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KURULLAR

Toplantı Başkanı
Süleyman Özbek

Toplantı Genel Sekreteri
Emine Duygu Ersözlü

Bilimsel Sekreterya
Göksal Keskin
Taşkın Şentürk
Hüseyin Turgut Elbek Özer
Didem Arslan
Gezmiş Kimyon
Müge Aydın Tufan
İpek Türk
Suade Özlem Badak
Esra Kayacan Erdoğan
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ROMATOLOJİDE GÜNCELLEME SEMPOZYUMU 10-12 Aralık, Adana
BİLİMSEL PROGRAM
10 Aralık 2021, Cuma
Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu Salonu
Oturum Başkanları:
13:30-14:10

Erken romatoid artrit tanı ve ayırıcı tanısı
Romatoid artrit: Eklem dışı bulgular
ACR 2021 RA klavuzu güncelleme
Oturum Başkanları:

14:10-15:00

15:00-15:20

15:20-16:00

Spondiloartritlerde entezit ve daktilit
AS-nonradyografik spondiloartitlerde güncel tedavi yönetimi
Spondiloartropatilerde yeni ne var? 2021 ACR kongre dataları
Kahve Molası

Uydu Sempozyumu - UCB
KONU: Romatoid Artrit Tedavisinde Certolizumab Pegol; “Fc” içermeyen benzersiz bir
anti—TNF molekülü1-6
Moderatörler: Prof. Dr Süleyman Özbek, Prof. Dr Gökhan Keser
Certolizumab Pegol Moleküler Yapı ve Özellikleri
Konuşmacı: Prof Dr Emine Figen Tarhan
Romatoid Artrit Tedavisinde Certolizumab Pegol
Konuşmacı: Prof Dr Süleyman Özbek
Oturum Başkanları:

16:00-16:50

IGG4 ilişkili hastalık
Miyozitik sendromlar
Palindromikk romatizma
Oturum Başkanları:

16:50-17:30

14:10-15:00

Süleyman Özbek, Emine
Duygu Ersözlü
Zevcet Yılmaz
Ali Şahin
Selda Çelik
Fatoş Önen, Didem
Arslan
Hakan Emmungil
Fatih Sarıtaş
Dilek Solmaz

Romatolojide Kontrasepsiyon ve infertilite
Romatolojide Gebelik öncesi maternalve paternal ilaç ayarlanması
ve gebelik planlanması
Romatolojide Laktasyonda medikal tedavi yönetimi
Salon B
Oturum Başkanları:
Romatolojide jaklar ve kullanım alanları

Hüseyin Özer, Sibel
Bakırcı
Şule Yaşar Bilge
Şükran Erten
Günay Şahin Dalgıç
Yasemin Kabasakal,
Timuçin Kaşifoğlu
İsmail Uçar
Seval Pehlevan
Meryem Can
Müge Aydın Tufan, Pınar
Talu Erten
Emrah Koç
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15:00-15:20

Antifibrotik tedaviler
Romatolojide yeni moleküller gelecek nesil tedaviler
Kahve Molası
Oturum Başkanları:

16:00-16:50

Romatizmal hastalıklarda komorbiditeler ve yönetimi
Romatolojik hastalıklar ve kanser(ACR2021)
Malignitelerde Checkpoint tedaviler ve yan etkileri(EULAR 2020)
Oturum Başkanları:

16:50-17:45

Osteoartrit (2019 ACR)
Fibromyalji tanı-tedavi
Kronik ağrı yönetiminde biyopsikososyal yaklaşımın rolü
Dejeneratif omurga hastalıkları

İpek Türk
Esra Kayacan
Fahrettin Öksel, Gezmiş
Kimyon
Mehmet Demirağ
Atalay Doğru
Berna Bozkurt Duman
Melek Sezgin, Ayşen
Akıncı, Sibel Başaran
Serap Tomruk Sütbeyaz
Jülide Öncü Alptekin
Edibe Ünal
Mustafa Emre Saraç

11 Aralık 2021, Cumartesi
Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu Salonu
09:00-09:40

Taşkın Şentürk, Serdal
Uğurlu
Bahar Artım Esen
Neslihan Yılmaz
Burak Sayın

Oturum Başkanları:
SLE Major organ tutulumları
SLE güncel tedavi
Lupus nefriti tedavi nefrolojik bakış açısı

09:40-10:20

Uydu Sempozyumu - LILLY
Konu : Psöriyatik Artrit Tedavisinde Ixekizumab ile Güncel Klinik Çalışma Verileri
Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk
Konuşmacılar: Duygu Ersözlü - Dilek Solmaz
Göksal Keskin, Hüseyin
Özer
Mete Pekdiker
Ayten Yazıcı
Ahmet Omma

Oturum Başkanları:
10:20-11:00

Seronegatif afas
AFAS tedavi güncelleme
Covid afas ilişkisi

11:00-11:20

Kahve Molası
Oturum Başkanları:

11:20-12:00

FMF de mutasyon testlerinin yorumlanması genetik
FMF klinik yaklaşım
VEXAS klinik pratiğimize giecek mi?

Ahmet Gül, Süleyman
Özbek
Özge Özalp
Abdurrahman Tufan
Serdal Uğurlu
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12:00-12:40

Uydu Sempozyumu - Amgen
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların
Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek
Oturum Başkanı: Ahmet Gül
Konuşmacılar: Taşkın Şentürk , Duygu Ersözlü

12:40-13:40

Öğle Yemeği
Servet Akar, Hamide Kart
Köseoğlu

Oturum Başkanları:
13:40-14:20

Psörizisten psöriatik artrite giden yolculuk; predikdif faktörler
nelerdir?
PSA tedavi yanıtları öngörülebilir mi?
GRAPPA 2020 PsA tedavi önerileri
Oturum Başkanları:

14:20-15:10

ANCA ilişkili vaskülit güncelleme (ACR 2021)
PMR, Dev hücreli vaskülit güncelleme (BSR)
Takayasu arteriti
Vaskülit takllitçileri

Sibel Bakırcı
Umut Kalyoncu
İsmail Sarı
Nevsun İnanç, Fatma
Alibaz
Veli Çobankara
Nilüfer Alpay Kanıtez
Haner Direskeneli
Gökhan Keser

15:20-16:00

Uydu Sempozyumu - Pfizer
Konu başlığı : İnfliximab’ın gücü Tecrübe ile buluştu.
Moderatör: Süleyman Özbek
Konuşmacı: Duygu Ersözlü- Romatolojide İnfliksimabın Yeri ve Klinik Çalışma Verileri

16:00-16:20

Kahve Molası
Oturum Başkanları:

16:20-17:00

İnterstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım
Bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu ve tedavi yönetimi
Anti sentetaz antikor sendromu
Oturum Başkanları:

17:00-17:40

Relapsing polikondrit
RS3PE
Sjögren sendromu tanı-tedavi

Sedat Kiraz, İhsan Ertenli,
Vedat Hamuryudan
İsmail Hanta
Cemal Bes
Gerçek Can
Vedat Gerdan, Müge
Aydın Tufan
Suade Özlem Badak
Berkan Armağan
Veli Yazısız

Salon B
09:00-09:40

Oturum Başkanları:
Klinik araştırma faz 1 çalışma laboratuvar nasıl kurulur?

Murat Birtane, Mehmet
Adam, İlke Çoşkun
Benlidayı
Hilmi Erdem Sümbül
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Kinik çalışma planlama prensipleri
Romatolojide Otoantikorlar
Oturum Başkanları:
10:20-11:00

11:00-11:20

Eozinofili ayırıcı tanısı ve hipereozinofilik sendromlar
Romatolojide IVIG kullanımı
Romatolojide plazmaferez kullanımı
Kahve Molası
Oturum Başkanları:

11:20-12:00

12:40-13:40

İnflamatuar barsak hastalıkları – spa birlikteliği
Romatizmal hastalıklarda karaciğer etkilenme bulguları ve yönetimi
Romatolojik hastalıklarda Viral hepatit yönetimi
Öğle Yemeği
Oturum Başkanları:

13:40-14:20

üvenil İdyopatik Artrit ve Jüvenil Spondilartropati’de Güncelleme
Çocukluk çağı bağ dokusu hastalıklarında güncellem
Çocukluk çağında eski bir tablo: Kawasaki benzeri yen bir tablo;
mis-c sendromu
Oturum Başkanları:

14:20-15:10

16:00-16:20

Hiperürisemi ve klinik önemi
Gut Hastalık yönetiminde güncelleme (ACR 2020)
CPPD tanı ve tedavi yaklaşımları
Kahve Molası
Oturum Başkanları:

16:20-17:15

COVID19 güncel durum
Romatoloji hastalarında COVID19 aşı yönetimi
COVID 19 enfeksiyonu ve aşıları sonrası görülen immunolojik
reaksiyonlar
COVID19 dışında aşılama

Mehmet Bankir
Barış Boral
Berna Göker, Hakan
Erdem, Günşah Şahin
Demet Çekdemir
Berivan Bitik
Gökhan Sargın
Tayyibe Saler, Hilmi
Erdem Sümbül, M. Erkan
Kozanoğlu
Orhan Sezgin
Nevin Akçaer Öztürk
Enver Üçbilek
Özgür Kasapçopur,
Necati Çakır , Ümit
Ölmez
Miray Kışla Ekinci
Amra Adroviç
Özgür Kasapçopur
Eftal Yücel, Recep Tunç,
Adem Küçük
Mustafa Özmen
Emine Figen Tarhan
Gezmiş Kimyon
Ayşe Çefle, Zeynep
Aşlar
Yeşim Taşova
Hüseyin Özer
Abdulsamet Erden
Engin Tezcan

12Aralık 2021, Pazar
Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu Salonu
09:00-09:40

Oturum Başkanları:

Merih Birlik, Didem
Arslan , Ali Akdoğan
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Sistemik sklerozis akciğer tutulumu ve yönetimi antifibrotik ve yeni
tedavi seçenekleri
Sistemik sklerozis: pulmoner hipertansiyona yaklaşım
Sistemik sklerozis akciğer dışı hastalık tutulumuna yaklaşım , tedavi
yönetimi

Behçet Hastalığı vasküler tutulum
Behçet Hastalığı SSS tutulumu
Romatolojik Hastalıklarda Üveit

10:20-10:40

11:20-12:20
12:20-12:30

Süleyman Serdar Koca

Kahve Molası
Oturum Başkanları:

10:40-11:20

Yasemin Yalçınkaya

Gülen Hatemi, Emine
Duygu Ersözlü
Fatma Alibaz
Uğur Uygunoğlu
Selçuk Sızmaz

Oturum Başkanları:
09:40-10:20

Duygu Temiz Karadağ

D vitamini ve osteomalazi
Osteoporoz yönetimi
Metformin romatolojik thastalıkların tedavisinde kullanılabilir mi?
Oturum Başkanları:

Dilek Keskin, Mehmet
Soy
Emel Gönüllü
Ali Nail Demir
Vedat Gerdan
Oğuz Gürler, Sevinç Can
Sandıkçı

Sözel Bildiri Sunumları
Kapanış
Salon B
Oturum Başkanları:

09:40-10:20

10:20-10:40

Yaşlılık immunolojisi
Geriatrik hastalarda romatizmal hastalıkların seyrinde farklılıklar
Geriatride romatizmal hastalık tedavi yönetimi
Kahve Molası
Oturum Başkanları:

10:40-11:35

11:40-12:00

Akılcı İlaç kullanımı: Biyolojik ilaçlarda güvenlik güncellemesi
Amiloidoz
Still hastalığı
Sarkoidoz
Oturum Başkanları:

Duygu Kurtuluş, Yüksel
Maraş
Ayşegül Yücel
Neziha Erken
Esra Ateş Bulut
İbrahim Yaşar Kıyıcı,
Gezmiş Kimyon
Ender Terzioğlu
Özgül Soysal Gündüz
Ediz Dalkılıç
Pınat Talu Erten
Orhan Eren, Sevtap
Şimşek

E-Poster Turu
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KONUŞMA ÖZETLERİ

Konuşma Başlığı

Sunan Kişi

Romatolojide Otoantikorlar

Barış Boral

Seronegatif Afas

Mete Pekdiler

Romatalojide Jak’lar Ve Kullanim Alanlari

Emrah Koç

Romatolojide Yeni Moleküller, Gelecek Nesil Tedaviler

Esra Kayacan Erdoğan

Vaskülit Taklitçileri

Gökhan Keser

Antifibrotik Tedaviler

İpek Türk

Romatolojik Hastaliklarda Kontrasepsiyon Ve İnfertilite

İsmail Uçar

Geriatrik Hastalarda Romatizmal Hastalıkların
Seyrindeki Farklılıklar
Dejeneratif omurga hastalıkları

Neziha Erken
Mustafa Emre Saraç
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ROMATOLOJİDE OTOANTİKORLAR
Barış Boral
Otoimmün hastalıkların tanısında; anti-nükleer antikorlar (ANA), anti-nötrofil sitoplazmik
antikorlar (ANCA), anti-fosfolipit antikorlar, romatoid faktör, anti-siklik sitrülinlenmiş peptid
antikorları (anti-CCP) kullanılır.
Antinükleer Antikor (ANA)
Hargrave, Richmond ve Morton tarafından ilk kez 1948'de SLE hastalarının kemik iliği
preparatlarında olgun polimorfonükleer lökositler tarafından fagosite edilmiş çekirdek yapıları
saptanmıştır. Bu hücreler lupus eritematozus(LE) hücreleri olarak tanımlanmıştır. Bunu
takiben 1950'li yıllardan sonra anti-nükleer antikor araştırmaları hız kazanmış ve 1954'de
"ANA" terimi kullanılmaya başlanmıştır. İndirekt immünofloresan (IIF) yöntemi ANA
tanısında 1957'de kullanılmaya başlanmıştır ve SLE tanısındaki duyarlılığı LE hücre testine
göre daha yüksek bulunmuştur.
Anti-nükleer antikor (ANA) terimi sadece hücre çekirdeği içerisinde yer alan antijenlere karşı
oluşmuş antikorları ifade etmez. ANA tanımı içerisinde sitoplazmik antijenlere karşı oluşan
antikorlarda da yer almaktadır. Bu antikorların hedefi olan antijenler tüm çekirdekli
hücrelerde bulunur.
ANA IIF morfolojik paternlerinin çeşitliliğine standardizasyon getirmek ve bir konsensus
oluşturmak üzere raporlar yayınlayan ICAP (The International Consensus on Antinuclear
Antibody Patterns), I. Uluslararası Antinükleer Antikor HEp-2 Hücre Paternleri Uzlaşı
Raporunda (2014-2015) paternleri nükleer, sitoplazmik ve mitotik olmak üzere 3 bölüme
ayırmıştır. Buna göre paternler AC (anti-cell) kodu ile 1-28 arası numaralandırılmıştır.
ANA’lar başta SLE olmak üzere, sistemik skleroz, primer sjögren sendromu, miks bağ
dokusu hastalığı, idiopatik inflamatuar miyopatiler (Polimiyozit/Dermatomiyozit) gibi çeşitli
romatolojik hastalıklarla ilişkilidir (Şekil 1). ANA, SLE tanısında duyarlılığı yüksektir (%93),
özgüllüğü düşüktür(%57). Bu nedenle negatif ANA sonucu, SLE tanısını dışlamak için çok
değerlidir. Ancak sağlıklı kişilerde de ANA pozitifliği görülebildiğinden dolayı pozitif
sonuçların mutlaka klinikle birlikte yorumlanması gerekmektedir. Sağlıklı kontrollerde düşük
titre (1/40-1/80) ANA pozitifliği genel olarak %13-15 oranında görülmekle birlikte %40-45
oranlarının saptandığı uluslararası raporlar bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda yaşla birlikte
ANA pozitifliği artmaktadır. Güncel kılavuzlar sistemik otoimmün hastalık tanısı için ANA
sınır değeri olarak ≥1/160 titre olarak kabul etmektedir.
ANA-IIF yönteminde kullanılan substrat çok değişken olabilmekle birlikte, genellikle
önerilen standart substrat insan epitelyum hücreleri-2000 (HEp-2) hücreleridir. Hep-2
hücreleri insan epitelyal karsinom hücreleridir. Hep-2 hücreleri büyük nükleuslu hücrelerdir
ve HEp-2 hücre uygulaması ile ANA-IIF testlerinde standardizasyon sağlanması
kolaylaşmıştır. Hep-2 hücreleri ile kullanılan IIF yöntemi günümüzde ANA tanısında
kullanılan en duyarlı yöntem olup altın standart olarak kabul edilmektedir.
ANA saptanmasında kullanılabilen diğer bir yöntemi ise katı faz yöntemleridir. Bu
yöntemlere enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), fluorometric enzyme-linked
9

immunoassays (FEIAs), chemiluminescence immunoassays (CIAs) örnek olarak verilebilir.
Bu yöntemler arasında en sık kullanılanı Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
yöntemidir. ELISA yönteminin avantajları; otomatize sistemler sayesinde aynı anda çok
sayıda örneğin çalışılabilmesi, ucuz ve tekrar edilebilir olması, sonuçların spektrofotometrik
olarak değerlendirilebilmesi imkanı kişiye bağlı değerlendirmenin önüne geçilebilmesidir.
ANA-IIF ile karşılaştırıldığında yüksek düzey duyarlılığa ve negatif prediktif değere
olmasıdır.
IIF yönteminde anti-SS-A, anti-tRNA sentetaz (Jo-1) ve anti-ribozomal-P (anti-Rib-P)
antikorlarının saptanmasında sorunlar yaşanabilmekte, bu durumlarda da ELISA yöntemi
etkin olarak kullanılabilmektedir.
ELISA yönteminin dezavantajları: Hasta serumunda mikroplak kuyucuklarının serbest
bağlanma bölgelerini bloke etmek amacıyla kullanılan bazı proteinlere karşı gelişmiş heterofil
antikorların bulunabilir bu da testin pozitif prediktif değerinin düşük olmasına neden olur.Bu
nedenle ELISA ile pozitiflik görülen tüm ANA sonuçları IIF testi ile doğrulanmalıdır. Ayrıca
ELISA testinde kullanılan antijen sayısının kısıtlı olması ve doğal hücre antijenlerini tam
olarak içermemesi de yalancı negatif sonuçlara yol açabilmektedir.
Sonuç olarak; ANA sadece sistemik otoimmün hastalık belirtisi olan kişilerde araştırılmalıdır.
Pozitif ANA sonuçları mutlaka hastanın klinik durumu ile birlikte yorumlanmalıdır.
Tekrarlayan ANA istemlerinin tanı veya hastalık izlemi açısından rolü yoktur. Özgül
antinükleer antikorlar (anti-ENA) sadece ANA pozitif bulunan hastalarda veya ANA negatif
olup kuvvetli otoimmün hastalık (Sjögren ve polimiyozit) şüphesi olan kişilerde
araştırılmalıdır.
Kaynaklar;
1. KLIMUD otoantikorların laboratuvar tanısı rehberi 3. Baskı 2020
2. Bossuyt, X., De Langhe, E., Borghi, M. O., & Meroni, P. L. (2020). Understanding
and interpreting antinuclear antibody tests in systemic rheumatic diseases. Nature
reviews. Rheumatology, 16(12), 715–726. https://doi.org/10.1038/s41584-020-00522w
3. Chan, E. K., Damoiseaux, J., Carballo, O. G., Conrad, K., de Melo Cruvinel, W.,
Francescantonio, P. L., Fritzler, M. J., Garcia-De La Torre, I., Herold, M., Mimori, T.,
Satoh, M., von Mühlen, C. A., & Andrade, L. E. (2015). Report of the First
International Consensus on Standardized Nomenclature of Antinuclear Antibody HEp2 Cell Patterns 2014-2015. Frontiers in immunology, 6, 412.
https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00412
4. HARGRAVES, M. M., RICHMOND, H., & MORTON, R. (1948). Presentation of
two bone marrow elements; the tart cell and the L.E. cell. Proceedings of the staff
meetings. Mayo Clinic, 23(2), 25–28.

Şekil 1. ANA paternleri ve ilişkili olduğu romatolojik hastalıklar
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SERONEGATİF AFAS
Mete Pekdiker
Antifosfolipid antikor sendromu (AFAS); sistemik, otoimmun ve kronik trombojenik bir
hastalıktır. İlk olarak 1983 yılında Dr. Graham Hughes tarafından tanımlanmıştır ve prevelansı
20-50/100.000’dir. Fosfolipid yapılara karşı oluşan antikorlar (aPL) hastalık patogenezinde
temel efektör yapılar olup tekrarlayan trombozlar ve/veya gebelik komplikasyonları ile
karekterizedir (1). AFAS olgularının 85%‘i 15-50 yaş arası olup kadın/erkek oranı: 3.5’dur (2).
AFAS olgularının tanımlanmasında 2006’da revize edilmiş Sapparo Kriterleri (3)
kullanılmasına rağmen altın standart tanı testinin olmaması, kriter dışı klinik bulguların ve
antikorların tanısal değerinin tam olarak bilinmemesi, klinik karıştırıcı faktörler ve laboratuvar
testlerindeki standardizasyon sorunları gibi nedenlerden dolayı tüm olgular
tanımlanamamaktadır. Seronegatif AFAS (SN-AFAS) terimi ilk kez 2003 yılında Hughes ve
Khamashta tarafından klinik kriterlerin karşılandığı ancak laboratuvar kriterlerinin
karşılanmadığı vakaların tanımlanması için kullanılmıştır; yanlış tanı, aPL saptanamaması veya
önceden pozitif olan aPL’in negatifleşmesi olası mekanizmalar olarak ileri sürülmüştür (4).
AFAS’da fosfolipidler (PL), plazma proteinleri veya PL+protein komleksleri kesin veya olası
otoantijenik yapılardır (5).
Anti-β2glikoprotein-1 (aβ2-GP1) ve anti-kardiyolipin (aCL) IgA izotipleri: IgG/M izotipi
domain-1’e, IgA ise domain 3-4-5’e karşı oluşmuştur (6). 5892 hasta içeren bir çalışmada aβ2GP1 IgA pozitifliği 4.3% ve izole aβ2-GP1 IGA pozitifliği arteryel/ venöz ve tüm trombozlar
açısından risk artışı ile ilişkili bulunmuştur (7). Primer AFAS olgularında aβ2-GP1 IgA baskın
izotip olup ve izole yükseklikleri trombotik olaylarla ilişkilidir (8). Asemptomatik izole aβ2GP1 IgA (+) 244 olgunun 5 yıl süreli vaka kontrol çalışmasında tromboz riskinde artış ile
ilişki saptanmıştır (9). Ancak literatüre SN-AFAS çalışmalarında tam tersi yönde sonuçlar da
mevcuttur (10). AFAS, sistemik lupus eritematozus (SLE) ve sağlıklı kontrol grubu ile yapılan
çalışmada aβ2-GP1 izotipleri içerisinde AFAS’a en spesifik izotip IgA bulunmuştur (11). IgA
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izotipleri patojen olup ratlara AFAS’lı olgulardan aCL IgA enjeksiyonu ile tromboz kliniği
gelişmiştir (12). SLE’de aβ2-GP1 IgA izotipinin (izole pozitiflik dahil) tromboz ile ilişkisini
gösteren kanıtlar mevcuttur (7, 13). aCL IgA pozitifliği AFAS için 38% SLE için 16%; aβ2-GP1
IgA pozitifliği ise AFAS için 56% SLE için 30.4%’dür (14). SLE olgularını tanımlamak için
kullanılan revize edilmiş SLICC kriterleri de aCL ve aβ2-GP1 ‘in IgA izotipini içermektedir
(15). AFAS olgularında izole IgA pozitifliği nadirdir ve rutin kullanımı için yeterli kanıt yoktur.
Klinik olarak yüksek AFAS şüphesi olan ancak AFAS kriter antikorları negatif olan olgularda
veya (özellikle SLE’li olgularda) tromboz ve gebelik morbiditesi için risk değerlendirilmesinde
IgA izotiplerinin test edilmesi önerilmektedir (16).
Anti-protrombin (aPT) ve anti-protrombin/fosfatidilserin (aPT/PS) kompleks antikorları:
aPT’nin AFAS’lı olgulardaki kanama nedenlerinden biri olabileceği öne sürülmüştür (17).
Persistan LA/aCL pozitifliği olanlarda aPT IgG tromboz için risk artışıyla ilişkili (18) olup
SLE’li olgularda tromboz için en prediktif aPL’ler LAC ve aPT IgG (19) saptanmıştır.
aPT/PS’nin LAC testi ile korelasyonu aCL ve aB2-GP1’den daha iyidir (20). Asemptomatik
aPT/PS taşıyıcılarında IgG ve IgM izotipi üçlü aPL pozitifliği ile ilişkli olup IgG izotipinin
tromboz ile ilişkisi saptanmıştır (21). Obstetrik AFAS’lı 169 olguda yapılan bir çalışmada diğer
aPL’den bağımsız olarak aPT/PS erken/geç gebelik kayıpları ile ilişkili bulunmuştur (22). SNAFAS ve kontrol grubu içeren bir çalışmada Modifiye Sapparo kriterlerine aPT/PS
eklenmesiyle tüm AFAS olgularında 12.1% ve obstetrik AFAS olgularında 42.8% artış
olmuştur (23).
Anti-vimentin/kardiyolipin (aVim/CL) kompleks antikor: Hem IgG hem de IgM izotipi AFAS,
seronegatif AFAS ve SLE olgularında sağlıklı kontrollere göre daha yüksek oranda
saptanmıştır (p ˂0.0001). Seronegatif AFAS olgularında IgG izotipi 55% oranında pozitiftir
ancak SLE ve romatoid artrit olgularında da bulunmasından dolayı spesifitesi düşüktür (24).
Anti-fosfatidiletanolamin (aPE) antikor: Retrospektif bir çalışmada seronegatif AFAS
olgularında pozitifliği 10% saptanmıştır (25). AFAS’lı olgularda en az bulunan kriter dışı antikor
olup SN-AFAS’lı olgularda tanısal yararı kanıtlanmamıştır (26). 518 olguluk bir kohortta
açıklanamamış erken reküren fetal kayıplara ilişkin bağımsız risk faktörü olarak LAC, aβ2GP1IgG, aPE IgM ve anti-anneksin 5 IgG antikorlar saptanmıştır (27).
Anti-anneksin A5 (aANX5) antikor: IgG izotipi AFAS olgularında sağlıklı kontrollere göre
anlamlı olarak (p ˂0.001) daha fazla saptanmıştır (28). Sayıca SLE’li baskın olgulardan oluşan
bir çalışmada (n:198) ise tromboz veya gebelik morbiditesi ile ilişkisi saptanmamıştır.
Anneksin A5 direncinin de multipl ve yüksek titre aPL pozitifliği ilişkisi olduğuna dair kanıtlar
vardır (29).
Anti-β2glikoprotein-1 domain-1 (AD-1) antikor: Craemer ve ark. çalışmasında; AD-1’in AFAS
olgularını saptamada sensitivitesi 53.5% ve spesifitesi 98.8% bulunmuş ve ek tanısal değeri
saptanmamıştır (30). Radin ve ark. çalışmasında ise AFAS olgularında non-trombotik SLE
olgularına göre anlamlı olarak (45.4% ve 26.7%, p <0,0001) daha yüksek saptanmıştır (31). İn
vivo ve in vitro patojenitesi gösterilmiştir (32) ve üçlü aPL pozitifliği ile ilişkilidir (33). Kırık
olguluk SN-AFAS çalışmasında IgG izotip pozitifliği 7.5% olarak bulunmuştur (34).
Retrospektif bir çalışmada kriter dışı 11 antikorun 68 SN-AFAS olgusunda test edilmesiyle
ilave olarak 21 olgu daha (31%) AFAS olarak tanımlanmıştır (35). Chemiluminescence
immunoassay (CLIA), multiline dot assay (MLDA) ve thin layer chromatography (TLC) gibi
pratikte kullanılmayan ancak klinik çalışmalarda denenmiş ve AFAS için farklı
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spesifite/sensitivite gösteren antikor ölçüm testleri mevcuttur (36, 37, 38). TLC yöntemi ile 36 SNAFAS olgusunun 21’inde aPL saptanmıştır (39).
SN-AFAS tanısında ilk basamak ayırıcı tanı olup tromboz ve gebelik morbiditesi ilişkili diğer
faktörlerin gözden geçirilmesi gereklidir. Literatürde yaygın kanaat, AFAS tanımlanmasıdaki
mevcut kriterlerin yetersiz olduğu yönündedir. Seronegatiflik; RA, SLE veya ANCA ilişkli
vaskulit gibi romatolojik hastalıklarda mevcuttur ve tanısal sürecin bir parçasıdır. Kriter dışı
oto-antikorların ve izotiplerin AFAS kliniği ile ilşkili kanıtları artmaktadır ancak rutin kullanım
için henüz yeterli düzeyde değildir.
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ROMTALOJİDE JAK’LAR VE KULLANIM ALANLARI
Emrah Koç
JAK inhibitörleri – Genel bilgiler
İsimlendirme : Janus kinaz inhibitörleri, JAK inhibitörleri ya da jakinib’ler. Fonksiyon: Bir ya
da daha fazla Janus kinaz enziminin (JAK1, JAK2, JAK3, TYK2) inhibisyonu,JAK-STAT
sinyal yolunun blokajı ve sitokin salınımının engellenmesidir. İmmunmodulatuar etkili
DMARD’lar.Tirozin kinaz inhibitörlerinin alt grubudur. Janus kinaz (JAK)/«signal transducer
and activator of transcription» (STAT) sinyal ileti yolu, sitokinlerin hücre membranında yer
alan reseptörlerine bağlanması ile oluşan sinyalin hücre çekirdeğine ulaşarak gen
ekspresyonuna neden olmasını sağlamaktadır. Tirozin kinaz, fosfat gruplarını sitoplazmik
proteinlerdeki veya transmembran reseptörlerinin hücre içi alanlarındaki tirozin kalıntılarına
aktarabilen enzimlerdir.Hedef moleküllerin tirozin fosforilasyonu, ya hedef proteinlerin
(enzimler) enzimatik aktivitesini etkileyerek ve/veya hedef proteinlerin (adaptör molekülleri
gibi) hücre içindeki diğer moleküllerle birleşmesine izin vererek hücre içi sinyal iletim
işlemlerinde değişikliklerle sonuçlanır. Tirozin kinaz, reseptör TK [insülin reseptörü veya
epidermal büyüme faktör (EGF) reseptörleri gibi] ya da intrasellüler (non-reseptör) TK (dalak
TK veya janus kinaz (JAK) gibi) olarak gruplandırılır. Memeli genomunda yaklaşık 60 reseptör
TK ve yaklaşık 30 reseptör olmayan TK olmak üzere yaklaşık 90 TK vardır. Reseptör olmayan
TK sitoplazmada bulunur.
JAK inhibitörleri kullanım alanları
Romatoid artrit, Psöriatik artrit,Psoriazisi,Ankilozan spondilit,Systemic lupus erythematosus
(SLE) Crohn’s disease (CD),Ulcerative colitis(UC) ,Alopesi area(AA),Atopic dermatitis
(AD),Polycythemia vera (Ruxolitinib) Myelofibrosis(Ruxolitinib) Acute graft-versus-host
disease (Ruxolitinib) Hemophagocytic Lymphohistiocytosis(Macrophage activation
syndrome),Sarcoidosis ,Systemic sclerosis(Peficitinib),Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection
Tofacitinib
Tofacitinib, seçici olmayan birinci nesil bir JAKi'dir. JAK1, JAK2, JAK3 ve daha az ölçüde
TYK2'yi inhibe ederek etki eder.İlacın üç etiketli endikasyonu vardır: RA, psoriatik artrit (PsA)
ve ülseratif kolit (UC).Tofacitinib, günde iki kez 5 mg'lık bir dozda oral olarak uygulanır. Oral
uygulamadan sonra, 0.5-1.0 saatlik bir Tmax ile hızla emilir ve 3.2'lik bir yarı ömre sahiptir.
Baricitinib
Baricitinib, başka bir birinci nesil JAKi olan tofacitinibin yapısını değiştirerek elde edilmiştir.
Baricitinib,maksimum inhibitör konsantrasyonu ile hem JAK1 hem de JAK2 moleküllerinin
aktivasyonunu önler.Günlük 4 mg dozda verildiğinde, uygulamadan iki saat sonra inhibisyon
zirve yapar ve 24 saat sürer. RA hastalarında ilaç hızla emilir ve zirveye ulaşma süresi (Tmax)
1,5 saattir ve ortalama yarılanma ömrü 12,5 saattir.Bir başka etki: osteoblastlarda nükleer
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faktör-B ligandının (RANKL) reseptör aktivatörünün aşağı regülasyonu yoluyla
osteoklastogenezin in vitro inhibisyonu ve dolayısıyla subkondral kemik erozyonlarıdır.
Upadacitinib
Upadacitinib, JAK1 ve JAK2'nin aktif bölgelerinin dışındaki korunmamış alanlardaki
farklılıklardan yararlanarak bir JAK1 seçici inhibitörü olarak geliştirilmiştir.İlaç FDA
tarafından ve daha yakın zamanda EMA tarafından, MTX'e yeterince yanıt vermeyen veya
intoleransı olan orta ila şiddetli aktif RA'lı erişkinler için günde bir kez 15 mg'lık bir dozda
onaylanmıştır.

ROMATOLOJİDE YENİ MOLEKÜLLER, GELECEK NESİL TEDAVİLER
Esra Kayacan Erdoğan
Sistemik romatizmal hastalıklar kas iskelet sisteminden diğer organ- sistem
tutulumlarına kadar farklı prezentasyonlarla gelebilen pek çok hastalığı içermektedir. Kronik
sistemik inflamatuar süreçler için patogeneze, etkilenen sisteme göre tedavi yaklaşımları
değişmektedir. Hali hazırda pek çok tedavi alternatifi olmakla birlikte gün geçtikçe gelişen
teknolojinin de katkısı ile yeni ajanlar tedavi yöntemleri arasına katılmakta, bu yönde pek çok
çalışma yapılmaktadır.
İnflamatuar artritlerin tedavisinde JAK inhibitörleri gündemde önemli bir yer
tutmaktadır. İdiopatik pulmoner fibrosis tedavisinde kullanılmakta olan, tirozin kinaz
inhibitörü nintedanib seçili vakalarda sistemik sklerosa bağlı akciğer tutulumunda da
kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte antifibrotik olan pirfenidonun geniş randomize
kontrollü çalışması olmamakla birlikte sistemik sklerozda kullanilabileceğini gösteren küçük
grup bir çalışması mevcuttur.
İnflamatuar artritlere ve interstisyel akciğer hastalığına yönelik bu yönde gelişmeler
olurken romatolojinin diğer bir alanı sistemik lupus eritematozusda da yeni ajanlarla ilgili
çalışmalar bulunmaktadır. Lupus nefriti sistemik lupus eritematozusun sık görülen bir
lomplikasyonu olup mevcut immunsupresif tedavilere alternatif yöntemler araştırılmaya
devam etmektedir.
Voklosporin semisentetik siklosporin analoğu olup diğer kalsinörin inhibitörleri gibi
kalsinörin ilişkili transkripsiyonu bloke ederek Thücre aktivasyon inhibisyonu yapmaktadır.
Konu ile ilgili yapılmış AURORA1 çalışması bize voklosporin kullanımı konusunda
fikir vermektedir. AURORA-1 çok merkezli, randomize kontrollü faz 3 çalışması olup 357
aktif lupus nefriti tanılı hasta (klas 3,4 ve 5(tek veya 3- 4 ile kombine) çalışmaya dahil
edilmiştir. Hastalar randomize olarak oral voclosporin (2x23,7 mg/gün) veya plasebo koluna
alınmış olup tüm hastalara beraberinde metilprednizolon (500 mg/gün- 2 gün takiben 20-25
mg prednizolon başlanıp hızlı doz azaltımı) ve mikofenolat mofetil (2x1 gr/ gün) verilmiş.
Primer sonlanım noktası olarak öncelikle 52 hafta sonunda komplet yanıt gelişmesi kabul
edilmiş. 52 haftanın sonunda voclosporin grubunda 73 hastada (41%) placebo kolunda ise 40
(%23) hastada komplet response gelişmiş olup bu fark istatiksel olarak anlamlı saptanmış
(P < 0.0001). Bununla birlikte UPCR’de ( idrar protein kreatin oranı) %50 den fazla düşme
olması için gerekli süre de voclosporin kolunda anlamlı olarak daha kısa saptanmış
(P < 0.001). Ciddi advers olay her iki kolda benzer saptanmış.
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Kronik tip-1 interferon yolak aktivasyonu SLE patogenezinde önemli bir yer
almaktadır. Anifrolumab IFNAR 1 subunitine yüksek afinite ile bağlanan human
ımmunglobulin G1k monoklonal antikorudur. Anifrolumabın IFNAR1’ e bağlanmasını
takiben fonksiyonel IFNAR kompleksi inhibe olup antikor reseptör kompleksi aracılığı ile
IFN aracılı sinyal yolağı inhibe edilmektedir. Interferon yolağının inhibe edilmesinin
faydaları anifrolumab faz 2 çalışmasında bildirilmişken orta- ciddi tutulumu olan toplam 450
SLE hastasını dahil eden ilk faz 3 çalışması olan TULIP-1 de primer sonlanım noktasında(
SLE response index- 4 (SRI-4)yanıtına ulaşma) belirgin fark gösterilmemiştir. Sekonder
sonlanım noktasında anifrolumab lehine sonuçlara ulaşılması neticesinde ikinci faz 3
çalışması TULIP-2 bu olumlu sonuçların primer sonlanım noktası olarak kullanılması ile
yeniden yapılmıştır.
TULIP-2 çalışmasına 362 (180 anifrolumab, 182 placebo) hasta dahil edilmiştir.
Hastalar 48 hafta boyunca iv 300 mg/4 hafta anifrolumab – placebo olarak iki kola ayrılmıştır.
52 hafta sonunda BICLA skorunda anifrolumab kolunda placebo koluna göre anlamlı fark
saptanmış. Sekonder sonlanım noktası olan yüksek interferon imza subgrununda BICLA
response yanıtında, steroid doz azaltımında, CLASI skorunda anifrolumab alan grupta
istatiksel olarak anlamlı düzelme saptanmış. Sekonder sonlanım noktalarından hassas- şiş
eklem tutulumunda azalma ve yıllık atak sıklığında azalmada anlanmlı fark gösterilmemiş.
SLE gelişiminde otoreaktif B hücre otoantikor üretimi ve buna bağlı inflamatuar yanıt
tetiklenmesi yer almaktadır. Yeni tedaviler Bhücre gelişimi,aktivasyonu ve proliferasyonu
ayrıca B hücre spesifik yüzey molekülü expresyonunu hedeflemektedir. CD 20 gibi B hücre
yüzey antijenleri hedefleyen başarılı olmamasının nedeni uzun ömürlü plazma hücrelerinin
yüzeylerinde CD 20 ekspresyonunda eksiklik olması ile ilgili olabileceği düşünülektedir. Bu
durum tedavi yöntemlerini alternatif B hücre yolaklarına yönlendirmiştir. TNF ailesinin iki
üyesi B lenfosit stimulatör (Bly S- B cell activation factor BAFF) ve proliferating- inducing
ligand (APRIL ) bu yönde alternatiflerdir. BlyS ve APRIL’ ın SLE hastalarında artmış serum
seviyesinin hastalık aktivitesi ve otoantikor üretimi ile korele olduğu bilinmektedir.Bu
yolaklara da yeni tedavi alternatifleri açısından yönelim mevcuttur.
Rekombinant transmembran aktivatör kalsiyum moderatör ve cyclophilin ligand
interaktör (TACI) reseptör ve IgG füzyon proteini olan atacicept BlyS ve proliferation
inducing ligand (APRIL) e bağlanır. Atacicept dual blokaj yaptığı için BlyS tek başına bloke
edilmesinden daha efektif olduğu düşünülmektedir. ADRESS II randomize kontrollü, çok
merkezli faz 2b çalışması aktif anti dsDNA pozitif 306 SLE hastasını çalışmaya dahil
etmiştir. Hastalara 75- 150 mg/hafta sc atacicept veya placebo verilmiş. Çalışmada primer
sonlanım noktası sağlanamamış. Ancak yüksek hastalık aktiviteli subgruba bakıldığında 150
mg atacicept ile anlamlı fark saptanmış.
Bu faz 2b çalışması primer sonlanım noktasını karşılamamakla birlikte diğer sonlanım
noktalarında fark saptandığı gösterilmiş. Bununla birlikte yan etkilerde artış olmaması
atacicept tedavisinin SLE de değerlendirilebileceğini düşündürebilir.
Cd 20 yolağını hedefleyen bir başka ajan da tip 2 human anti CD 20 monoklonal
antikoru obinituzumab olup CD20 antijene tip1 anti CD20 antikorları ile yarışarak
bağlanmaktadır. NOBILITY çalışması obinituzumabın lupus nefritinde mikofenolat mofetil
ve streroid alan hastalarda komplet renal response üzerine etkisini göstermeyi amaçlayan
randomize kontrollü faz 2 çalışmasıdır. Erken dönemden itibaren B hücre deplesyonunda
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obinituzumab kolunda belirgin fark saptanmış. Bununla birlikte bu farkla ilişkili olarak
placebo koluna göre ciddi yan etkide belirgin fark saptanmamış. Bunlar göz önüne
alındığında obinituzumab B hücre üzerinden lupus nefritinde tedavi alternatifi olarak
kullanılabilir. Konu ile ilgili faz 3 çalışması devam etmektedir.
Bu sunumda romatizmal hastalıklara yönelik yeni ajanların ufak bir kısmından
bahsedilebilmiştir. Bu ajanlarla ve burada bahsedilmeyen pek çok alternatif ajanla ilgili
çalışmalar devam etmektedir. Bilim kendini yeniledikçe yeni tedavi yöntemlerinin sistemik
romatizmal hastalıklara ışık olacağı bilinmektedir.

VASKÜLIT TAKLİTÇİLERİ
Gökhan Keser
Herhangi bir sistemik vaskülit tanısı koymadan önce, iyi bir ayırıcı tanı yapmak ve sistemik
vaskülitleri taklit eden patolojileri dışlamak oldukça önemlidir. Bu sayede çok sayıda gereksiz
tetkik yapmaktan ve hastaya boşu boşuna ağır immünosupresiv tedavi vermekten sakınmış
oluruz. Sistemik vaskülitleri taklit eden patolojiler kabaca enfeksiyonlar, maligniteler,
ateroskleroz, tromboembolik hastalıklar ve genetik geçişli konjenital hastalıklar olarak
özetlenebilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak sistemik vaskülit benzeri klinik
tablolar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak vaskülit taklitçileri çok sayıdadır ve aşağıda
özetlenmiştir.
Küçük/orta çaplı damar vaskülitlerini taklit eden hastalıkların başlıcaları;
• Antifodfolipid sendromu & livedoid vaskülopati
• Kalsiflaksi
• Hipereozinofilik Sendrom
• Emboliler (Kardiyak mixoma & trombüs, endokardit, mikotik anevrizma, kolesterol
atero-embolisi)
• Idiyopatik difüz alveolar hemoraji
• Enfeksiyonlar (sepsis, endokardit, Dissemine intravasküler koagulasyon)
• Intravasküler lenfoma
• Lenfomatoid granulomatozis
• Malign atrofik papuloz (Degos)
• Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)
• İlaçlar (kokain, levamizol, ergotizm)
Orta çaplı damar vaskülitlerini taklit eden hastalıkların başlıcaları;
• Fibromüsküler displazi (FMD)
• Segmental arterial mediolizis (SEM)
• Trombanjiitis Obliterans (TAO) (Buerger hastalığı)
Büyük çaplı damar vaskülitlerini taklit eden hastalıkların başlıcaları;
• Aortitler
• Konjenital aort koarktasyonu
• IgG4 ilişkili hastalık (IgG4-İH)
• Fibromüsküler displazi (FMD)
• Nörobibromatozis
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• Radyasyon fibrozisi
• Erdheim-Chester Hastalığı
• Ehlers-Danlos tip IV
• Loeys-Dietz sendromu
• Marfan sendromu
Bu özet yazıda çarpıcı bazı konular üzerinde durulacak ve tüm vaskülit taklitçilerinden
bahsedilmeyecektir.
Aortit ayırıcı tanısı: Görüntüleme yöntemi ile aortit saptanan bir hastada dev hücreli vaskülit
(DHV) veya Takayasu arteriti (TAK) tanısı koymadan önce iyi bir ayırıcı tanı yapılmalıdır:
Öncelikle enfeksiyöz nedenler dışlanmalıdır: Septisemi/endokardit kökenli mikotik
anevrizmalar, mikobakteri ve sifiliz enfeksiyonları gibi
Ardından non-enfeksiyöz nedenler dışlanmalıdır:
• Konjenital aort koarktasyonu, Mid-aortik sendrom
• Bağ dokusunun genetik bozuklukları (Marfan, Ehler Danlos…)
• Ateroskleroz
• TAK ve DHV dışı sistemik otoimmün/otoinflamatuvar patolojiller (IgG4-İH, ANCA
pozitif vaskülitler, Behçet, Ankilozan spondilit, sarkoidoz, Sjögren ….)
• İzole idiyopatik Aortit
Tüm bunlar dışlandıktan sonra DHV veya TAK tanısı düşünülmelidir.
Vaskülit Ateroskleroz Ayırıcı Tanısında Ateroskleroz Lehine İpuçları:
• Arterin proksimal kısmından ziyade, ostiumda ve bifurkasyon bölgelerinde olması
• Aortik anevrizmanın torasikten ziyade, abdominal (sıklıkla infra-renal) olması
• Üst ekstremite arterlerinin nadiren tutulabilmesi
• Punktat ve lineer kalsifikasyonlar ve belirgin plak lezyonları olması
• PET-BT’de lineer yumuşak sinyal yerine, lokalize «hot spot» olması
• USG ile uzun segment konsantrik kalınlaşma yerine, lokalize intima mediya kalınlaşma
olması
İzole idiyopatik aortit hakkında kısa bilgi:
• Prevalans %4.3-8.4; Takayasu ve DHV’ten histopatolojk ayrım mümkün değil
• Risk faktörleri:İleri yaş, BDH öyküsü, Diyabet Kalp kapak patolojisi
• Genç erkeklerde daha sık
• Arkus aorta, torasik ve abdomina aorta tutulabilir, aorta dalları genelde korunur.
• İlerde BDV’e dönüşür mü?
• İdiyopatik grup daha genç ve sigara öyküsü daha sık.
• Aort avenrizması daha sık, aort duvar kalınlaşması daha belirgin; yeni anevrizma
gelişmesi daha sık; aort anevrizma cerrahi gereksinimi daha fazla; özetle daha ciddi
seyir olur.
• 60 yaş  grupta prognoz daha kötü; 60 yaş  grup DHV ile benzer.
Karotis arterde inflamasyon saptanması mutlaka Takayasu hastalığı mıdır?
Bu sonun yanıtı hayırdır.; TIPIC sendromu (Transient Perivascular Inflammation of the Carotid
artery) dışlanmalıdır. Aşağıdaki kriterler TIPIC sendromu tanısını destekler.
1) Başa yayılan veya yayılmayan ve karotis arter üstüne lokalize akut ağrı
2) Görüntüleme ile eksantrik perivasküler inflamasyın
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3) Görüntüleme ile diğer vasküler ve non-vasküler tanıların dışlanması
4) 14 gün içinde spontan veya anti-inflamatuvar tedavi ile düzelme

ANTİFİBROTİK TEDAVİLER
İpek Türk
Günümüzde kullanılan antifibrotik tedaviler pirfenidon ve nintenadibtir. Bu ilaçlar ilk olarak
idiopatik pulmoner fibrozis (İPF) tedavisinde onay almışlardır. Pirfenidon akciğer
fibroblastlarının fibrojenik aktivitesinin ve transforming growth faktor-β (TGFβ) ile indüklenen
myofibroblast farklılaşmasını baskılamaktadır. Pirfenidon, gastrointestinal sistemden emilir, 1–
2 saatte plazmadaki pik konsantrasyona ulaşır, karaciğer tarafından metabolize edilerek
yaklaşık 6 saat sonra idrarla atılır (1). En sık görülen yan etkiler konstitüsyonel (halsizlik),
gastrointestinal sistem ilişkili yan etkiler (bulantı, ishal, iştahsızlık), deri ile ilişkili yan etkiler
(döküntü, fotosensitivite reaksiyonları), karaciğer enzim yükseklikleri ve başağrısıdır.
Nintenadib, fibroblast growth faktör (FGF), platelet kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ve
vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) reseptörlerini hedef alan intrasellüler tirozin kinaz
inhibitörüdür (1). Antifibrotik, anti-inflamatuar, vasküler remodelling etkilidir. Kinazların ATP
bağlama cebine yarışmalı olarak bağlanır, hücre içi sinyalleşme basamaklarını bloke eder (2).
Gastrointestinal sistemden emilir, 2–4 saatte plazmadaki pik konsantrasyona ulaşır, karaciğer
tarafından metabolize edilerek feçesle atılır. Renal atılım ihmal edilebilir düzeyde %1’in
altındadır. En sık yan etkiler diyare, bulantı, kusma, halsizlik, kilo kaybı, karaciğer enzim
yüksekliğidir. VEGF inhibisyonuna bağlı kanama risk artışı görülebilir. Arteryal
tromboembolism, myokard enfarktüsü, pulmoner hipertansiyon gelişimi veya kötüleşmesi, yara
iyileşmesinde gecikme, dijital ülser sayısında artış veya iyileşmesinde gecikme, solunum
sistemi enfeksiyonları diğer gelişebilecek yan etkilerdir (2).
IPF ve sistemik skleroz ilişkili interstisiyel akciğer hastalığı (SSc-ILD) bazı benzer
patolojik mekanizmalara sahiptir. Yapısal hücreleri içeren hasar, fibroblast aktivasyonu,
fibrojenik sitokinlerin ve büyüme hücrelerinin birikimi ve progresif ILD bunlara örnektir (3).
SSc’da klinik olarak anlamlı ILD %30-40 oranında görülmektedir. ILD morbidite artışı,
hospitalizasyon artışı, azalmış sağ kalım ile ilişkilidir. En sık nonspesifik interstisyel pnömoni
(NSIP), 2. sıklıkta usual interstisyel pnömoni (UIP) paterni görülmektedir. Tedavide
siklofosfamid ve mikofenolat (MMF), scleroderma lung studies-I (SLS-I) (plaseboya karşı
siklofosfamid) ve SLS-II (mikofenolata karşı siklofosfamid) çalışmalarının bulgularına dayalı
olarak kullanılmaktadır (4,5). Gözlemsel çalışmalar, iki küçük randomize kontrollü çaışma ve
bir meta-analiz de rituksimabın SSc-ILD'li hastalarda akciğer fonksiyon bozukluğunu
azaltmadaki etkinliğini desteklemektedir (6). SSc’da pirfenidon çalışmalarına bakıldığında
vaka raporları dışında ilk yapılan çalışma LOTUSS çalışmasıdır (3). Bu faz II çalışmada, SScILD'li hastalarda MMF ile kombinasyon halinde veya tek başına pirfenidonun güvenlik profili
değerlendirilmiştir. Hastalar 2 ve 4 haftalık titrasyon periyodlarına ayrılmıştır. En sık görülen
yan etkiler bulantı, başağrısı ve halsizliktir. 2 haftalık grupta, 4 haftalık gruba göre daha fazla
hasta yan etki nedeniyle tedaviyi kesmiştir (sırasıyla %15.6, %3.2). Acharya ve ark.nın 34 hasta
ile yaptıkları randomize kontrollü çalışmada SSc hastalarında pirfenidonun etkinliği
değerlendirilmiştir (7). Primer sonlanım noktası FVC’de düzelme veya stabil seyir olarak
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planlanmış. Bu çalışmada, pirfenidonun plaseboya kıyasla SSc-ILD'de FVC’de düzelme veya
stabilize etmede anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Faz III SENSCIS çalışmasında 576 SSc-ILD
hastası, nintenadib ve plasebo kollarına ayrılmıştır (8). Hastaların yaklaşık yarısı her iki kolda
da MMF tedavisi almaktaydı. Primer sonlanım noktası, FVC’deki yıllık azalma (ml/yıl) olarak
planlanmış. Plasebo ile karşılaştırıldığında, nintedanib kullanımı, daha yavaş bir akciğer
fonksiyon kaybı ile ilişkilendirilmiştir (plasebo grubunda -93.3 mL, nintedanib grubunda -52.4
mL). Bildirilen en yaygın advers olay ishaldir (plasebo grubunda %31.6'ya karşılık nintedanib
grubunda %75.7).
Romatoid artrit hastalarında, ILD sıklığı %5-10 civarındadır. ILD azalmış sağkalım ile
ilişkilidir. En sık UIP patern görülürken, 2. sırada NSIP paterni görülmektedir (1). TRAIL-1
çalışması 123 RA-ILD hastasında yapılan randomize, çift kör plasebo kontrollü bir çalışmadır
(9). Primer sonlanım noktası 52 haftalık tedavi sürecinde FVC’de %10’dan fazla azalma veya
ölüm insidansıdır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında pirfenidon kolunda %.11.1, plasebo
kolunda %15 hasta primer sonlanım noktasına ulaşmıştır (p=0.48). 52. haftada FVC’deki
azalma pirfenidon kolunda -66 ml iken plasebo kolunda -146 ml olarak saptanmış.
Mevcut verilere bakıldığında antifibrotik tedaviler, preklinik veriler, IPF ile benzer
patogenez ve klinik veriler birlikte değerlendirildiğinde SSc ve RA ilişkili interstisiyel akciğer
hastalığında kabul edilebilir yan etki profili ile etkili olabilir. Yeni yapılan çalışmalarla
antifibrotik tedavilerin romatizmal hastalıklarda etkinlik ve güvenlik verileri arttıkça tedavi
seçeneği olarak değerlendirilebilirler.
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ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA KONTRASEPSİYON VE İNFERTİLİTE
İsmail Uçar
Üreme sağlığı bozuklukları sadece kronik hastalıkların fiziksel sonuçlarına bağlı
değildir. Psikolojik ve kültürel faktörleri de içeren bütüncül bir yaklaşım gerektirir.
Romatolojik hastalıklar, hastalığa bağlı fiziksel ve psikolojik semptomlar nedeniyle seksüel
yaşam kalitesi de dahil olmak üzere hayatın tüm yönlerini etkilemektedir. Kronik hastalıkların
seksüel yaşama etkisi multifaktöryeldir. Fiziksel etkenler, hormonal bozukluklar, psikolojij
değişikler ve tedavilerin etkileri bunlara örnek olarak sayılabilir (1).
Fertilite, bir yıllık süre içinde korunmasız cinsel ilişki sonucunda gebe kalabilme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır (2). Farklı çalışmalarda romatolojik hastalığı olan
kadınlarda fertiletinin azaldığı gösterilmiştir. Romatoid artrit (RA) ve sistemik lupus
eritematozus (SLE) tanısı olan kadınlarda yapılan çalışmada; RA hastalarının %55’i ve SLE
hastalarının %64’ünde planladıklarından daha az çocuk sahibi oldukları saptanmıştır.
Kullanılan ilaçların çocuk üzerine zararlı etkisi olması, çocuğa bakmada zorlanma ve hastalığı
çocuğa bulaştırma gibi endişelerin bu duruma katkısı olduğu görülmüştür. SLE’li kadınlarda
çocuk sayısında azalma infertiliteden ziyade artan gebelik kayıpları ile ilişkili saptanmıştır
(3). Hollanda merkezli gebelik ile ilgili bir kohort çalışmasında gebe kalan RA hastalarının
%31’inde gebelik gelişmesi için geçen süre 12 aydan uzun saptanmıştır. Bu hastaların
çoğunda seropozitif hastalık olduğu, kortikosteroid ve non-steroidal antiinflamatuar ilaç
kullanımının daha fazla olduğu görülmüştür (4). Behçet, RA ve spondiloartrit gibi romatolojik
hastalığı olan ve sitotoksik tedavi almayan kadın hastalarda over rezervini gösteren antimülleryan hormon seviyelerinde sağlıklı popülasyona göre anlamlı azalma olduğu
gösterilmiştir (5). Özellikle siklofosfamid tedavisi alan SLE hastalarında prematüre ovaryan
yetmezlik sıklıkla bilrdirilmiştir. Bununla birlikte siklofosfamid tedavisi almayan SLE
hastalarında prematüre ovaryan yetmezlik genel popülasyon ile benzerdir (6).
Romatolojik hastalıkları olan erkeklerde fertilite ile ilgili çalışmalarda gonodal
hormonal fonksiyon, sperm kalitesi, testiküler değişiklikler ve anti-sperm antikorlar gibi farklı
parametreler değerlendirilmiştir. SLE ve dermatomiyozit tanılı hastalarda sperm
anormallikleri, testiküler volümde azalma ve fonksiyonda bozulma saptanmıştır.
Siklofosfamid tedavisi alan SLE hastalarının %40’ında, dermatomiyozit hastalarının
%20’sinde gonodal fonksiyonda azalma saptanmıştır. SLE hastalarında sağlıklı bireylere göre
FSH ve LH seviyeleri daha yüksek olarak tespit edilmiştir (7,8). RA tanılı erkeklerde düşük
testosteron seviyeli hipogonadizm olduğu gösterilmiştir. Bu hastalarda kronik inflmasyonun
hipotalomus-hipofiz-gonadal aksı etkilediği, hastalık modifiye edici anti-romatizmal ilaçlar
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(DMARD) ile tedavinin testiküler fonksiyonda iyileşme sağladığı saptanmıştır (9). Ankilozan
spondilit tanılı hastalarda normal gonadal fonksiyon gözlenmiştir (10,11).
Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ajanlar ovulasyon ve spermatogenezi
bozarak veya hipofizer ve gonodal hormonların sekresyonunu etkileyerel fertiliteyi
etkileyebilir (1). Metotreksat ile tedavi eidlen kadınlarda serum AMH seviyelerinde azalma
saptanmamıştır. Prospektif bir çalışmada ilk trimesterde mtx tedavisinin verilmesinin düşük
riskini arttırdığı gösterilmiştir. İlk trimesterde Mtx tedavisi alan hastalarda düşük riski %42,5
saptanırken, gebelikten 10 hafta önce ilacı kesen hastalarda bu oran %14,4 görülmüştür (12).
Siklofosfamid’in gonodal sistem üzerine toksik etkisi her iki cinsiyette de kümülatif doz ile
ilişkili olmakla birlikte, kadınlarda yaşın da etkisi vardır. SLE hastası kadınlarda
siklofosfamid tedavisi alanlarda almayanlara göre AMH seviyeleri anlamlı olarak düşük
saptanmıştır. SLE hastası erkeklerde yapılan çalışmada ise siklofosfamid tedavisi alan
hastalarda kümülatif dozun >7,5 gr/m2 olması kalıcı infertilite için yüksek riskli saptanmıştır
(13,14). Sulfasalazinin kadınlarda fertilite üzerine etkisi yoktur ve teratojen olmadığı için
gebelikte de kullanılabilmektedir. Erkeklerde oligospermi, sperm hücrelerinde anormal
morfoloji ve spoerm motilitesinde azalma yaparak geçici infertiliteye neden olabilir. Plazma
steroid ve gonodotropin düzeyleri tedavi sırasında normaldir (15). Kadın hastalarda TNF
inhibitörleri ile tedavinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında azalmış gebelik ile ilişkisi
saptanmamıştır. Spermatogenezde TNF’nin fizyolojik rolü vardır. Fizyolojik dozlarda
testiküler germ hücrelerde apopitozisi inhibe eder ve hücre sağkalımını sağlar, fakat yüksek
dozlarda TNF spermatogenezi bozar. Spondiloartritli hastalarda yapılan iki çalışmada uzun
süre anti-TNF tedavi alanlarda tedavi almayanlara göre sperm kalitesi daha yüksek
saptanmıştır (1).
Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları (RMD) olan hastalarda üreme sağlığı
sorunlarının yönetimi sağlıklı kişilerden farklıdır. SLE, antifosfolipid antikor sendromu
(AFAS), vaskülit ve inflamatuar miyopati gibi hastalıklarda gebelik hastalık progresyonunu
hızlandırabilmektedir. Konsepsiyon sırasında romatolojik hastalığın iyi kontrol ediliyor
olması gebelik için normal doğum ağırlığı ve term doğum gibi daha iyi sonuçlar doğuracağı
için aile planlaması romatolojik hastalığı olan bireylerde önemlidir. Bu durumun aksine
konsepsiyon sırasında kötü kontrol edilen hastalık, SLE, vaskülit, inflamatuar miyopati,
sistemik skleroz, AFAS ve RA ‘lı gebe kadınlarda intrauterin gelişme geriliği, sezeyan,
preeklamsi ve/veya fetal kayıp riskini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda romatologların,
kadın doğum uzmanlarının ve aile hekimlerinin romatolojik hastalığı olan kadınlara aile
planlanması konusunda yeterli bilgi vereremedikleri gösterilmiştir (16). 2020 yılında
Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) tarafından ‘Romatolojik Kas-iskelet Hastalıklarında
Üreme Sağlığı Yönetimi Rehberi’ yayınlanmıştır. Romatolojik hastalığı olan kadınlarda etkili
kontrasepsiyonun en önemli nedeni, hastalık aktivitesinde kötüleşme, maternal organ
fonksiyonları ve hayatı tehdit eden durumun, gebeliğin olumsuz sonuçlarının (gebelik kaybı,
prematurite ve gelişim geriliği) ve teratojenitenin önlenmesidir. Kontraseptif yöntemi
seçerken hastada SLE tanısı olması ve hastalık aktvitesei, AFAS varlığı, osteoporoz ve
potansiyel bazı ilaç etkileşimleri kararı etkileyen klinik faktörlerdir. Romatolojik hastalığı
olup SLE veya AFAS tanısı olmayan hastalarda en efektif kontrasepsiyon yöntemleri
önerilmektedir. Bunlar içinde başarısızlık oranları en düşük olan rahim içi araçlar (RİA) ve
subdermal progestin implantları ön planda önerilmektedir. SLE hastası olup düşük hastalık
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aktivitesi ve stabil hastalığı olan ve AFAS negatif olan kadınlarda en efektif kontraseptif
yöntemler olan RİA ve subdermal progestin implantlar önerilmektedir. Transdermal östrojenprogestin içeren preparatların SLE hastalarında kullanılmaması önerilmektedir. Östrojenprogestin içeren kombine kontraseptif ajanların AFAS pozitif kadınlarda, östrojen
tromboemboli riskini arttırdığı için kullanılması önerilmemektedir. AFAS pozitif kadınlarda
levonorgestrelli veya bakır RİA veya progestin içeren oral kontraseptifler kullanılması
önerilmektedir. RİA’ların en etkili kontraseptif seçenek olması nedeniyle, enfeksiyon riskine
rağmen immunsupressif tedavi alan romatolojik kas iskelet sistemi hastalığı olan kadınlarda
RİA tedavisi (bakır veya orgestin) kullanılması önerilmektedir. Romatolojik hastalığı olan ve
glukokortikoid kullanımı veya hastalığın kendisine bağlı osteoporoz riski artmış kadınlarda
uzun etkili bir kontraseptif olan depomedroksiprogesteron asetat kullanımı, sağlıklı
popülasyonda 2 yıl ve üzeri kullanımda kemik mineral dansitesinde %7,5 azalmaya neden
olduğundan, önerilmemektedir (17).
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GERİATRIK HASTALARDA ROMATİZMAL HASTALIKLARIN SEYRİNDEKİ
FARKLILIKLAR
Neziha Erken
Dünya sağlık örgütü verilerine göre 2019 yılında 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 703 milyon
olarak rapor edilmiştir. 2050 yılında bu sayının 1,5 milyar olması beklenmektedir. Yaşam
süresindeki bu artış, romatolojik rahatsızlıkların yaşlılarda arttığı anlamına gelir. Romatizmal
hastalığı olan yaşlılarda komorbid hastalıklar, polifarmasi ve kırılganlık gibi faktörlerin varlığı
atipik prezentasyonlara yol açabilir. Bu nedenle geriatrik hastalarda romatizmal hastalıkların
seyrinde farklılıklar görülmektedir. Cinsiyet dağılımı, başlangıç semptomları, otoantikor
varlığı ve beklenen yaşam süresi değişebilmektedir. Altmış beş yaş ve üzerinde tanı koyulan
ve “geç başlangıçlı” olarak tanımlanan hastalıkların değerlendirilmesinde dikkatli olunmalıdır.
Yaşlanma ile prevelansı artan romatoid artrit (RA) 6 - 8. dekatlarda pik yapar. Geç başlangıçlı
RA genel olarak tipik hastalık gibi davranmaktadır. Ancak yaşın getirdiği dejeneratif eklem
hasarı ile beraber inflamatuar yıkım eklem yüzeyinde normalden daha fazla hasara ve fonksiyon
kaybına yol açabilir. Tipik hastalığın yanı sıra, olguların dörtte biri oranında proksimal
eklemleri etkileyerek polimiyaljiya romatikayı (PMR) taklit edebilir. Ayrıca RA tanısı alan
vakaların %10’u, tekrarlayıcı seronegatif simetrik sinoviti (RS3PE) ile karışabilmektedir. RA
ile sıkça birlikte görülen sjögren sendromu (SjS) ise geriatrik hastalarda kuruluk semptomları
yapsa da yaşlanmanın getirdiği fizyolojik glandüler atrofi ve fibrozis ilişkili sikka
semptomlarının SjS ile ayrımı yapılmalıdır. Elli yaş ve üzerinde tanı alan hastaların geç
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başlangıçlı kabul edildiği spondiloartropati (SpA), genel olarak genç yaşta tanı alanlar ile
benzer klinik bulgulara sahiptir. Ancak geç başlangıçlı olanlarda ayrışmamış ve psöriatrik
alttipleri daha fazla görülmektedir. Tanımlanmamış geç başlangıçlı SpA, geç başlangıçlı
ankilozan spondilite göre daha sık görülmekte ve semptomları PMR ile benzemektedir.
Psöriatrik artrit ise yaşlılarda daha fazla sayıda periferik artrit (özellikle simetrik poliartrit),
daha fazla aktif eklem tutulumu ile seyretmektedir. Eklem dejenerasyonu daha fazla ve serum
inflamatuar belirteç seviyesi daha yüksektir. Bunlara ek olarak tanıda yardımcı olan Romatoid
faktör (RF) ve antinükleer antikor (ANA) gibi otoantikorlar hastalıktan bağımsız olarak yaşlı
bireylerde pozitif sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Bir diğer inflamatuar artrit olan gut genel
olarak orta yaş erkeklerde sıktır. Ancak seksen yaşından sonra kadın ve erkekte eşit oranda
görülmektedir. Gut tanılı geriatrik hastaların yaklaşık yarısında poliartriküler başlangıç vardır
ve renal hasar insidansı artmıştır. Gut için patognomonik olan tofüs ise erken dönemde
oluşmakta, kadınlarda daha fazla ve sıklıkla parmaklarda görülmektedir.
RA, Sjs, SpA ve gut dahil olmak üzere çeşitli otoimmün bozuklukların klinik ve serolojik
fenotipi yaşla birlikte değişir. Romatolojik hastalıkların temelinde yer alan inflamasyonun
beraberinde yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişikler ve dejeneratif süreçlerin tamamı
geriatrik hastayı daha kırılgan hale getirir. Artan kırılganlık, yaşlanan bağışıklık sistemi ve
polifarmasi ile birlikte multimorbidite varlığı atipik prezentasyonlara yol açmaktadır. Yaşlıyı
bu değişimlerden korumak ve hayat kalitesini artırabilmek için hastalıkların tanınması
önemlidir.
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DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Mustafa Emre SARAÇ
Omurga, sağlam ligamanlarla birbirine bağlantılı değişik büyüklük ve şekildeki omur
ve disklerin, kaslarla da desteklenmesiyle baş ve pelvis arasında uzanan, gövdeye aksiyel destek
oluşturan bir yapıdır. 7 servikal, 12 torakal, 5 lomber, 5 sakral, 4-5 koksigeal omurdan oluşur.
Omurganın temel fonksiyonel birimi hareket segmentidir ve superior ve inferior cisim,
intervertebral disk, faset eklemler ve bunlarla ilişkili ligamanlardan oluşur.
Omurga dejenerasyonu; omurgayı oluşturan normal yapıların bozularak fonksiyonlarını
yitirmesidir. Disk dejenerasyonu ise uzun vadede gelişen bir durum olup yaşlanma ile diskte
meydana gelen patolojik değişimlerdir. Ani yüklenmelerden çok tekrarlayan yüklenmeler bu
sürece gidişte önemlidir. Omurga dejenerasyonu diskteki dejenerasyon ile başlar ve
ilerleyicidir. Bu zamanla hareket segmentini oluşturan diğer elemanları etkisi altına alır.
Dejeneratif olaylar disfonksiyon, instabilite, stabilizasyon olarak üç aşamada izlenir . 3. ve 4.
dekatlarda başlar.
Disklerde diffüz bombeleşme ve fokal ekstrüzyon, disk aralıklarının daralması, osteofit
oluşumu, faset ve ligamentum flavum hipertrofisi, spinal kanal ve foramenlerin daralarak nöral
yapıların bası altında kalması dejeneratif disk hastalıklarının karakteristik özellikleridir. Vücut
bu duruma adapte olabilmek için fleksiyon postürü geliştirir ve lomber lordoz azalır.
Dejeneratif değişiklikler en sık L4-5 ve L5-S1 segmentlerinde olur. Disk herniasyonları,
dejeneratif spinal stenoz, dejeneratif spondilolistezis ve dejeneratif skolyoz bu süreçte görülen
hastalıklardır. İlgili dermatom boyunca şiddetli ağrı, güç kayıpları, yürüme mesafesinde azalma
başlıca semptom ve bulgulardır. Tedavide semptom ve bulgulara bağlı olarak medikal tedavi,
fizik tedavi ve cerrahi tedavi uygulanır.
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[SS-01]
Miyeloid Kökenli Baskılayıcı Hücrelerin Romatoid Artrit Hastalarında Metotreksat
Direncine Etkisinin Araştırılması
Barış Boral
Adana Şehir Hastanesi, Temel İmmünoloji Bölümü, Adana
Giriş-Amaç: Romatoid artrit (RA) eklemlerde ve kemikte yıkıcı hasar oluşturarak ilerleyen
inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. Günümüzde RA tedavisinde en sık kullanılan ve ilk
seçenek olan ilaç metotreksattır. Bu ilacın anti-inflamatuar etki mekanizmasında
adenosinerjik yolak önemli bir yer tutmaktadır. Ektonükleozit trifosfat difosfohidrolaz1(CD39) enzimi adenosinerjik yolağı etkileyen en önemli enzimdir. Miyeloid kökenli
baskılayıcı hücre (MKBH), olgun miyeloid hücrelere farklılaşamayan kemik iliği kaynaklı
miyeloid progenitör hücre popülasyonudur. Bu hücreler CD39 eksprese ederler ve diğer
bağışıklık sistemi hücrelerini baskılayarak immün yanıtı azaltırlar. Çalışmanın amacı RA
hastalarındaki MKBH yüzdelerini belirlemek ve MKBH’lerin MTX direncini saptamada bir
biyo-belirteç olma potansiyelinin değerlendirilmesidir.
Gereç Yöntem: Çalışmaya; 40 sağlıklı kontrol (SK), 33 MTX dirençli RA hastası (MTX-R)
ve 41 MTX duyarlı RA hastası (MTX-S) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen grupların
MKBH yüzdeleri ve CD39 ekspresyonu (MKBH/CD39) akım sitometri yöntemi ile
belirlendi.
Bulgular: Hasta gruplarındaki (MTX-S MTX-R) MKBH yüzdeleri sağlıklı kontrol grubuna
göre yüksek saptandı (sırasıyla p=0,033, p=0,000). Hasta gruplarının kendi arasındaki
istatistiksel analiz sonuçları Tablo 1’de verildi. Yapılan analizler sonucunda MTX-R ile
MTX-S grupları arasında MDSC, MDSC/CD39, MDSC/CD39 (MFI) değerleri için
istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilemedi. (sırasıyla p=0.053, p=0.822, p=0.889).
Tartışma ve Sonuç: MKBH’lerin RA hastalarının periferik kanında oran olarak arttığı
gösterildi. Peres ve ark. T regülatuar hücre üzerindeki CD39'un düşük ekspresyon
yoğunluğunun, RA hastalarında MTX yanıtını tahmin etmek için bir biyobelirteç
olabileceğini öne sürdüler. Biz de aynı molekülü yüzeyinde eksprese eden ve RA hastalığı
patogenezinde rolü olduğu düşünülen MKBH’lerde inceledik. Çalışma sonucunda MDSC
üzerindeki CD39 ekspresyon seviyesi ile MTX direnci arasında ilişki saptayamadık.
Anahtar Kelimeler: CD39, Miyeloid Kökenli Baskılayıcı Hücreler, Romatoid Artrit

Gruplar Arasındaki İstatistiksel Analizler
MTX-S

MTX-R

p

MDSC (%)

1.08±0.87

1.49±0.99

0.053

MDSC/CD39 (%)

70.36±21.74

71.43±18.98

0.822

MDSC/CD39 (MFI)

1225.63±699.56

1204.15±621.51

0.889
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[SS-02]
Behçet hastalarında alt ekstremite venlerinin duvar kalınlıklarının değerlendirilmesi
Seher Şener1, Erdal Atalay1, Berna Oğuz2, Yelda Bilginer1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Amaç
Behçet hastalığı hem arteriyel hem de venöz vasküler yapıları tutabilen sistemik inflamatuar
bir hastalıktır. Yetişkinlerde yapılan çalışmalarda, Behçet hastalarının alt ekstremite Doppler
ultrasonografi (USG)’lerinde venöz duvar kalınlık (VDK) ölçümlerinin, sağlıklı kontrollere
kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Biz de bu çalışmada, pediatrik Behçet hastalarında
alt ekstremite Doppler USG’de VDK’larının normal popülasyona kıyasla artıp artmadığını
araştırmayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji polikliniğinde takip edilen, 2015
uluslararası pediatrik Behçet hastalığı tanı kriterlerine göre 16 yaşından önce Behçet hastalığı
tanısı konulan veya inkomplet (olası) Behçet hastalığı tanısıyla izlenen hastalar dahil edildi.
Behçet hastalarıyla yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu sağlıklı çocuklar, kontrol grubu olarak
belirlendi. Alanında deneyimli bir pediatrik radyoloji uzmanı tarafından bilateral alt
ekstremite Doppler USG kullanılarak, ana femoral ven (AFV), yüzeyel femoral ven (YFV),
vena safena magna (VSM), vena safena parva (VSP) ve popliteal ven (PV)’den VDK
ölçümleri yapıldı.
Bulgular
Toplam 25 Behçet hastası ve yedi sağlıklı kontrolde bilateral alt ekstremite venlerinin
VDK’ları ölçüldü. Bu hastalardan 10’u Behçet tanı kriterlerini tam karşılamaktayken, 15
hasta ise inkomplet Behçet hastalığıyla takip edilmekteydi. Behçet hastalarının median yaşı
18 (9.5-25) yıl ve 17 (%68)’si erkekti. Kontrol grubundaki yedi kişinin median yaşı 16 (1217) yıl, üç (%43)’ü erkekti. Behçet hastalarında (n=25) ölçüm yapılan tüm venlerde median
VDK’ları, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksek saptandı (Tablo 1). Kontrol
grubundaki hastalar, Behçet tanısı kesin olan hastalarla (n=10) karşılaştırıldığında sol CFV,
sol FV ve sol VSP dışındaki tüm venlerde; inkomplet Behçet hastalarıyla (n=15)
karşılaştırıldıklarında ise sağ CFV, sağ PV, sol VSP ve sol PV'lerin VDK’ları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p<0.05).
Sonuç
Behçet hastalığı tanısı belirli kriterlere göre konulmakta ancak pediatrik vakaların çoğu bu
kriterleri tam karşılamadığından inkomplet Behçet hastalığı tanısıyla izlenmektedir. Behçet
hastalarında VDK artışı özellikle pediatrik inkomplet Behçet hastalarında tanıyı destekleyici
bir bulgu olabilir. Ancak bu konuda daha büyük popülasyonlarda yapılacak çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Doppler ultrasonografi (USG), venöz duvar kalınlık
(VDK)

Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasında alt ekstremite venlerinin median
venöz duvar kalınlık ölçümlerinin karşılaştırılması

Behçet hastaları (n=25)

Sağlıklı kontrol
P değeri
(n=7)

Sağ AFV* 0.77 (0.7-0.88)

0.59 (0.56-0.62) 0,001

Sol AFV*

0.80 (0.65-0.86)

0.55 (0.52-0.60) 0,016

Sağ YFV* 0.70 (0.61-0.80)

0.53 (0.48-0.59) 0,013

Sol YFV*

0.65 (0.56-0.81)

0.53 (0.46-0.60) 0,017

Sağ PV*

0.65 (0.57-0.76)

0.49 (0.46-0.52) 0,001

Sol PV*

0.66 (0.53-0.80)

0.46 (0.44-0.49) 0,002

Sağ VSM* 0.58 (0.45-0.65)

0.38 (0.37-0.42) 0,004

Sol VSM* 0.51 (0.43-0.62)

0.39 (0.27-0.41) 0,004

Sağ VSP* 0.46 (0.38-0.59)

0.31 (0.27-0.41) 0,013

Sol VSP*

0.35 (0.31-0.37) 0.018

0.47 (0.39-0.58)

AFV: ana femoral ven, YFV: yüzeyel femoral ven, VSM: vena safena magna, VSP: vena
safena parva, PV: popliteal ven. *Ölçümler mm cinsindendir. Parantez içindeki değerler
sırasıyla 25 persentil- 75 persentil değerleridir.
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[SS-03]
Sistemik skleroz hastalarında dijital ülser sıklığı ve ilişkili olduğu faktörler
İpek Türk
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,
Adana
Amaç: Dijital ülser (DÜ), sistemik skleroz (SSk) hastalarında sık görülen komplikasyonlardan
biridir. DÜ patogenezinde vaskülopati önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı SSk
hastalarında DÜ sıklığı ve ilişkili olduğu faktörleri incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nda 2013
ACR/EULAR (Amerikan Romatoloji Derneği ve Avrupa Romatizma Birliği) kriterlerine (1)
göre SSk tanısı ile takip edilen 18 yaş üstü 96 hasta alındı. Hastaların sosyo-demografik ve
klinik verileri kaydedildi. Hastalar DÜ öyküsü olan ve olmayan şeklinde 2 gruba ayrıldı.
Ayrıca, DÜ öyküsü olan hastalarda son vizit ve son 1 yıldaki dijital ülser sayısı 0, 1-2, >=3
olacak şekilde gruplandırıldı (2). DÜ öyküsü, son 1 yıl ve son vizitteki DÜ sayısı ile
hastaların klinik ve demografik bulguları arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 96 hastanın (81 kadın, 15 erkek) yaş ortalaması 54,73±13,15
yıldı. Hastaların demografik ve klinik verileri Tablo 1’de özetlenmiştir. Dijital ülser öyküsü
ile hastalık süresi, kalsinozis varlığı ve özefagus tutulumu arasında anlamlı ilişki saptandı
(sırasıyla p=0,35, p=0,048, 0,017). DÜ öyküsü ile diğer klinik ve demografik özellikleri
arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Korelasyon analizi yapıldığında DÜ öyküsü ile hastalık
süresi, kalsinozis ve özefagus tutulumu arasında anlamlı zayıf pozitif korelasyon saptandı
(sırasıyla p=0,035, r=0,217; p=0,049, r=0,203; p=0,017, r=0,244). Son vizit ülser sayısı ile
kalsinozis ve modifiye Rodnan deri skoru (mRSS) arasında anlamlı zayıf pozitif korelasyon
saptandı (sırasıyla p=0,017, r=0,244; p=0,01, r=0,261). Yıllık ülser sayısı ile hastalık süresi ve
kalsinozis arasında arasında anlamlı zayıf pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla p=0,001,
r=0,227; p=0,001, r=0,337).
Sonuç: Sistemik sklerozda DÜ sık görülür ve önemli bir morbidite nedenidir. Çalışmamızda
ayrıntılı olarak incelenen DÜ ile hastalık süresi, kalsinozis, mRSS ve özefagus tutulumu
arasında ilişki saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sistemik skleroz, dijital ülser

Tablo 1. Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Yaş (yıl), ort±SD

54,73±13,15

Kadın cinsiyet, n(%)

81 (84,4)

Hastalık tipi
Diffüz tip, n(%)
Sınırlı tip, n(%)

66 (66,8)
30 (31,3)
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Hastalık süresi (ay), median(min-max) 44(6-240)
Telenjiektazi varlığı, n(%)

72(75)

Kalsinozis varlığı, n(%)

28(29,2)

Otoantikorlar, n(%)
ANA, n(%)
Anti scl70, n(%)
Anti sentromer, n(%)

90(93,8)
59(61,5)
15(15,6)

mRSS, ort±SD

16,55±9,01

DÜ öyküsü, n(%)
Var

68(70,8)

Son 1 yılda DÜ sayısı, n(%)
0/1-2/ >=3

39(40,6)/23(24)/33(34,4)

Son vizite DÜ sayısı, n(%)
0/1-2/ >=3

56(58,3)/27(28,1)/12(12,5)

İAH varlığı, n(%)

79 (82,3)

FVC (%), ort±SD

88,82±28,9

DLCO (%), ort±SD

60,64±22,37

Kardiyak tutulum, n(%)

13(13,5)

Özegafus tutulumu, n(%)

60(62,5)

Mide tutulumu, n(%)

13(13,5)

Barsak tutulumu, n(%)

43(44,8)

ANA, antinükleer antikor; anti scl70, anti topoizomeraz 1; mRSS, modifiye Rodnan deri
skoru; DÜ: dijital ülser; İAH, interstisiyel akciğer hastalığı; FVC, zorlu vital kapasite;
DLCO, karbonmonoksit difüzyon kapasitesi
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[SS-04]
Romatolojik Hastalarda AF Ablasyon Başarısı ve Etkinliği
Yusuf Ziya Şener1, Ahmet Hakan Ateş2, Hikmet Yorgun2, Kudret Aytemir2
1Beypazarı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Giriş:
Romatolojik hastalıklarda kardiyovaskülertutulum önemli bir sorun teşkil etmekte olup,
kardiyak tutuluma bağlı ritim bozuklukları görülebilmektedir. Atriyalfibrilasyon toplumda
görülen en sık kronik aritmidir ve ilaç tedavisine dirençli vakalarda ablasyon ile başarılı
sonuçlar elde edilmektedir. Romatolojik hastalarda AF ablasyon etkinliğine dair literatürde
kısıtlı veri mevcuttur.
Yöntem:
Ocak 2013-Haziran 2019tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji
Bölümü’nde yapılan AF ablasyon vakaları retrospektif olarak değerlendirildi. Romatolojik
tanılı hastalar ve yaş işe cinsiyet açısından benzer kontrol grubu AF ablasyon sonrası
rekürrens açısından değerlendirildi. Ablasyon sonrası ilk 3 aydaki rekürrensler erken, daha
sonra ortaya çıkanlar ise geç nüks olarak değerlendirildi. Giriş yeri komplikasyonu; işlem
sonrası psödoanevrizma, hematom ve AV fistül gelişmesi olarak tanımlandı.
Bulgular:
AF ablasyonu yapılmış olan 28 tane romatolojik tanısı olan ve 28 tane de yaş ve cinsiyet
açısından benzer, romatolojik tanısı olmayan kontrol grubu dahil edilmiştir. Romatolojik
hastalığı olan hastalardaki tanılar sıklık sırasına göre; romatoid artrit (n=8), enteropatik artrit
(n=5), psöriatik artrit (n=3), kristal artropati (n=3), FMF (n=2), undiferensiye bağ doku
hastalığı (n=2), sarkoidoz (n=1), relapsing polikondrit (n=1), Behçet (n=1), Sjögren (n=1),
Still (n=1) olarak tespit edildi. Bazal karakteristikler Tablo-1’de sunulmuştur. Ablasyon
sonrası ortanca takip süresi 15 (6-57) ay olarak saptandı. Erken nüks, geç nüks ve total nüks
açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo-1). Hastalar ablasyon
sırasındaki CRP düzeylerine göre normal düzeyi olanlar ve yüksek düzeyi olanlar şeklinde iki
gruba ayrıldığında erken nüks iki grupta da benzer iken (p=1.000); geç (p=<0.001) ve total
nüks(p=0.001) CRP düzeyi yüksek olanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla
saptandı. Giriş yeri komplikasyonu sıklığı iki grup arasında benzerdi (p=1.000).
Tartışma:
Ablasyon tedavisi; medikal tedavi altında semptomatik olan AF hastalarında etkili bir
yöntemdir. Romatolojik tanısı olan hastalarda da AF ablasyon başarısı ve güvenliği, olmayan
hastalar ile benzerdir ancak aktif inflamasyonu olan ve yüksek CRP düzeyi olan vakalarda
geç nüks ve total nüks daha fazla olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, Kateter ablasyon, Romatolojik hastaliklar
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Tablo-1. Bazal Karakteristikler ve Ablasyon Sonlanımları
Romatolojik tanılı hastalar Kontrol Grubu p değeri
Hasta sayısı, n

28

28

Cinsiyet, Erkek, n (%)

11 (39.2 %)

13 (46.4 %)

0.589

Yaş, ortalama ±sd

60.14± 11.10

65.18± 11.38

0.777

KAH, n (%)

4 (14.2%)

7 (25 %)

0.503

Hipertansiyon, n (%)

16 (57.1 %)

22 (78.5 %)

0.086

Diyabet, n (%)

4 (14.2%)

7 (25 %)

0.503

LV DSÇ, cm, ortalama±sd

4.76± 0.54

4.83± 0.60

0.753

LV EF, (%), ortalama±sd

58.41±10.93

57.73 ± 10.03

0.906

LA çapı, cm, ortalama±sd

3.67± 0.49

4.07±0.51

0.842

Takip süresi, ay, median, (min-max) 14 (6-53)

18 (6-57)

0.146

AF rekürrensi;
Erken nüks; n (%)
Geç nüks,; n (%)
Total nüks, n (%)

1 (3.5 %)
5 (17.8 %)
6 (21.4%)

2 (7.1 %)
2 (7.1 %)
4 (14.2 %)

1.000
0.225
0.485

AF tipi, paroksismal, n (%)

22 (78.5 %)

20 (71.4 %)

0.537

Giriş yeri komplikasyonu, n (%)

3 (10.7 %)

2 (7.1 %)

1.000
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[SS-05]
Juvenil idiyopatik artritli hastaların biyopsikososyal ve fonksiyonel özellikleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve aile perspektifinin etkileri
Seher Şener1, Kutay Kaşlı2, Yelda Bilginer1, Edibe Ünal2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk
Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı,
Ankara
Amaç
Juvenil Artrit Biyopsikososyal Anketi (JAB-Q), juvenil idiyopatik artrit (JİA) hastalarının
fonksiyonel, psikososyal ve ağrı durumlarını bütüncül olarak değerlendirmek için geliştirilmiş
önemli ölçeklerden biridir (9). Çalışmamızda, JAB-Q ve diğer ölçekleri kullanarak JİA
hastalarının biyopsikososyal ve fonksiyonel özellikleri, hastalık aktivitesi ve aile etkileri
arasındaki ilişkileri belirlemeye çalıştık.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı'nda Nisan 2018-Mart
2020 tarihleri arasında takip edilen 354 JİA hastası dahil edildi. Hastalara ve ailelerine JABQ, Çocuk Sağlığı Değerlendirme Anketi (CHAQ), Juvenil Artrit Hastalığı Aktivite Skoru-71
(JADAS-71) ve Aile Etki Anketi (FIS) ölçekleri uygulandı.
Bulgular
Hastaların ortanca yaşı 13 (10-16) yıl ve 209'u (%59) kadındı. Hastaların çoğu (%48.8)
oligoartiküler JIA tanısı ile takipliydi. CHAQ toplam puanları ile JAB-Q eklem fonksiyonları
(p<0.01, r=0.720) ve fonksiyonel durum (p<0.01, r=0.699) değerlendirmeleri arasında yüksek
düzeyde korelasyon görüldü. CHAQ ağrı durumları ile JAB-Q ağrı şiddeti (p<0.01, r=0.566)
ve toplam puanları (p<0.001, r=0.478) arasında orta düzeyde bir ilişki bulundu. CHAQ
toplam puanları ile JAB-Q toplam puanları arasında orta düzeyde bir korelasyon saptandı
(p<0.01, r=0.583). Ayrıca, FIS toplam puanları ile JAB-Q ağrı şiddeti (r=0.130), eklem
fonksiyonları (r=0.107) ve toplam puanları (r=0.152) arasında istatistiksel olarak anlamlı
(p<0.05), ancak zayıf bir ilişki bulundu. JADAS-71 ile JAB-Q toplam puanları ve diğer
parametreleri arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı (p>0.05). JAB-Q’nun alt ölçekleri
arasında ise, JAB-Q psikososyal durum değerlendirmesi ile JAB-Q eklem fonksiyonları
(p<0.01, r =0.449) ve JAB-Q fonksiyonel durum (p<0.01, r=0.377) değerlendirmeleri
arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu.
Sonuç
JİA sadece hastaların fonksiyonel durumunlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yaşamın
sosyal, duygusal, entelektüel ve ekonomik yönlerini de olumsuz etkiler. JAB-Q, hastaların
bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlayan güvenilir bir ölçektir, ancak bu konuda
yapılacak çok merkezli ve ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Juvenil Artrit Biyopsikososyal Anketi (JAB-Q), juvenil idiyopatik artrit
(JİA)
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[SS-06]
Erişkin Still Hastalığında Granuloma Annulare: Atipik Bir Cilt Tutulumu mu, Nadir
Bir Birliktelik mi?
Bahar Özdemir, Serdar Can Güven, Berkan Armağan
Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği
Yetişkin başlangıçlı Still hastalığı tipik olarak,gündelik ateş,artrit ve döküntü ile karakterize
inflamatuar bir hastalıktır.Klasik deri döküntüsü, genellikle kaşıntısız olan,ağırlıklı olarak
gövde ve ekstremiteleri içeren,ateşle ortaya çıkma ve ateşsiz dönemlerde kaybolma
eğiliminde olan,somon renginde,maküler veya makülopapüler bir kutanöz döküntüdür.Still
atipik kutanöz belirtileri bildirilmiştir.Burada Still tanısı alan ve eş zamanlı olarak granuloma
annulare gelişen bir olgu sunulmuştur.
67 yaşında,hipertansiyon tanılı kadın hasta,birkaç aydır devam eden halsizlik,yorgunluk,kas
ağrısı ve eklem ağrısı ve inflamatuar belirteçlerde yükseklik nedeniyle araştırılmak üzere
yatırılmış.Şikayetleri ile eş zamanlı bilateral önkolda makülopapüler tarzda döküntüler
çıkmış(Resim).Son bir haftadır akşamları olan üşüme-titreme ile olan yüksek ateş ve son
birkaç gündür boğaz ağrısı mevcut.Sorgulamasında;ilaçöyküsü,travma,böcek ısırığı,yakın
zamanda geçirilmiş enfeksiyon öyküsü,kilo kaybı,gece terlemesi yok.Fizik muayenede; her
iki dirsek lateralinde,elbileği dorsumunda grube ortası çökük papüler lezyonları
mevcut.Lezyonlardan başka merkezde alınan ciltbiyopsi patolojisi granüloma annulare olarak
sonuçlanmış.Covid-19PCR testi negatif olan hastanın laboratuar tetkiklerinde
nötrofili/lökositoz, normokrom normositer anemi, transminaz yüksekliği(Lökosit:11690/mm3,
nötrofil:9780/mm3 hemoglobin:9.2gr/dL,AST(aspartat transaminaz):125u/L,ALT(alanin
transaminaz):100u/L),akut faz reaktanlarında yükseklik(CRP 100 mg/L, ESR 43
mm/st),hiperferritinemi(11401 mcg/L)saptandı.Prokalsitonin düzeyi normal,RF, anti-CCP,
ANA,genişENApaneli,ANCAİFAveELISAtestlerinegatif,
VarisellaZosterIgM,HerpesSimplexTip1/2IgM,Anti CMVIgMnegatif, Anti-hıvNonreaktif,
BrucellaRoseBengaltesti negatif sonuçlandı.Ekokardiyografide infektif endokardit bulgusu
saptanmadı.Hastanın PET-BT’sinde hepatosplenomegali ve kemik iliğinde diffüz artmışFDG
tutulumu satandı(SUVmaks:2,99).Kemik iliği biyopsisinde hematolojik malignite lehine
bulgu veya hemofagositoz saptanmadı.Hastanemizde tekrar edilen cilt biyopsi patolojisi
granuloma annulare olarak sonuçlandı. Yamaguchi kriterlerini karşılayan hastaya erişkin Still
Hastalığı tanısı ile 0,5mg/kg/gün prednizolon eşdeğeri glukokortikoid tedavisi
başlandı.Tedavinin üçüncü gününde ateşsiz izlendi, akut faz reaktanları ve ferritin düzeyi
geriledi (CRP:55mg/L,Ferritin:2092mcg/L).Bir haftanın sonunda cilt lezyonları geriledi.
Glukokortikoid doz azaltma planı ile birlikte tedavisine metotreksat15mg/hafta ve
folikasit5mg/hafta eklendi.
Granuloma annulare, genellikle kendi kendini sınırlayan, klasik olarak eritematöz veya cilt
renginde, pulsuz halka şeklinde plak olarak ortaya çıkan,nedeni bilinmeyen bir
hastalıktır.Literatürde Still hastalığı atipik kutanöz prezentasyonalrı ile ilgili bildiriler olmakla
beraber daha, granuloma annulare birlikteliğine rastlayamadık. Vakamızda granuloma

36

annnularenin Still hastalığının atipik bir cilt prezentasyonu mu olduğu yoksa iki farklı
durumun konkomitan olarak mı ortaya çıktığı net değildir.
Anahtar Kelimeler: still's hastalığı, granuloma annulare

Sol dirsek laterali grube ortası çökük papüler lezyonlar
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[SS-07]
Romatoid artrit hastalarında vücut kitle indeksinin akut faz reaktanları ve hastalık
aktivitesi üzerine etkisi
Esra Kayacan Erdoğan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı
C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) inflamasyon belirteci olarak
romatoid artrit hasta takibinde rutin olarak kullanılan biyomarkerlardır. Hastalık aktivitesi
değerlendirilirken kullanılan ölçütlerden DAS- 28 hesaplamasında da her ikisi de yer
alabilmektedir. CRP ve ESR akut ve kronik inflamatuar süreçlerde yükselebileceği gibi
anemi, ileri yaş ve kadın cinsiyet, obezite ile de artabilir. Akut faz reaktanlarında artmış VKİ
(vücut kitle indeksi) nedenli artış romatoid artrit hastalarında yanlış hastalık aktivitesi
değerlendirilmesine yol açabilir. Bu çalışmada hastaların VKİ ile ESR, CRP değerleri ve
hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma Adana Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniğinde takipli romatoid artrit hastalarının
dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Çalışmaya dosyalarına
ulaşılabilen ve dosya kayıtlarında güncel VKİ değerleri kaydedilmiş hastalar alınmıştır. Hasta
karakteristikleri, klinik ve laboratuvar verileri dosya kayıtlarından elde edilmiştir.
Çalışmaya 42 (8 erkek, 34 kadın ) hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların medyan
VKİ 25,78 kg/m2 (±3.25), ortalama CRP 13.9 mg/L (±28.30), ortalama ESR 43.0 mm/h
(±21.20 ), ortalama DAS 28- CRP 5.80 (±1.37) olarak saptandı. VKİ ile CRP düzeyleri
arasında korelasyona bakıldığında düşük- orta düzey korelasyon saptandı. ( Spearman Rho:
0,35 p:0,02 ) ESR düzeyi ile VKİ arasında anlamlı korelasyon görülmedi. ( Spearman Rho:
0,28 p:0,06) VKİ ile DAS 28- CRP düzeyleri arasında korelasyon incelendiğinde ESR ile
benzer şekilde anlamlı korelasyon saptanmadı. ( Spearman Rho: 0,24 p:0,12)
Genel populasyonda yükselmiş ESR ve CRP değeri özellikle kadın cinsiyette artmış VKİ ve
yağlanma ile ilişkili bulunmuştur. Abdominal yağlanmanın kadınlarda CRP ve İL-6 ile ilişkili
olduğu bulunmuştur. Akut faz reaktanlarında obezite nedenli artış romatoid artrit hastalarında
yanlış hastalık aktivitesi değerlendirilmesine yol açabilir. Bununla birlikte hastalık aktivitesini
değerlendiren DAS-28 gibi ölçekler akut faz reaktanları dışında ek parametreler de içerdiği
için doğru yönlendirme yapılmasını sağlar. Romatoid artrit hastalarında klinik ile
açıklanamayan CRP yüksekliği halinde hastanın VKİ yüksekliği de akılda tutulabilir.
Anahtar Kelimeler: crp, vücut kitle indeksi, hastalik aktivitesi
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[SS-08]
Sistemik Lupus Eritematozus İlişkili Pnömoni Olgusu
Mehmet Nur Kaya, Emre Tekgöz, Seda Çolak, Muhammet Çınar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ABD,
Romatoloji BD
Giriş
Sistemik lupus eritematozus (SLE), multisistemik tutulum yapabilen, remisyon ve relaps
dönemleri ile karakterize, kronik otoimmün bir hastalıktır. SLE’de en sık görülen akciğer
tutulumu plörit olmakla birlikte, pulmoner vasküler hastalık, üst solunum yolu disfonksiyonu,
parankimal hastalık ve diyafragma disfonksiyonu karşımıza çıkabilmektedir. Burada akciğer
tutulumu olan bir SLE hastası sunulmuştur.
Bulgular
Üç yıl öncesinde başlayan ve son iki aydır artan öksürük, nefes darlığı ve balgam şikayetleri
olan 48 yaşında kadın hastanın fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın
laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 3500/uL, anti-nükleer antikor (ANA) testi pozitif,
anti-SM ve anti-SM/RNP pozitif, direkt Coombs testi pozitif, 24 saatlik idrarda protein 594
mg/gün saptandı. Anti nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) negatifti. Çekilen toraks
bilgisayarlı tomografi görüntülerinde sol akciğer alt lob superior segmentte buzlu cam
görünümü ve her iki akciğerde yaygın pulmoner nodüller saptandı. Tanısal amaçlı yapılan
akciğer wedge biyopsisinde granülomatöz inflamasyon ve non-spesifik pnömonik
değişiklikler saptanması üzerine hasta SLE pnömonisi olarak değerlendirildi. Hastaya
hidroksiklorokin 200 mg/gün, metilprednizolon 16 mg/gün ve azatioprin 100 mg/gün
başlandı. Tedavi altında hastanın klinik bulguları geriledi. Hasta kliniğimizde remisyonda
takip edilmektedir.
Tartışma
Pulmoner bulgularla ilişkili en yaygın bağ dokusu hastalığı olan SLE seyrinde çok çeşitli
pulmoner tutulum bulguları olabilmektedir. Bu hastalarda akciğerde granülomatöz lezyonların
da görülebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: sistemik lupus eritematozus, pnömoni, plörit
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[SS-09]
Nöropsikiyatrik Sistemik Lupus Eritematozus: Olgu Sunumu
Kübra İrday Demir1, Rabia Miray Kışla Ekinci2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji
Kliniği, Adana
Amaç
Yüksek morbiditeye sahip hayati organ tutulumları arasında yer alan Sistemik Lupus
Eritematozus'ta (SLE) nöropsikiyatrik (NP) tutulum belirti ve bulguları, hafif kognitif
disfonksiyondan, inme ya da komaya varabilen ağır bulgulara kadar değişen tablolarla
kendisini gösterebilmektedir. Bizim sunumumuzda, Sistemik Lupus Eritematozus'ta
nöropsikiyatrik (NP-SLE) tutulumu olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Yöntem
Çocuk hastalıkları servisinde SLE nedeniyle takip altındayken takipne ve bilinç durumunda
değişiklik gelişmesi üzerine; SLE’nin nöropsikiyatrik ve serozit tablosu geliştiği düşünülerek
ÇYB ünitesine transferi gerçekleşmiş olan 12 yaşındaki kız çocuğu hastadan
bahsedilmektedir.
Bulgular
Öncesinde sağlıklı 12 yaşında kız hastanın 7 ay önce yüzde kızarıklık, oral aft ve eklem
ağrıları, yürüyememe yakınmaları başlamış. Bu süreçte korku, görsel ve işitsel
halüsinasyonları da eklenen hastanın geliş fizik muayenesinde kas gücü belirgin azalmış,
yaygın kas atrofisi ve dirseklerde kontraktürü, mukozit ve malar raş mevcuttu. Tetkiklerinde;
Direk coombs pozitif hemolitik anemi, hipokomplementemi, idrarda nefrotik düzeyde
proteinuri ve sedimentasyon yüksekliği olan hastadan gönderilen ANA, anti-Sm, anti-DNA,
Anti-SSA ve antiribozomal P pozitifliği saptandı. Hasta ACR kriterlerine göre SLE tanısı
konuldu. Hidroksiklorokin ve yüksek doz sistemik steroid tedavileri başlanan hastaya böbrek
ve kas biyopsisi planlandı. Pulse steroid 3. gününde hastanın dirençli konvülziyonları olması
üzerine yoğun bakıma alındı. Levatirasetam, fenitoin ve intravenöz midazolam infüzyonu ile
kontrol altına alındı. Beyin MRG, difüzyon ve anjiografi tetkiklerinde kortikal atrofi dışında
özellik saptanmadı. Ekokardiyografisinde masif plevral ve perikardiyal efüzyonu olması
nedeni ile tedavisine kolşisin eklendi. Hastanın izlemde mutizm ve oroalimental istemsiz
hareketleri başladı. Hastalığın nöropsikiyatrik komponenti aktif olması nedeni ile çocuk
psikiyatri bölümünün önerisi ile haloperidol tedavisi başlandı.
Hastanın izlemde bilinç ve duygudurumu düzeldi. İntravenöz siklofosfamid tedavisi başlandı.
Sistemik steroid tedavisine devam edildi.
Hastanın 1. ay kontrolünde hipokomplementemisi ve proteinurisinde belirgin düzelme oldu.
Perikardiyal efüzyonu düzeldi. Nöropsikiyatrik bulguları tekrarlamadı.
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Sonuç
NP-SLE yönetimi zor bir klinikle karşımıza çıkabilir. Zamanında ve doğru müdahale
mortalitenin azaltılmasında önemli rol oynar.
Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus Eritematozus, Nöropsikiyatrik Sendrom
[SS-10]
Pediatrik Behçet Hastalığı ayırıcı tanısında Kronik Granülomatöz Hastalık
Nurşah Keskin1, Özlem Anlaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji
Kliniği, Adana
Kronik granulomatoz hastalık, Behcet Hastalığı ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken
tanılardan birisidir. Zamanında ve doğru müdahale mortalitenin ve morbiditenin
azaltılmasında önemli rol oynar
Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı Kronik Granülomatöz Hastalık
[SS-11]
Ritüksimab İçeren Kemoterapi Alan Bir Kronik Lenfositik Lösemi Hastasında Gelişen
COVİD-19 İlişkili Rekürren Makrofaj Aktivasyon Sendromu
Murat Bektaş1, Gökhan Özdemir2
1Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Romatoloji, Aksaray
2Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Aksaray
Giriş: COVİD-19 infeksiyonu pandemi olmasının yanında sıklıkla makrofaj aktivasyon
sendromunun (MAS) eşlik edebilmesi nedeniyle romatologların ilgi alanına girmiştir.
Olgu: 52 yaşında erkek hasta ateş,nefes darlığı,halsizlik şikayetiyle başvurdu.İki yıl önce
kronik lenfositik lösemi tanısı konulan hastaya bir yıl önce
siklofosfamid,vinkristin,prednizolon iki kür sonrası yanıtsızlık nedeniyle
fludarabin,siklofosfamid ve ritüksimab başlanmış. Son dozunu 4 ay önce alan hasta
03.09.21’de mevcut bulgularla yatırıldı. Öyküsünden yaklaşık bir yıl önce kemoterapi
almadığı dönemde COVİD-19 nedeniyle altı günlük hastane yatışı olduğu ancak oksijen veya
yoğun bakım ihtiyacı olmadığı ve sonrasında da aşılanmadığı öğrenildi.Yatışındaki
laboratuvar tetkiklerinde
WBC:9500,NEU:8800,LYM:360,PLT:154000,INR:1.26,ALT:71,AST:29,kreatinin:0.6,CRP:
165,ferritin>1500,prokalsitonin:0.4,D-dimer:933 saptandı.Yatışı sırasında hipoksemisi
derinleşen ve ateşi devam eden transaminazları akut hepatit düzeyinde yükselen ve INR
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düzeyi artan hastaya COVİD ilişkili MAS tanısıyla 17.09’da 3 gün pulse steroide ilave
tosilizumab 800 mg yapıldı.İki gün sonra ateşi tekrarlamayan ve oksijen ihtiyacı ortadan
kalkan hasta yatışının 20. günü (23.09) taburcu edildi. Taburculuğunun 13. günü şikayetleri
tekrarlayan hasta benzer bulgularla servise yatırıldı. Toraks BT'si COVİD-19 ile uyumlu olan
ve PCR sonucu tekrar pozitif gelen hasta derin hipoksemi ve ateş yüksekliği ile
ferritin:722,CRP:103,LYMP:560,prokalsitonin:0.1,D-dimer:690 MAS olarak
değerlendirilerek üç gün 250 mg pulse prednol ve anakinra 400 mg/gün başlandı. Tedaviye
rağmen ferritin:3800'e progrese olan hasta yatışının altıncı günü kaybedildi.
Sonuç: COVİD-19'un kas-iskelet sistemi veya hematolojik malignite nedeniyle ritüksimab
alanlarda yüksek mortaliteyle ilişkisi gösterilmiştir. Aynı zamanda bu hastalarda uzamış PCR
pozitifliği ve uzamış pnömoni bulgularının geliştiği iyi bilinmesine rağmen MAS bulgularının
tekrarlaması ile ilgili bilgi sınırlıdır. Olgumuzda MAS bulgularının tosilizumaba iyi yanıt
vermesine rağmen nüksetmesi ve sonrasında anakinraya yanıt vermemesi dikkat çekiciydi.
Klinisyenler özellikle kemoterapi ve/veya ritüksimab alan hastalarda COVİD-19 ilişkili
rekürren MAS açısından uyanık olmalıdır. Bu hastaları tamamen iyileşse bile bir süre
taburculuk sonrası yakın takip etmek gerekebilir. Öte yandan aynı hastada gelişen MAS
tablosunun tosilizumaba dramatik yanıt verirken anakinraya yanıt vermemesi bu hasta
grubunda tosilizumabın anakinraya tercih edilebileceğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, makrofaj aktivasyon sendromu, Anakinra

Figür 2: Hastanın takibi sırasındaki laboratuvar parametrelerinin değişimi
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Figure 1: Hastanın başvuru anındaki toraks tomografisi

COVİD-19 ile uyumlu bilateral yaygın buzlu cam alanları
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[PS-01]
Covid 19 Aşı Sonrası Tetiklenen Skleroderma Renal Kriz
Melike Ersoy, Derya Akarken, Emine Figen Tarhan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.
GİRİŞ: Progressif sistemik skleroz (pss) yaygın vasküler disfonksiyon ve derinin ve iç
organların ilerleyici fibrozisi ile karakterize kronik, multisistemik bir hastalıktır.Bu yazida pss
tanılı olup covid 19 aşılaması sonrası myokardit ve skleroderma renal kriz tablosu ortaya
çıkan bir olgu tartışılmıştır.
Olgu: 47 yaşında erkek hasta sarkoidoz tanısıyla takip edilirken, ellerde ciltte sertleşme ve
dijital ülser gelişmesi üzerine romatoloji polkliniğine yölendirildi. ANA ++ homojen, Anti
scl70 pozitif saptandı.HRCT tetkikinde bilateral akçiğer parankiminde buzlu cam alanları
olup interstisyel akciğer hastalığı ile uyumlu tutulum saptandı. Hastaya siklofosfamid tedavisi
planlandı. Toplam 1.5 gr siklofosfamid alımı sonrası hasta pandemik sürecin başlaması
nedenli takipsiz kaldı.Nisan 2021 de covid 19 m-RNA aşı uygulamasından 1 ay sonra nefes
darlığı, göğüs ağrısı ve idrar miktarında azalma nedenli başvurusunda, kardiyak enzimlerinde
yükseklik saptanan hastanın ekosunda lvef %30, spab 69mmhg saptandı. Hastada miyokardit
düşünüldü.Hastanın 1 yıl içindeki son kontrolünde böbrek fonksiyon testleri normal iken
başvurusunda üre:106 mg/dl, kreatinin:5.17 mg/dl idi. Hastanın oligürisi olup tansiyonu
sistolik 210 mmhg, diyastolik 110 mmhg idi.Diüretik tedavisi ve nitrat infüzyonu
başlanmasına rağmen tansiyon düşüşü sağlanamadı. Tedaviye dirençli hipertansiyon, yeni ve
hızlı gelişen renal yetmezlik ile skleroderma renal kriz tanısı düşünüldü. Tedavide acei
(kaptopril 3x1) başlandı. İliomedin infüzyonu 5 gün boyunca uygulandı. Mevcut tedavi ile
normatansif seyreden hastanın kontrol ekosunda spab 39 mmhg’a geriledi. Kreatinin değeri
düşmekle beraber 4mg/dl düzeyinde stabil kaldı hemodializ ihtiyacı olmadı. Yeniden HRCT
çekildi. Eski hrct sonucu ile kıyaslandığında aktif buzlu cam alanlarında progresyon ve aktif
alveolit bulgularının devam ettiği görüldü. Hastaya siklofosfomid 500 mg ve
metilprednizolon 40 mg başlandı.
TARTIŞMA:M-RNA aşısının covid-19 pandemisi için kullanılıp,antikor yanıtını, t helper ve t
sitotoksik hücre yanıtlarını arttırabildiği bilinmektedir. Literatürde aşı sonrası tetiklenen
otoimmun hastalıkların oluşumuna rastlanabilmektedir ancak pss tanılı bir hastada renal krizin
tetiklenmesi ile ilgili bir doküman bulunamamıştır. Pss hastalarında aşı sonrası dönemde
tansiyon takibi,bft ve tit kontrollerinin yapılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: progresif sistemik skleroz, m-rna aşısı, renal kriz
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[PS-02]
Ailesel Akdeniz Ateşi Atağına Eşlik Eden Mezenterik Pannikülit Olgusu
Gizem Sarı1, Hatice Ecem Konak2, Şükran Erten3
1Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Romatoloji Bilim Dalı,Ankara
Amaç:
Bu olguda Ailesel Akdeniz Ateşi(AAA) atağına eşlik eden nadiren gözlenen bir mezenterik
pannikülit olgusu sunulmaktadır.
Olgu:
Bilinen 8 yıldır AAA tanılı 29 yaşında erkek hasta,son 20 gündür olan karın
ağrısı,bulantı,kusma ve ateş şikayetleriyle kliniğimize başvurdu.Hasta AAA hastalığı için 2x1
kolşisin tedavisi alıyordu ve yaklaşık 1 ay önce kendi isteği ile kolşisin tedavisini bırakmıştı.
Tedaviyi bıraktıktan 1 hafta sonra 20 gün boyunca sürekli devam eden karın
ağrısı,ishal,bulantı,kusma ve 39-40 dereceye kadar yükselen ateş şikayetleri olmuş. Çekilen
Abdomen BT 'si ''mezenterik yağlı doku içerisinde büyükleri umblikus sol lateral kesiminde
olmak üzere (en büyüğünün boyutu 27x17 mm) çok sayıda mezenterik lenf nodu dikkati
çekmiştir,tanımlı lenf nodları çevresinde yağ dokuda inflamatuar dansite artımları izlendi,akut
pannikülit açısından klinik bulgular ile değerlendirilmesi önerilir ''şeklinde
yorumlandı.(Resim-1) Laboratuar testlerinde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri,amilaz ve
lipaz normaldi.C-reaktif protein:68 g/l,eritrosit sedimentasyon hızı:29 mm/s,beyaz küre
sayısı:12,53 (x109/L)’di.ANA-ENA Paneli,ANCA ELISA-IFA ve CMV-EBV-HBV-HCVHIV serolojileri negatifti.Tam idrar tetkiki, periferik yayması ve serum protein
elektroforezinde özellik yoktu.Hastaya AAA’nin tetiklediği mezenterik pannikülit tanısıyla
kolşisin 3x1 ve antibiotik tedavisi başlandı.Tedavi altında semptomları gerileyen hastanın
klinik izlemi devam etmektedir.
Sonuç:
AAA karın ağrısı,ateş ve eklem ağrısı şikayetleri ataklarıyla seyreden bir periyodik ateş
sendromudur.Mezenterik pannikülit ise ateş,karın ağrısı,ishal,bulantı,kusma ile prezente olan
mezenter yağ dokusunun kronik inflamatuar hastalığıdır.Etyolojisinde
vaskülitler,granülomatöz hastalıklar,malignensiler,geçirilmiş abdominal cerrahi,travma ve
enfeksiyonlar rol oynar.
AAA ataklarının literatürde 24-48 saatte sonlanması tipiktir,atak süresinin uzaması gibi atipik
prezentasyonlarda diğer akut batın sebeplerine yönelik araştırmalar yapılmalıdır.Bizim
vakamızda bilinen AAA tanısıyla takipli olan ateş,karın ağrısı şikayetleri ile başvuran ancak
şikayetleri önceki ataklarından daha uzun süren,yapılan abdomen görüntülemelerinde
mezenterik pannikülit tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.AAA atağına eşlik eden mezenterik
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pannikülit ise literatürde sadece birkaç adet vaka sunumu şeklinde bildirilen oldukça nadir bir
olgudur.Sonuç olarak AAA tanılı hastalarda atak sırasında atipik prezentasyonların varlığında
diğer akut batın sebeplerine yönelik görüntüleme ve ileri araştırmalar mutlaka yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, pannikülit

Resim 1:

Resim1:Abdomen BT’de multipl büyümüş lenf nodları,perinodüler mezenterde inflamatuvar
dansite artışı
[PS-03]
Sistemik Lupus Eritematozus Kliniği İle Gelen Hasta da Ig M Nefropatisi
Serdar Esmer, Şükran Erten
Ankara Şehir Hastanesi,Romatoloji B.D Ankara
Giriş:
IgM nefropatisi daha ziyade çocuk ve gençlerde görülen asemptomatik idrar bozukluklarından
nefrotik düzeyde proteinüriye kadar değişen tablolarla seyreden nadir glomerulonefrit
nedenlerinden biridir. Işık mikroskop incelemede minör değişiklikler ve fokal segmental
glomeruloskleroz (FSGS) benzeri değişik derecelerde mezangial proliferasyon vardır. Tedavi
konusunda uzlaşılmış bir görüş olmasa da minimal değişim hastalığı ve/veya FSGS’de olduğu
kadar steroidle tedavi başarısı az görünmektedir. Olgumuzda sistemik lupus
eritematozus(SLE) nefriti klinik bulguları ve ön tanısı ile izleminde, IgM nefropatisi tanısı
alan olgumuzu paylaşmaktayız.
Vaka:
34 yaş kadın hasta,bilinen dahili hastalığı olmayan el ve ayakta şişme şikayeti ile yapılan
tetkiklerde kreatin yüksekliği, proteinüri ve otoantikor pozitifliği saptanmış. Tetkiklerinde
üre:56 kreatinin:1,99 total protein:85 albumin:38 sport idrarda protein ++ eritrosit:250 24
saatlik idrarda total protein 1929 mg albumin 545 mg anti nükler antikor(ANA):1/1000(3+)
çift zincirli DNA(anti ds DNA):+, miyeloperoksidaz anti sitoplazmik antikor(mpo ANCA)+,
proteinaz 3 anti sitoplazmik antikor(pr3 ANCA)-,anti glomerul bazal membran(anti
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GBM)antikor-,kompleman 3(C3) düşük, kompleman4(C4) normal, immün globulin M (IgM)normal.Böbrek biopsisi immün globulin M nefropatisi ile uyumluydu.
Tartışma:
Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hastalardan alınan böbrek biyopsi örnekleri, nadiren
patojenetik ve morfolojik olarak SLE ile ilgisi olmayan değişiklikler gösterebilir. Olgumuzda
olduğu gibi benzer klinik ile başvuran hastalarda lupus nefritine alternatif tanı olasılıkları
gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sistemil lupus eritematozus, Ig-M nefropatisi
[PS-04]
Ankilozan Spondilit ile Takipli Hastada Kliniğe Eklenen Proteinüri ve Septik Artrit
Tablosu
Özlem Doğan Ağbuga, Süleyman Özbek
Çukurova Üinversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Blimdalı
GİRİŞ
Sekonder amiloidozis(AA) ekstraselüler dokularda SAA protein birikimiyle giden sistemik
bir bozukluktur.AA amyloidozis çoğunlukla FMF,Romatoid artrit,Ankilozan
spondilit(AS),inflamatuar barsak hastalıkları,kronik enfeksiyonlar ve malignensiler
neticesinde gelişir(1).
VAKA
Bilinen ankilozan spondiliti(AS)olan 33 yaşında erkek hasta.Yaklaşık 15 senedir bu tanıyla
romatoloji takibinde.Son tedavisi aylık sertolizumab olarak düzenlenmiş.Kliniğimize alt
ekstremitede daha belirgin olmak üzere tüm vücutta yaygın ödem tablosu ile başvurdu.
Yapılan ayaktan tetkiklerinde böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk,idrarda proteinüri
saptanması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı.Hastanın başvuru esnasında
Hb:12 g/dL,WBC:8900 PLT:864000 CRP:71.3 mg/dL,kr:2.7 mg/dL,ALT:11 U/L,AST:15
U/L T.Protein:51.1gr/L,Albumin:20.02 g/L,TİT:++ PROTEİN,24 saatlik idrarda 18 gr/gün
proteinüri mevcuttu.PA AKC grafide özellik saptanmadı.Abdomen usg-renal ven doppler usg
uygulandı:grade 2-3 renal parankim hasarı,böbrekte kortikal kist,bilateral intrarenal yüksek
dirençli akım uyumlu geldi.EKO:HAFİF AY,hafif my ef:%65 olarak geldi.Hastanın yatışı
sonrası 48 saat içinde CRP si 231 mg/Lye,prokalsitonin normal iken 14.9 ng/ml ye kadar artış
gösterdi.Enfeksiyon odağı saptanamadı.Kan,idrar kültürleri alınarak ampirik
antibiyoterapi(piperasilin+tazobaktam)başlandı.Antibiyoterapinin 3.Gününde sağ bacakta çap
farkına yol açan ödem artışı,diz ekleminde artrit uyumlu klinik saptandı.Monoartrit
ve eşlik eden inflamatuar parametrelerde hızlı yükseliş nedeniyle ayırıcı tanı için eklemden
ponksiyon yapıldı.Alınan numuneden hücre sayımı,kültür,sitoloji,tüberküloz bakısı için
örnek,ARB gönderildi.Hücre sayımı bol lökosit uyumlu,Brusella aglütinasyon testi ve ARB
negatif geldi.Olası derin ven trombozunu ekartasyon amacıyla alt ekstremite doppler usg
uygulandı,sonucu normal geldi.Mevcut antibiyoterapisine linezolid eklendi.Kültürlerinde
üreme olmadı.Klinik septik artrit uyumlu düşünüldü.Antibiyoterapiyle birlikte CRP
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geriledi,prokalsitonin normal aralığa geldi.Üriner sistem enfeksiyonu olmayan hastanın,eklem
enfeksiyonu kontrol altına alınır alınmaz böbrek biyopsisi uygulandı.Patoloji sonucu AA
amiloidoz uyumlu geldi.AS sekonder düşünülmekle birlikte FMF gen mutasyon analizi de
gönderildi.Negatif geldi.Takiplerinde kreatinin değeri 5.2 ye kadar progrese oldu,takip ve
tedavisi devam ettirilmek üzere nefroloji bölümüne devredildi.
TARTIŞMA
AS ile sekonder amiloidozis birlikteliğine septik artrit eklenmesi olası ancak sık karşılaşılan
bir tablo değildir,sinsi başlangıç gösterebilir.Tespitinin hızlı yapılıp tedaviye başlanması
gerekmektedir.
REFERANSLAR
1)Papa R, Lachmann HJ. Secondary, AA, Amyloidosis. Rheum Dis Clin North Am. 2018
Nov;44(4):585-603. doi: 10.1016/j.rdc.2018.06.004. Epub 2018 Sep 7. PMID: 30274625.
Anahtar Kelimeler: ANKİLOZAN SPONDİLİT, AMİLOİDOZİS, SEPTİK ARTRİT
[PS-05]
Adalimumab Tedavisi Sonrası Gelişen Paradoksal Psoriasis Olgusu
Mete Kara
SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Tümör nekrozis faktör–α (TNF) inhibitörleri, kronik inflamatuvar romatolojik
hastalıkların tedavisinde kullanılan ve oldukça etkili olan tedavi yöntemlerinden biridir.
Kullanım sıklığı da her geçen gün artmakta olan bu ilaçlara bağlı bazı beklenmeyen yan
etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkilerin bazısı, hastalıkların tedavisinde kullanılan antiTNF'lerin başlamasından sonra ortaya çıktığı için paradoksal olarak adlandırılır. Buna dikkat
çekmek için, paradoksal psoriasis gelişen bir olgu paylaşılmaktadır.
Olgu: 38 yaşında, bilinen kronik bir hastalığı olmayan erkek hastaya 1 yıl önce aksiyal
spondiloartrit tanısı konuldu. Nonsteroid anti inflamatuvar tedavilerden fayda görmeyen
hastaya adalimumab tedavisi başlandı. Tedavinin 3. ay kontrolünde BASDAI (Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) hastalık aktivite skoru 6,4’ten 2,7’e geriledi.
Tedavinin 4. ayında her iki el ve ayakta püstüler şekilde döküntüler gelişti. Hastanın
özgeçmişinde psoriasis, travma ya da geçirilmiş bir enfeksiyon bulunmamaktaydı.
Dermatoloji tarafından psütüler psoriasis nedeni ile verilen topikal tedavilerden yanıt
alınamayan hastanın adalimumab tedavisi 6. ayında kesildi. Tedavi sonlandırılmasından sonra
püstüler lezyonları geriledi. İzleminde BASDAI hastalık aktivite skoru 5,5 olan hastaya
interlökin 17 A inhibitörü sekukinumab başlandı. Tedavinin 9. ayında düşük hastalık
aktivitesi ile, yeni cilt lezyonu gelişmeden takip edilmektedir.
Tartışma: TNF inhibitörleri kullanımına bağlı oalrak paradoksal yan etkiler görülebilmektedir.
Bunlar; yeni başlangıçlı psoriasis veya psoriasis alevlenmesi, sarkoidoz, üveit ve inflamatuvar
bağırsak hastalıklarıdır. Yan etkiler olarak görülen psoriatik deri lezyonları, TNF-α
inhibitörlerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Lezyonların gelişimi, spesifik bir TNF-α
inhibitörüne değil, TNF-α blokajına bağlıdır. TNF-α inhibitörleri tarafından indüklenen
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psoriasis insidansı %2.3-5 olarak tahmin edilmektedir. Paradoksal olayın altında yatan
mekanizmalar hala tam olarak bilinmemekle birlikte ancak plazmasitoid dendritik hücreler
(PDC'ler) ve interferon- α (IFN- α) anahtar faktörler gibi görünmektedir. TNF-α'nın
inhibisyonu, PDC'ler tarafından anormal bir IFN- α üretimi ile sonuçlanabilir TNF
inhibitörleri kullanımına bağlı paradoksal yan etkiler, kullanımın sıklaşması ile daha fazla
görülmeye başlamıştır. Bu konuda farkındalığın artmasına, gerçek insidansın ve risk
faktörlerinin daha detaylı bilinmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: paradoksal yan etki, psoriasis, TNF-α inhibitörü
[PS-06]
Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında ataksız dönemde anti-interlökin-1 tedavisinin
subklinik inflamasyon parametreleri üzerindeki etkinliği: kesitsel bir çalışma
Ebru Atalar1, İsmail Doğan1, Kevser Gök1, Serdar Can Güven1, Yüksel Maraş1, Gülay Güleç
Ceylan2, Şükran Erten1
1Romatoloji Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi /Ankara.
2Tıbbi Genetik Bölümü, Ankara Şehir Hastanesi /Ankara
Amaç
Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) kalıtımsal otoinflamatuar bir hastalık olup, ataklar halinde
seyreden yüksek ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve kas eklem ağrıları ile kendini gösterir.
Hastalığın en önemli komplikasyonu amiloidozistir. Hastalığın tedavisinde kullanılan en
temel ilaç kolşisin olup, bu ilaç antiinflamatuar etki gösterir. Bazı hastalarda kolşisin
tedavisine rağmen inflamasyon ve hastalık semptomları baskılanamaz. Kolşisin tedavisine
dirençli hastaların tedavisinde antiinflamatuar etkisinden dolayı interlökin-1 (IL-1 )
antagonistleri kullanılır. Bu tedavinin klinik tablo üzerindeki etkisi belirgin olmakla birlikte,
subklinik inflamasyonu önlemedeki etkisi tam olarak ortaya konamamıştır. Biz çalışmamızda
IL-1 antagonisti ile tedavi edilen FMF li hastalarda (amiloid olan ve olmayan) subklinik
inflamasyon ile ilişkili olabilecek klinik, biyokimyasal, hematolojik, ve genetik parametreleri
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
IL-1 antagonisti kullanan, ataksız dönemdeki 46 FMF hastası ile, 36 sağlıklı kontrol hastası
laboratuvar parametreleri açısından karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol grubunda hastane
kayıtlarından, ESR (eritrosit sedimentasyon hızı), CRP, hemoglobin,beyaz küre, nötrofil,
lenfosit, trombosit, MPV (ortalama trombosit hacmi) ve RDW (kırmızı hücre dağılım
genişliği) seviyeleri değerlendirildi. Nötrofil/lenfosit oranı hesaplandı. FMF hasta grubu
amyloid olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Klinik ve laboratuvar bulguları,
MEFV gen mutasyonu not edilerek guruplar arasında karşılaştırma yapıldı.
Bulgular
FMF hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında ESR ve CRP düzeyinin hasta grubunda
yüksek, Hb düzeyinin ise düşük olduğu görüldü. FMF hastaları içinde amiloid olan grupta
ESR, CRP, WBC, nötrofil, fibrinojen ve RDW düzeylerinin amiloid olmayan gruba göre
istatiksel anlamlı olarak yüksek çıktığı görüldü. Bulgularımıza göre RDW >= 15.40,
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Fibrinojen >= 2.97 değerlerinin FMF hastalarında amiloid riskini belirlemede faydalı olabilir.
Sonuç
Sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında IL 1 antagonistlerinin subklinik inflamatuar
parametreleri tam olarak baskılayamadığı görüldü. Ancak bu grupta eşlik eden amiloid
tablosunun, ilacın bu laboratuvar parametreleri üzerindeki kontrol edici etkisini azaltabileceği
de akılda tutulmalıdır. Bu ilaçların FMF hastalarında amyloid gelişimini önlemedeki etkisini
ortaya koymak için çok merkezli prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, inflamasyon, tedavi
[PS-07]
Romatoid artritte akılda bulunması gereken bir hastalık olarak kalsiyum pirofosfat
dihidrat artropatisi: Olgu sunumu
Veysel Berk Güner, Aliye Yüzgüleç, Gezmiş Kimyon, Mete Pekdiker
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Kalsiyum pirofosfat dihidrat (CPPD) hastalığı yaşla birlikte prevelansı belirgin olarak
artan ve etyopatogenezinde dejeneratif süreçlerin önemli rol oynadığı bir kristal artropatidir.
İnflamatuvar eroziv eklem hastalıklardaki dejeneratif süreçler CPPD açısından uygun fiziksel
ortam oluşturmaktadır. Bildirimizde bu duruma uygun bir olgu örneği verilmiştir.
Olgu: Seksen altı yaşındaki kadın hasta dört yıldır her iki el bileğinde, metakarpofalangeal
(MKF) ve proksimal interfalangeal eklemlerinde (PİF) süreğen ağrı ve sabah tutukluğu ile
MKF eklemlerinde aralıklı olan ve üç gün süren kızarıklık-şişlik şikayetleriyle romatoloji
polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve her iki dizinden protez operasyonu
mevcuttu. Fizik bakısında vital bulgular normaldi; sağ el 3.PİF ve sol el 2.MKF’de artrit ve
her iki el distal interfalangeal eklemlernde (DİF) ağrısız şişlik bulguları saptanırken eklem
dışı bulgu yoktu (imaj-1). Tam kan sayımı ve rutin biyokimyasal testler normal, eritrosit
sedimantasyon hızı: 60 mm/saat, CRP: 55.7 mg/L, tam idrar tetkiki: normal, romatoid faktör:
1290 İU/ml, anti-CCP >200U/ml olarak tetkik edildi. El grafisinde her iki radyokarpal
eklemde daralma, bilateral MKF eklemlerinde yaygın inflamatuvar daralmalar ile hook-like
osteofitler ve 5.DİF’lerde belirgin olmak üzere yer yer artroz bulguları görüldü (imaj-2). Olgu
romatoid artrit (RA) ve CPPD olarak değerlendirilerek leflunamid 10mg/gün ve kolşisin
0.5mg/gün tedavisi başlandı. İkinci ay kontrollerinde remisyon sağlandı.
Tartışma: Kristal artropatiler intermittan kızarık artrit ile seyirli olup bu klinik tablo RA’da
beklenmediği için eşlik eden CPPD hastalığından şüphelenilmiştir. CPPD hastalığının en sık
bilinen radyografik bulgusu snoviyal kalsifikasyon (kondrokalsinozis) olup bu terim
hastalıkla neredeyse özdeşleşmiştir ancak bizim olgumuzda kondokalsinozis bulunmayıp
diğer spesifik CPPD bulgusu olan hook-like osteofit’ler MKF eklemlerinde yaygın olarak
görülmüştür. Özellikle ileri yaş ve belirgin eklem erozyonları olan RA olgularında dirençli ve
intermittan artrit nedeni olarak CPPD’nin gözden geçirilmesi gerekir. Bu tutum hem hastalık
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modifiye edici anti-romatizmal ilaçların (DMARD) inefektif olarak arttırılmasının önüne
geçilmesini hem de CPPD için etkili tedavi rejiminin (kolşisin) kullanılmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hook-like osteofit, kristal artrit, romatoid artrit

İmaj-1: Olgunun el fotoğrafı
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İmaj-2: Olgunun AP el grafisi

[PS-08]
Bel ağrısının nadir sebebi; Osteitis kondensans ilii
Mehmet Ali Aşık1, Uğur Can İzlimek2, Süleyman Özbek1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Romatoloji Bilimdalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Adana
GİRİŞ
Bel ağrısı; sık olarak rastlanan toplumda iş gücü kaybına neden olan durumlardan birisidir.
Osteitis kondensans ilii (OKİ), kronik aksiyal bel ağrısının benign sebeplerinden birisidir.
Genellikle doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde kadınlarda görülür. OKİ genel olarak
asemptomatik olarak seyreder, ancak bazen aksiyal spondiloartropatiyi taklit
edebilmektedir.Biz de bu olgumuzda polikliniğimize bel ağrısı ile başvuran 35 yaşında bir
kadın OKİ vakasını sunmak istedik.
OLGU SUNUMU
Otuz beş yaşında kadın hasta bel ağrısı yakınması ile başvurdu. Öyküsünden şikayetlerinin 3
yıl önceki dördüncü gebeliği sonrasında başladığı öğrenildi. Hastanın bel ağrısının hareketle
arttığı, istirahatle rahatladığı öğrenildi. Bu şikayetlerle daha öncesinde birkaç kez hekime
başvurmuş ve NSAİİ tedavisiyle ağrıları gerilemişti. FM'de eklemlerinde artrit bulgusu
yoktu.FABER, LASEQ, FADIR testleri negatifti. Schober testi normal sınırlardaydı. Oksiput
duvar mesafesi, göğüs ekspansiyon testleri normaldi. Nörolojik muayenesi doğaldı.
Laboratuvar testlerinde böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, alkalen fosfataz, kalsiyum,
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fosfor değerleri normal sınırlardaydı. CRP:4.9 mg/L, SED:14 mm/s ve HLA B27 negatifti.
Salmonella Brucella testleri negatifti. Görüntülemede sakroiliak eklem grafisinde bilateral
iliak eklem yüzünde üçgen şeklinde skleroz alanı mevcuttu, eklem aralığı ve mesafesi doğaldı
(Resim 1). Sakroiliak MR, osteitis kondensans ilii ile uyumlu görünümü mevcuttu. Hastaya
mevcut tanısı ile NSAİİ tedavisi başlandı. Fizik tedavi programına alındı. Klinik yakınmaları
belirgin olarak geriledi.
TARTIŞMA
OKİ kronik bel ağrısının nadir sebeplerinden birisidir. Sıklıkla kadınlarda prepartum ve
postpartum dönemde görülür. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Kabul gören görüş ise
sakroiliak ekleme binen mekanik stresin neden olabileceğidir. OKİ ile en sık karıştırılan
hastalık ankilozan spondilittir. Ankilozan spondilit 45 yaş altında genç erkeklerde görülür ve
inflamatuvar karakterde bel ağrısı vardır. Akut faz yüksekliği ve HLA B27 pozitifliği
saptanmaktadır. Ayrıca OKİ’nin ayırıcı tanısında kemiğin primer patolojileri, metabolik
nedenler ve seronegatif spondiloartropatiler düşünülmelidir. Tedavisinde fizik tedavi
programları ve NSAİİ kullanılmaktadır. NSAİİ tedavisine çok iyi yanıt vermektedir. Sonuç
olarak gebelik sonrası ortaya çıkan kronik bel ağrısında OKİ akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, Osteitis kondensans ilii

Resim 1

Sakroiliak eklem grafisinde bilateral iliak eklem yüzünde üçgen şeklinde skleroz alanı mevcut,
eklem aralığı ve mesafesi doğal görünümdedir.

[PS-09]
Granülomatöz Polianjitisli Bir Hastada Triple Antifosfolipid Antikor Pozitifliği: Olgu
Sunumu
Melek Yalçın Mutlu, Fatih Yıldırım, Gamze Akkuzu, Cemal Bes
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği
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GİRİŞ: Antinötrofil sitoplazmik antikor ilişkili vaskülit (AAV) ile antifosfolipid sendrom
birlikteliği nadir görülür. Ancak bu birliktelik varlığında artmış trombotik olay riski nedeniyle
hastaların yakın takip edilmesi gereklidir. Konstitüsyonel semptomlar, akciğer tutulumu ve
posterior sklerit ile prezente olan ve triple antifosfolipid antikor pozitifliği tespit ettiğimiz bir
AAV olgusu sunuyoruz.
Olgu: 61 yaşında kadın hasta, 10 aydır olan konstitüsyonel semptomlara son 2 aydır eklenen
görmede azalma ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Toraks tomografisinde akciğerlerde
bilateral yaygın alveolonodüler infiltrasyon alanları izlenmiş (Resim 1) ve yapılan
bronkoskopik biyopsinin histopatolojik incelemesinde orta çaplı damarlarda vaskülitik
infiltrasyon ve granülomatöz iltihap saptanmış. Tetkiklerinde PR3-ANCA 125 IU/ml (normal
sınır: 0-12 IU/ml) saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Renal fonksiyon testleri
normal, idrar sedimenti inaktif, C-reaktif protein 34 mg/L, eritrosit sedimantasyon hızı 25
mm/saat bulundu. Göz muayenesinde posterior sklerit ve optik disk ödemli izlendi. Takibinde
hemogramda düşüş olması üzerine akciğer tutulumu alveolar hemoraji olarak değerlendirildi.
Tetkiklerinde aktive parsiyel tromboplastin zamanı 53 saniye, protombin zamanı 46 saniye,
INR 4,65. Faktör düzeyleri ve inhibitör varlığı araştırıldı. Lupus antikoagülan 1.8, Antikardiolipin antikor Ig M113 MPL/ml (normal aralık; 0-12), Anti Beta-2 glikoprotein-1 IgM
233 IU/ml (normal aralık; 0-12), Anti Beta-2 glikoprotein1 Ig G 76 IU/ml (normal aralık; 012). Hastaya granülomatöz polianjitis ve olası sekonder antifosfolipid sendrom tanısı konarak
1 gram/gün pulse metilprednisolon tedavisi başlandı. Ardından 1 mg/kg prednisolon dozuna
eşdeğer metilprednisolon ile idame tedavi devam ettirildi. Hastaya ek immunsupresif ilaç
olarak siklofosfamid 1000 mg/ay iv başlandı. 2. Hafta takibinde hastanın nefes darlığı
yakınması azaldı, görmesi düzeldi. INR değeri 2.26 ya geriledi.
TARTIŞMA: AAV hastalarında nadir de olsa antifosfolipid antikor pozitifliği görülebilir.
Antifosfolipid antikor pozitifliği saptanan hastaların antifosfolipid sendrom yönünden
değerlendirilmesi ve artmış trombotik olay ve/veya kanama yönünden yakın takip edilmesi
gereklidir. Antikoagülan verilecekse artmış kanama riski göz önünde bulundurularak bu
konuda uyanık olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: granulomatosis with polyangiitis, secondary antiphospholipid syndrome

Resim 1:Toraks tomografisinde akciğerlerde bilateral yaygın alveolonodüler
infiltrasyon alanları izlenmektedir.

55

[PS-10]
Erişkin Sistemik Oksalozis Olgu Sunumu: Renal Yetmezliği Olan Artritle Başvuran 56
Yaşında Erkek Hasta
Sercan Gücenmez, Dilek Solmaz, Mustafa Özmen, Servet Akar, Önay Gerçik
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Primerhiperoksalüri (PH) glioksalat metabolizmasında defekt sonucunda görülen,
otozomal resesif geçişli, metabolik bir hastalıktır. PH tip 1 en sık (%80) görülen tip olmakla
birlikte, tip 2 (%10) ve tip 3 (%5) diğer PH nedenlerini oluşturmaktadır. PH tip 1,
glioksilatınglisin’e dönüşümünden sorumlu alanin/glioksalataminotransferaz (AGA) enzim
aktivitesinin eksikliğinden kaynaklanır. PH’de oksalatın renal birikimine bağlı tekrarlayan
ürolitiazis, nefrokalsinozis ve renal yetmezlik yanısıra, oksalatın kemik birikimine bağlı
yaygın kemik ağrısı ve artralji, daha nadir olarak artrit görülebilmektedir.
Olgu: Dört yıldır son dönem böbrek yetmezliği ile hemodiyaliz yapılan 56 yaşında erkek
hasta yaklaşık dört aydır devam eden dizlerde ağrı ve şişlik şikayetine üç gün önce başlayan
sağ el bileğinde şişlik ve ağrının da eklenmesi ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde sağ el bileği eritemli, şiş; bilateral dizler şiş ve ağrılı olup bacaklarda livedo
reticularisi mevcuttu. Yapılan eklem ponksiyon sıvısında direk bakıda kristal saptanmadı.
Hastanın direk grafilerinde; ellerde subperiostal rezorbsiyon, iliak kemiklerde diffüz skleroz
artışı, uzun kemiklerde kaba trabeküler görünüm izlendi. Servisteki izleminde pnömoni
gelişen hastanın PAAG’de bilateral nefrokalsinozis görünümü ve Toraks BT’de kemiklerde
yaygın sklerotik infiltrasyon görülmesi dikkat çekiciydi. Kemik iliğinde multinükleer
histiyositlerle çevrelenmiş, çubuk tarzında kristal yapılarından oluşan yabancı cisim granülom
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yapıları izlendi. Kristal yapıların monosodyum ürat kristallerine benzemediği patoloji
tarafından belirtildi.
Mevcut bulgularla sistemik okzalozis ön tanısı ile gönderilen genetik analizinde; AGXT
geninde mutasyon saptandı. Klinik, radyolojik bulgular ve son olarak mutasyon analizi
sonucu ile hastaya PH tip 1 tanısı konuldu.
Tartışma: Hastaların çoğu çocukluk döneminde (en sık ortalama 5.5 yaş) nefrokalsinozis,
renal yetmezlik nedeni araştırılırken PH tip 1 tanısı almakta, erişkin yaşta oldukça nadir
görülmektedir. Bilinen renal yetmezlik, nefrokalsinozis öyküsü olan artrit, artralji ile başvuran
hastalarda PH tip 1 ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. PH tip 1 tanısı atlanması durumunda,
renal transplantasyon sonrasında rekürrens beklenmesi nedeni ile bu hastalara renal ve
karaciğer transplantasyonu yapılması ideal tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: artrit, primerhiperoksalüri tip 1, nefrokalsinozis
[PS-11]
Lökositoklastik Vaskülit Etyolojisi İçin Tetkik Edilen Hastanın Böbrek Patoloji
sonucuyla Değerlendirilmesi
Ayşenur Yalçıntaş Kanbur, Çağdaş Şahap Oygur, Berivan Bitik, Günay Şahin Dalğıç, Ahmet
Eftal Yücel
Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Lökositoklastik vaskülit, dermal kapiller ve venüllerin kutanöz, küçük damar vaskülitidir.
Çeşitli ilaçların yanı sıra enfeksiyonlar veya maligniteye bağlı olabilir. Sistemik hastalıklar
arasında en sık ANCA ilişkili vaskülitler, bağ doku hastalıkları, kriyoglobulinemik vaskülit,
IgA vasküliti ve hipokomplementemik ürtikeryal vaskülitte görülebilir. Bu vaka raporunda
acil servise bacaklarda ağrı ve döküntü şikayetiyle başvuran hastanın etiyolojisine yönelik
yapılan tetkiklerin yorumlanması ve tedavi planını sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Lökositoklastik vaskülit, Artralji
[PS-12]
Romatoid artritte tarsal kemiklerin osteonekrozu: Bir olgu sunumu
İlke Coşkun Benlidayı, Emre Ulutaş, Emre Tıraşçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Elli beş yaşında kadın hasta polikliniğimize sağ ayak ve ayak bileğinde ağrı ve hareket
kısıtlılığı şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünden, romatoid artrit tanısı ile takip edilen hastanın
8 yıldır hidroksiklorokin, 6,5 yıldır metotreksat ve 3 yıldır sulfasalazin kullandığı öğrenildi.
Daha önce 7 yıl süre ile değişen dozlarda glukokortikoid kullanım öyküsü de mevcuttu.
Bağımsız desteksiz sağda antaljik yürüyen hastanın alt ekstremite muayenesinde, tarsal
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kemikler ile uyumlu bölgede ödem mevcuttu, ısı artışı ya da kızarıklık izlenmedi. Sağ ayak
bilek eklem hareket açıklıkları ağrılı ve kısıtlı idi. Sağ ayak bilgisayarlı tomografi
incelemesinde, tarsal kemikler (talus, naviküler ve lateral kuneiform kemik) düzeyinde
medüller kemik kaybı alanları mevcuttu. Bulgular tarsal kemiklerin osteonekrozu ile
uyumluydu. Tarsal kemiklerin osteonekrozu nadir görülen bir klinik tablo olup, uzun süreli
glukokortikoid kullanımı ile ilişkili olabilmektedir. Ayak bileği/ayak ağrısı ile başvuran ve
uzun süreli glukokortikoid kullanım öyküsü olan otoimmün inflamatuvar romatizmal
hastalıklı bireylerde, tarsal kemiklerin osteonekrozu, akılda tutulması gereken bir tanıdır.
Anahtar Kelimeler: osteonekroz, romatoid artrit, tarsal kemikler
[PS-13]
Sistemik lupus eritematozusta Jaccoud artropatisi: Bir olgu sunumu
İlke Coşkun Benlidayı, Emre Ulutaş, Ceren Örnek, Emre Tıraşçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Sistemik lupus eritematozus tanısı ile izlenen 41 yaşında kadın hasta Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvurdu. Hastanın öyküsünden, lupus nefriti ile takip edildiği,
uzun yıllardır steroid kullanmakta olduğu, eklemlerde ağrı ve sağ el parmaklarında şekil
bozukluğu şikayetleri olduğu öğrenildi. Üst ekstremite muayenesinde, sağ el parmaklarında
eklem hareketleri ağrılı idi. Sağ el başparmakta interfalangeal eklemde subluksasyon, 4. ve 5.
parmaklarda metakarpofalangeal eklemlerden ulnar deviasyon mevcuttu. El parmak
eklemlerindeki deformiteler manipülasyonla redükte edilebiliyordu. Sağ elin anteroposterior
radyografisinde erozyon bulgusu mevcut değildi. Jaccoud artropatisi, sistemik lupus
eritematozusta, ligament laksitesi ile kombine kas imbalansı neticesinde ortaya çıkan önemli
bir klinik tablodur. Jaccoud tipi artropati gibi kas iskelet sistemi tutulumları, sistemik lupus
eritematozuslu hastalarda, fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu bağlamda,
sistemik lupus eritematozuslu hastaların takibinde eklem bulgularının titizlikle
değerlendirilmesi, artropati mevcudiyetinde uygun tedavi stratejileri ile hastaların
desteklenmesi son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Jaccoud artropatisi, rehabilitasyon, sistemik lupus eritematozus
[PS-14]
Kronik bel ağrısında nadir bir tanı: Osteoid Osteoma
Gökhan Kabadayı
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
35 yaşında erkek hasta 3 senedir mevcut olan bel ağrısı ile başvurdu. Ağrı bütün gün sürekli
vasıfta olmakla beraber zaman içerisinde artarak devam edegelmiş. Fiziksel aktivite ile
herhangi bir ilişkisi bulunmayıp sabah tutukluğu da tariflenmedi. Non steroid anti-inflamatuar
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ilaçlara yanıt dramatikti. İlaç etki süresi sonunda yakınmalar sebat etmekteydi. Periferik
eklemler ile ilgili bir yakınma yoktu. Topuk ağrısı tariflenmedi. İnflamatuar barsak hastalığı
düşündürecek bir anamnez özelliği bulunmayıp psoriazis öyküsü yoktu. Herhangi bir cilt
lezyonu yoktu. Oral aft tariflenmedi. Genital ülser hiç olmamıştı. Enfeksiyon hastalıkları ve
bağ doku hastalıkları açısından sistem sorgulamasında bir özellik saptanmadı. Fizik bakısında
artrit, entezit, daktilit saptanmadı. Kalça eklem hareket açıklığı normaldi. Direkt kompresyon
ile sağ sakroiliak ekleme uyan bölgede hafif ağrı tarif edildi. Diğer sistem bakıları olağandı.
Tam kan sayımı, CRP ve ESR olağan saptandı. Böbrek fonksiyon testleri ve karaciğer
fonksiyon testleri olağandı. Hastanın çekilen sakroiliak grafisinde(Resim-1) sakroiliak eklem
yüzleri olağan görünmekteydi. Bu şikayetler ile merkezmize başvuru öncesi çekilmiş
Sakroiliak MRG T2 yağ baskılı sekansta, sağ sakrum süperior artiküler proseste sakroiliak
eklemden uzak lokalizasyonda L5’e bakan kısımda hiperintens görünüm mevcuttu. Tarif
edilen görüntü spondilartritler açısından karakteristik değerlendirmedi. Brucella testi negatif
saptandı. Tarif edilen lezyonu daha iyi değerlendirebilmek açısından Pelvik Bilgisayarlı
Tomografi(Resim-2) çekildi. Pelvik BT ile MRG’da hiperintens görünümün olduğu
lokalizasyona uyan bölgede osteoid osteoma için spesifik bir özellik olan nidus görünümü
tanımlandı. Hastaya osteoid osteoma tanısı kondu.
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Osteoid Osteoma

Resim 1

Pelvik Grafi
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Resim 2

BT
[PS-15]
Malignitenin Eşlik Ettiği Dermatomiyozit Vakası
Şeyda Acemoğlu Zengin, Süleyman Özbek
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Romatoloji Bilimdalı, Adana
Bilinen Dm Ve Ht Tanisi Olan 75 Yaşinda Bayan Hasta Mart 2021 Yilinda Covid Geçirmiş. 1
Ay Sonrasinda Önce Boyun Kisminda Güçsüzlük Sonrasnda Kol Ve Bacaklarda Proksimal
Kisimda Güç Kaybi Başlamiş. Uyuşma Yakinmasi Olmamiş. Idrar Retansiyonu, Kabizlik
Yokmuş. Şikâyetleri Giderek Artmiş Yürüyemez Hale Gelmiş. Bu Yakinmalarina Hem Kati
Hem Sivi Gidalara Karşi Olan Aralikli Yutma Güçlüğü De Eklenmiş. Nöroloji Serviste
Tetkik Edilmeye Başlanan Hastanin Proksimal Egemen Quadriparezisi Ve Vucutta Yaygin
Döküntüleri Mevcutmuş. Hastada Spinal Kord Patolojileri, Periferik Sinir Sistemi
Hastaliklari, Nöromuskuler Kavşak Patolojileri, Nörolojik Kas Hastaliklari Tetkik Edilmiş Ve
Bu Hastaliklar Ekarte Edilmiş. Yatişinda Bakilan Tetkiklerde Demir Eksikliği Anemisi,
Sedimentasyon Ve Crp Yüksekliği Dişinda Patolojik Bulgu Yok. Ck, Ldh,Tft Normal
Saptanmiş. Atipik Kas Kavşak Hastaliği Açisindan Achrab İstenmiş, Negatif Sonuçlanmiş.
Hastanin Gottron Papülleri, Heliotrop Raş, V Belirtisi Olmasi Nednei İle Romatolojiye
Konsülte Edildi. Ön Planda Dermatomyozit Düşünülen Hastadan Deri Bx Yapildi.
Romatolojiye Devir Alindi. Hastaya 40 Mg Prednol Başlandi. Bakilan Otoantikorlarda
Yalnizca Ana++ Saptandi. Ena Neagtif, Anca Negatif, Afas Tetkikleri Negatifti. Sifiliz,
Brucella Ve Torch Grubu Enfeksiyon Markerlari Negatif Tespit Edildi. Hastaya Yapilan Emg
Normal Saptandi. Hastanin Deri Lezyonlarindan Alinan Bx Sonucu İnterfaz Dermatiti İle
Uyumlu Saptandi. Bu Sirada Cilt Lezyonlarinda Belirgin Eksudatif Enfektif Süreç Gelişti.
Lezyon Kültüründe Enterokok Üremesi Oldu Ve Hastaya Antbiyoterapisi Başlandi. Hastanin
Prednol Başlanmsindan Sonra Kas Gücünde Ve Kliniğinde Belirgin Düzelme Oldu.İzlemde
Hastada Altta Yatan Malignite Olasiliği Araştirilmak Üzere Yapilan Tetkiklerde Bt De
İnguinal Bölgede Lap Lar Gözlenmesi Üzerine Hastada Pet Ct Planlandi.Proetin Elektroforezi
Ve Kappa Lambda Ağir Zincirleri İle Değerlendirilen Hastada Ön Planda Plazma Hc
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Diskrazisi Düşünülmedi. Mamografisi Brads 2, Jinekolojik Muayenesi Normal. Endokolon
İncelemesi İçin Randevusu Alindi. Pet Ct De Juguler, Paraaortik Ve İnguinal Düzeyde
Multiple Hipermetabolik Konglomere Lap Lar Tespit Edildi. Sağ İnguinal Bölgedeki Lap Suv
Max 38 Tespit Edildi. Bu Lap Da Eksziyonel Bx Yapildi. Sonucu Non-Hodgkin Lenfoma İle
Uyumlu Saptandi.
Anahtar Kelimeler: DERMATOMİYOZİT, NON-HODGKİN LENFOMA
[PS-16]
Ankilozan spondilit hastalarında telefon takip sisteminin egzersiz uyumu ve hastalık
aktivitesi üzerine etkisi - Açık etiketli, randomize kontrollü bir çalışma
Mehmet Okçu1, Figen Tuncay2, Fatmanur Aybala Koçak2, Hakan Hatırlı2, Yakup Erden3
1Marmara Universitesi Tıp Fakültesi, FTR AD, Istanbul
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD, Kırşehir
3İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Bolu
Amaç: Ankilozan spondilitte egzersiz tedavisi tedavi kılavuzlarında şiddetle tavsiye edilir,
ancak ankilozan spondilitte egzersiz tedavisine devam ve sürdürülebilirlik düşüktür. Bazı
kronik hastalıklarda telefon takip sisteminin tedaviye uyumu arttırdığı yapılan çalışmalarda
gösterilmiş olsa da ankilozan spondilitte telefon takip sisteminin etkisini gösteren bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma, ankilozan spondilitli hastalarda telefon takip sisteminin
egzersiz tedavisine uyum ve hastalık aktivitesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladı.
Yöntem: Bu çalışmada, telefon takip sistemi olan 24 ankilozan spondilit hastası ile ankilozan
spondilit tanılı 29 kontrol hastasının karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışma
tasarlanmıştır. Tüm hastalara servikal, torasik ve lomber omurganın hareket açıklığı
egzersizleri, germe, güçlendirme, postür ve solunum egzersizlerini içeren evde egzersiz
programı, aynı fizyoterapist tarafından uygulamalı olarak gösterildi.Verilen egzersiz programı
yaklaşık 30 dakika sürecek şekilde düzenlendi. Haftanın 7 günü yapılması istendi. 1.gruptaki
hastalar 12 hafta boyunca her hafta arandı; hafta boyunca kullandıkları analjezik tablet sayısı
ve hafta boyunca egzersiz yaptığı toplam süre dakika olarak sorulup kaydedildi. Ayrıca
egzersizlerinin hastalığının tedavisi için önemli olduğu hatırlatıldı. Haftalık egzersiz süreleri,
Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) skorları ve haftalık analjezik
miktarları klinik sonuç ölçütleri olarak kaydedildi.
Bulgular: Telefon takip sistemi grubunda egzersiz süresinde anlamlı artış, BASDAI skorunda
ve analjezik miktarında anlamlı azalma oldu. Ancak, Kontrol grubunda egzersiz süresinde
anlamlı artış, BASDAI skorunda veya analjezik miktarında anlamlı azalma olmadı
Sonuç: Telefon görüşmesi takip sistemi AS hastalarında etkin bir şekilde egzersiz süresini
artırmakta ve BASDAI skorunu ve analjezik kullanımını azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, egzersiz uyumu, telefon takip sistemi
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Hastaların Demografik ve Klinik Bilgileri
Grup 1 (n=24) Grup 2 (n=29) p değeri
Yaş (yıl)

41,04
±12,07

40,48 ±9,62

0,943

Cinsiyet

E: 18
K: 6

E:22
K:7

0,568

Erkek

%75

%75,9

0,953

Kadın

%25

%24,1

0,923

VKİ (kg/m2)

24,81+2,54

25,87+3,32

0,339

TNF

14

20

0,290

Non- TNF

10

9

0,423

Semptom süresi (yıl) 14,87+7,39

12,48+7,36

0,248

Tanı süresi (yıl)

7,75+5,90

0,037

9,83+ 6,14

Gruplararası Klinik Sonuçların Karşılaştırılması
p
değeri

Grup 1

Grup 2

Ortalama±
SD

Ortalama
±SD

Başlangıç BASDAI

3,93± 1,58

3,12± 1,22

0,271

Son BASDAI

3,23± 1,25

3,11± 1,29

0,476

Tekrarlayan ölçümlerde p değeri:

0,00

0,745

Başlangıç egzersiz süresi (dk/hafta)

19,79 ±31,04 26,37±45,82

0,868

12 haftanın ortalama egzersiz süresi (dk /hafta)

56,62 ±
52,91

0,12

Çalıma sonundaki egzersiz süresi (dk/hafta)

70,20± 64,88 24,35± 39

pa

0,00

pb

0,00

1,00

Başlangıçtaki haftalık alınan analjezik tablet sayısı

4,29± 3,34

3,93± 3,09

25,00± 38,42

0,03

0,548
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12 haftanın ortalaması- haftalık alınan analjezik
tablet sayısı

3,82± 3,09

4,03± 3,04

0,785

Çalıma sonundaki haftalık alınan analjezik tablet
sayısı

3,25± 2,83

4,13± 3,19

0,300

pa

0,034

pb

0,004

0,305

pa: tekrarlayan ölçümlerde p değeri (12 hafta ortalaması ile başlangıç arasında), pb:
tekrarlayan ölçümlerde p değeri (çalışma sonu ile başlangıç arasında),
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