on
NO synthesis. The present study aimed to evaluate serum ADMA
concentrations and the changes in choroidal thickness in SSc patients.
The study comprised 20 adult SSc patients and 23 age- and
gender-matching healthy subjects. Patients with diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, coronary heart disease, ad-
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vanced-stage heart failure, renal failure and history of drug use, as
well as smokers and alcohol consumers were excluded. Patients’
demographic characteristics and medical histories were recorded.
Choroidalthickness was measured using OCT in the right and left
eyes of the patients and the controlsubjects. ADMA concentration
was measured in the serum samples.
Choroidal thicknesswas lower in the SSc group vs. the control
group, but the difference reached to the level of statistical significance in only nasal measurements(251.7±78.6 vs. 279.2±50.7
µm; p=0.044). ADMA concentration was found significantly higher in the SSc group as compared to the controls (0.545±0.130 vs.
0.130±0.155 µmol/L; p=0.034).
In conclusion, based on the study outcomes, serum ADMA concentration is significantly elevated in SSc patients even in the period when choroidal changes are not evident yet. Better understanding the data about etiopathogenesis in SSc patientsand the role
of ADMA in this process would make contribution to the studies
performed todevelop new treatment strategies.

var hastalık mevcut olmayan ve diğer romatolojik hastalık tanısı
alan olgular arasında DFS paterni pozitifliği oranları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p=0,001).
SONUÇ: DFS70 klinik pratikte daha fazla olduğunu gördüğümüz bir ANA boyanma şeklidir. Bu çalışmada BDH ön tanısı ile
ilaçsız takipte olan hastalar ve enflamatuvar hastalık mevcut olmayan olgularda, bu boyanma şeklinin pozitifliğinin yüzdesinin
daha yüksek saptanması literatür bilgilerini destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: DFS70, sistemik, otoimmün,romatizmal,hastalıklar

Anahtar Kelimeler: sıkleroderma, koroid kalınlığı,ADMA

SS-011
Sistemik Otoimmün Romatizmal Hastalık
Saptanan ve Saptanmayan Hastalarda
DFS70 Pozitifliğinin Sıklığı
Derya Kaşkari1, Ali İnal2, Ahmet Eftal Yücel3
1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, İstanbul
2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, Ankara

AMAÇ: Antinükleer antikor (ANA), hücre nükleusunda ve/veya
sitoplazmasındaki nükleer antijenlere karşı gelişen otoantikorlar olup sistemik otoimmün romatizmal hastalıklar (SORH) için
önemli tanı kriterleri arasında yer alır. “Anti-dense fine speckled”
70 (anti-DFS70) otoantikoru genellikle Hep-2 (insan larenks karsinoma) hücrelerinin kullanıldığı indirekt immünofloresan (İFF)
yöntemiyle saptanmaktadır.Özellikle DFS70 (granüler ve kromatin; DFS) varlığında, SORH’a özel otoantikorlar saptanmadıysa,
anti-DFS70 ile SORH’lar arasında negatif ilişki vardır. Bu çalışmada, Romatoloji Polikliniğimize başvuran ve ANA tetkikinin pozitifliği ile farklı kliniklerden Polikliniğimize sevk edilmiş olası Bağ
Dokusu Hastalıkları (BDH) ve diğer romatolojik hastalıklar açısından değerlendirilen ANA tetkiki pozitif 58 hastada; DFS boyanma
paterni pozitif ve anti-DFS70 pozitifliğinin saptandığı SORH tanısı
almış olan hastalarda DFS ve anti-DFS70 pozitifliğinin klinik tanıya katkısının araştırılması amaçlanmıştır.YÖNTEM: Haziran 2014
ile Eylül 2017 tarihleri arasında çalışmaya dahil edilen 58 hastanın 46’sından istenen anti-DFS70 dahil ENA (extractable nuklear
antigen) profilinde; hastaların 35’inde anti-DFS70 pozitif saptandı. DFS70 1.Euroimmun IFFT Mosaic Hep-20-10/Liver (monkey)
2. Euroimmun Euroline ANA Profile plus DFS70 (IgG) immunblot yöntemleri ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler için R vers.
2.15.3 programı (R Core Team, 2013) ve tanımlayıcı istatistiksel
metodlar (minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde) kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p <0,05 olarak
kabul edildi.

Şekil 1. DFS70 boyanma şeklinin bakıldığı tüm hastalarda klinik tanılar

Tablo 1. Hasta gruplarının sistemik otoimmün hastalık tanılarına göre dağılımı
Anti-DFS70
pozitif

Anti-DFS70
negatif

p

DFS paterni
pozitif

DFS paterni
negatif

p

Enflamatuvar hast. mevcut
değil (n=10)

7 (70)

3 (30)

0,433

7 (70)

3 (30)

0,001

BDH tanılı ilaçlı takip(n=13)

12 (92,3)

1 (7,7)

4 (30,8)

9 (69,2)

BDH ön tanısı ilaçsız takip
(n=10)

7 (70)

3 (30)

9 (90)

1 (10)

Diğer Romatolojik hasta grubu
(n=25)

9 (69,2)

4(30,8)

22(88,0)

3 (12,0)

35

11

42

16

Toplam (n=58)

BULGULAR: Elli sekiz hastanın yaş ortalaması 49,7 ± 15,6
yıl ve Kadın /Erkek oranı 55/3 idi. DFS paterni pozitif olan 42
hastadan, anti-DFS70 bakılan 30 hastanın %45,2’sinde (n=19)
anti-DFS70 antikoru pozitif saptandı. BDH tanılı ilaçlı takipte olan
hastalar, BDH ön tanı ile ilaçsız takipte olan hastalar, enflamatu-
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POSTER SUNUM LİSTESİ

POSTER SUNUM LİSTESİ
PS-002 0006

D Vitamini Yetersizliği ve Eksikliğinde Serum Ürik Asit Düzeylerinin
Araştırılması

PS-003 0007

Dress Sendromu vakası
Bu bildiri sunulmadığı için akademik olarak kullanılamaz.

Elif Gürel Çayır

PS-004 0009

Endokrin bozuklukların eşlik ettiği nörosarkoidoz vakası
Bu bildiri sunulmadığı için akademik olarak kullanılamaz.

Elif Gürel Çayır

PS-005 0010 Skleroderma İlişkili Sekonder Amiloidoz Olgu Sunumu
PS-006 0012

İnci Miray Şahbudak

Tendon rüptürleri ile seyreden yaygın idiopatik iskelet hiperosteozis (DISH)
vakası

PS-007 0015 Romatizmal Taklitçi Olarak Bruselloz
PS-008 0017

Secukinumab, Ankilozan Spondilitli hastalarda Anti-TNF alfa tedavisi ile
indüklenen Psöriazisi ve hastalığı tedavi edebilir: Olgu sunumları

Sadettin Uslu

PS-011 0023 Igg4 ilişkili hastalık ve eşlik eden akciğer kanseri

Ahmet Karataş

Erişkin Still Hastalığı Öntanısı İle Takip Edilen Hastada Moksifloksasin
Kullanımı Sonrası Gelişen Hiponatremi ve Hiperkalemi: Vaka Sunumu

PS-013 0025 İnflamatuar Artrit İle Prezante olan Dermatomiyozit Olgu Sunumu
PS-014 0026 Orbital Tutulumla Seyreden Lokalize Granulomatöz Polianjitis Olgusu
Primer sjögren sendromunda tedaviye dirençli nörolojik tutulumda
rituksimab tedavisinin etkinliği

PS-016 0028 Bir Erkek Hastada Bilateral Osteitis Kondensans İlii'ye Bağlı Bel Ağrısı
PS-017 0029 Her İki Omuz ve Kalçada Ağrı ile Başvuran Bruselloz Olgusu

PS-020 0037 Döküntü ile prezente lupus hastası
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Zeynep Öztürk
Sercan Gücenmez
Korhan Barış Bayram

Ali Nail Demir
Bengisu Aslan

PS-021 0038 FMF Tanısı ile İzlenen Hastada Yeni Gelişen Mide Adenokarsinomu
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Nesrin Şen

Sibel Balcı

Anti tnf ajanlara bağlı gelişen paradoksal psöriyaziste sekukinumab etkinliği
Bu bildiri sunulmadığı için akademik olarak kullanılamaz.

PS-022 0039 Postmenopozal Osteoporoda Fiziksel Aktivitenin Etkinliği

Kubilay İşsever

Harun Aydemir

PS-018 0030 Hiperimmünglobulin D sendromu olgularımız
PS-019 0035

Şükran Erten
Merve Nalbant

PS-010 0021 Primer Sjögren Sendromu ile ilişkili Shrinking Lung Sendromu

PS-015 0027

Yeşim Erez
Mete Pekdiker

PS-009 0018 Sklerodermalı hastada digital amputasyon olgu sunumu

PS-012 0024

Akif Doğantekin

Mehmet Emin Enecik
Duygu Kurtuluş
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PS-002
D Vitamini Yetersizliği ve Eksikliğinde Serum
Ürik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Akif Doğantekin
Gaziantep Özel Emek Hastanesi

AMAÇ: Vitamin D eksikliği ve hiperürisemi dünya genelinde
major halk sağlığı problemi olarak kabul edilmiştir. Yüksek ürik
asit düzeyleri birçok organa ürat kristalizasyonunu indükleyerek
gut, akut ve kronik nefropati ve ürolitiyazise neden olur. Hem D
vitamini eksikliği ve hem de hiperürisemi kronik kalp hastalığı ve
diabetes mellitus oluşumu için risk faktörüdür. Çok sayıda hayvan
deneylerinde ürik asit ve D vitamini metabolik yolaklarının bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Hiperürisemi böbreklerde bulunan ve
1,25 dihidroksivitamin D(1.25 OH-2D) oluşumunu sentezleyen
1 alfa hidroksilaz enzimini inhibe eder. D vitamini eksikliği veya
yetersizliği olan hastalarda paratiroid hormon aktive olur bu da
hiperürisemiye neden olur.
Birçok önemli metabolik özelliği bulunan, kronik hastalık risk faktörü olan vitamin D eksikliği ve hiperürisemi arasındaki bağlantının
araştırılması bu konuda ulusal bir literatür bulunmaması sebebi ile
araştırmaya değer görülmüştür.
YÖNTEM: Çalışmaya Gaziantep Özel Emek Hastanesi Hastanesine başvuran ve 18-64 yaş aralığında 114 hasta dâhil edildi.
Olgulardan 8-12 saat açlığı takiben alınan kanda serum ürik asit,
açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobin A1c (HbA1c), üre, kreatinin
ve 25 hidroksivitamin D düzeyleri çalışılmıştır. Hastaların 25-hidroksivitamin D3 [25(OH)D3]’ün düzeyleri 30 ng/ml≤ yeterli düzey(Grup-1), 20‐29.9 ng/ml vitamin D yetersizliği(Grup-2), 19.9
ng/ml≥ vitamin D eksikliği(Grup-3) olarak kategorize edildi. Bu 3
grubun serum ürik asit düzeyleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: One-Way ANOVA analizi uygulanarak 3 grup
karşılaştırıldığında serum ürik asit düzeyleri arasında anlamlı bir
fark saptanmadı (p=0,761). Grupların serum ürik asit değerler
ortalaması grup-1 için (4,87±1,26), grup-2 için (5,04±1,50) ve
grup-3 için (4,83±1,11) olarak bulundu. Grup-2’ de serum ürik
asit düzeyleri ile açlık kan şekerleri arasında korelasyon mevcuttu.
SONUÇ: Grupların serum ürik asit düzeyleri arasında anlamlı
bir fark yoktu. Ortak metabolik yolakları kullandığı kanıtlanan
vitamin D ve serum ürik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin doğrulanması için daha yüksek katılımcı sayısına sahip prospektif çalışmaların yapılması faydalı olabilir.
Anahtar kelimeler: D vitamini, ürik asit, risk faktörü

PS-005
Skleroderma İlişkili Sekonder Amiloidoz
Olgu Sunumu
İnci Miray Şahbudak1, Sercan Gücenmez2, Gökhan Kabadayı2, Dilek
Solmaz2, Servet Akar2
1
Katip Çeliebi Üniversitesi,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Ana Bilim
Dalı
2
Katip Çelebi Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Amiloidoz, dokularda anormal amiloid protein birikiminin olduğu bir hastalıktır. Sekonder Amiloidoz(AA), kronik infeksiyonlar ve inflamatuar hastalıklarla ilişkili olarak görülürken
skleroderma seyrinde sekonder amiloidoz görülmesi son derece
nadir bir durumdur.
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Vaka Özeti: 33 yaşında kadın hasta, 18 yaşında iken ellerde
raynaud, sklerodaktili ve artralji nedeni ile tetkik edilen hastanın
kapilleroskopisinde yaygın dev kapiller ve kanama alanları görülerek Skleroderma tanısı ile takibe alınmış. Polikliniğimize digital
ülser ve ekstremite distalinde otoamputasyonlar ile başvuran hastanın almakta olduğu nifedipin, metilprednizolon tedavisine ek
olarak iliomedin infüzyonu başlandı. Hastanın yatışında bakılan
laboratuar tetkiklerinde Anti Nükleer Antikor negatif, Anti-Ro52
(52 kDa) (+++), CRP: 2,5 mg/dL ve Sedimentasyon: 50 mm/sa,
kreatinin 0.8 mg/dl, hb:9.5 mg/dl olarak görülürken spot idrarında protein(+++) saptanması üzerine görülen 24 saatlik idrarda
1630 mg proteinüri saptandı. Toraks BT’sinde interstisyel akciğer
hastalığı ile uyumlu olarak bilateral bazal parankim alanlarında
interstisyel fibrotik değişiklikler izlenirken ekokardiyografisinde
Pulmoner Arter Basıncı normal olarak değerlendirildi. Enfeksiyon
odağı saptanmayan ve diğer sistem sorgularında özellik olmayan
hastanın son 1 yıllık hastane başvurularında akut faz reaktanlarının yüksek seyrettiği dikkati çekti. İzole proteinüri nedeni ile yapılan renal biyopsi patoloji sonucunda orta çaplı damar duvarlarında ve glomerüler kapillerlerde Kongo Red ile pozitif boyanma
izlenen hastanın immunhistokimyasal değerlendirme sonrasında
AA tip amiloidoz olarak değerlendirildi. Skleroderma haricinde
kronik hastalığı olmayan hastada skleroderma ilişkili sekonder
amiloidoz düşünüldü.
TARTIŞMA: Avrupa ülkelerinde romatoid artrit reaktif amiloidozların en sık nedeni olarak bildirilirken ülkemizde romatoid
artritten daha sık olarak “Ailevi Akdeniz Ateşi” sekonder amiloidozun en sık nedeni olarak bildirilmektedir. Sekonder Amiloidoz
nedenleri arasında romatizmal hastalıklar içerisinde skleroderma
ilk sıralarda yer almasa da, kronik inflamatuar bir hastalık olarak
skleroderma hastalarının klinik takibinde sekonder amiloidoz gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: ailesel akdeniz ateşi, amiloidozis, skleroderma

PS-006
Tendon rüptürleri ile seyreden yaygın
idiopatik iskelet hiperosteozis ( DISH) vakası
Yeşim Erez, Tuba Yüce İnel, Semih Gülle, Ali Karakaş, Aydan Köken
Avşar, Sinem Burcu Kocaer, İsmail Sarı
Dokuz Eylül Üniversitesi İç hastalıkları ABD, Romatoloji BD, İzmir

GİRİŞ: Diffüz idiopatik iskelet hiperosteozisi (DISH) entezis noktaların, ligamanların ve eklem kapsülünün ossifikasyonu veya
kalsifikasyonu ile karakterize, genellikle 5. dekattan sonra görülen
etyolojisi kesin bilinmeyen non-inflamatuar bir durumdur (1).
VAKA: Elli üç yaşında erkek hastada yaklaşık bir yıl önce, ilk
olarak sağ sonra sol quadriseps spontan tendon rüptürü gelişmiş.
İzlemde ekstansör pollicis longus tendon rüptürü de olması üzerine hastaya cerrahi işlem planlanmış. Hasta, tendon rüptürü etyolojisine yönelik romatolojik değerlendirme için tarafımıza yönlendirildi. Hastanın yaklaşık 10 yıldır diyabetes mellitus tanısıyla
izlendiği ve bazal- bolus insülin ve asetil salisilik asit tedavilerini
aldığı görüldü. Kinolon başta olmak üzere tendon rüptürüne neden olabilecek ilaç kullanım öyküsü yoktu. Detaylı romatolojik
sorgulaması ve muayenesinde bel ağrısı, ellerde artralji dışında
pozitif bulgu veya semptom saptanmadı. Sorgulamada bel ağrısı
ön planda mekanik karakterdeydi. Hastadan kan tetkikleri, RF,
ANA, tam idrar analizi görüldü (Tablo 1). Spondiloartropati açısından görülen HLA B27 negatif bulundu. Mekanik bel ağrısı ve
artralji nedeniyle pelvis grafisi ve iki yönlü el grafisi istendi. Pelvis
grafisinde sakroileit saptanmazken her iki iliak kanat ve simfizis
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pubiste yeni kemik oluşumu görüldü.Bunun üzerine iki yönlü
vertebra grafileri ve diğer eklem grafileri planlandı. Torakal vertebranın sağındaki ardışık dört vertebradaki köprüleşen osteofitik
oluşumlar DISH lehine yorumlandı. Ayrıca kalkaneus ve olekranon grafisinde de ossifikasyonlar saptandı ( Resim 1). DISH ve
tendon rüptürü açısından diyabet dışında travma, romatolojik
hastalık ve başka risk faktörü olmayan hastaya tendon rüptürü
onarım cerrahisi yapıldı.
TARTIŞMA: Disfaji ve nörolojik semptomlar ile başvuran DISH
vakaları bulunmaktadır (2). Literatürde bizim vakamıza benzer
şekilde tendon rüptürleri ile prezente olan sadece bir DISH vakası
bildirilmiştir (3). Yeterli literatür verisi olmamakla birlikte tendon
rüptürü gelişen hastalarda etyopatogenezde DISH de akla getirilmelidir.

Tablo 1. Laboratuvar
Hb/Htc/MCV

14.3 g/dL /45.8% / 87.5 fL

Plt
WBC/neu/lenf

348 (103/µL)
10.9/7.1 /2.6 (103/µL)

ALT/AST

34 / 25 (U/L)

ALP / GGT

65 / 49 (U/L)

Albumin

4,42 g/dL

Kreatinin

3.14 g/dL

Na/ K

138 / 4.29 ( mmol/L)

Ca / fosfor

10.03 / 3.73 (mg/ dL)

1. Utsinger PD. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Clin Rheum Dis 1985;
11:325.
2. Zhiming Jiao et al. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis with esophageal involvement mimicking esophageal cancer. Rheumatology (Oxford).
2019;11: 5.

ESH

25 mm/h

CRP

4,5 mg/L

Anahtar kelimeler: hiperosteozisi, tendon, rüptürü

ANA

Negatif

RF

14 (0-20)

Kalsifikasyon ve ossifikasyonun gösterildiği direkt grafi görüntüleri

Tam idrar analizi

[Abstract:0015]
Presentation]

Normal, protein neg,eritrosit neg, lökosit neg

PS-007

[Accepted:Poster

Romatizmal Taklitçi Olarak Bruselloz
Mete Pekdiker, Serhat Metin Önder, Emir Resuloğlu, Gürkan
Danışan
Muş Devlet Hastanesi

AMAÇ: Artrit; farklı hastalık gruplarında bazen ilk semptomlardan biri olarak karşımıza çıkabilen non-spesifik fizik bakı bulgusudur. Artritli olgular çoğu zaman ilk olarak romatoloji bölümüne
konsülte edilmekte olup ayırıcı tanı romatologlar tarafından yapılmaktadır. Sunumumuzda fizik bakısında artrit saptanan olgunun
ayırıcı tanısına dikkat çekilmek istenmiştir.
OLGU: Kırsal bölgede yaşayan kırk üç yaşında kadın hasta iki
haftadır devam eden sağ ayak bileğinde ağrı ve şişlik şikayeti ile
başvurduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğinden tarafımıza yönlendirildi. Olgunun özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik
yoktu. Şikayetinin iki hafta içerisinde hızla geliştiğini, geceleri ateş
ve terleme şikayetinin olduğunu ifade etti. Fizik bakıda sağ ayak
bileğinde artrit (imaj-1) saptandı. Vital bulgularında anormallik
yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde eritrosit sedimantasyon hızı: 42
mm/saat ve CRP: 1.9 mg/dl olarak saptanırken hemogram ve biyokimyasal testler normal; romatoid faktör ve viral hepatit testleri
negatif olarak saptandı. Ayak bileği ve PA akciğer grafisi normaldi. Standart tüp aglütinasyon testi negatif olarak saptandı ancak
coombs anti-serumu ile bakılan brusella aglütinasyon testi 1/640
pozitif saptanması üzerine olgu enfeksiyon hastalıklarına konsulte
edildi. Eklem ponksiyonunu kabul etmeyen ve kan kültürü pozitifliği saptanan olgu enfeksiyon hastalıkları bölümü tarafından
bruselloz olarak değerlendirildi; rifampisin, tetrasiklin ve streptomisinden oluşan üçlü antibiyoterapi altı hafta verildi. Olgunun
takiplerinde artriti sekel bulgu bırakmadan tamamen geriledi.
SONUÇ: Monoartrit; brusellozda baskın periferik artrit tutulum
paterni olup genellikle diz veya ayak bileğinde görülmektedir. Reaktif artrit ve eklemde destrüktif seyirli olan septik artrit eklem
tutulumundaki mekanizmalardır. Bu iki paternin laboratuvar ve
fizik bakı bulguları neredeyse aynı olup ayrımı sinoviyal sıvı örneklemesi ile mümkün olabilir. Eklem tutulumunda tedavi altı
hafta önerilmekte olup olup ikili veya üçlü antibiyoterapi gerekmektedir. Ülkemiz gibi endemik bölgelerde monoartritli olgularda
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bruselloz mutlaka akılda bulunması gereken bir enfeksiyöz hastalıktır. Demografik özellikler, dikkatli anamnez ve öykü bu olguların
saptanmasında çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: artrit, ayırıcı tanı, bruselloz

akut fazları yüksek olan hastanın tedavisi Adalimumab’a değiştirildi. Adalimumab uygulaması sonrası ayak tabanlarında lezyonlar gelişti (Resim 2-A). Cilt biyopsisinde palmoplantar psöriazis
saptandı. Hastaya 0, 1, 2, 3 ve 4. haftalarda yükleme ve idamede
ayda bir olacak şekilde Secukinumab 150 mg subkutan başlandı. 9 aylık Secukinumab tedavisi sonrası hastanın BASDAI skoru
7.2’den 1.8’ e geriledi ve cilt lezyonları tama yakın düzeldi (Resim
2-B).
SONUÇ: Ankilozan spondilitli hastalarda TNF-alfa inhibitörlerinin neden olduğu paradoksik psoriasisin tedavisi bilinmemektedir. Secukinumabın iki vakamızda olduğu gibi Ankilozan spondilit
ve TNF-alfa inhibitörlerinin indüklediği pöriazis tedavisinde kullanılabileceğine inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: Ankilozan
spondilit,Psöriazis,Secukinumab,TNF-alfa

Şekil 1. Olgunun ayak bileği

PS-008
Secukinumab, Ankilozan Spondilitli
hastalarda Anti-TNF alfa tedavisi ile
indüklenen Psöriazisi ve hastalığı tedavi
edebilir: Olgu sunumları
Hakan Apaydin, Şükran Erten

Resim 1-2

PS-009

Ankara Şehir Hastanesi,Romatoloji Kliniği,Ankara

Sklerodermalı hastada digital amputasyon
olgu sunumu

AMAÇ: Ankilozan spondilit, aksiyal iskelette inflamasyon ve yeni
kemik oluşumu ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Bu iki olguda, TNF-alfa inhibitörleri sonrası gelişen paradoksik psöriazis ve
hastalık aktivitesinin secukinumab ile tedavi edilebileceğini paylaşmak istiyoruz.

Merve Nalbant, Nurdan Oruçoğlu, Melda Ulaş Güncan, Fırat Omar,
Abdullah Canataroğlu

YÖNTEM:Olgu 1: 60 yaşında kadın hasta 2 yıldır Ankilozan
Spondilit ile takip ediliyordu. Sülfasalazin 2x2 tablet (500 mg) ve
İbuprofen (800mg) tablet 1x2 kullanmasına rağmen hastalık aktivitesi kontrol altına alınamadığından dolayı hastaya golimumab
50 mg/ayda 1 subkutan başlandı. Golimumab sonrası hastanın
dizinde, dirsek ekstansörlerinde, avuç içi ve tabanlarında eritemli
skuamöz döküntüler görüldü (Resim 1-A).
Hastanın cilt biyopsisi Psöriazis ile uyumluydu. Hastaya 0, 1, 2,
3 ve 4. haftalarda yükleme ve idamede ayda bir olacak şekilde
Secukinumab 150 mg subkutan başlandı. Hastanın 6 aylık Secukinumab tedavisi sonrası BASDAI skoru 6.2’ den 2.1’ e geriledi ve
cilt lezyonları tama yakın düzeldi (Resim 1-B).
Olgu 2: 50 yaşında bayan hasta 10 yıldır Ankilozan Spondilit
ile takip edilmekteydi. Etanercept 25 mg/haftada bir subkutan ve
Asemetazin 90 mg tablet 1x1 kullanıyordu. Hastalık aktivitesi ve
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Mersin Üniversitesi Romatoloji bilim dalı

Sistemik skleroz etyolojisi bilinmeyen, immun sistem aktivasyonu,
doku fibrozisi ve vaskülopati ile karakterize bir hastalıktır. Periferal
vasküler tutulum bulgusu raynaud fenomeni genelikle bütün hastaları etkilemektedir. Progresif digital iskemi epizodları ülsere neden
olabilmekte ve kalıcı digital perfüzyonda azalma doku canlılığında
azalmaya yol açarak kritik iskemiye ve bazı vakalarda ampütasyona ihtiyaç duyulan gangrene neden olabilmektedir.
39 yaşında 10 yıldır 1 paket/gün sigara kullanan kadın hasta 3
yıl önce raynaud fenomeni, sklerodaktili ve telenjektazileri olması, yapılan tetkiklerinde ANA ve anti-sentromer antikor pozitifliği
bulunması nedeniyle limitli skleroderma tanısı konuldu. Hastaya
hidroksiklorokin 2*200 mg/gün, nifedipin 30 mg/gün, pentoksifilin
600 mg/gün asetilsalisilik asit 100mg/gün olacak şekilde tedaviye
başlandı. Bir yıl önce hastanın intertisyel akciğer tutulumu nedeniyle azatioprin 2*50 mg/gün tedaviye eklendi. Hastanın bir ay
önce sağ el 3. parmağına gül dikeni batması sonrasında nekroz
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gelişmiş. Hasta 15 gün herhangi bir sağlık kuruluğuna başvurmamış. Hastanın elindeki nekroze alanında derinleşme olması üzerine
polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde sağ el 3. parmakta
morumsu siyah renk değişikliği ve iskemik gangreni gösteren demarkasyon hattı mevcuttu. Her iki radiyal nabız alınıyordu. Yapılan
sağ üst ekstremite arteriyal dopplerde; sağ kol radyal arter distal
kesiminde monofazik akım izlenmiş, sağ kolda ulnar arter görüntülenememiştir. Sağ el MRG’da sağ el 3. Parmak distal falanks anterosüperior kesiminde yumuşak dokuda defekstif görünüm izlenmiş,
ostemiyelit saptanmamıştır. Hastaya 10 gün ilioprost 20mcg/gün
olacak şekilde tedavi verildi. Demarkasyon hattı oluştuktan sonra
ortopedinin önerisiyle sağ el 3. parmak ampütasyonu yapıldı.
Son çalışmalarda sklerodermada iskemik demarkasyon ve parmak
kaybı ile giden makrovasküler hastalığın digital arterlerden daha
büyük arterlerin (palmar ark aterleri, ulnar arter, radyal arter) oklüzyonuna sekonder olduğu bildirilmiştir. Sigaranın bağımsız olarak
digital gangrenle ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Parmak kaybına
yol açabilen kritik iskemi acil medikal tedavi nedenidir. Hastamızın hikayesinde sigara kullanımının olması ve ulnar arterde akım
görülmemesi gibi hazırlayıcı faktörlerin etkisiyle diken batması gibi
minör bir travmayla parmak kaybına neden olan iskemiye neden
olmuştur.
Anahtar kelimeler: digital amputasyon, digital nekroz, skleroderma

ğı, son 1 haftadır inspiryumla şiddetlenen sol plöretik ağrı ve 3
gündür simetrik el PIF ve MKF eklemlerinde ağrı, şişlik şikayeti
vardı. 6 ayda 15 kg kaybı var ve aralıklı tüm vücüdunda kaşıntı
tariflemektedir. Ateş yüksekliği ve ağrılı boyun şişlikleri ile 6 ay
önce boyun ultrasonda lenfadenopatiler (LAP), BT’de periportal,
mediastinel, aksiller LAP mevcut ve PET-CT’de 18-FDG düşük
aviditeli tutulum var (Suv-max 2,1-3,3). Servikal LAP biyopsi
reaktif değişiklikle uyumludur. Kemik iliği biyopsisi normosellülerdir. Mikobakteri ve brucella tetkikleri negatiftir. Özgeçmişinde
ve soygeçmişinde bir özellik yok. Romatolojik sorgulamasında;
atralji, miyalji, el eklemlerinde artrit ve eşlik eden 1 saat süren
sabah tutukluluğu, 3 yıldır olan ağız ve göz kuruluğu, disparoni,
vulvovajinal kuruluk, reynaud fenomeni, ekstremitede hipoestezi
ve trigeminal nevralji öyküsü tariflemektedir. Fizik muayenesinde; vücüdunda kaşıntıya bağlı hiperpigmentasyon, sol akciğerde
solunum sesleri azalmış, hepatosplenomegali, simetrik poliartrit
ve hareket kısıtlılığı bulguları vardı. Labaratuvar sonuçları tablo
1’dedir. PAAC’de sol hemidiyafram elevedir (Figür 1a). HRCT’de
diyafram kruslarında önceki görüntülemeye göre incelme vardı
(Figür 1c-d). Floroskopide sol diyafram hareketsizdir. Schirmer
I testi bilateral <5mm/5dk, dudak biyopsi fokus skoru>1’dir.
Kapilloroskopide genişlemiş kapiller mevcuttu. Hastaya kortikosteroid (0.2-0.5 mg/kg/gün), hidroksklorokin 400mg/gün ve
azatioprin 100mg/gün başladık. Tedavinin 72 saati içinde artrit
ve dispnesi geriledi, 2. haftasında çekilen PAAC’de düzelme izlenmiştir (Figür 1b).
TARTIŞMA: SLS, SjG sendromunun nadir bir komplikasyonudur. Ekstraglandüler bulgular, pSS’li hastaların %50’sinde ortaya
çıkabilir ve sadece %11’inde akciğer tutulumu olup;NSİP, UİP, LİP
sık görülen radyolojik bulgulardır. Olgumuz, pSjG ilişkili PBC ile
beraber görülen nadir bir SLS vakasıdır.
Anahtar kelimeler: Shirinking Lung Sendrom, Primer Biliyer Kolanjit,
Sjögren sendromu

Şekil 1. Digital nekroz

PS-010
Primer Sjögren Sendromu ile ilişkili
Shrinking Lung Sendromu
Sadettin Uslu, Aydan Köken Avşar, Yeşim Erez, Gerçek Can, İsmail
Sarı, Fatoş Önen
Dokuz Eylül Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

Şekil 1. PAAC sol diyafram elevasyon (a), tedavi sonrası kontrol (b), BT’de
normal görünüm (c), kırmızı okla işaretli sol diyafram krusundaki incelme
(d).

GİRİŞ: Shrinking Lung sendromu (SLS), sistemik otoimmun
hastalıkların nadir bir komplikasyonudur ve prevelansı %0.51.1’dir. Biz de primer sjögren sendromu (pSjG) ve primer bilier
kolanjit (PBC) birlikteliğinde gelişen SLS’lu bir kadın hastayı sunuyoruz.
OLGU: 48 yaşında kadın hasta ateş, kronik yorgunluk, dispne
ve eklem ağrısı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 6 aydır aralıklı
düşük dereceli ateş yüksekliği, son 3 aydır progresif nefes darlı-
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PS-011
Igg4 ilişkili hastalık ve eşlik eden akciğer
kanseri
Ahmet Karataş, Burak Öz, Zeynel Abidin Akar, Rabia Pişkin Sağır,
Mustafa Gür, Süleyman Serdar Koca
Fırat Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ: İmmünoglobulin G4 ile ilişkili hastalık (IgG4-RD), [1],
IgG4-pozitif plazma hücrelerinin tutulan organlarda infiltrasyonu
sonucu tümör benzeri lezyonlarla karakterize sistemik, fibroinflamatuar bir hastalık spektrumudur. IgG4-RD hastalarında malignite öyküsü genel popülasyona göre 2.5 kat daha fazladır. Olgu
sunumumuzla nadir görülen bir hastalık olan IgG4-RD’de gelişebilen malign durumlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamayı amaçladık.
OLGU: 43 yaşında erkek hasta 1 yıl önce yan ağrısı nedeniyle
yapılan tetkiklerinde bilateral grade 3 hidronefroz tespit edilmiş ve
buna yönelik double-J katateri takılmış. Hastanın çekilen batın tomografisinde paraaortik alanda, en geniş yerinde 6x3 cm boyuta
ulaşan, yumuşak doku dansitesinde görünüm saptandı. Hastaya
biyopsi yapıldı ve patoloji sonucu IgG4-RD ile uyumlu olarak geldi.
Serum IgG4 düzeyi 155 mg/dl olarak gelen hastada IgG4-RD tanısı
düşünülerek steroid ve metotreksat tedavisi başlandı. 3. ay değerlendirilmesinde hastada yetersiz tedavi yanıtı olması üzerine rituksimab tedavisi başlandı. 6 ay sonra çekilen batın tomografisinde
lezyon boyutunda belirgin regresyon saptandı. Düşük doz steroid
tedavisi ile tedaviye devam eden hastada 1.5 aydır olan öksürük
yakınması nedeniyle çekilen toraks tomografisinde sol akciğer alt
lob süperior bronş segmenti boyunca uzanım gösteren tübüler dansitede görünümler izlendi. Antibiyoterapi sonrası değerlendirilmesinde öksürük yakınması devam eden hastada kontrol tomografide
gerileme olmaması nedeniyle PET-CT çekildi. Lezyonda malignite
düşündüren bulgular nedeni ile hastaya bronkoskopi yapıldı ve
patoloji sonucu küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olarak geldi.
TARTIŞMA: Son yıllarda IgG4-RD hastalarında lenfoma, mide,
kolon, prostat ve akciğer kanseri gibi malign hastalıkların tespit
edildiğini gösteren vaka bildirimleri mevcuttur. Kanserin IgG4-RD
gelişimini tetiklediği ya da tam tersi IgG4-RD’nin kanseri tetikleyebileceği ileri sürülmektedir. Bu ilişki henüz tam olarak bilinmemektedir. Sonuçta bu hastalığın seyrinde özellikle 60 yaş üstü
IgG4-RD tanısı alan hastalarda malignite ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: IgG4 ilişkili hastalık, küçük hücreli dışı akciğer
kanseri, malignite

SONUÇ: Moksifloksasinin her ne kadar SIADH (Uygunsuz ADH
Salınımı Sendromu) ve hiponatremi yan etkisiyle ilgili bildirilmiş
vakalar olsa da hiperkalemi yan etkisiyle ilgili literatürde bildirilmiş vaka bulunmamaktadır. Hastamızın sürekli kullandığı ACEI
ve tiyazid grubu antihipertansiflerin bu duruma sebep olabileceği
düşünülse de, hasta bu ilaçları klinik tablodan 10 gün önce bırakmıştır. Bu nedenle meydana gelen hiperkalemiyi bu ilaçlara bağlamak mümkün değildir. Sonuç olarak; moksifloksasin kullanımına bağlı olarak gelişebilecek hiperkalemi ve hiponatremi durumu
akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Moksifloksasin, Erişkin Still Hastalığı, Hiponatremi,
Hiperkalemi

Tablo 1. Moksifloksasin kullanımı ve kesilmesi sonrası günlük elektrolit değerleri değişimi
Mox 2.gün

Mox 5.gün

Mox Stop 1.gün

Mox Stop 3.gün

Na (mEq/L)

129

130

134

135

K (mmol/L)

5

5,8

4,4

4,6

PS-013
İnflamatuar Artrit İle Prezante olan
Dermatomiyozit Olgu Sunumu

PS-012
Erişkin Still Hastalığı Öntanısı İle Takip
Edilen Hastada Moksifloksasin Kullanımı
Sonrası Gelişen Hiponatremi ve Hiperkalemi:
Vaka Sunumu
Kubilay İşsever1, Erkut Etçioğlu2, Zeynep Öztürk3, Emel Gönüllü3
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sakarya
3
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Romatoloji Bilimdalı,
Sakarya
1
2

AMAÇ: Moksifloksasine bağlı birçok yan etki bildirilmiş ancak
elektrolit bozuklukları nadir bildirilmiştir. Biz de moksifloksasin
kullanımı sonrasında hiponatremi ve hiperkalemi gelişen hastayı
sunduk.
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VAKA: Kırkaltı yaşında erkek hasta; 2 hafta önce ateş, halsizlik, tansiyon yüksekliği şikayetleriyle başvurduğu merkezde verilen antihipertansif (ismi bilinmiyor) sonrasında vücudunda
yaygın eritemli makül ve papüller gelişmiş. İlaç alerjisi tanısı ile
yatırılarak 3 gün iv 40 mg/gün metilprednizolon ve antihistaminik tedavi verilmiş. Ateşi ve akciğer grafisinde sağ bazal bölgede
şüpheli infiltrasyonu olan hastaya pnömoni öntanısıyla Göğüs
Hastalıkları tarafından profilaktik moksifloksasin başlanmış. Hasta hipertansiyon tanısı ile kandesartan sileksetil/hidroklorotiyazid
16mg/12,5mg tedavisi alıyorken, son 10 gündür kullanmıyormuş.
Yapılan tetkiklerinde ALT:73 IU/ml, WBC:10.100/mm3, CRP:129
mg/L, RF:Negatif, ESH:37mm/h, Ferritin:1102ng/L olarak sonuçlanmış. Kültürlerinde üreme olmayan, enfeksiyon nedenleri
dışlanan, takiplerinde ateşle birlikte makulopapüler tarzda kaşıntısız, somon-pembe renkli cilt döküntüsü gelişen hasta tarafımıza
konsulte edildi. Yamaguchi majör kriterlerinden 1 haftadan uzun
süren yüksek ateş(≥ 39 C°), ateşle birlikte tipik cilt döküntüsü,
WBC yüksekliği; minör kriterlerden KCFT yüksekliği ve RF-ANA
negatifliği olması üzerine hastaya Erişkin Still hastalığı tanısı konularak yatışının 3.gününde 1mg/kg metilprednizolon IV başlandı. Takiplerinde gelişen elektrolit bozukluğunun moksifloksasine
bağlı olabileceği düşünülerek kesildi. Sonrasında elektrolitleri normal seviyelere geldi. Hastanın sodyum ve potasyum değişimleri
tablo 1 de sunuldu.

Ezgi Tükel Aytaç1, Nesrin Şen2, Mehmet Engin Tezcan2
Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul

1
2

GİRİŞ: Dermatomiyozit(DM), kas inflamasyonu ve proksimal
iskelet kaslarında güçsüzlük ile karakterize idiyopatik inflamatuar
kas hastalığıdır. Kas tutulumuna ek olarak patognomonik cilt lezyonları ile birliktelik göstermektedir. Pulmoner, gastrointestinal ve
kas-iskelet sistemi tutulumları hastalık seyrinde gözlenebilmektedir. Burada, ilk bulgusunun, kas-iskelete sistemi tutulumu olduğu
düşünülen ve inflamatuar artrite yönelik başlanan immun baskılayıcı tedavinin doz azaltımı ile kas güçsüzlüğünün ön plana çıktığı
dermatomiyozit hastası sunulmuştur.
OLGU: 27 yaşında kadın hasta, iki ay önce başlayan, her iki
el ve ayak bilekleri, dirsekler ve sol dizde gelişen, ağrı şişlik şi-
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kayetiyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde poliartrit
tespit edildi. Sistemik muayenesinde patolojik bulgu gözlenmedi. Yapılan laboratuar tetkiklerinde CRP:5mg/L, Sedimantasyon:
52mm, romatoid faktör(RF):negatif, anti CCP: negatif, ANA: zayıf
pozitif, ENA paneli negatif olarak saptandı. Hastaya seronegatif
romatoid artrit tanısı ile metoreksat 15mg/hafta, prednol 16mg/
gün, hidroksiklorokin 400 mg/gün tedavisi başlandı. İzlemde,
belirtileri düzelen ve akut fazları normal düzeye inen hastanın,
tedavinin altıncı ayında steroid tedavisi kesildi. Takiben hastanın
kliniği takip edilerek, tanısının birinci yılında metotreksat tedavisi doz azaltılarak kesildi. Sadece hidroksiklorokin 200 mg/gün ile
takip edilmekte olan hastanın, altı ay sonraki kontrolünde, omuz
ve kalçada güçsüzlük, desteksiz kalkamama şikâyetleri odluğu
gözlendi. Fizik muayenede de proksimal kas güçsüzlüğü saptandı.
Hastanın EMG tetkiki miyopati ile uyumlu olarak raporlandı. Olası muskuler distrofiler için kas biyopsisine yönlendirilen hastanın
patolojisi dermatomiyozit olarak raporlandı.
TARTIŞMA: Olgumuzda olduğu gibi seronegatif romatoid artrit,
neoplastik, oto-immün veya infeksiyon gibi sekonder nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir. Hastamızda, semptomların ve
hastalık şiddetinin azalması üzerine, kontrollü şekilde tedavinin
azaltılmasını takiben, inflamatuar artritin muhtemel birinci nedeni olan DM bulguları görülmeye başlandığı düşünülmüştür. Bu
nedenle seronegatif romatoid artrit ile takip edilen hastalarda,
altta yatabilecek ek hastalıklar açısından dikkat edilmesi uygun
olacaktır.

nesinde sol gözde propitozis, pitozis, her yöne hareket kısıtlılığı,
sol anizokori, aynı gün içinde tama yakın görme kaybı saptandı.
Kranıal MR-anjıo ile retinal ven trombozu dışlandı. GPA aktivasyonu kabul edilerek Rituksimab(RTX) 1000MG/iki hafta-2Doz
ve 1mg/kg/iv metilprednizolonla remisyon indüksiyon tedavisi ve
devamında RTX ile idame tedavisi planlandı. İkinci doz RTX sonrası görme hareketleri doğaldı, başağrısı tamamen geçti, pitozisi
geriledi ve sol göz görme keskinliği %30 geri geldi. Hastanın glukokortikoid tedavisi aşamalı azaltılmakta ve poliklinik takibimize
devam etmektedir.
Sonuç olarak; GPA’lı hastaların biyopsileri; zor, riskli lokalizasyonlu
yerleşim nedeniyle herzaman yeterli olmayabilir. Tanı için anlamlı
olan granülomatöz inflamasyon, doku nekrozu, vaskülit histopatolojik triadı orbital biyopsilerin %50’sinden fazlasında görülmez,
yokluğu tanıyı dışlamaz. Patolojik olarak gösteremediğimiz bu olgu
sunumundaki amacımız, orbital kitle nedenli semptomları olan hastalarda GPA ayırıcı tanıda bulunmalı, tanıyı destekleyen klinik ve
serolojik bulgular dikkatle gözden geçirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Granülomatöz Polianjitis, Orbita, Rituksimab
Orbital GPA

Anahtar kelimeler: dermatomiyozit, inflamatuar artrit, metotreksat

PS-014
Orbital Tutulumla Seyreden Lokalize
Granulomatöz Polianjitis Olgusu
Zeynep Öztürk1, Deniz Çekiç2, Nilgün Özkan Aksoy3, Yasemin
Gündüz4, Emel Gönüllü1
1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
3
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
4
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: GranulomatözPolianjitis (GPA); sıklıkla solunum yolları
ve böbrekleri tutan multisistemik, granülomatöz, nekrotizan bir
vaskülittir. Orbital GPA önemli morbiditeye, görme kaybına, kalıcı yüz deformitesine neden olabilir. Görme kaybı; komşu dokulardaki inflamasyon nedeniyle kompresif optik nöropatiden veya
optik sinirin vaskülitik tutulumundan kaynaklanabilir. Orbital tutulumla gelen ‘’Lokalize GPA’’lı hastanın olgusu sunulacaktır.
OLGU: Ellibeş yaşında kadın hasta, 5 aydır başağrısı, tekrarlayan
konjuktival ve postnazal akıntı şikayetleriyle başvurduğu göz polikliniğinde episklerit, kronik dakriosistit saptanmış. Çekilen orbita-MR’ında, sol lakrimal gland düzeyinde 25x12mm’lik heterojen
kitle gözlenmiş. Tarafımıza konsülte edilen hastanın biyokimyasal
testleri, TFT, TİT, CBC, abdomen ultrasonu normal, Akciğer grafisinde bilateral akciğer alanları açık, hiler lenfadenopati yoktu.
CRP:97mg/dl, ESR:87mg/h, ANA:1/100+, ENAprofili-, antidsDNA-, c3-c4 değerleri normaldi. Sol gözdeki kitleden alınan biyopsiyle malignite ve infiltratif enfeksiyonlar dışlandı ancak GPA için
anlamlı ve yeterli değildi. Pr3ANCA+++ gelmesi üzerine, klinikle uyumlu olarak GPA kabul edildi. 1mg/kg oral metilprednısolon+Metotreksat(MTX) 15mg/hafta sc başlandı. Takiplerde KCFT
yükseldi. MTX kesilerek Azotiyopürin(AZT) başlandı ancak KCFT
gerilemeyince AZT kesildi. Steroid tedavisi altındayken sol gözde
ağrı, görmede azalma, dirençli başağrısı gelişen hastanın muaye-
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Üst resimler hastanın başvuru anındaki bulguları Alt resimler tedavi
öncesi ve sonrası göz hareket kısıtlılığı kıyaslaması

PS-015
Primer sjögren sendromunda tedaviye
dirençli nörolojik tutulumda rituksimab
tedavisinin etkinliği
Sercan Gücenmez, Gökhan Kabadayı, Dilek Solmaz, Servet Akar
Katip Çelebi Üniversitesi,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji
Kliniği,İzmir

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: 42 yaşında kadın hasta, sağ el parmaklarından başlayarak progresif olarak üst ekstremite ve ardından alt ekstremitede
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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.

saptandı. Hastaya nonsteroidal ant-inflamatuar ilaç, egzersiz ve
elektroterapiden oluşan tedavi programı uygulandı. Hastanın şikayetleri belirgin geriledi.
Osteitis Kondensans İlii %0,9-2,5 oranında görülen bir durumdur
ve aslında radyolojik bir tanıdır. Direkt grafilerde SİE komşu iliak
kemikte üçgen şeklinde skleroz olarak kendini gösterir. Kadınlarda
simetrik ve bilateral olarak daha sık görülür. Erkeklerde nadirdir.
Burada erkek bir olguda bilateral OKI saptanmıştır. Asemptomatik
seyredebilir ancak aksiyel spondiloartrit kliniğine benzer klinik ile
de prezente olabilir. Bu klinik ve radyolojik özellikler, özellikle erkek
hastalarda bel ağrısı ayırıcı tanısında karışıklık yaratabilir. Bu nedenle klinisyenler OKİ hakkında dikkatli olmalı ve bel ağrısı ayırıcı
tanısında göz önünde bulundurmalıdır.

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.

1

Anahtar kelimeler: Nörolojik tutulum, Rituksimab, Sjögren sendromu

PS-016
Bir Erkek Hastada Bilateral Osteitis
Kondensans İlii’ye Bağlı Bel Ağrısı
Korhan Barış Bayram, Ümit Seçil Babaoğlu Demirdal, Ayhan Aşkın
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği-İzmir

Osteitis Kondensans İlii (OKİ), kronik bel ağrısının benign nedenlerinden biridir. Nadir görülen bu durum sıklıkla direkt grafilerde
tesadüfen saptanır. Daha çok doğurganlık çağındaki kadınlarda
prepartum ya da postpartum dönemde görülmekle beraber nullipar kadınlarda da görülebilir. Erkeklerde ise daha nadirdir. OKI’nin
önemi aksiyel spondiloartrit kliniğini taklit edebilmesidir. Bu nedenle bel ağrısı ayırıcı tanısında bu nadir durum göz önünde bulundurulmalıdır. Burada bel ağrısı ile başvuran ve OKİ saptanan
bir erkek hasta sunulmuş ve OKİ hakkında farkındalığın artması
amaçlanmıştır.
Otuzsekiz yaşındaki erkek hasta polikliniğimize son 6 aydır olan
bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Bel ağrısı mekanik karakterde idi.
Bacaklara yayılmıyordu. Parestezik şikayetleri yoktu. Çeşitli ağrı
kesiciler ile kısmen ağrıda azalma sağlanıyordu. Hastanın özgeçmişinde sigara içme öyküsü dışında ve soygeçmişinde özellik yoktu.
Fizik muayenede bel hareketleri her yöne açık, hareket sonu ağrılı
idi. Sinir germe testleri, FABER, FADİR, Mennel ve Ganslen testleri negatif idi. Modifiye Schober testi 5 cm idi. Nörolojik muayene
olağan idi. Laboratuar test sonuçları normal sınırlardaydı. Çekilen
lumbosakral anteroposterior direkt grafide bilateral sakroiliak eklem (SİE) inferiorunda üçgen şeklinde skleroz artışı saptandı. Bilateral SİE aralığı normal olarak değerlendirildi. İleri görüntüleme
olarak lomber vertebra ve SİE manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) yapıldı. Lomber MRG normaldi. SİE MRG’de bilateral OKİ
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Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, Erkek Hasta, Osteitis Kondensans İlii

PS-017
Her İki Omuz ve Kalçada Ağrı ile Başvuran
Bruselloz Olgusu
Harun Aydemir1, Adem Küçük1, Ülkü Hüma Akbulut2
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bölümü, Konya
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Konya

2

GİRİŞ: Polimiyaljia romatika(PMR) başlıca omuz ve kalça kuşağını tutan, ağrı ve sabah tutukluğuna yol açan inflamatuar
durumdur. PMR klinik olarak birçok hastalığı taklit edebilir ve
ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır. Bruselloz; brusella bakterisinin
hayvanlardan insanlara bulaşarak akut başlangıçlı yüksek ateş,
splenomegali, gece terlemesi, eklem ağrısı gibi belirti ve bulgularla seyredebileceği gibi; sinsi başlangıçlı, romatizmal ve psikiyatrik
hastalıkları taklit eden atipik seyirli kronik belirtilere neden olabilmektedir. 1 aydır her iki omuzda, kalçada ve kollarda ağrısı olan
PMR düşünülerek kliniğe yatırıldıktan sonra bruselloz tespit edilen
hastanın olgusu sunulacaktır.
OLGU: 57 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 aydır olan omuzlarda,
kollarda, kalçalarda ağrı ve tutukluk şikayeti ile tarafımıza başvurmuş. Beraberinde ateşi oluyormuş. Hastanın poliklinik şartlarında
bakılan tetkiklerinde CRP: 38 mg/dl ESH: 55 mm/sa tespit edilmiş. Hasta PMR ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi için servise yatırılmış. Fizik muayenesinde ateş:37 °C tespit edildi. Servikal, aksiller, inguinalde milimetrik lenf nodları mevcuttu. USG’ de bu lenf
nodlarının reaktif olduğu belirtildi. Fizik muayenede ek patoloji
saptanmadı. Tetkiklerinde ANA: - RF: - anti-CCP:- ANCA: - tespit
edildi. Diğer tetkikler Tablo 1. de verilmiştir. Yaşına yönelik malignite taraması yapıldı. Patoloji saptanmadı. Hasta sorgulamasında
hayvancılıkla uğraştığını belirtti. Bakılan brusella agglütinasyon
testi 2 kez 1/5120 pozitif tespit edildi. İntaniye brusella kabul ederek doksisiklin ve streptomisin tedavisi başladı. Mevcut tedaviyle
hastanın şikayetleri belirgin geriledi. Kontrol tetkikleri Tablo 1. de
verilmiştir. Hastanın tedaviyle kliniğinin ve laboratuvar değerlerinin düzelmesi üzerine PMR tanısından uzaklaşıldı. Bruselloz tedavisinin 45 güne tamamlanması kararıyla hasta taburcu edildi.
SONUÇ: PMR, tipik olarak en az 1 aydır olan boyun, omuz ve
pelvis kuşağı proksimal kaslarının etkilendiği ağrı ve katılık ile
karakterli, yüksek ESH ile seyreden bir sendromdur. Fakat PMR
tanısı koymadan önce mutlaka diğer hastalıkların dışlanması gerekir. Bizim olgumuzda PMR ön planda düşünüldü. Fakat hasta
detaylı araştırılırken bruselloz tespit edildi. Bu yüzden, bruselloz
PMR ve birçok hastalığın ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Polimyaljia Romatika, Bruselloz, Omuz-Kalça
Ağrısı
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Tablo 1.

nedeni ile bakılan MVK: c.1129 G>A (p.V377I) Homozigot. Kanakinumab başlandı, kolişisin devam edildi.

Yatış

Tedavi Sırasında

Hemoglobin(g/dl)

11.4

12

Lökosit(/mm3)

8500

7700

287.000

250.000

ESR(mm/sa)

55

24

CRP(mg/dl)

38

6

döküntü ile prezente lupus hastası

ALT(U/I)

55

25

Bengisu Aslan

Monosit

%15

%6

Trombosit(/mm3)

ANA

negatif

RF (IU/ml)

10.8

PS-018
Hiperimmünglobulin D sendromu
olgularımız
Sibel Balcı1, Rabia Miray Kışla Ekinci1, Mustafa Yılmaz1, Derya Ufuk
Altıntaş2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim
Dalı
1
2

GİRİŞ: Hiperimmunglobulin D sendromu (HIDS) 12. kromo-

zomda bulunan MVK (Mevalonat Kinaz) geninde otomozal resesif
geçişli mutasyonla karakterize kronik otoinflamatuar bir hastalıktır. Sıklıkla erken çocukluk döneminden itibaren ve özellikle bir yaş
öncesinde bulgu vermeye başlar. Ataklar 4-6 haftada bir görülür,
3-7 gün sürer ve ataklar arası dönemlerde hasta asemptomatiktir.
Ataklar ateş, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, artrit, servikalde gözlenen ağrılı lenfadenopati, makülopapüler eritematöz
döküntü ile karakterizedir. Ataklar spontan olarak gözlenebileceği
gibi aşılama,stres veya hafif infeksiyonlar ile de tetiklenebilir. Bu
yazıda HIDS tanılı üç olgu sunulmuştur.
OLGU 1: İlk olarak 6 aylık iken ateşlenen erkek hasta; 3-4 haftada bir, en az 3 gün süren ateş, huzursuzluk, boyunda beze, ishal
yakınmaları varmış. Aşılama sonralarında da ateşi oluyormuş. Dış
merkezde bakılan FMF gen analizinde E148Q heterozigot mutasyon saptanıp kolşisin başlanmış. Ataklarda azalma gözlenmemiş.
İki yaşında atak döneminde anemi, hepatosplenomegali, batında asit, akut faz reaktanlarında yükseklik saptandığı için hastanemize yönlendirilmiş. IgA: 155 mg/dl (11,5-94,3), IgD: 228 IU/
ml (<100). MVK: p.A148T (c.442G>A)/p.G373D (c.1118G>A)
(Birleşik Heterozigot). Anti-interlökin (IL) 1β (Kanakinumab 2
mg/kg/doz 2 ayda bir) başlandı.
OLGU 2: İlk olarak 5 aylık iken ateşlenen kız hasta; 3-4 haftada
bir tekrarlayan, 2-3 gün süren ateş, karın ağrısı ve ishal, ara ara
ateşli dönemlere eşlik eden vücudunda kızarık döküntüler ve boyunda ağrılı beze yakınmaları ve aşılanmalar sonrası ateşlenme
öyküsü var. Tarafımıza 8 yaşında başvurdu. MVK: p.A10Vfs*71
(c.22_23InsTGTC) / p.C363S (c.1087T>A) (Birleşik Heterozigot). Kanakinumab başlandı, ilk iki dozunu alan hastada yeni
atak yok.

Anahtar kelimeler: Hiperimmünglobulin D sendromu, periyodik ateş,
kanakinumab

PS-020

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Antalya

Sistemik lupus eritematozis (SLE) kronik inflamatuar bir hastalık olup bir çok organı etkileyebilmektedir. Böbrek tutulumunun
tedavisi de hastanın klinik durumuna göre değişmekte olup immun-supresif tedaviler, renal replasman tedavileri, plazmaferez,
ıntravenöz ımmunglobulin verilmesi tedavi seçenekleri arasındadır.
47 yaşında erkek hasta ekim 2017 ayında polikliniğimize yaklaşık
3 aydır olan her iki elbileklerinde ağrı, sabah tutukluluğu ve ağız
kuruluğu olması nedeni ile başvurdu. Hastanın sistem sorgusunda göze kum batma hissi olduğu, 2 kilo kaybı olduğu öğrenildi.
Muayenesinde; her iki elbileğinde hassasiyet ve ödem tespit edildi.
Tetkiklerinde; hemoglobin 12g/dl, lökosit, 9750bin/mm3, nötrofil
8030bin/mm3, trombosit 287bin, ALT 36mg/dl, kreatin 0,84mg/
dl, CRP 1,7 mg/dl, sedimentasyon 39mm/h, ANA dilusyon1/1000
pozitif, ANA tarama tanımlamasında Ro 52 pozitif saptandı. Yapılan tükrük bezi biyopsi sonucu Chisholm’e göre grade 4 olarak
saptandı, sjögren sendromu ile takibe alındı.takipsiz kalan hasta deride yaygın eritemli nodüler plakların olması, tam idrar tetkikinde
proteinürinin saptanması ve hipokomplementeminin olması nedeni ile ileri tetkik amaçlı romatoloji kliniğine yatırıldı. Klinik takipleri
sırasında nefrotik düzeyde proteinürisinin olması nedeni ile hastaya
renal biyopsi yapıldı. Aynı zamanda yaygın deri lezyonlarının da
olması nedeni ile
cilt biyopsisi yapıldı. Her iki biyopsi sonucu da SLE ile uyumlu
olarak geldi.Renal tutulumu nedeniyle hastaya siklofosfamid intravenöz
indüksiyon tedavisi verildi. Takibi sırasında hipervolemi bulgularının devam etmesi sebebiyle beş gün hastaya ultrafiltrasyon ve plazmadeğişimi uygulandı. Plazmaferez ve ultrafiltrasyon işlemlerinden
sonra hastanın yaygın ödemleri geriledi, kilo artışı durdu. Hasta
renal tutulum nedeniyle siklofosfamid tedavisi devam etmektedir.
Renal tutulumu olan class-3, class 4 nefriti olan hastalarda immun-supresif tedavi verilmesi gerekmektedir(2). Bizim bu olguyu
sunmamızda temel olarak iki amacımız vardır. Birincisi otoimmun
hastalıklar klinik ortaya çıkmadan otoantikor pozitifliğiile karşımıza
çıkabilir o yüzden bu hastaları yakın takip etmemiz gerekmektedir.
(3) İkinci olarak SLE nefriti ciddi bir organ tutulumu tedavisi hastanın kliniğine göre bireyselleştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: lupus nefrit, hipoalbüminemi, ödem

OLGU 3: İlk olarak bir yaşında ateşlenen kız hasta; ayda bir olan,
3 gün süren ateş, karın ağrısı, bulantı, kusmaları ve döküntü öyküsü varmış. Aşılar sonrasında ateşlenme öyküsü yok. 8 yaşında
iken bakılan FMF gen analizinde M680I heterozigot mutasyonu
saptanmış, kolşisin başlanmış.Kolşisin tedavisi ile şikayetlerinde
hafifleme olmuş. 12 yaşında tarafımıza başvurmuş. Tipik öykü
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PS-021

PS-022

FMF Tanısı ile İzlenen Hastada Yeni Gelişen
Mide Adenokarsinomu

Postmenopozal Osteoporoda Fiziksel
Aktivitenin Etkinliği

Mehmet Emin Enecik1, Barış Mavi2

Duygu Kurtuluş

Mersin Şehir Hastanesi Hastanesi Romatoloji Bölümü
2
Mersin Şehir Hastanesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

1

GİRİŞ: Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), ateş ve serozal inflamasyon
ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Mide tümörleri nin çoğunluğu
mide epiteli kaynaklı olup genellikle maligndir.Tümörleri %95’i
adenokarsinom tipindedir. Bu noktada, biz daha önce AAA tanısı
olan karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri ile başvuran ve takiplerinde Mide adenokarsinomu gelilşen hastamızı sunmayı amaçladık
OLGU: 21 yaşında bayan hasta karın agrısı ve şişkinik şikayeti
ile romatoloji polikliniğine başvurdu. Öyküsünde 2 yıl önce tekrarlayan karın agrısı ve ateş şikayeti ile gittiği merkezde FMF tanısı
konarak kolsin 3x1 başlandığı, 3 yıl önce akut appendisit nedeniyle opere edildiği özellikle son 6 aydır karın agrısının sürekli devam ettiği, yemeklerden sonra şişkinlik hissetiği, göğüs ve eklem
agrısının olmadığı, ateşinin hiç yükselmediği öğrenildi.Hastanın
son 6 aydır aşırı halsiz ve bitkin olduğu, ayrıca saç dökülmesinin
olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan Fizik muaynesinde; konjuktivalar soluk, batında hafif hassasiyeti mevcut olup rebaund ve
defans tesbit edilmedi.Lokomotor sistem muaynesi normaldi.
Hastanın tetkiklerinde Laboratuar testlerinde sedimentasyon:75
mm/h, CRP:6.3 mg/dl, Lokosit:7,3 k/ul, Hb:7.2 mg/dl, Plt: 478bin
k/u, bobrek fonksiyon testleri normal, karaciğer fonksiyon testleri
normal bulundu. Hastanın anemi etyolojisine yönelik yapılan üst
gastrointestinal sistem endoskopi sonucu; ‘’ mide incicura angularisten başlayarak kardiyaya kadar uzanım gösteren 4-5 cm
çapında üzeri kanamalı frajil,ülserovejetan kitle izlendi. Kitlenin
kenarlarından biopsiler alındı’’ şeklinde raporlandı. Alınan patoloji sonucu’’ Gastrik adenokarsinom, Diffüz infiltratif tip’’ olarak
raporlandı.Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı Tıbbi Onkoloji kliniğine devredildi.
TARTIŞMA: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif bir
hastalık olup, periyodik karın ağrısı, ateş ve eklem ağrısına yol
açan seröz membranların tekrarlayan inflamatuar ataklarıyla karakterizedir (1). MEFV genindeki mutasyonların hastalıktan sorumlu olduğu gösterilmişse de hastalığın fizyopatolojisi bilinenden
daha karmaşık görünmektedir. Mide adenokarsinomu mikroskobik olarak; diffüz ve intestinal tip olarak 2 ye ayrılır. Diffüz tip;
daha genç yaşta ve bayanlarda sık olup etiyolojide çevresel faktörlerden çok genetik faktörler ön plandadır(2). Bu açıdan bakıldığında FMF ve diffüz infiltratif gastrik adenokarsinom; erken
yaşta başlangıç ve etyolojide genetik yatkınlıgın olması nedeniyle
benzer özellikler göstermektedir. Buna rağmen AAA hastalarında
mide adenokarsinomu çok nadirdir ve aralarındaki ilişki açık değildir. Biz bu olguda FMF tanısıyla takip edilen hastamızda gelişen
mide adenokarsinomundan bahsettik. Sonuç olarak FMF hastalarının takibinde, atipik semptom ve şikayetlerlerle karşılaşıldığında,
etyolojiye yönelik karın agrısı yapan diğer etkenler ve maliniteler
akılda tutulmalıdır.

Osteoporoz kemik gücünde azalma sonucunda kırıklara yatkınlığın arttığı sistemik bir iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanmıştır.
Uzayan yaşam süresi ile birlikte osteoporoz, dünyanın birçok bölgesinde önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. İmmobilizasyon osteoporoz risk faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Yüksek düzeylerde fiziksel aktivite kemiğe aşırı miktarda mekanik
güç bindirir. Bu güç, kemiğin dayanıklılığını arttırır. Fiziksel aktivite
yokluğunda veya azlığında kemik kaybının ve kalsiyum atılımının
artışı ve osteoporozun ortaya çıkışı kaçınılmazdır. Bu çalışmada
lomber osteoporoz tanısı almış hastaların fiziksel aktivite düzeyinin
belirlenmesi, aynı yaş grubunda osteoporozu olmayanlar ile aralarında fiziksel aktivite açısından bir fark olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamız prospektif tek merkezli bir çalışma olarak tasarlandı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine 01/04/2014-15/12/2014 tarihleri arasında başvuran 57 postmenopozal osteoporoz ve 48 postmenopozal sağlıklı
kadın çalışmaya dahil edildi. Osteoporoz tanısı DXA ile değerlendirilerek L1-4 T-skoruna göre konuldu. Fiziksel aktivite düzeylerini
belirlemek amacı ile uluslararası fiziksel aktivite anketi(IPAQ) kısa
form kullanıldı.
Sonuç olarak; çalışmamızda postmenopozal osteoporoz olan ve
olmayan gruplar karşılaştırıldığında iki grubun da fiziksel aktivite
düzeyi düşük bulundu. İki grubun yüksek, orta ve düşük fiziksel
aktivite düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Fiziksel aktivite düzeyi ile osteoporoz gelişimi arasında ilişki bulunmaması toplumun fiziksel aktivite düzeyinin düşüklüğüne ve çalışmanın kısıtlı
sayıda hasta ile yapılmasına bağlandı.
Birinci basamağa başvuran hastalara sistemik kemik hastalıkları
dahil olmak üzere kas iskelet sistem hastalıkları ve diğer bedensel
ve ruhsal hastalıklar açısından koruyucu, tedavi edici hekimlik adına fiziksel aktivitenin önemi anlatılmalı, hastalar düzenli egzersize
teşvik edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Kemik mineral dansitesi, osteoporoz, egzersiz,
menopoz
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Anahtar kelimeler: fmf, anemi, mide ca
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