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BİLİMSEL PROGRAM
24 Aralık 2020, Perşembe
17:30-18:00

Açılış

18:00-18:50

Sjögren Sendromunda tanısal yaklaşımlar ve Tedavisi süreci
Olgu Sunumu ve Sorular:
Adem Küçük
Tartışmacılar:

Süleyman Serdar Koca, Bünyamin Kısacık,
Cemal Bes

Veli Yazısız, Mustafa Özmen

18:50-19:00

Ara

19:00-19:50

IgG4 ilişkili Hastalık
Olgu Sunumu ve Sorular:

Nilüfer Alpay Kanıtez

Tartışmacılar:

Hakan Emmungil, E. Duygu Ersözlü

19:50-20:00

Ara

20:00-20:50

Sistemik lupus eritematozda renal tutulumların yönetimi
Olgu Sunumu ve Sorular:
Gezmiş Kimyon
Tartışmacılar:

Bahar Artım Esen, Ayten Yazıcı

25 Aralık 2020, Cuma
18:00-18:50

Komorbiditenin Romatoid artrit tedavisine etkileri
Olgu Sunumu ve Sorular:
Ahmet Karataş
Tartışmacılar:

Gökhan Keser, Metin Özgen

18:50-19:00

Ara

19:00-19:50
19:00-19:20

Panel: Romatologlar için Mukopolisakkaridoz Tip 1
Mukopolisakkaridozlardan MPS1’in
H. Serap Sivri
Patofizyoloji, tanısı ve tedavisi

19:20-19:40

Romatoloji kliniklerine başvuran hangi
hastalarda MPS1 düşünülmelidir? MPS1’in
romatolojik semptomları nelerdir?

19:40-19:50

Soru – Cevap

19:50-20:00

Ara

20:00-20:50

Dijital Ülserli Hastaya Yaklaşım
Olgu Sunumu ve Sorular:

Yasemin Yalçınkaya

Tartışmacılar:

Ali Akdoğan, Süleyman Serdar Koca

Süleyman Serdar Koca

26 Aralık 2020, Cumartesi
10:00-10:50

FMF ve Oto-inflamatuar hastalıklar konsepti
Olgu Sunumu ve Sorular:

Ali Şahin

Tartışmacılar:

Eren Erken, Abdurahman Tufan
2

Ara
11:00-11:50

Behçet Sendromu tanısal süreci ve tedavisi
Olgu Sunumu ve Sorular:

Servet Yolbaş

Tartışmacılar:

Gülen Hatemi, Cemal Bes

11:50-12:00

Ara

12:00-12:50

Uydu Sempozyumu (MSD)
Bir Hayat, Bir Dokunuş: Simponi ile RA ve SpA Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşam Verilerine
Oturum Başkanı: Veli Çobankara

12:00-12:05

Açılış

Veli Çobankara

12:05-12:25

RA ve SpA Tedavi Yönetimi ve Klinik
Çalışmalardan Deneyimler

Fatoş Önen

12:25-12:40

Ahmet Mesut Onat

12:40-12:50

Simponi Gerçek Yaşam Verilerinden
Deneyimler
Soru Cevap

12:50-13:00

Ara

13:00-13:50

Psöriyatik Artrit tanı ve tedavisi
Olgu Sunumu ve Sorular:

Abdulsamet Erden

Tartışmacılar:

Orhan Küçükşahin, Yavuz Pehlivan

Veli Çobankara, Fatoş Önen, Ahmet
Mesut Onat

13:50-14:00

Ara

14:00-14:50

Aksiyal spondilartrit ve ankilozan spondilitte tanısal yaklaşımlar
Olgu Sunumu ve Sorular:
Murat Taşçı
Tartışmacılar:

Servet Akar, İsmail Sarı

14:50-15:00

Ara

15:00-15:50

Panel: Covid-19’un Getirdikleri
Oturum Başkanı:

Bünyamin Kısacık

15:00-15:20

Covid-19: Romatoloji ve romatologların yeri

Ahmet Omma

15:20-15:40

Hakan Babaoğlu

15:40-15:50

Romatoloji pratiğinde teletıp uygulamaları ve
yapay zeka
Soru – Cevap

15:50-16:00

Ara

16:00-16:50

Gut artriti ve asemptomatik hiperürisemi
Olgu Sunumu ve Sorular:

Gözde Yıldırım-Çetin
M. Akif Öztürk, Mehmet Sayarlıoğlu

16:50-17:00

Tartışmacılar:
Ara

17:00 - 17:30
17:30-17:40

Romatoloji ve Akılcı ilaç uygulamaları
Kapanış

Orhan Zengin
Süleyman Serdar Koca, Bünyamin Kısacık,
Cemal Bes
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Sözlü bildiriler
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[SS-01] Anti TNF Tedavisi Alan Behçet Hastalığı’na Bağlı Üveit Hastalarının
Tedavi Sonuçları
Lütfi Akyol1, Dı̇ lbade Yı̇ ldı̇ z Ekı̇ ncı̇ 2, Fatih Mehmet Türkçü3, Mehmet Ali Balcı1
SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Romatoloji Kliniği1, Göz
Hastalıkları Kliniği2, Özel Bower Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği3, Diyarbakır
Giriş: Behçet hastalığı göz, cilt,
genital, eklemler, gastrointestinal ve santral
sinir sistemini etkileyen tekrarlayıcı vaskülit
ile karakterize kronik bir hastalıktır. Üveit,
Behçet hastalarının %50’den fazlasında
gelişir. Genç erkeklerde üveit riski daha
yüksektir ve hastalık daha şiddetli seyreder.
Bu çalışmamızda Anti TNF (Tümör Nekroz
Faktör) tedavisi alan Behçet Hastalığı’na bağlı
üveit hastalarının tedavi sonuçlarını sunmayı
amaçladık.
Materyal ve Metod: 2017-2020 yılları
arasında, Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran
hastaların sonuçları retrospektif olarak
incelendi.
Sonuçlar: Çalışmamıza 19 Behçet
Hastalığı’na bağlı panüveiti olan hasta dahil
edildi. Hastaların 17'si (%89.5) erkek, 2'si
(%10.5) kadın idi. Hastaların ortalama yaşı
32.6±8.3 yıl idi. Behçet Hastalığı ile ilişkili
olarak 19 (%100) hastada oral aft, 18 (%94.7)
hastada papülopüstüler lezyon, 3 (%15.8)
hastada eritema nodozum, 10 (%52.6) hastada
genital ülser, 3 (%15.8) hastada paterji testi
pozitifliği, 2 (%10.5) hastada artrit,4 (%21.1)
hastada vasküler tutulum ve 1 (%5.3) hastada
santral sinir sistemi tutulumu vardı. 4 (%21.1)

hastanın biyolojik tedavi öncesi latent
tüberkülozu
tarama
amaçlı
yapılan
PPD/Quantiferon testi pozitif idi.
Biyolojik tedavisi öncesi 10 (%52.6)
hasta kolşisin, 19 hasta azatioprin almıştı.
Azatioprin alan hastaların 17'si (%89.5)
dirençli idi, 2 (%10.5) hasta azatioprini tolere
edemedi. Bunun dışında 7 (%36.8) hasta
siklosporin, 7 (%36.8) hasta interferon ve 19
(%100) hasta sistemik steroid tedavisi aldı.
Biyolojik
tedaviler
açısından
değerlendirildiğinde 11 (%57.9) hasta
infliksimab, 9 (%47.4) hasta adalimumab
tedavisi almıştı. 1 (%5.4) hasta hem
infliksimab hem adalimumab dirençli olduğu
için interferon tedavisi almakta idi. Biyolojik
tedavi sonrası sadece 3 (%15.8) hastada tekrar
atak görüldü. Atak geçiren hastaların 1'i
(%5.4) hem infliksimab hem adalimumab
tedavisi, 2'si (%10.5) infliksimab tedavisi
almıştı. Hastaların ortalama görme keskinliği
anlamlı şekilde düzeldi (Visual acuity tedavi
öncesi; 0.4±0.2, tedavi sonrası; 0.5±0.3
p=0.003).
Tartışma: Anti TNF tedavi Behçet
Hastalığı’na bağlı üveit hastalarında etkili bir
tedavi yöntemidir.
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[SS-02]

Romatoid Artritli Hastalarda Subkutan Tosilizumab Kullanımının
Tek Merkez Deneyimi
Melih Pamukcu1, Tuğba İzci Duran2

1

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Ankara
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Samsun

GİRİŞ-AMAÇ:
Romatoid
artrit
(RA),
eklemlerde sinovit ve eklem
çevresindeki kıkırdak doku ile
yumuşak dokularda hasarla
karakterize kronik otoimmün
hastalıktır. Hastalık modifiye
edici ilaçlar (DMARD) ve
biyolojik
ilaçlar
tedavide
kullanılmaktadır.
RA’da
hastalık aktivitesi ile uyumlu
olarak eklem sıvısı IL-6
düzeyleri artmakta ve IL-6
antagonisti olan tosilizumab,
metotreksat (MTX) veya diğer
DMARD’lar ile beraber ya da
MTX’i
tolere
edemeyen
hastalarda
tek
başına
kullanılabilir. Bu çalışmada
subkutan tosilizumab (TSZSK) ile tedavi edilen RA’lı
hastaların 6 aylık takip
verilerinin değerlendirilmesi
amaçlandı.
YÖNTEM:
Eylül
2019-Ekim 2020 tarihleri
arasında
romatoloji
polikliniğinde RA tanısıyla
düzenli takip edilen hastalar
tarandı ve en az 6 aydır TSZSK kullanan 22 hastanın
verileri retrospektif olarak
incelendi.
BULGULAR:
Çalışmaya
dahil
edilen
hastaların 17’si (%77,3) kadın,
5’i (%22,7) erkek olup yaş
ortalamaları 59,05±9,19 yıldı.

Hastalık süresi ortalamaları 52,95±9,05 ay olarak saptandı. 15(%68,2)
hasta seropozitif RA olup romatoid faktör(RF) medyan değeri
38,25(7,2-269,3) ve a
nti-CCP medyan değeri 0,5(0,4-348,4) idi. 1 hastanın TSZ-SK
öncesi etanercept kullanım öyküsü bulunmakta iken diğer 21 hasta
biyolojik naifti. 5 hastanın gastrointestinal intoleransı nedeniyle MTX
tedavisi kesilmişti ve bu hastalar yalnızca tosilizumab kullanırken, 11
hasta TSZ-SK+DMARD ve 6 hasta TSZ-SK+DMARD ile birlikte
düşük doz steroid tedavisi almaktaydı. TSZ-SK öncesi ortalama
DAS28 skoru 6,01±0,22 iken tedavinin 6. ayında 4,14 ± 0,52 saptandı
(p<0,001). Hastaların tedavi öncesi hemoglobin ortalamaları
12,77±1,22 mg/dl iken tedavi sonrası 13,13±1,48 mg/dl’di(p=0,034).
TSZ-SK tedavisi öncesi CRP medyan değeri 23 (10,5-191,6) iken
tedavi sonrası 0,88 (2-10,1) olarak saptandı (p<0,001) (Tablo 1). TSZSK tedavisi sırasında yan etki gözlenmedi.
Tablo 1. RA hastalarının özellikleri, tedavi öncesi ve sonrası DAS 28
ve
laboratuvar
özelliklerinin
karşılaştırılması

SONUÇ: RA tedavisinde TSZ-SK etkili ve güvenli bir
şekilde kullanılmaktadır. Klasik DMARD tedavisine dirençli biyolojik
naif RA hastalarında TSZ-SK oldukça güvenli bir seçenek olarak
görünmektedir. Tedavi sırasında karaciğer enzimlerinde yükselme,
divertikülit ve perforasyon riski nedeniyle karın ağrısı, nötropeni ve
trombositopeniye dikkat edilmelidir.
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[SS-03]

Parankimal nöro-Behçet hastalığında infliksimab tedavisi:
Tek merkez tecrübesi
Demet Yalçın Kehribar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ: Parankimal nöro-Behçet tutulumu, Behçet
hastalığının en ciddi komplikasyonu olup önemli bir
morbidite ve mortalite nedenidir ve tedavisi hakkında
yeterince veri yoktur. Bu çalışmada, parankimal tutulumlu
nöro-Behçet hastalarında infliksimab tedavisinin etkinliğinin
ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM: Çalışmaya Behçet Hastalığı tanısı alan
ve parankimal nörolojik tutulumu olan ve en az 12 ay
infliksimab tedavisi uygulanan hastalar dahil edildi.
Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik
verilerine hastanemiz elektronik veri tabanından ulaşıldı.
SONUÇLAR: Nörobehçet tanısı alan ve
infliksimab kullanan 19 hastanın 12’si erkek ve 7’si kadın idi.
Hastaların ortalama yaşı 36.5 ± 11.7 yıl, tanı yaşı ise 26.3 ±
10.8 yıldı. Hastaların nöro-Behçet süresi 64.32 ay (min: 13,
max: 192), infliksimab tedavi süreleri ise 32.3 ay (min: 11,
max: 79) idi. İnfliksimab tedavisi alan 19 hastadan 11 (%58)
hastada remisyon (nörolojik semptomların tamamen
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kaybolması), 7 (%37) hastada hastalık stabilitesi (yeni
nörolojik bulgu ortaya çıkmaması) başarılmış ve bu 18
hastada steroid tedavileri sonlandırılmıştır. Ek olarak,
infliksimab tedavisi ile birlikte yalnızca 5 hasta konkomitant
immünsüpresif ilaç almaktaydı. 1 hastada infliksimab
tedavisinin 9. ayında yeni parankimal atak gelişmesi ve 1
hastada da infliksimab tedavisinin 14. ayında allerjik
reaksiyon gelişmesi üzerine infliksimab tedavileri
sonlandırıldı.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, Behçet hastalığında
parankimal nörolojik tutulum önemli bir disabilite nedenidir
ve
tedavisi
konusunda
literatürde
yeterli
veri
bulunmamaktadır. Çalışmamızın sonuçları nöro-Behçetin
parankimal tutulumunda, infliksimab tedavisinin uzun
dönemde nörolojik atakların önlenmesi ve kortikosteroid
tedavisinin kesilmesinde etkili ve güvenilir olduğunu
düşündürmektedir.

Sarkoidoz hastalarında klinik deneyimimiz
Muhammed Okuyucu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Sarkoidoz, etyolojisi bilinmeyen, nonkazeifiye granülomların varlığıyla karakterize, en sık
akciğerleri tutan, multisistemik granülomatöz bir hastalıktır.
Klinik seyri asemptomatik bir durumdan ilerleyici bir
hastalığa kadar değişkenlik gösterir. Sarkoidoz tanısı
klinikopatolojik bulgulara ve diğer granülomatöz hastalık
nedenlerinin dışlanmasına dayanır. İmmünsüpresif tedavi
sarkoidoz tedavisinin temel taşıdır. Bu çalışmada Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) romatoloji kliniğindeki 5 yıllık
sarkoidoz tecrübemizi inceledik.
YÖNTEM: Şubat 2015-Ekim 2020 arasında OMÜ
romatoloji kliniğinde sarkoidoz tanısıyla takipli 53 hasta
klinik bulgular, tutulum ve tedavi açısından retrospektif
olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 43’ü kadın (%81.1), 10’u
erkek (%18.1) idi. Ortalama tanı yaşı 45.7±12 olup en küçük
tanı yaşı 18 en büyük tanı yaşı 72 idi. Hastaların başvuru
şikayetleri incelendiğinde; 29 hasta eklem ağrısı (%54.7), 13
hasta nefes darlığı (%24.5), 13 hasta öksürük (%24.5), 12
hasta eritema nodosum (%22.6), 5 hasta görme bulanıklığı

(%9.4), 2 hasta göğüs ağrısı (%3.8), 2 hasta baş ağrısı (%3.8)
şikayetleri ile başvurdu. Hastalar sarkoidoz tutulumu
açısından incelendiğinde; 47 hastada hiler LAP (%88.7), 21
hastada akciğer (%39.6), 13 hastada eklem (%24.5), 6 hastada
göz (%11.3), 13 hastada cilt (%24.5), 7 hastada karaciğer
(%13.2), 5 hastada dalak (%9.4), 3 hastada beyin (%5.7)
tutulumu vardı. Tedavi açısından incelendiğinde; 43 hasta
steroid (%81.1), 36 hasta metotreksat (%67.9), 5 hasta
azatiopürin (%9.4), 4 hasta siklofosfamid (%7.5), 3 hasta
infliksimab (%5.7), 3 hasta adalimumab (%5.7), 1 hasta
etanercept (%1.9), 1 hasta leflunomid (%1.9), 1 hasta
siklosporin (%1.9) tedavisi alıyordu. 3 hasta tedavisiz takip
edilmekteydi.
SONUÇ: Sarkoidoz çok çeşitli klinik bulguları olan
bir hastalıktır. Bu nedenle, sarkoidoz tanısı alan hastaların bu
klinik bulgular ve organ tutulumu açısından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Tedavi olarak en sık steroid ve metotreksat
kullanılmıştır. Bu tedaviyi tolere edemeyen veya direnç
gelişen hastalarda diğer immunsupresif ve anti-TNF
tedavilerin uygulandığı görülmüştür.
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Granülomatöz Polianjitis: 21 hastadan oluşan olgu serisi
Dilek Tezcan

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Romatoloji Bilim Dalı,Konya
GİRİŞ-AMAÇ: Granülomatöz Polianjitis
(GPA), küçük ve orta büyüklükteki damarları
tutan, başlıca üst ve alt solunum yollarını ve
böbreği etkileyen nekrotizan ve granülamatöz
vaskülit ile karakterize multisistemik bir
hastalıktır. Ortalama görülme yaşı 40-55’tir.
Kadın/erkek oranı: 1’dir. Tanısında ANCA testi
pozitifliğine eşlik eden uygun klinik ve radyolojik
tutulum önemlidir. Başlangıçta üst solunum yolları
ve akciğer lezyonları ağırlıklıdır. Zaman içinde
böbrek tutulumu %75’e yaklaşan bir oranda
gelişir. Hastaların dörtte biri tanıdan sonraki 2 yıl
içinde ve yarısından fazlası 5 yıl içinde nükseder.
Hastaların ölüm oranı ilk yılda % 5 -19 arasında
değişmekte ve 5 yıl sonra % 35'e ulaşmaktadır. Bu
çalışma kliniğimizde GPA tanısı almış hastaların
klinik özelliklerini ve prognozlarını araştırmak
amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ
VE
YÖNTEMLER:
Retrospektif olarak Ocak 2014-Aralık 2020
tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Romatoloji Bilim Dalında yapılan
çalışmaya, GPA tanısı almış 21 hasta dahil edildi.
Hastaların demografik, klinik, laboratuvar
bulguları ve tedavi bilgileri dosya kayıtları
incelenerek elde edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 58±14 yıl
olan 21 hastanın 11’i kadın, 10’u erkekti. Hastalık
süresi ortalama 3±2 yıl saptandı. Sınırlı form olan
2 hasta dışında hastaların çoğunda sistemik
tutulum gözlendi. En sık tutulumun 19 (%90,5)
hasta ile akciğer tutulumu, 2. sıklıkta 12 (%57)
hasta ile böbrek tutulumu olduğu tespit edildi.
Lökositoklastik vaskülit beş, santral sinir sistemi
vasküliti iki, fasiyal paralizi bir, orbital

psödotümör bir hastada gözlendi. Hastaların
hepsinde c-ANCA pozitif saptandı. Hastaların
laboratuvar bulguları Tablo-1’de sunulmuştur.17
hastaya steroid ile birlikte siklofosfomid tedavisi
verildi. 2 hastada progresyon, 5 hastada nüks
gelişmesi nedeniyle takibinde rituksimab tedavisi
uygulandı. 2 hastada ikinci, 3 hastada üçüncü
yılda relaps görüldü. Takipte 2 hastada
kortikosteroide bağlı avasküler nekroz, 2 hastada
kemik iliği süpresyonu görüldü, infertilite,
malignite, hemorajik sistit gözlenmedi. Mortalite
gözlenen 5 hastadan 4’ü hastalığın birinci yılında
exitus oldu.
Tablo 1. Laboratuvar Bulguları
n=21

Ortalama

Lökosit (K/uL)
Hemoglobin (gr/dl)
Trombosit (K/uL)
Nötrofil (K/uL)
Lenfosit (K/uL)
Monosit (K/uL)
CRP(mg/L)
Sedimantasyon
(mm/saat)
Kreatinin (mg/dl)
İdrarda protein
düzeyi (mg/gün)

11,7
10,8
382
8,7
9,4
1,4
60,3
61

Standart
Sapma
4,3
2,1
169
3,2
3,5
0,3
41,8
29

2,3
2342

1,7
3253

SONUÇ: GPA, yüksek mortalite ve
morbiditeye sahip multisistemik bir hastalıktır. Bu
nedenle erken teşhis ve zamanında tedavi çok
önemlidir.
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[SS-06]

Sarkoidoz hastalarımızın izlemi: Göğüs hastalıkları tecrübelerimiz
Tibel Tuna, Yusuf Taha Güllü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Samsun
AMAÇ: Sarkoidoz sebebi bilinmeyen, multisistem
granülomatöz bir hastalık olup, etkilenen organlarda
nonkazeifiye granülomların varlığı ile karakterizedir.
Sıklıkla genç, orta yaş erişkinleri etkiler. En fazla
akciğerleri tutmakla birlikte %30’a varan oranda
ekstratorasik tutulum yapabilir. Hastalık prezentasyonu
ve şiddeti heterojendir. Farklı ırklarda farklı seyir
gösterebilir. Tanı konulmasında güçlükler olabileceği
için ayırıcı tanıda etraflı inceleme gerekir. Tedavinin
esasını immünsupresyon oluşturur. Bu çalışmada 19
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Göğüs Hastalıkları
kliniğinde yaklaşık 2 yıllık süredeki izlemlerimizi
paylaştık.
YÖNTEM: Mart 2019- Kasım 2020 tarihleri arasında
OMÜ Göğüs Hastalıkları polikliniğine başvuran,
sarkoidoz tanısı ile takip edilen 60 hastanın demografik,
klinik özellikleri, tanı yöntemleri, tutulumları ve
tedavileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastalarımızın 25’i erkek (%41), 35’i
kadındı (%58). Ortalama yaş 47,5 ± 9,2 idi. Başvuru
şikayetleri 39 hastada öksürük (% 65 ), 21 hastada
nefes darlığı (%35), 9 hastada eritema nodozum (%15),
6 hastada eklem ağrısı (%10), 5 hastada görme
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bulanıklığı (%8), 4 hastada göğüs ağrısı (%6), 3 hastada
karın ağrısı-ishal (%5), 1 hastada dişeti şişmesi (%1,6)
olarak bildirildi. Tutulum bölgeleri incelendiğinde 55
hastada hiler lenfadenopati (%91), 45 hastada akciğer
parankim tutulumu (%75), 4 hastada izole parankim
tutulumu (%6,6), 14 hastada izole hiler LAP (%23)
mevcuttu. Hastaların 9’unda cilt (%15), 5’inde göz
(%8,3), 2’şer hastada karaciğer (%3), beyin (%3),
eklem (%3), 1’er hastada dalak (%1,6), gingiva (%1,6),
gastrointestinal sistem (%1,6) tutulumu izlendi. Sekiz
hastaya (%13,3) klinik ve radyolojik olarak, 52 hastaya
(%86,6) patolojik olarak tanı konuldu. Tedaviler
incelendiğinde 50 hasta steroid (%83,3), 9 hasta
tedavisiz takip (%15), 7 hasta metotreksat (%11,6), 1’er
hasta azatioprin (%1,6), siklofosfamid (%1,6),
infliksimab (%1,6) ile tedavi edildi.
SONUÇ: Sarkoidoz çoklu organ tutulumu olması
nedeni ile çok farklı kliniklerle karşımıza çıktığından
ve başka birçok hastalıkla karışabildiğinden tanı
konulması zor bir hastalıktır. Tedavide esas
inmmünsupresyon olup en sık kullanılan tedavinin
steroidler olduğu görülmektedir. Sarkoidoz halen çok
bilinmeyenli bir hastalık olmaya devam etmektedir.

Romatoid artritli hastalarda anti-Ro pozitifliği
Uğurcan Coşar1, Mustafa Gür2, Nevzat Gözel1
1

2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Antiribonükleoprotein antikorları (anti-Ro), Sjögren sendromu,
sistemik lupus eritematoz, subakut kutanöz lupus, neonatal lupus,
skleroderma ve romatoid artrit (RA) gibi çeşitli otoimmün hastalıklarla
ilişkilidir. RA’da anti-Ro pozitifliği %3 ile %15 arasında değişen sıklıkta
bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalarda anti-Ro pozitif RA hastalarının daha
şiddetli hastalık seyrine sahip olduğu ve bu nedenle daha yoğun
immunsüpresif tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirilmiştir ancak bunu
doğrulamayan çalışmalar da mevcuttur (1). Biz bu çalışmada RA
hastalarında anti-Ro pozitifliğinin sıklığını, hematolojik parametrelerle ve
tedavi seçeneği ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Son 1 yıl içinde anti-Ro antikor düzeyine bakılmış ve 2010
ACR/EULAR RA sınıflandırma kriterlerini karşılayan ardışık 120 RA
hastası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri,
otoantikor profili, hematolojik parametreleri ve aldığı tedaviler kaydedildi.

Anti-Ro pozitif ve negatif RA
hastalarının demografik verileri
ve hematolojik parametreleri
karşılaştırıldı. Sürekli değişkenler
için Student T testi ve kategorik
değişkenler için Ki-Kare testi
kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil
edilen 120 RA hastasının 27
(%22.5)’si erkek, 93 (%77.5)’ü
kadındı. Ortalama yaş 56.6±11.7
iken ortalama tanı yaşı 46.6±10.2
idi. On üç hastanın (%10.8) antiRo’su pozitifti. Anti-Ro pozitif ve
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negatif hastalar arasında demografik veriler, otoantikor durumu ve
hematolojik parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (Tablo 1). ANA tetkiki istenen 87 hastanın 44 (%50.6)’ü pozitif
saptanmıştı. 120 hastanın tümü standart DMARD tedavisi kullanıyorken 22
(%18.3)’si biyolojik DMARD kullanmaktaydı. Biyolojik DMARD
kullananların 10 (%45)’u anti-TNF inhibitörü, 12 (%55)’si TNF dışı
biyolojik DMARD kullanmaktaydı. Anti-Ro pozitif 13 hastadan sadece bir
hasta biyolojik DMARD kullanıyordu.
Tablo 1. Anti-Ro pozitif ve negatif hastalarda demografik veriler, otoantikor
durumu ve hematolojik parametreler
Anti-Ro pozitif Anti-Ro negatif
Değişkenler
p değeri
(n=13)
(n=107)
Kadın cinsiyet
12 (%92)
81 (%76)
0.293
Yaş
53.8 ± 9.7
57.0 ± 11.9
0.362
Tanı yaşı
44.3 ± 9.5
46.9 ± 10.3
0.393
RF pozitifliği
10 (%77)
86 (%80)
0.722
CCP pozitifliği
8 (%62)
86 (%80)
0.152
Lökosit (10e3/µL)
6.6 ± 2.3
7.7 ± 2.6
0.240
Hemoglobin (g/dL)
12.8 ± 1.7
13.0 ± 1.7
0.648
Trombosit (10e3/µL)
267.3 ± 85.0
279.6 ± 88.6
0.635
Nötrofil (10e3/µL)
5.3 ± 1.5
5.0 ± 2.2
0.618
Lenfosit (10e3/µL)
1.9 ± 0.6
1.8 ± 0.6
0.545
Nötrofil/Lenfosit oranı
2.8 ± 0.6
3.0 ± 1.8
0.666
Trombosit/Lenfosit oranı
151.4±57.4
167.4±75.7
0.464
Değerler ortalama ± standart sapma ve yüzde olarak verilmiştir.
RF: Romatoid faktör, CCP: Siklik sitrüline peptid

[SS-08]

TARTIŞMA: Çalışmamızda RA
hastalarında anti-Ro pozitifliği
sıklığı daha önceki çalışmalarda
bildirilen oranlarla benzerdi.
Biyolojik DMARD tedavisi alan
hastaların
çoğunda
anti-Ro
negatifti. Bu sonuçlar bize antiRo negatif RA hastalarının da
standart tedavi seçeneklerine
dirençli
olabileceğini
düşündürmektedir.

Romatizmal İnflamatuar Hastalıkların Gelişiminde Doğum Ayının Etkisi
Sedat Akal1, Mesude Seda Aydoğdu2, Ahmet Karataş2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları AD1, Romatoloji BD2, Elazığ

AMAÇ: Otoimmün hastalıklar nedeni bilinmeyen, genetik temel üzerine
çevresel faktörlerin etkisiyle gelişen bir grup sistemik hastalıktır.
Otoimmünite gelişimine neden olan faktörler bilinmezliğini korurken,
etyopatogenezde birçok faktör suçlanmaktadır. Düşük D vitamini seviyesi,
UV radyasyon, enfeksiyonlar ve melatonin seviyeleri gibi birçok çevresel
faktörün otoimmünite gelişiminde rol oynadığı ileri sürülmektedir. Perinatal
dönemde mevsimsel viral enfeksiyonlara maruz kalma, D vitamini eksikliği
gibi çevresel faktörler, otoimmün hastalıklarının gelişme sıklığını
değiştirebilmektedir Çalışmamızda, romatoid artrit (RA), Sjögren sendromu
(SJS), sistemik lupus eritematoz (SLE), sistemik skleroz (SSC) ve Behçet
sendromu (BS) hastalarında doğum ayına göre hastalık görülme sıklığının
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamıza 2010-2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi
romatoloji polikliniğine başvuran BS, SLE, SJS, SSC ve RA tanılı 100’er
hasta dahil edilmiştir. Demografik, biyokimyasal ve tedavi verileri hasta
dosyalarından retrospektif olarak kaydedilmiştir. SPSS 22 programı
kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Kategorik veriler için Ki Kare testi,

parametrik veriler için Student’s
t-testi kullanılmıştır. P < 0.05
anlamlılık sınırı olarak kabul
edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan
500 hastanın 401 (%80.2)’i kadın,
99 (%19.8)’u erkekti. Hastalar
hangi mevsimde doğduklarına
göre ilbahar, yaz, sonbahar ve kış
olarak dört sınıfa ayrıldı. Buna
göre hastaların %33.2’si ilkbahar,
%17’si yaz, %19.4’ü sonbahar ve
%30.4’ü kış aylarında doğmuştu.
2010-2019
Türkiye
doğum
istatistik
verilerine
göre
Türkiye’deki doğumların %23.8’i
ilkbahar, %25’i yaz, %27.4’ü
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sonbahar ve %23.8’i kış aylarında gerçekleşmişti (Tablo 1).
Tablo 1. Mevsimlere göre hastalıkların dağılımı ve Türkiye doğum verileri
SONBAH
İLKBAHAR
YAZ
KIŞ
TOTAL
AR
RA
33
10
24
33
100
SJS
34
22
17
27
100
SLE
40
13
21
26
100
SSC
33
21
11
35
100
BS
26
19
24
31
100
Toplam %
152
500
166 (33.2)
85 (17)
97 (19.4)
(30.4)
(100)
Türkiye
doğum
23.8
25
27.4
23.8
100
verileri (%)
RA: Romatoid Artrit SJS: Sjögren Sendromu SLE: Sistemik Lupus Eritematoz
SSC: Sistemik Skleroz BS: Behçet Sendromu

suçlanmaktadır.
Çalışmamızda
ilkbahar ve kış mevsimlerinde
doğanlarda yaz ve sonbaharda
doğanlara
göre
romatizmal
hastalıkların daha sık görüldüğü
saptanılmıştır. Türkiye doğum
istatistiklerinde ise doğumların
yaz ve sonbahar mevsimlerinde
daha sık olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak Türkiye doğum
verileri ve RA, SJS, SLE, SSC ve
BS hastalığı olanların doğum
verileri
göz
önünde
bulundurulduğunda romatizmal
hastalıkların oluşumunda mevsim
faktörünün de rol alabileceği
düşünülebilir.

TARTIŞMA: Birçok romatizmal hastalığın etyopatogenezi tam olarak
bilinmemektedir. Patogenez ile ilişkili çeşitli çevresel faktörler

[SS-09]

Üveiti olan ve olmayan Behçet hastalarında demografik ve hematolojik
parametrelerdeki farklılıklar
Tuğba Zorlu1, Rabia Pişkin Sağır2, Süleyman Serdar Koca2
1

2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Behçet hastalığı (BH), tekrarlayan oral aft ve genital ülserler ile
karakterize; eklem, gastrointestinal sistem, nörolojik, vasküler ve göz
tutulumu yapabilen multisistemik bir sendromdur. BH’de hastalığın
başlangıcında veya ekstraoküler bulguların başlamasından 2-3 yıl sonra üveit
görülebilir. Üveit BH’de en sık görülen oküler tutulum olup genellikle kötü
prognozla ilişkilendirilmektedir. Çalışmamızda üveiti olan ve olmayan
BH’de demografik ve hematolojik parametreler arasında farklılık olup
olmadığını amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmaya 2008-2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi
romatoloji polikliniğine başvuran 136 tane BH tanısı olan hasta dahil edildi.
Hastaların demografik verileri, hematolojik ve biyokimyasal verileri ve
verilen tedaviler retrospektif olarak hastanemiz veri tabanı taranarak
kaydedildi. SSPS 22 programı kullanılarak veriler analiz edildi. Kategorik
veriler için Ki Kare testi, parametrik veriler için Student’s t-testi kullanıldı.
P< 0,05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 62 (%45.6)’si erkek, 74
(%54.4)’ü kadındı. Hastaların 71 (%52.2)’inde hastalığın herhangi bir
döneminde üveit görülmüştü ve 7 (%5.1) hastada ise derin ven trombozu
(DVT) öyküsü vardı. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri Tablo

1’de verildi. Üveit her iki cinste
benzer oranda görülmüş olup
üveiti olan ve olmayanlar
karşılaştırıldığında cinsiyet ve yaş
açısından istatistiksel anlamlı
farklılık saptanmadı (p=0.89).
Üveiti olan ve olmayanlarda
hematolojik
parametreler
açısından da istatiksel anlamlı
farklılık tespit edilmedi. Ancak
DVT görülen hastaların tamamı
erkekti.
Verilen
tedavilere
bakıldığında 8 hasta biyolojik
DMARD (hastalığı
modifiye
edici anti-romatizmal ilaçlar)
alıyordu. Biyolojik DMARD alan
hastaların 6’sında üveit, 1’inde de
hem üveit hem de DVT öyküsü
vardı.

11

Tablo 1. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri
Üveiti olan

Üveiti olmayan

P

WBC (109/l)
6945 ± 2000
7883±2928
0.052
Nötrofil (109/l)
4178±1631
4968±2755
0.037
Lenfosit (109/l)
2034±726
2080±698
0.387
Trombosit (1012/l)
252311±63594
262830±52670
0.429
ESH (mm/saat)
16±14
14±12
0.179
CRP (mg/l)
8.5±15.3
6.8±8.4
0.084
Üre (mg/dl)
29±10
29±11.8
0.674
Kreatinin (mg/dl)
0.82±0.56
0.72±0.18
0.292
AST (U/l)
22±6
22±8
0.454
ALT (U/l)
22±15
25±19
0.532
Yaş (Yıl)
45±10
45±10
0.402
WBC; Lökosit, ESR; Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP; C-reaktif protein,
AST; Aspartat aminotransferaz, ALT; Alanin aminotransferaz

TARTIŞMA:
Çalışmamızda
BH’de cinsiyet açısından erkek ve
kadın oranı benzerdi. Üveiti olan
ve olmayan hastalarda yaş,
cinsiyet
ve
hematolojik
parametrelerde anlamlı farklılık
yoktu. Ancak literatür ile uyumlu
olarak BH’nin daha ciddi bir
komplikasyonu
olan
DVT
çalışmamızda
sadece
erkek
hastalarda görüldü. Sonuç olarak
üveit BH’de her iki cinsiyeti de
etkileyebilen
önemli
bir
tutulumdur ancak BH tanısı olan
erkek hastalar vasküler tutulum
açısından daha yakın takip
edilmelidir.
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Poster bildiriler
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[PS-01]

Çoklu İlaca Dirençli Psöriyazis; Olgu Sunumu
Özlem Kudaş
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

GİRİŞ: Psöriyazis, immün aracılı cilt
hastalığıdır, güçlü genetik belirleyici faktörlerden biri;
HLA kodlayan kromozom bandının 6p21.3 bölgesidir.
HLA haritalama analizi HLA-C*06:02'den bağımsız
olarak sedef hastalığıyla daha az ilişkili HLA-C*12:03,
HLA-C*07:01/02/04, HLA-B*27, HLA-B*57 gibi
HLA sınıf I ve II varyantlarını tanımlamıştır. HLAC*06:02'nin oto-antijen sunumu yoluyla melanosit
spesifik CD8+T hücre otoimmünitesini teşvik ederek
sedef hastalığına duyarlılığı sağladığı vurgulanmıştır.
Günümüzde, çekirdek terapötik yaklaşım,
inflamasyonun kilit arttırıcısı olarak tanımlanan IL23/IL-17 lehine değişmiştir. Çalışmalarda HLAC*06:02-pozitif taşıyıcıların ustekinumaba karşı yüksek
yanıt oranına sahip olduğu belirtilmiştir.
Burada günlük klinik uygulamada nadir olan,
çoklu
ilaca
dirençli,
ustekinumab+metotreksat
kombinasyonuna rağmen tatmin edici cevabı olmayan
psöriyazis olgusunu sunduk.
VAKA: 33 yaş erkek, 10 yaşından beri
psöriyazisi olan hastaya lokal tedaviler; kortikosteroid,
metotreksat,
leflunomid,
siklosporin
tedavileri
uygulanmış. Geleneksel tedavilere yanıt alınamayan
hastaya; ocak-haziran2017 arasında etanercept,
eylül2017-şubat2018’e
kadar
8mg/kg
dozunda
infliksimab, mayıs-kasım2018 arasında adalimumab,
aralık2018-mayıs2019 arasında secukinumab tedavileri
uygulanmış. Uygulanan biyolojik tedavilerin tümünde
ilk etkinin ardından etki kaybı ve cilt lezyonlarının

yinelemesi üzerine hastanın tedavileri askıya alınarak
dermatolojiden tarafımıza aksiyel şikayetlerin ön
planda olduğu eklem ağrısıyla yönlendirildi.
Fizik muayenesinde; servikal rotasyon kısıtlı,
Schober 4cm, kifotik görünümdeydi. Yüz hariç plak
psöriyazisle uyumlu yaygın lezyonları mevcuttu
(Resim1).
HLA-B27 negatifti. AP-pelvis; solda grade3,
sağda grade2 sakroiliiti, Sİ-MR’da aktif kemik iliği
ödemi mevcuttu.
Cilt lezyonları ön planda olan (PASI=57.6),
BASDAİ değeri 6 olan hastaya 45mg dozunda
ustekinumab+20mg/hf metotreksat başlandı. Tedavinin
6. ayında olan hastanın klinik takibi cilt lezyonlarında
belirgin iyileşme (PASI=10.8), düşük hastalık
aktivitesiyle (BASDAİ;3) devam etmektedir (Resim1).
TARTIŞMA: Psöriyazisi tedavi etmek için
çeşitli biyolojik tedaviler mevcut olsa da çoklu ilaca
dirençli hastalık terapötik zorluk olmaya devam
etmektedir. Biyolojik ilaçlara cevap olarak genetik
polimorfizmlerin etkisi son zamanlarda sedef
hastalığında gösterilmiştir. Yüksek çözünürlüklü HLA
tiplemesi, sedef hastalığının genetiği hakkındaki
bilgilerimizi artırabilir, potansiyel terapotik hedefleri
belirlemeye
yardımcı
olabilir.
Gelecekte
kişiselleştirilmiş tıpta, bireysel genetik profiller
psöriyazisin spesifik alt tipini, klinik seyrini, hastanın
spesifik ilaçlara cevap verip vermeyeceğini tanımlamak
için kullanılacaktır.
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[PS-02]

Takayasu Arterit Tanısı Olan Ve İnfliksimab Tedavisi Alan Gebe Olgu
Fatih Albayrak, Bekir Torun, Burak Okyar, Fatih Yıldız, Gözde Yıldırım Çetin

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Takayasu arterit (TA), damar
duvarında granülomatoz inflamasyonla karakterize
büyük damar vasküliti olup daha sıklıkla aorta ve
dallarını tutmaktadır. TA genellikle 40 yaş altında
gözükmekte olup, doğuran yaş grubu bayanlarda daha
sık gözükmektedir. Serebrovasküler ve kardiyovasküler
nedenler genellikle gebelikte morbidite ve mortalite
nedenidir. Biz de burada, infliksimab tedavisi altında
gebe kalan ve aynı tedaviye devam edilen takayasu
arterit tanılı olgudan bahsedeceğiz.
VAKA: 37 yaşında bayan hasta,2011 yılında
ateş, gece terlemesi gibi konstitüsyonel semptomları
olan sol kolda ağrı, güçsüzlük ve her iki kol 10 mm/hg
tansiyon farkı olması ve c-reaktif protein (CRP):52
mg/L eritrosit sedimantasyon hızı (ESH):85 mm/st
olan, yapılan görüntülemede sol subklavyen arterde
darlık tespit edilen olguya takayasu arterit tanısı
konarak kliniğimizde takip edilmektedir. Olguya
prednisolon 10 mg/gün, metotreaksat 15mg/hafta,
folbiol tb 1x2/hafta tedavisi başlandı. Olguya takipleri
sırasında klinik bulguların devam etmesi, akut faz
yüksekliği olması, konstitüsyonel şikayetlerinin devam

[PS-03]

etmesi üzerine, infliksimab 5 mg/kg şeklinde tedavi
planlandı ve 6 haftada bir 500 mg infliksimab tedavisi
aldı. Hastanın takiplerinde, infliksimab tedavisi altında
planlanmamış 8 haftalık gebelik tespit edildi ve olguya
ilaçla ilgili gerekli tüm bilgiler verilerek, hasta ile ortak
karar alınarak, infliksimab 500 mg/6 hafta gebelik
28.haftaya kadar devam edildi. Hastada gebelik
boyunca tansiyon yüksekliği, preeklampsi/ eklampsi
gibi gebelik komplikasyonları ve hastalığı ile ilgili
herhangi bir sıkıntı görülmedi. 39 haftalık normal
doğum ile gebelik tamamlandı ve bebekte herhangi bir
konjenital malformasyon, anomali tespit edilmedi.
SONUÇ:
Anti-TNF
ajanların
gebelik
kullanımı ile ilgili veriler mevcuttur. Gebelik ve
takayasu arterit tanısı olan olgularda, anti- TNF
kullanımı ile ilgili literatürde çok az çalışma olup,
klinik deneyimler şeklinde sunulmuştur. Bu vakada,
infliksimab kullanımıyla ilgili bir komplikasyon
yaşamadık ve deneyimimizi paylaşmak istedik. Bu
konu ile ilgili daha çok çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

Dirençli miyoperikarditle seyreden eozinofilik granülomatöz polianjitis
tanılı çocuk hasta

Kadir Ulu1, Eda Gürler1, Şengül Çağlayan1, Vildan Atasayan2, Özlem Sarısoy2, Ferhat
Demir1, Betül Sözeri1
1
2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji, İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji, İstanbul

Eozinofilik granülomatöz polianjitis(EGPA)
astım ve rino-sinüzit ile birlikte görülen, hipereozinofili
ve sistemik vaskülitle karakterize nadir bir hastalıktır.
Anti nötrofil sitoplazmik antikor(ANCA) ilişkili
vaskülitlerin en az sıklıkla görülenidir. Kardiovasküler,
gastrointestinal, renal ve santral sinir sistemi gibi birçok
organ sistemini tutabilir. Çalışmalarda, ANCA
olguların %40’ında gösterilmiştir. ANCA pozitif
olguların küçük damar vasküliti ile ilişkili olduğu,
ANCA negatif olguların ise eozinofilik doku
infiltasyonu, kalp ve akciğer tutulumu ile ilişkili olduğu
ileri sürülmüştür.

Dirençli myokardit ile seyreden kardiyak
tutulum hastalıktaki morbidite ve mortaliteyle ilişkili
olup, sıklıkla erişkin yaşlarda görülmektedir. Çocukluk
yaş grubunda ağır ve tekrarlayan myoperikardit ile
seyirli ANCA negatif olgumuzu sunmayı amaçladık.
17 yaşında kız hasta, ayaklarda peteşial
döküntü ve damakta ülser yakınması ile başvurdu. İki
yıldır solunum semptomları nedeniyle astım ve allerjik
pulmoner aspergillozis tanısı aldığı, inhaler ve sistemik
steroid tedavileri kullandığı öğrenildi. Yapılan
incelemelerde, beyin manyetik rezonans (MR)
görüntülemesinde paranazal sinüzit bulguları ve tam
kan sayımında eozinofil oranının %60’a kadar
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yükseldiği saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde
(BT) buzlu cam görünümü ve hastanın damağındaki
lezyondan alınan biyopside eozinofilik infiltrasyon ve
sialometaplazi tespit edildi. PR3-ANCA ve MPOANCA negatif saptandı. Klinik, laboratuvar ve
görüntüleme bulguları göz önüne alınarak EGPA tanısı
düşünülen hastaya bolus steroid, (İntravenöz
immunglobulin) IVIG ve metotreksat tedavileri
başlandı. Bu tedavi altında izleminde senkop yakınması
olması üzerine yapılan değerlendirmede, myoperikardit
ve kardiyak tamponada gidecek kadar ağır efüzyonları
saptandı. Hastaya siklofosfamid (CYC) tedavisi
başlandı. 3.doz 500 mg CYC sonrası yeniden
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myoperikardit olan hastanın hipereozinofilisi de
geliştiğinden rituksimab tedavisi başlandı.
Literatüre bakıldığında ANCA negatif
EGPA’nın patogenezinde eozinofilik C5 sitokini rol
oynadığı ve buna yönelik antiC5 (mepolizumab) tedavi
önerilmesine rağmen bu hastada öncelikle ritüksimab
tercih edildi. Hastalığı kontrol altında, izlemi devam
etmektedir.
Sonuç olarak, astım ve nonspesifik döküntüleri
olan çocuk hastalarda ANCA ilişkili vaskülit akla
gelmeli, ANCA negatif durumda ise EGPA ayırıcı
tanıda yer almalıdır. EGPA tanısıyla takipli hastalarda
hayati tehdit edebilecek myoperikardit açısından yakın
izlem gerektiğini düşünüyoruz.

Eklem Ağrısı İle Presente Olan Granülomatoz Polianjitis Olgusu
Emrah Koç, Süleyman Özbek

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları AD Romatoloji BD
GİRİŞ: Antinötrofil sitoplazmik antikor
(ANCA) ilişkili vaskülitler (Granülomatozis
polianjitis, mikroskobik polianjiitis, eozinofilik
granülomatöz
polianjiitis)
immün
aracılı,
progresif, nekrotizan, küçük damar tutulumu ile
seyreden vaskülitlerdir. Akciğer ve renal tutulum
mortalite ile yakından ilişkilidir. GPA da en sık
presentasyon konstitüsyonel semptomlara ek üst
solunum yolu, göz, akciğer, renal ve eklem tulumu
gibi multisistemik tutulum görülebilir.
OLGU: Mesleği doktor olan 26 yaşında
kadın, 5-6 ay önce halsizlik, yorgunlukla beraber
alt ekstremite büyük eklemlerinde ağrı başlamış.
Romatoloji polkliniğine başvuran hastanın yapılan
değerlendirme sonucu anlamlı bir patoloji
saptanmamış. Daha sonra bu şikayetlerinin devam
etmesi üzerine tekrar başvuran hastanın bakılan
TİT’inde protein +2 saptanması üzerine detaylı
tetkikler istenmiş. Hastanın akut faz yanıtları
yüksek, 24 saatlik idrarda 1500 mg protein ve
hematüri saptanmış. Tetkikler devam ederken
birkaç kez olan yarım çay bardağı miktarında
hemoptizisi gelişmiş. Çekilen toraks CT de yaygın
nodüllerle beraber olan buzlu cam tespit edilmiş.
Bakılan C-ANCA testi pozitif gelen hasta GPA ön
tanısıyla tarafımıza refere edildi. Akciğer
değerlendirmesine yönelik yapılan bronkoskopide

anlamlı bir sonuç gelmemesi üzerine hastaya renal
biyopsi planlandı: sonuçta Nekrotizan Kresentrik
Glomerülonefrit (pauci-immün) saptandı. Hastaya
3 kez plazmaferez ile beraber 3 gün 1000 mg puls
steroid
verildi.
Takiplerinde
hemoptizisi
tekrarlamadı, indüksiyon tedavisi olarak ritüximab
(RTX) 375 mg/m2/hafta 4 hafta olacak şekilde
tedavisi planlandı. Steroid dozu tedrici olarak
azaltıldı. İlk kür RTX’i sonrası proteinürisi 180
mg’a geriledi. Şu anda 3 kür RTX tedavisi ile
takip edilmekte olup herhangi bir kliniği
bulunmamaktadır.
TARTIŞMA: GPA tedavisiz olgularda
oldukça mortal seyreden bir hastalık olduğundan
tanı ve tedavide geç kalınmamalıdır. Olgumuzda
olduğu gibi başlangıçta sadece konstitüsyonel
semptomlarla presente olabilir. Artralji gibi
nonspesifik şikayetlerde sistem muayenesi ile
beraber tam bir laboratuar inceleme yapmak, GPA
gibi hastalıkları akılda tutmak gerekmektedir.
Konstitüsyonel semptomlar belirgindir ve birkaç
ay önceden ortaya çıkabilir. AC semptomları
GPA’da yaygındır ve pulmoner BT'de buzlu cam,
kavitasyon/ nodüler lezyonlar görülebilir. Rinit,
sinüzit, otit veya septal perforasyon, burun
çökmesine yol açabilir.

16

[PS-05]

Ülseratif kolit ve seropozitif romatoid artrit birlikteliği: Vaka sunumu
Mehtap Tınazlı1, Hülya Vahedi2
1

2

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Lefkoşa
Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ADi Romatoloji Bilim Dalı, Lefkoşa

81 yaşında erkek hasta, son bir yıldır
başlayan el bileklerinde, omuzlarında, ayak
bileklerinde ve sağ dizde ağrı ile el-ayak
bileklerinde şişlik şikayetleriyle başvurdu. Gece
ağrıları çok artmakta ve sabah tutukluğu 1 saatten
fazla olmakta imiş. Öyküsünde 1987'de kanlımukuslu dışkılama ile gittiği İngiltere'de Ülseratif
kolit(ÜK) tanısı aldığı, son olarak 2018 tarihli
kolonoskopi sonrası prednizolon 10 mg/gün
başlandığı ve 7.5 mg'a düşüldüğü öğrenildi. Eklem
ağrıları, sabah tutukluğu azalmasına rağmen tam
geçmemiş ve el-ayak bilekleri halen şişmekteymiş.
Özgeçmişinde Tip 2 DM ve dilate KMP mevcut.
Fizik muayenede; el bileklerinde ulnar stiloid
bölgesi şiş-ağrılı, sağ el 3. PİP, sol el 4. PİP’de
şişlik ve basmakla ağrı, sağ diz şiş, her iki ayak
bileği şiş-ağrılı, sol ayak 2. PİP’de şişlik-ağrı ve
her iki MTP’lerde sıkmakla ağrı vardı. Diğer
sistem muayeneleri ve vital bulguları olağandı.
Hb: 10.4 g/dL, CRP:3.1 mg/dl (0-0.5), sedim: 79
mm/saat, lökosit-trombositleri normal böbrekkaraciğer fonksiyon testleri normal, RF:316.6
IU/ml, anti-CCP: 321.5 U/ml bulundu. ÜK için
almakta olduğu prednizolon 10 mg/gün devam
edildi. Metotreksat (MTX) 10 mg/hafta ve folik
asit 5 mg eklendi. Tedricen arttırılarak 15 mg/hf
MTX ile izleme alındı. Akciğer grafisi normal, el
grafilerinde erozyon yoktu.
Ülseratif kolit alevlenme ve remisyonlarla
seyreden, çoğunlukla seronegatif spondiloartrit
(SpA) veya periferik eklemleri etkileyecekse
simetrik poliartrit birlikteliği beklenen otoimmun
karakterli enflamatuar barsak hastalığıdır (İBH).
Enteropatik artrit SpA olarak bildiğimiz grupta yer
alır. Enflamatuar artrit enflamatuar barsak

hastalığının en sık gözlenen barsak dışı tutulum
bulgularından birisidir. Aksiyel omurga veya
periferik eklemleri etkileyebilir. Fakat seropozitif
Romatoid artrit (RA) şeklinde prezentasyon ÜK
hastası için pek beklenen bir tutulum şekli
değildir. RA sebebi net bilinmeyen, RF ve/veya
anti-CCP otoantikorları ile ilişkili, kronik, simetrik
poliartritle seyreden destrüktif bir hastalık olup,
etyopatogenezi
HLA
genleri,
geçirilmiş
enfeksiyonlar, sigara içimi, mukozal bariyerlerin
bozulması ile ilişkilendirilmektedir. Enteropatik
artrit genellikle non-deforman artrit ile
seyretmektedir. Mesalazin İBH tedavisinde ana
bileşen olup, RA tedavisi salazoprin, metotreksat,
steroid, NSAID gibi ilaçların mono veya kombine
kullanımını gerektirir.
İBH olan hastalarda kas-iskelet tutulumu
olduğunda enteropatik artrit dışında seropozitif
RA varlığı da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Resim 1. Her iki el-el bileği grafisi
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Kortikosteroidlerin kontrolsüz kullanımının yol açabileceği hayatı tehdit eden
sonuçlardan biri enfeksiyon: bir polimiyozit vakasındaki seyri
Özlem Doğan Ağbuga, Süleyman Özbek
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı,Adana

GİRİŞ: Polimiyozit, iskelet kaslarında
inflamatuar yanıtla seyreden otoimmun bir
hastalıktır. Tedavisinde kortikosteroidler
önemli yer tutmaktadır ancak kontrolsüz
kullanım hayatı tehdit eden sonuçlara neden
olabilmektedir. Biz bu vakayla buna dikkat
çekmek istedik.
VAKA: Polimiyozit tanılı 32 yaşında
erkek hasta, tanıdan itibaren takiplerinde
aralıklı metilprednizolon kullanmış. Son 1
yılda takiplerini aksatmış. Bu arada kontrolsüz
metilprednizolon kullanmış. Mayıs 2020’de
öksürük, nefes darlığı yakınması ile
başvurduğu merkezde COVID düşünülerek 10
gün hospitalize edilmiş, yüksek doz
kortikosteroıd maruziyeti devam etmiş.
Tedavi bitimi 32 mgr metilprednizolon ile
taburcu edilmiş. Sonrasında kendisi 16 mg’a
dozu düşerek kullanmaya devam etmiş, Hasta
temmuz 2020’de güçsüzlük, bacaklarda
şiddetli ağrı yakınmasıyla başvurduğu
romatoloji
polikliniğinden
hastalık
aktivasyonu düşünülerek hospitalize edildi.
Fizik muayenede alt ekstremitede belirgin
olmak
üzere
güç
kaybı
mevcuttu.
Laboratuarında; Kr: 0.38 mg/dl, ALT: 22 U/L,
Na:143 mmol/L, K: 4.2 mmol/L, Ca: 9.7
mg/dl, CK: 30 u/L, Mg: 1.84 mgr/dL CRP:
143 mgr/L, sedimentasyon: 51 mm/saat,
prokalsitonin: 0.082 ng/ml, hb: 9.1 wbc:
11500, plt: 654000 idi. B12, folik asit, tiroid
fonksiyon testleri doğal, viral markerlar
negatif, serum demiri düşük, demir bağlama
kapasitesi artmıştı. Anemi nedeni kronik

hastalık anemisi üzerine eklenmiş demir
eksikliği anemisi olarak düşünüldü. CRP
yüksekliğine yönelik toraks abdomen BT
çekildi; belirgin patoloji saptanmadı. Bacakta
hareket kısıtlılığı olması nedeniyle sakroiliyak
ve kalça eklem MR istendi. Sonucunda
femoral eklemde sağ iliyak fossaya uzanan
sinovyal abse saptandı. Ortopedi bölümünce
kalçaya
drenaj
işlemi
uygulandı.
Antibiyoterapisi başlandı, kültür sonuçlarına
göre revize edildi. Eş zamanlı IVIG tedavisi
(5 gün toplamda 120 gr) uygulandı. Klinik
olarak düzelen ve crp’si normale gelen hasta 4
haftalık tedavi sonrasında taburcu edildi. 1 ay
sonra
şikayetleri
tekrarlayan
hastanın
laboratuarında: crp:151 ng/ml, hb: 8.8 g/dL,
wbc: 15600, plt: 628000 bunlar dışındaki
değerleri prokalsitonin ve CK da dahil olmak
üzere normal sınırlarda saptandı. Yeniden
hospitalize edilen hastanın çekilen abdomen
BT sinde retroperitoneal alanda çapı solda
45x32 mm, sağda 49x26 mm’ye ulaşan
multiple retroperitoneal abse odakları
saptandı, kalça MR tekrarlandı ve bilateral
kalça
ekleminde
abse
saptandı.
Retroperitoneal alana ve kalça eklemine
drenaj uygulandı. EKO ile endokardit ekarte
edildi. Tbc pcr negatif geldi.
TARTIŞMA: Mevcut enfeksiyon
tablosu kortikosteroidlerin yol açtığı şiddetli
immunsupresyona bağlandı. Antibiyoterapisi
3 aya tamamlanmak üzere 6 haftası parenteral,
geri kalanı ayaktan olacak şekilde düzenlendi.
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Skleroderma benzerleri; monoklonal gamopatinin eşlik ettiği yaygın tip tutulumlu
Morfea olgusu
Mehmet Ali Aşik, Süleyman Özbek
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Lokalize skleroderma olarak da
adlandırılan morfea, cilt ve ciltaltı dokusunun nadir görülen
enflamatuar bir hastalığıdır. Morfeanın etiyolojisi net değildir,
ancak morfea patogenezinde genetik yatkınlık, otoimmünite,
çevresel faktörler, enfeksiyöz nedenler ve malignite rol oynar.
Biz de bu vakamızda monoklonal gamopatinin de eşlik ettiği
yaygın tip morfea hastasını sunmak istedik.
OLGU SUNUMU: Kırkdört yaşında erkek hasta
yaklaşık 2 yıldır olan cildinde sertleşme şikayeti ile başvurdu.
Fizik muayenesinde kollarında, göğsünde, sırtında ve boyun
bölgesinde ciltte sertleşme mevcuttu. Extremite distallerinde
(el ve ayak sırtı ve parmaklarda) herhangi bir bulgu
saptanmadı. Diğer sistem muayenesinde ek özellik
saptanmadı. Özgeçmiş ve soygeçmiş sorgulamasında özellik
yoktu.
Tetkiklerinde; CRP:60mg/L, SED:85, böbrek ve
karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Tam idrar tetkikinde
özellik yoktu. Viral markerleri normaldi. ANA, ENA paneli,
SS A ve B negatif, RF, CCP normal sınırlarda idi. IG G: 26.1
g/L, IG A: 3.8 g/L. IG M: 0.8 g/L olarak saptandı. Periferik
yaymada rulo formasyonu saptandı. Protein elektroforezinde
monoklonal gamopati saptandı. İdrar immunfiksasyonda
monoklonal protein tespit edilemedi. Bence Jones proteini
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negatifti. Serum immunfiksasyon IG G lambda pozitifliği
saptanan hastaya hematolojinin önerisiyle kemik iliği
aspirasyonu/biyopsisi yapıldı. Aspirasyon sonucu plazma
hücre oranı %9 olarak saptandı. Kemik taramasında herhangi
bir
patoloji
saptanmadı.
Hiperkalsemisi
yoktu.
Torakoabdominopelvik BT’sinde bilateral axiller patolojik
boyutta olmayan lenfadenomegali dışında ek özellik yoktu.
SFT ve DLCO testleri normaldi. Mevcut tablosuyla
hematoloji tarafından takip önerildi. Hastaya cilt biyopsisi
yapıldı. Patoloji sonucu morfea ile uyumlu olarak geldi.
Hastanın takiplerinin ilgili bölümlerce yapılması planlandı.
TARTIŞMA: Morfea soliter cilt lezyonlarından
lineer ve yaygın cilt tutulumu gibi ciddi subtiplere kadar geniş
bir klinik yelpazesine sahiptir. Etyolojisi tam olarak
aydınlatılamamış olmakla birlikte travma, radyasyon,
enfeksiyöz nedenler ve malignite gibi birçok etken rol
oynamaktadır. Sklerodermanın kötü prognozu nedeniyle
morfeadan ayırmak hayati önem taşır. Hastalar raynaud
fenomeni, sklerodaktili gibi klinik bulgular, seroloji,
kapilleroskopi ve pulmoner testlerle değerlendirilmelidir.
Sunduğumuz vakada olduğu gibi malign hastalıkların da
akılda tutulması gerekmektedir.

Piyoderma gangrenosum ile seyreden Behçet hastalığı olgusu

Burak Karakaş1, Neşe Çabuk Çelik1, İlker Yalçın1, Beliz Karataş1, Yılmaz Savaş2, Ali Şahin1
Sivas Cumhuriyet Üniveristesi İç Hastalıkları-Romatoloji BD1, FTR-Romatoloji BD2, Sivas
GİRİŞ: Behçet hastalığı (BH) ilk kez 1937 yılında
Türk dermatolog Hulusi Behçet tarafından tanımlanan ve
başlıca semptomları oral aftöz ülser ile genital ülser olan bir
hastalıktır. Piyoderma gangrenozum (PG) özellikle 40-60
yaşlarında gözlenen, destrüktif, nekrotizan, enfektif olmayan
ülserasyonlarla seyreden bir deri hastalığıdır. Piyoderma
gangrenozum ile seyreden, etyolojik araştırma sonrasında
Behçet hastalığı (BH) tanısı alan olgumuzu sunmak istedik.
OLGU: Bilinen epilepsi tanısı olan ve eritema
nodosum öyküsü olan 27 yaşındaki kadın hasta yılda en az 45 kere tekrarlayan oral aft ve sağ ayak bileğinde şişlik ve ağrı
olması üzerine polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede
artrit olarak değerlendirilen ve akut faz yanıtları yüksek
seyreden hasta tetkik ve tedavi amacıyla servisimize yatırıldı.
Fizik muayenede sağ ayak bileğinde artrit, oral aft ve genital
ülser mevcuttu. BH düşünülürek yapılan paterji testi 48.
saatinde pozitif görüldü.
Laboratuvar tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon
hızı 42 mm/h, CRP: 14,2 mg/L (0-8) saptandı. Biyokimya ve
hemogram testleri normaldi. HLA B51 genetik tahlili negatif

sonuçlandı. 24 saatlik idrarda proteinüri görülmedi. Hastaya
BH tanısı konulup kolsisin 2x1, azatiyoprin 100 mg,
metilprednizolon 32 mg tedavisi başlandı.
Sol koldan kan alma işlemi yapıldıktan sonra
nekrotik? lezyon gelişmesi üzerine dermatolojiye konsülte
edildi. Pyoderma gangrenozum ön tanısı ile biyopsi alındı.
Hastanın yara yerinden sürüntü alınıp kültüre gönderildi ve
kültürde E.coli ile S.epidermidis üremesi oldu. Hastya
ampisilin-sulbaktam tedavisi başlandı ve yara yeri
enfeksiyonu tedavi edildi. Takibinde hastanın biyopsi raporu
pyoderma gangrenozum olarak sonuçlanması üzerine hastaya
metotreksat 10 mg/hafta, folbiol ve infliksimab tedavisi
eklendi. BH ile birlikte seyreden PG tanısı konulan ve
infliksimab, kolsisin 2x1, metotreksat 10 mg/hf, prednol 4 mg
tedavisi ile hastanın lezyonlarında bariz düzelme ve akut faz
yanıtlarında düşme görüldü.
TARTIŞMA: PG, seyrek görülen, kronik
likefaksiyon yapan bir deri gangrenidir. Literatürde az sayıda
PG ile ilişkili BH bulunmaktadır (2-4).
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Üst Ekstremitede Simetrik, Progresif, Güçsüzlük Tarifleyen Erkek Hastada Polimyozit
Tanısının Konulması
Burak Okyar, Bekir Torun, Fatih Albayrak, Fatih Yıldız, Gözde Yıldırım Çetin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

GİRİŞ: İdiopatik inflamatuvar myopatiler (IIM),
kısaca myozitler, patogenezisi tam olarak aydınlatılamamış
otoimmün
kas
hastalıklarıdır.
Polimiyozit
(PM)
subakut/kronik proksimal kas güçsüzlüğü, kas enzimlerinde
yükseklik, kas biyopsisinde endomisyal inflamasyon
elektromyografide (EMG) özel bulguların olması ile tanı
konulan IIM grubundan bir hastalıktır.
VAKA: 29 yaşında erkek hasta iki sene önce
başlayan her iki kolda güçsüzlük ve merdiven çıkmada zorluk
şikayeti ile romatoloji kliniğimize yönlendirilmiş. Duvar
örme ustası olan hasta şikayetlerinin ilerlemesi üzerine bir yıl
önce sağlık kuruluşunda yaptırdığı tetkiklerde kreatinin kinaz
(CK): 3820 U/L gelmiş. O dönemde aspartat aminotransferaz
(AST) enzimi ve CK-MB yüksekliği de mevcutmuş. Kas
ağrısı şikayetleri nedeniyle fibromyalji ön tanısı ile duloksetin
tedavisi başlanmış. Takipsiz kalan hasta kollarındaki
güçsüzlüğün ilerlemesi üzerine nöroloji bölümüne başvurmuş.
Yapılan tetkiklerde CK yüksekliği olması üzerine IIM ön
tanısıyla tarafımıza yönderilmiş.
Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hasta,
sigara, alkol ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Her iki kolda
proksimal kas güçsüzlüğü (Resim-1) ve otururken kalkmada
zorlanma şikayetleri vardı. Fizik muayenede skapular
kanatlanma yoktu. Yüz kasları normaldi. Hastanın herhangi
bir cilt bulgusu yoktu. Her iki proksimal üst ve alt ekstremite
kas gücü 4(-)/5, distal kas gücü ise 5/5 idi. Gönderilen
tetkiklerde (Tablo 1) CK, CK-MB, AST ve laktat
dehidrogenaz (LDH) yüksekliği mevcut idi. Ayrıcı tanıda
gönderilen diğer tetkikler (Tablo 1) normal idi. Hastada
malignensi taraması yapıldı. EMG'de ise sağ vastus medialis,

sol deltoideus ve sağ ilopsoas kaslarında fibrilasyon ve küçük
amplitüdlü kısa süreli polifazik motor ünit potansiyeli ve tam
kasıda rekrütman izlendi. Hastaya PM tanısı konularak
tedavisi düzenlendi.
SONUÇ: Kas enzimleri yüksek olan hastada ayırıcı
tanıda mutlaka akla IIM'ler de gelmelidir. Özellikle CK, CKMB, LDH, AST yüksekliğinin aynı anda olması bizim için
uyarıcı olmalıdır. Bu enzim yüksekliği ile beraber simetrik,
kronik ve progresif kas güçsüzlüğü doğru tanının konulması
ve erkenden tedavinin başlanması açısından önem arz
etmektedir.

Resim 1. Bilateral simetrik proksimal kas güçsüzlüğü.

Tablo 1. Laboratuvar tetkikleri
White Blood Cell (WBC)

10,28 10^9/L (3,39-8,86)

Brucella Tüp Aglütinasyon

Negatif

Nötrofil (NE)

6,84 10^9/L (1,5-5)

Salmonella Grubel Widal

Negatif

Hemoglobulin (HGB)

16,2 g/dL (11,1-16,6)

HbsAg

0,21 IU/mL (0-1)

Kreatinin (Cre)

0,50 mg/dL (0,7-1,2)

Anti-HAV IgG

11,46 IU/mL( (0-1)

Aspartat Aminotransferaz (AST)

156 U/L (0-40)

Anti-HAV IgM

0,54 IU/mL(0,8-0,21)

Alanin Aminotransferaz (ALT)

104 U/L (0-41)

Alfa Feto Protein (AFP)

<0,5 IU/mL (0-5,8)

Alkalen Fosfataz (ALP)

58 U/L (40-129)

Tiroid Stimülan Hormon (TSH) 1,56mIU/mL (0,27-4,2)

Gama Glutamil Transferaz (GGT) 15 U/L (8-61)

Prostat Spresifik Antijen (PSA) 0,227 μg/L (0-4,4)

Kreatinin Kinaz (CK)

1740 U/L (20-200)

Paratiroit Hormon (PTH)

29 ng/dL (15-65)

CK-MB

266 μg/L (2-7.,2)

Romatoid Faktör (RF)

10,1 IU/mL (0-15)

Laktat Dehidrogenaz (LDH)

716 U/L (135-225)

Anti-SSA

23,83 (0-12)
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RHUPUS; Nadir Prezentasyon
Tuğba İzci Duran1, Hasan Ulusoy2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD1, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD2, Samsun
GİRİŞ:
Rhupus;
sistemik lupus eritematozus
(SLE) ve romatoid artritin
(RA) bir arada bulunduğu,
tahmini prevalansı %0,09 olan
nadir bir klinik durumdur.
Rhupus'un ayrı bir hastalık mı
yoksa RA ve SLE'nin aynı
hastadaki tesadüfi birlikteliği
mi
olduğu
halen
tartışılmaktadır. Tipik olarak
iç organ tutulumu nadir
görülür ve prognoz SLE'den
daha iyi ve RA'dan daha
kötüdür.
OLGU: 25 yıldır SLE
tanısı ile dış merkezde takip
edilmekte olan 48 yaşında
kadın hasta el eklemlerinde
ağrı, şişlik ve el bileklerinde
hareket kısıtlılığı nedeniyle
başvurdu.
Sistem
sorgulamasında
el
eklemlerinde ve el bileklerinde
ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu
ve raynaud fenomeni vardı.
Fizik muayenesinde; yüzde
malar raş, bacaklarda livedo
retikülaris,
bilateral
metokarpofalangeal
(MKF)
eklemlerde ulnar deviasyon ve
hassasiyet, 1-4. proksimal
interfalangeal
(PIF)
eklemlerde hassasiyet, her iki

el 5. parmaklarda kuğu boynu deformitesi, her iki el bileğinde şişlik
ve hareket kısıtlılığı vardı (Resim 1). Ayrıca sağ dirsekte 30 derece
fleksiyon kontraktürü ve bilateral metatarsofalangeal (MTF)
eklemlerde hassasiyet mevcuttu. Laboratuvarda anemi (hemoglobin
7,90 g/dL), lenfopeni (600/mm3), anti-nükleer antikor pozitif (1:1000
titrede, homojen paternde), anti-ds-DNA pozitif, C3 ve C4 düzeyleri
düşük bulundu. Romatoid faktör ve anti-CCP antikorlar negatifti.
Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) 63 mm/saat, C-Reaktif protein
(CRP) 9,37 mg/L bulundu. El-el bileği grafisinde periartiküler
osteopeni, interkarpal eklemlerde ankiloz ve radiokarpal eklem
aralıklarında daralma gözlendi (Resim 1). Hastada SLE ile birlikte RA
tanısı (Rhupus) konularak mevcut düzenli olarak kullandığı
metotreksat 15 mg/hafta, folbiol 10 mg/hafta, hidroksiklorokin 200
mg/gün, prednizolon 10 mg/gün tedavisine rağmen aktif artriti olması
nedeniyle rituksimab tedavisi başlandı.
SONUÇ: Rhupus klinik ve immünolojik olarak SLE ve RA
bulgularının birlikteliği ile karakterize otoimmün bir tablodur.
Hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli eroziv artrit gelişen olgularda
her iki hastalıkta da tedavide yeri olan rituksimab akılcı bir seçenek
olarak düşünülebilir.

Resim 1. A: İnspeksiyonda bilateral MKF eklemlerde ulnar
deviasyon, her iki el 5. parmaklarda kuğu boynu deformitesi, her iki el
bileğinde şişlik. B: El-bilek grafisinde her iki elde periartiküler
osteopeni, interkarpal eklemlerde ankiloz, radiokarpal eklem
aralıklarında daralma.
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Adalimumab kullanımına sekonder gelişen parodoksal psöriazis olgusu

Neşe Çabuk Çelik1, İlker Yalçın1, Burak Karakaş1, Beliz Karataş1, Yılmaz Savaş2, Ali Şahin1
1

2

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Romatoloji bilim Dalı

GİRİŞ: Anti-tümör nekrozis faktör ajanlar
(Anti-TNF), romatizmal hastalıklar ve inflamatuvar
barsak hastalığı (İBH) gibi farklı inflamatuvar
durumlarda etkili ilaçlardır ve bu ajanların; RA
(Romatoid Artrit), AS (Ankilozan spondilit), Psöriatik
Artrit (PsA), Juvenil İdiopatik Artrit (JİA), Psöriazis ve
İBH gibi farklı inflamatuvar durumlarda, yüksek
oranda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu etkinliklerinden
dolayı kullanım sıklıkları gün geçtikçe artmaktadır.
Bununla beraber, bu ilaçların klinik çalışmaları
sırasında gözlenmeyen bazı beklenmedik ve nadir yan
etkileri son yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu yan etkiler,
tedavide kullanılan Anti-TNF’lerin başlanmasından
sonra meydana geldikleri için paradoksal olarak
adlandırılırlar. AS tedavisi için endike olmasına
rağmen, bu ajanlara bağlı olarak gelişen paradoksal yan
etkilerle ilgili son yıllarda, çoğu vaka bildirimi şeklinde
olan yayınlar mevcuttur.
OLGU SUNUMU: 33 yaşında erkek hasta,
son iki aydır el içi, diz, dirsek, bacak, kasık ve gövdede

döküntüler,
tırnakta
değişiklik
şikayeti
ile
polikliniğimize başvurdu. Hastanın 10 yıldır AS tanısı
ile iki haftada bir 40 mg Adalimumab tedavisi aldığı
öğrenildi. Fizik muayenede bilateral palmoplantar
bölgede papülloskuamöz lezyonlar, tırnakta onikolizis
gözlendi. Yine ön bacakta ve sırtta psöriatik döküntüler
mevcuttu. Tüm bu bulgular eşliğinde hastaya,
paradoksal psöriazis tanısı kondu. Olgunun AS tedavisi
için kullandığı Adalimumab, kesildi. IL-17 (interlökin17) blokörü olan Secukinumab tedavisine geçildi. İki ay
sonrası takibinde tedaviden fayda gördü, döküntüler
anlamlı olarak geriledi ancak tırnak değişiklikleri
devam etti.
TARTIŞMA:
Secukinumab
tedavisi,
paradoksal psöriazis için tedavi edici olmasının yanı
sıra AS tedavisinin de etkili bir şekilde devam etmesini
sağladı.

Resim 1. Paradoksik psöriazis lezyonları. A) Sırtta psöriatik lezyonlar, B) Bilateral palmoplantar dağınık püstüller,
C) Tedavi sonrası gerileyen palmoplantar lezyonlar, D) Psöriazise sekonder tırnakta onikolizis hiperkeratoz, E) Her iki
tibia ön yüzde psöriatik lezyonlar, F) Tedavi sonrası gerileyen lezyonlar, G) Topukta psöriatik lezyonlar
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Takayasu Arteriti Olan Bir Hastada Tosilizumab Tedavisi İle Gelişen Psöriazis ve
Hiperbilirubinemi
Cemal Gürbüz, Gökhan Yavuzbilge

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Samsun
GİRİŞ: Tosilizumab (TCZ), IL-6R’ye karşı
geliştirilmiş ilk insan monoklonal antikorudur. TCZ,
Romatoid Artrit dışında Castleman’s hastalığı, sekonder
amiloidoz, polimyaljiya romatika, erişkin Still hastalığı,
polimyozit, sistemik skleroz, dev hucreli arterit, hafif
semptomlu lupus, dirençli Takayasu arteriti ve son
zamanlarda SARS-CoV-2 (COVID-19) hastalıklarında tedavi
seçeneği olarak kullanılabilir. Bu yazıda TCZ tedavisi alan
Takayasu Arteritli bir hastada yeni gelişen psöriazis ve
hiperbilirubinemi sunularak literatür bilgisi gözden
geçirilmiştir.
OLGU: 18 yaşında kadın hastaya, medikal tedaviye
dirençli karın ağrısı ve akut faz reaktanlarındaki yükseklik
nedeniyle çekilen BT anjiografilerinde torakal ve abdominal
aort ile her iki tarafta ana karotis arterde, sağ aksiller arterde,
sol subklavien arterde, süpreior mezenterik arter ve her iki
renal arterde vaskülit ile uyumlu duvar kalınlaşması
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görülmesi üzerine Takayasu Arteriti teşhisi konuldu.
Metotreksat ve kortikosteroid tedavisine dirençli hastaya TCZ
tedavisi başlandı. TCZ tedavisi alan hastada psöriazis gelişti.
TCZ tedavisine devam edilmesi ve lokal tedavi ile psöriazis
geriledi. Sonraki uygulamalarda hiperbilirubinemi ve
skleralarda sarılık gelişen hastanın TCZ tedavisi sonlandırıldı.
TARTIŞMA: TCZ ile kontrol altında olan Takayasu
Arteritli hastada gelişen psöriazis beklenmedik bir yan
etkiydi. TCZ kullanımına bağlı gelişen psöriazis birkaç
vakada bildirilmiştir ve psöriazis hafif şiddette ve anti IL-6
tedavisine devam edilmesi ve topikal tedavi ile kontrol altına
alınmıştır. Hafif ve orta düzeydeki karaciğer enzim yüksekliği
TCZ tedavisinin iyi bilinen bir
yan etkisidir.
Hiperbilirubinemi ise enzim polimorfizmi olan hastalarda
bildirilmiştir. Bu olgu, romatoloji hekimlerine TCZ tedavisine
bağlı gelişen psöriazisi ve hiperbilirubinemiyi yönetme
konusunda yardımcı olabilir.

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum TWEAK Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gökhan Yavuzbilge1, Muhammed Okuyucu2, Yeşim Civil3, Serkan Günaydın1, Bahattin Avcı3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD1, Genel Dahiliye
BD2, Biyokimya AD3, Samsun
GİRİŞ: Ailesel Akdeniz ateşi ataklarla seyreden
otoinflamatuar bir hastalıktır. Tumor necrosis factor (TNF) likeweakinducer of apoptosis (TWEAK), TNF ligand
ailesinin bir üyesi olup birçok inflamatuar ve immünolojik
proçesin başlamasına önemli katkılar yaptığı bildirilmektedir.
Daha önceki çalışmalarda romatoid artrit, sistemik lupus
eritematoz ve Behçet hastalığı gibi romatizmal inflamatuar
patolojilerde TWEAK/Fn14 yolağının aktif olduğu
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı ailesel Akdeniz ateşi
(FMF) hastalarının serum TWEAK düzeylerinin araştırılması
ve inflamatuar markerlar ve hastalık aktivitesi ile olası
ilişkilerinin araştırılmasıdır.
METOD: Çalışmaya 40 FMF tanılı hasta ve 38 sağlıklı
gönüllü alındı. FMF hastalarında ESR, CRP, PRAS hastalık
şiddet skoru belirlendi. Ayrıca, FMF atak dönemi sorgulandı.
Serum TWEAK düzeyleri mevcut ticari ELISA kitler ile
belirlendi.
SONUÇ: FMF grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında yaş
ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu. ESR, CRP ve
serum TWEAK düzeyleri FMF hastalarında belirgin olarak
yüksekti (hepsi için p<0.001). ESR, CRP ve PRAS skoru ile
serum TWEAK düzeyi arasında herhangi bir korelasyon
saptanmadı. Dahası, FMF atağı esnasında başvuranlarda,

ataksız dönemde başvuranlar ile karşılaştırıldığında ESR ve
CRP yüksek iken (her ikisi için p<0.001), serum TWEAK
düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p=0.686).
Tablo 1. Çalışma verileri
Controls (n:38)
Age (years)
32.5 ± 10.71
Gender (F/M) 21/17
BMI (kg/m2)
23.5±3.4
ESR (mm/h)
3.38 ± 1.01
CRP (mg/l)
3.5 ± 0.8
TWEAK
55 ± 52
(ng/ml)

FMF (n:40)
31.85 ± 10.64
20/20
24.7±5.2
29.8 ± 17.7
5.6 ± 7.5
1313 ± 756

P
0.857
0.762
0.072
<0.001
<0.001
<0.001

TARTIŞMA: Ataklarla seyreden FMF hastalığında serum
TWEAK düzeyleri artmıştır. Ancak, bu artış FMF atakları
esnasında artan ESR ve CRP ile ilişkil değildir. Bu sonuçlar,
TWEAK/Fn14 yolağının inflamatuar kaskadların henüz
diferansiye olmadığı daha ön basamaklarda görev aldığını
düşündürmektedir. Serum TWEAK düzeyleri ESR ve CRP ile
karşılaştırıldığında, daha düşük dereceli inflamasyonu
yansıtmakta daha başarılı görünmektedir.
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Sikka Semptomlarıyla Başvuran Multiple Myeloma Bağlı Amiloidoz Vakası
Seyyid Bilal Açikgöz1, Cemal Gürbüz2, Hasan Ulusoy2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD2, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD2, Samsun
GİRİŞ: Amiloidoz, hastalığın spesifik
olmayan erken klinik belirtileri nedeniyle teşhis
edilmesi zor bir hastalıktır. Sikka sendromu
amiloidozun çok nadir bir belirtisidir. Burada sikka
semptomlarıyla gelen, biyopsi sonucuyla amiloidoz ve
sonrasında multiple myelom (MM) tanısı konulan bir
vaka sunulmaktadır.
VAKA: 53 yaşında erkek hasta 6 aydır olan
şiddetli ağız ve göz kuruluğu şikayetleriyle başvurdu.
Sistem sorgulamasında halsizlik, iştahsızlık ve son 6
ayda 8 kg kilo kaybı mevcuttu. Ateş, döküntü, raynaud
fenomeni, eklem ağrısı yoktu.20 yıldır ülseratif kolit
nedeniyle mesalazin ve azatiyopürin kullanmaktayken
son 1 yıldır tedavilerini kendisi bırakmış. Fizik
muayenede; ağız içi mukozasında kuruluk ve
makroglossi mevcut iken lenfadenopati ya da
hepatosplenomegali yoktu. Kas iskelet sistemi
muayenesi yaygın hassasiyet dışında normaldi.
Kardiyak, pulmoner ve nörolojik değerlendirme normal
sınırlardaydı.
Laboratuar
bulgularında
hemoglobin:12.40g/dL, sedimantasyon: 12 mm/saat,
CRP: <3.23 mg/L, BUN: 22.9 mg/dL, kreatinin: 1.40
mg/dL, kalsiyum: 9.9 mg/dL, B2-mikroglobulin: 3279
ng/mL, IgG: 3.07 g/L, IgA: 0.124 g/L, IgM: <0.181
g/L,
serum
İmmünelektroforezinde
hipogamaglobulinemi saptandı. Kappa hafif zincir
(Serum): 485mg/L, Lambda hafif zincir (Serum):
8.83mg/L, Kappa/Lambda (serum): 51.8939mg/L
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saptandı. Antinükleer antikor, romatoid faktör, anti-ccp,
anti SS-A, anti SS-B negatifti. Schirmer testi bilateral
<5mm/5dk olarak saptandı. Tükürük bezi biyopsisi ve
mide biyopsi patolojisinde AL amiloid pozitif
boyanma, kemik iliği biyopsi patolojisinde ise
hiposelüler kemik iliği ve amiloid boyanma pozitif
saptandı. Kemik iliği örneğinde plazma hücresi %20
oranındaydı. PET BT incelemesinde tüm iskelet
düzeyinde yaygın karakterde litik ağırlıklı kemik
lezyonları saptanması üzerine hastaya MM tanısı
konularak kemoterapi tedavisi başlandı.
TARTIŞMA: Sjögren sendromu (SS) tükürük
ve gözyaşı bezleri epitelinin progresif hasarının
kserostomi ve kseroftalmiye neden olduğu kronik
otoimmün bir hastalıktır. SS’nin primer amiloidoz ile
birlikteliği nadirdir. Amiloidoz hastalarında doğru ve
erken tanı son derece önemlidir çünkü tedavinin etkisi
hastalığın ilerlemesinin derecesine bağlıdır. Farklı
dokulardaki
AL
amiloid
birikiminin
immünohistokimyasal olarak gösterilmesi tanıyı
doğrulamak için kullanılabilir. Tükürük bezindeki
amiloid birikimi sikka sendromuna neden olabilir ve
minör tükürük bezi biyopsisi amiloidoz tanısı için
güvenli bir yöntemdir. Bu hastalarda makroglossi
varlığı amiloidoz açısından uyarıcı bir bulgudur. Sikka
semptomlarıyla başvuran hastalarda makroglossi gibi
uyarıcı bulguların da varlığında amiloidoz ayırıcı tanıda
düşünülmelidir.

Ailesel Antifosfolipid Antikor Sendromu

İlker Yalçın1, Neşe Çabuk Çelik1, Burak Karakaş1, Beliz Karataş1, Yılmaz Savaş2, Ali Şahin1
Cumhuriyet Üniveristesi İç Hastalıkları-Romatoloji Bilim Dalı1, FTR-Romatoloji Bilim Dalı2, Sivas
GİRİŞ:
Otoimmün
protrombotik bir patoloji olan
Antifosfolipid antikor sendromu
(AFAS) bazen ailesel olarak
prezente olabilir. Kliniğimizde
takipli
Sistemik
Lupus
Eritematoz'lu (SLE) tanısı olan 43
yaşındaki olgunun, özgeçmişinde
Derin Ven Trombozu (DVT) ve

Pulmoner Emboli (PE) öyküsü vardı. Hastanın AFAS açısından
Antikardiolipin antikor IgG değeri pozitifdi ve AFAS tanılı idi. Diffüz
alveolar hemoraji ile takip edilen olguya sekonder nedenlerle siklofosfomid
tedavisi başlandı. Plazmaferez tedavisi planlanan olguya santral katater
takılmadan önce yapılan karotis doppler ultrasonografide (USG) karotiste
trombüs saptandı. Takiplerinde hastane eczanesinin temin etmesi üzerine
ritüximab tedavisine başlandı. Diğer 2 vaka, ilk vakanın kardeşleriydi ve
otoantikorları (antikardiyolipin IgG) pozitifdi. Vakalardan biri 45 yaşında
kadın, sol bacak tibia alt ön tarafta ülsere enfekte lezyon mevcuttu. Takibe
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alınan olguya çekilen pelvis
grafide, sağ femur başının
skleroze olduğu gözlendi. Bu
lezyonun muhtemel geçirilen
femurun avasküler nekrozuna
sekonder olduğu düşünüldü.
İmmünsüpresif olarak azatioprin
ve metilprednisolon başlandı.
Ayrıca
tedaviye
eklenen
Apiksaban ve antibiyotik tedavisi
sonrasında lezyonlarında belirgin
gerileme oldu. 3. vakamız 37
yaşında erkek. Sol ayak alt
medialde ülsere enfekte, nekroze
lezyonu mevcuttu. Hasta daha
önce venöz yetmezlik tanısı ile
kalp
ve
damar
cerrahisi
bölümünde warfarin tedavisi
almış. Ama bu tedaviyi düzensiz
kullanmış.
Servis
takibi
esnasında, hastaya çekilen tek
taraflı alt ekstremite doppler
USG'de, sağ distal kesimden
popliteal vene ve trifurkasyon
venlerine
uzanım
gösteren,
periferinden akım geçişine izin
veren trombüs materyali izlendi.
Kliniğimizde takibi esnasında
warfarin
tedavisini,
düzenli
alması
sağlandı.
Yine
immünsüpresif olarak azatiopürin
ve metilprednisolon'a ek olarak

[PS-16]

antibiyotik tedavisi de alan olgunun lezyonlarında belirgin gerileme gözlendi.
Ailesel AFAS olarak tanı alan üç vaka da başarı ile tedavi edilmiştir.

Resim 1. Bacaktaki nekroze lezyonlar ve pelvis grafisi. A)3. vakanın ayak
bileği ülseri tedavi öncesi, B) 3. vakanın ayak bileği ülseri tedavi sonrası, C)
2. vakanın alt bacak ülseri, D) 2. vakanın pelvis grafisinde sağ femurda
skleroze görünüm

Bir Romatoid Artrit Olgusunda
Servikal Vertebra Tutulumu ve Trakeobronkopati Osteokondroplastika
Meryem Can1, Nurbanu Hindioğlu2

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji BD1, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD2
GİRİŞ: Romatoid Artrit(RA); sistemik kronik
inflamatuar bir hastalık olup, sıklıkla MKF, PIF ve el
bileği eklemlerini etkiler. Omurga tutulumu nadirdir,
özellikle servikal vertebra üst segmentlerde tutulum
olabilir. Burada servikal vertebral tutulum ve
trakeobronkopati osteokondroplastika (TPO) bulunan
bir vakayı sunmaktayız.
OLGU: RA tanılı 62 yaş erkek hasta 4 ay
önce başlayan baş ve boyun ağrısı şikayetiyle başvurdu.
Daha önce benzer şikayeti olmadığını, ağrının kollara
yayılmadığını, uyuşma-karıncalanma bulunmadığını

belirtti. Özgeçmiş sorgulamasında RA (10 yıldır),
iskemik SVO (1 yıl önce-sekelsiz), vertigo, 40 paket/yıl
sigara alışkanlığı mevcuttu. RA için; Prednizolon 10
mg/gün, Metotreksat 17,5 mg/hafta kullanıyordu, 2 yıl
önce Rituksimab uygulanmıştı.
Fizik muayenede; bilateral dirsekte romatoid
nodül ve fleksiyon kontraktürü, bilateral el MKF
sinoviyal hipertrofi, ulnar deviasyonu ve akciğerlerde
bibaziler ral tespit edildi. Nörolojik defisit yoktu,
skolyotik postür değişiklikleri mevcuttu ve servikal
ROM her yöne kısıtlıydı. Hastanın tedavisine
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Metilprednizolon eklendi. Toraks BT (Resim 1):
Trakea
proksimalinde
trakeobronkopati
osteokondroplastika ile uyumlu nodüler cidarsal
kalsifikasyonlar, sentriasiner-paraseptal amfizematöz
değişiklikler, torakal açıklığı sağa bakan rotoskolyoz
mevcuttu. CRP: 15 mg/L, ESR: 25 mm/saat, RF: 161
IU/mL, anti-CCP: 282,6 U/mL bulundu. Servikal
vertebra MRI: 6 mm baziler invajinasyon, C5-C7 end
plate erozyonlarına bağlı servikal spondiloz, C2-C6
spinal ve foraminal stenozlar, sol atlantooksipital-sağ
atlantoaksiyel
eklemlerde
yoğun
inflamasyon,
serebellar atrofi tespit edildi. Beyin ve sinir cerrahisine
danışıldı, operasyon önerilmedi. Tedaviye Etanercept
50 mg/hafta eklendi, steroid dozunun azaltılması
planlandı. Üç ay sonraki kontrolde boyun ağrısı azalan
hastanın takibi devam etmektedir.
TARTIŞMA: RA’da servikal omurga
tutulumu %40-50 oranında görülebilmektedir (sıklıkla
C1-2 subluksasyon). İnstabilite ve nörolojik defisit
cerrahi endikasyonlardır. Entübasyon gerektiren
işlemler öncesi hastalar servikal tutulum yönünden
değerlendirilmelidir.
TPO; erişkinlerde trakeanın edinilmiş
hastalıklarındandır, büyük havayollarında lümene
uzanım gösteren multipl submukozal osteokartilaginöz
nodüllerle karakterizedir. Trakea alt 2/3, proksimal
bronşların anterior-lateral duvarı etkilenir. Benign ve
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nadir bir durumdur. Havayolu obstrüksiyonuna yol
açmadığı müddetçe tedavi gerektirmemektedir. Kronik
inflamasyon etiyolojide rol almaktadır, bu nedenle
romatolojik
hastalıklarda
sıklığının
arttığı
düşünülmektedir.

Resim 1. Toraks BT mediasten kesitinde, trakea
duvarında nodüler cidarsal kalsifikasyonlar

Behçet Hastalığı’nda Kardiyak Tutulum: Olgu Sunumu
Nurbanu Hindioğlu1, Meryem Can2

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD1 ve Romatoloji BD2
GİRİŞ: Behçet Hastalığı; kronik inflamatuar
bir hastalık olup, multisistemik etkilere yol açan
patofizyolojik mekanizmalarından biri vaskülittir.
Damar tutulumu, sıklıkla venöz sistemi etkilemekle
birlikte arteryal ve kardiyak tutulum da olabilmektedir.
Burada intrakardiyak trombüs gelişen Behçet hastalığı
tanılı bir vakayı sunmaktayız.
OLGU: 37 yaş erkek hasta polikliniğimize 5
gündür olan nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle
başvurdu. Özgeçmiş sorgulamasında Behçet hastalığı
(12 yıl), DVT (6 yıl önce), sigara öyküsü mevcuttu,
düzensiz azatioprin, prednizolon, ASA kullandığını
belirtti. Aile anamnezinde özellik yoktu. Mevcut
şikayetleri nedeniyle dış merkezde yapılan COVIDPCR: (-), Toraks BT’de kardiyak trombüs şüphesi
nedeniyle Enoksaparin başlanmış, kardiyak MRI
istenmiş ve tarafımıza yönlendirilmişti. Fizik

muayenede; bilateral alt ekstremitede venöz yetmezlik
bulguları ve batında venöz kollateraller mevcuttu.
Kardiyoloji tarafından yapılan ekokardiyografide; EF:
%65, sağ atriyumda serbest duvarla ilişkili 10x20 mm
boyutlarında hareketli olmayan kitle imajı mevcuttu.
Kardiyak MRI: Sağ ventrikül içerisinde 17 mm çaplı
trombüs (+). Bilateral alt ekstremite Doppler USG:
solda
geçirilmiş
DVT,
sağda
VSM-VSP’de
tromboflebit ve trombüs tespit edildi. Laboratuvar
testlerinde; CRP:49 mg/L, ESR:36 mm/saat, D-dimer:
1600 ng/mL, PT, aPTT, HMG, BK normal, viral
serolojik ve T-spot negatif bulundu. Hastaya 3 gün
1000 mg pulse steroid tedavi sonrası, 64 mg
metilprednizolon ve kolşisin başlandı. Siklofosfamid
başlanması ve MR-Anjiografi tekrarlanması planlandı.
Hastanın takibine devam ediliyor.
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TARTIŞMA: Behçet Hastalığında kardiyak
tutulum nadirdir, genellikle sağ atriyum ve sağ
ventrikül etkilenmektedir. Perikardit, endokardit,
miyokard enfarktüsü ve anevrizma, endomiyokardial
fibrozis, intrakardiyak trombüs görülebilir. Vasküler
tutulum olan 728 Behçet vakasının bulunduğu bir
çalışmada 2 hastada (%0,2-0,3) sağ ventrikülde
trombüs tespit edilmiştir. Tedavide vaskülitin
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baskılanması amaçlanmaktadır; oral antikoagülan
ilaçlar,
immünsupresif
tedavi
ve
kolşisin
önerilmektedir. Arteryal anevrizma ve trombüs
tedavisinde kanama riskine dikkat edilmelidir.
Kaynakça: Demirelli S, Degirmenci H, Inci
S, Arisoy A. Cardiac manifestations in Behcet's
disease. Intractable Rare Dis Res. 2015;4(2):70-75.

Poliarteritis nodozalı hastada nadir bir komplikasyon: Renal enfarktüs

Şengül Çağlayan1, Ferhat Demir1, Kadir Ulu1, Cemile Pehlivanoğlu2, Gürkan Atay3, Seher
Erdoğan3, Betül Sözeri1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji1, Çocuk
Nefroloji2, Çocuk Yoğun Bakım2, İstanbul
GİRİŞ: Poliarteritis nodoza (PAN)
özellikle orta çaplı damarları tutan sistemik
nekrotizan bir vaskülittir. Damar duvarı boyunca
anevrizmatik nodüllerle karakterizedir. Mortal
seyirli olabilmesi yanında, immunsupresif
tedavilerle
uzun
dönem
yaşam
oranı
artırılabilmektedir. İmmunsupresif tedavi altında
iken şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile
başvuran ve renal enfarktüs saptanan PAN tanılı
bir hastayı sunduk.
OLGU: 18 yaşında erkek hasta 18 ay
önce hipertansiyon ve livedoid döküntüleri
saptanması sonrasında PAN tanısı almıştı. Hasta,
bolus steroid ve siklofosfamid indüksiyon tedavisi
sonrasında, idame steroid ve mikofenolat mofetil
tedavileri ile takip edilmekte idi. İdame
tedavisinin 18. ayında hasta ani başlangıçlı skrotal
ağrı, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvurdu.
Bakılan tetkiklerinde C reaktif protein (CRP) ve
eritrosit sedimentasyon hızının (ESH) yüksek
saptanması üzerine ön planda PAN aktivasyonu
düşünüldü. Hastanın takiplerinde makroskopik
hematürisi gelişti. Şiddetli ağrısı, bradikardisi ve
hipertansiyonu olan hasta çocuk yoğun bakımda
izleme alındı. Şiddetli ağrısı olan hastaya fentanil
infüzyonu başlandı. Antihipertansif tedavileri
düzenlendi. Kliniği stabilleşince hastaya renal ve

mezenter arter tutulumu yönünden abdominal MR
anjiografi çekildi. Sol böbrek üst polde 27x2 mm
boyutlarında hipoperfüze enfarkt alanı saptandı.
Renal
arter
distal
uçlarda
multiple
mikroanevrizmalar mevcuttu. Mezenter iskemi
düşündürecek bulgu görülmedi. Hastaya bolus
siklofosfamid tedavisi verildi. Hastanın dirençli
hipomagnezemileri nedeniyle tübülopati açısından
gönderilen idrarda beta-2 mikroglobulin değeri
yüksek saptandı. Şiddetli karın ağrısı devam eden
hastaya
ritüksimab
tedavisi
başlandı.
İmmunsupresif ve antitrombotik tedaviler ile
hastanın kliniğinde düzelme saptandı. Karın ağrısı
şikayeti geriledi, bradikardisi düzeldi ve
tansiyonları regüle seyretti. Kontrol bakılan
tetkiklerinde CRP ve ESH normale döndü, beta-2
mikroglobulin seviyesinde düşüş saptandı.
PAN hastalarında böbrek tutulumu %8 ila
%66 gibi değişken sıklıkla görülebilirken, renal
enfarktüs
gelişimi
nadir
görülen
bir
komplikasyondur. Karın ağrısı, ateş, kusma,
skrotal ağrı gibi nonspesifik semptomlarla
başvurabilir. Bu nedenle PAN tanısı ile takip
edilen
hastalarda,
hastalık
alevlenmesi
düşündürecek şiddetli karın ağrısı varlığında renal
enfarktın akılda tutulması gereken bir morbidite
olduğu unutulmamalıdır.
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Nadir bir aşil tendiniti nedeni: Sarkoidoz
Hasan Ulusoy1, Tuğba İzci Duran2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD Romatoloji BD1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Romatoloji BD2

GİRİŞ:
Sarkoidoz
etyolojisi bilinmeyen, sıklıkla
akciğerler ve intratorasik lenf
nodlarının tutulduğu kronik
inflamatuar granülomatöz bir
hastalıktır. Sarkoidoz seyri
sırasında artralji, artrit, miyalji
ve granülomatöz miyozit gibi
kas iskelet sistemi bulgularına
rastlanmaktadır. Ancak aşil
tendiniti ile başlangıç nadiren
bildirilmiştir.
Burada
ilk
şikayet olarak akut aşil
tendiniti ile gelen sarkoidozlu
bir olgu sunulmaktadır.
OLGU: 34 yaşında
erkek hasta 3 haftadır devam
eden sol aşil tendonunda ağrı
ve şişlik şikayeti ile romatoloji
polikliniğine geldi (Resim 1).
Eczane çalışanı olan hastada
ağır spor veya travma öyküsü
yoktu.
Romatolojik
sorgulamada aşil tendinitine
neden
olabilecek
spondiloartropatiler ile ilişkili
inflamatuar bel ağrısı, sabah
tutukluğu, periferik artrit,
daktilit, psöriazis, inflamatuar
bağırsak hastalığı ve üveit gibi
bir hastalık ya da semptom
yoktu. Birkaç hafta öncesinden
geçirilmiş
bir
enfeksiyon
tariflemiyordu. Laboratuvarda
eritrosit sedimentasyon hızı 43
mm/saat, C-reaktif protein 23
mg/L, romatoid faktör 34 IU/L
bulundu. Anti-siklik sitrüllinli

peptid ve anti-nükleer antikorlar negatifti. Hemogram, rutin kan
biyokimyası ve idrar analizleri normaldi. Brusella aglütinasyon testi
negatif sonuçlandı. Pelvis grafisi ve sakroiliak eklem manyetik
rezonans görüntülemelerinde sakroiliit lehinde bulguya rastlanmadı.
Hastaya asemetazin 2x60 mg ve pantoprazol 40 mg verilerek 2 hafta
sonra kontrole çağırıldı. Kontrolde göğüs ağrısı tarifleyen hastaya
çekilen akciğer grafisinde bilateral hiler dolgunluk görüldü (Resim 1).
Bilgisayarlı toraks tomografisinde parankimal tutulum olmaksızın
bilateral hiler ve paratrakeal lenfadenopati tespit edilen hastaya
bronkoskopik olarak yapılan transbronşial lenf nodu biyopsisinde
sarkoidoz ile uyumlu non-kazeifiye granülomatöz enflamasyon tespit
edildi. Histopatolojik olarak lenfoma, tüberküloz ve fungal
enfeksiyonlar dışlanan hastaya 30 mg/gün prednisolon verilerek 12
hafta içerisinde kademeli olarak sonlandırıldı. Tedavi sonrasında
hastada sarkoidoza bağlı yeni bir tutulum gözlenmedi.

Resim 1. Sol ayakta aşil tendonunda şişlik. Akciğer grafisinde
bilateral hiler dolgunluk.
SONUÇ: Aşil tendiniti sıklıkla aşırı kullanım ve travmaya
bağlı olmakla birlikte romatoloji pratiğinde spondiloartropati grubu
hastalıkları akla getirmektedir. Ancak aşil tendinitinin nadir bir nedeni
olarak sarkoidozun da akılda tutulmasında yarar vardır.
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Erişkin romatoloji pratiğinde anjiyoödem tanı ve ayırıcı tanısına yaklaşım
Zeynel Abidin Akar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır
GİRİŞ: Eklemde ağrı yakınması romatoloji
bölümüne en sık başvuru nedeni olmakla beraber altta yatan
nedenin tespit edilmesi ise her zaman kolay değildir.
METOD: Tekrarlayan eklem ağrısı, ciltte
kızarıklık, karın ağrısı atakları olan anjiyoödem tanılı hastayı
sunuyorum.
VAKA: 28 yaşında erkek hasta çocukluktan beri
var olan ciltte kızarıklık, şişlik, karın ağrısı, bulantı, kusma ve
eklem ağrısı şikâyetleri mevcuttu. Hasta annesinde, oğlunda
ve iki kız kardeşinde benzer şikâyetlerin olduğunu
belirtiyordu. Hasta eklem yakınmalarının her seferinde farklı
eklemde geliştiğini ve buna genellikle kızarıklık ve şişliğin de
eşlik ettiğini ifade ediyordu. Ataklar neredeyse her hafta
tekrarlıyordu ve yaklaşık 2-5 gün içinde kendiliğinden
düzeliyordu. Fizik muayenede sağ elbileğinde artrit, kızarıklık
dışında anlamlı bulgu yoktu. Hastanın tetkiklerinde CRP hafif
artmış, ESR normal, ANA, Anti CCP ve RF negatif(Tablo-1).
Hasta daha önce bu şikayetlerle farklı branş hekimlerine
başvurduğunu ve FMF tanısıyla kolşisin tedavisi aldığını ve
fayda görmediğini belirtti. FMF açısından yapılan genetik
analizde E148Q heterozigot olarak saptanmıştı. Hastada
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mevcut eklem yakınmalarına yönelik palindromik romatizma
düşünülerek düşük doz prednizolon ve hidroksiklorokin
başlandı fakat tedaviye rağmen hastanın şikâyetleri devam
etti. Hastanın romatoloji pratiği için atipik sayılabilecek
şekilde şikayetlerinin çok uzun süredir devam etmesi ve
ataklarının çok sık tekrarlaması nedeniyle hastada herediter
anjiyoödem olabileceği düşünülerek C1 esteraz inhibtör ve
kompleman düzeyleri çalışıldı. Tetkik sonuçlarıyla hasta
immünolojiye yönlendirildi. Hastaya herediter anjiyoödem
tanısıyla danazol ve C1 esteraz inhibitörü (Cinryze) başlandı,
bu tedavi ile hastanın eklem ve gastrintestinal sistemle ilgili
yakınmalarında belirgin rahatlama oldu.
SONUÇ: Herediter anjiyoödem nadir görülen,
yaşamı tehdit eden otozomal dominant bir durumdur ve C1
Esteraz inhibitörü enziminin konjenital eksikliğinden
kaynaklanır ve cilt, hava yolu ve gastrointestinal sistem
tutulumu sıklıkla görülebilir. İntestinal sistemdeki
anjiyoödeme bağlı olarak hastalar gereksiz cerrahi işlemlere
maruz kalabilir. Herediter anjiyoödemin nadir olarak eklem
ağrısı ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir.

Retroperitoneal fibrozis ile prezente olan Erdheim-Chester Hastalığı:
Olgu Sunumu

Belkıs N. Coşkun, Nihal Lermi, Zeynep Yılmaz Bozkurt, Altuğ Güner, Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıç
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
GİRİŞ-AMAÇ: Erdheim-Chester Hastalığı (ECH),
non-Langerhans hücreli histiyositoz grubunda yer alan,
genellikle 50-60 yaş erkeklerde görülen nadir bir multisistem
bozukluğudur. İskelet sisteminde sklerotik lezyonlar, kalp ve
dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, hipofiz, solunum sistemi
tutulumu görülebilir. Perinefrik dokuların infiltrasyonu
hidronefroz, üretral daralmaya neden olabilir. Retroperitoneal
fibrozis ayırıcı tanısında nadir bir sebep olan ECH
düşündüğümüz olgumuzu sunmayı amaçladık.
OLGU: Yetmiş dokuz yaş erkek, KOAH, koroner
arter hastalığı tanıları olan hasta, son 2 aydır mevcut olan sık
idrara çıkma, çok su içme, kilo kaybı ve subfebril ateş
nedeniyle tetkik edilirken çekilen Bilgisayarlı Tomografi
(BT) 'de retroperitoneal fibrozis tespit edilmesi nedeniyle
tarafımıza yönlendirilmişti. Dış merkez BT'de simetrik
yumuşak doku dansiteleri, retroperitoneal fibrozis ve her iki
üreterde daralma nedeniyle hidronefroz saptanmıştı.
Tetkiklerde Akş:195, Üre:41,5 mg/dL, Kreatinin:0,96 mg/dL,
Potasyum:4,09 mmol/L, Sodyum:140 mmol/L, Kalsiyum:8,4
mg/dL, C reaktif protein (CRP):126 mg/L, HbA1c:6,3 ve
TSH:1,04 mU/L ve IgG4 düzeyi normal saptandı. Hastanın
poliürik olması nedeniyle diabet insipidus düşünüldü ve sıvı

kısıtlamasıyla idrar miktarı azaldı. Hastaya 3 gün 80 mg
metilprednisolon sonrası prednisolon 30 mg/gün tedavisi
verildi. Azatioprin 50 mg 2x1 başlandı. Takiplerinde CRP
126 mg/L'dan 3 mg/L'e kadar geriledi. Yapılan üriner sistem
USG'sinde her iki toplayıcı sistemde Grade 2-3 hidronefroz
izlendi. Hidronefrozun gerilemesiyle, planlanan Double-j
katateri takılmadı. Hipofiz manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) nörohipofizitle uyumlu geldi. Abdomen BT'de,
Erdheim Chester tutulumunu temsil edebilen görünüm
saptandı. İskelet Survey'de sağ iliak kanatta, bilateral femur
distal, tibia proksimal metafizlerde ve sağ femurda boyun
kesiminde sklerotik lezyonlar saptandı. BRAF geni V600
mutasyonu negatif sonuçlandı. Minimal plevral effüzyon
saptandı, ekokardiyografisinde perikardiyal effüzyon izlendi.
Hastanın kabul etmemesi nedeniyle histopatolojik tanı amaçlı
örnek alınamadı.
SONUÇ: Multisistemik tutulumla karakterize
ECH’da kas-iskelet sistemi bulgularının yanı sıra nörolojik
bulgular, diabetes insipidus gibi endokrin bozukluklar da
görülebilir. Retroperitoneal fibrosiz ayırıcı tanısında ECH da
akılda tutulmalıdır.
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Dermatomiyozit ve Poliarteritis Nodosa Overlap Sendromu
Canan Albayrak Yaşar, Firdevs Ulutaş, Uğur Karasu
Pamukkale Üniversitesi Romatoloji

GİRİŞ:
Dermatomyozit,
nadir
görülen
bir
idiyopatik
inflamatuar miyopatidir. Hastalığın
önemli
özellikleri,
nekrotizan
miyozit,rejenerasyon ve heliotrop
eritemli
deri
döküntüsü,Gottron
bulgusu,Gottron
papülleri,tırnak
yatağında splinter hemoraji ve
perifasiküler atrofidir. Poliarteritis
nodosa (PAN), orta ve küçük çaplı,
en sık visseral, renal ve kutanöz
damarları tutan nekrotizan vaskülit ile
karakterize
multisistemik
bir
hastalıktır. PAN bazen tek bir organ
sistemine lokalize olabilir; muskuler
PAN, iskelet kası ile sınırlı tutulumun
olduğu
durumdur
ve
nadiren
bildirilmiştir.
Kliniğimize
dermatomiyozit
bulguları
ile
başvuran, muskuler PAN ile overlap
sendromu olan bir vakayı sunmak
istedik.
VAKA: Bilinen hastalığı
olmayan 67 yaşında bayan hasta tüm
vücutta ağrı, bacaklarda güçsüzlük, el
sırtı, göz etrafı, boyun kollarda ve
dizlerde morumsu döküntü ile
kliniğimize
başvurdu.
Fizik
muayenesinde vital bulguları stabil,
elde gottron papülleri, göz etrafı
ödem ve heliotrop raş,boyunda yaka
belirtisi döküntü,dirsekler ve dizlerde
gottron bulgusu izlendi (Şekil 1).Üst
ve alt ekstremite kas gücü bilateral
4/5 ve omuz hareketleri bilateral
ağrılıydı.Artrit bulgusu yoktu.Diğer
sistem
muayeneleri
doğaldı.Tahlillerinde
üre:32,
kreatinin
0,55mg/dL,
AST:87,
ALT:30IU/L, LDH 507U/L, CK:606
U/L, CRP:4mg/L, ANA ve ENA

negatif,ANCA negatif, EBV, CMV ve toxo IgM negatif, trichinella westernblot
negatif, HBV, HCV negatif, RF 55, antiCCP negatifti.İdrar tetkiki,TSH ve tümör
markerları normaldi,anemisi yoktu.Toraks ve batın BTde malignite izlenmedi.Alt
extremite myopati protokol EMG normal bulundu.Omuz MRda,supra ve infraspinatus
tendinopati,adeziv kapsulit izlendi.Cilt biopside papiller dermiste hafif lenfositik
perivasküler
inflamatuvar
infiltrasyon
görüldü,dermatomyozit
olasılığı
dışlanamadı.Deltoid kas biopsisinde intrafasiküler ve perifasiküler inflamasyon
alanları,myofibril nekrozu,çevre yağ dokusunda makrofajların baskın olduğu mikst
tipte inflamasyon ve periferik sinir infiltrasyonu izlendi.İnflamasyon bulgularının
damar duvarlarında intima tabakasından başlayıp adventisyaya kadar uzanmakta
olduğu,ayrıca orta çaplı damarda intima tabakasında fibrinoid nekroz görüldü.İzlenen
bulgular ön planda orta çaplı damarları tutan poliarteritis nodosa gibi vaskülit ile
uyumlu bulundu.Dermatomiyozit EULAR/ACR kriterlerini karşılayan hastaya
dermatomiyozit ve PAN overlap sendromu teşhisi konuldu.Hastaya 1 gr/gün pulse
steroid verildi,sonra 80 mg/gün idameye geçildi.1 gr siklofosfomid verildi.Hastanın
döküntüleri geriledi,kliniğinde iyileşme oldu,CK değerleri normale geldi.

Resim 1. Dermatomiyozit Deri Bulguları. Göz etrafı heliotrop raş ve ödem, dirsek
ve dizlerde gottron bulgusu, elde gottron papülleri
TARTIŞMA: Dermatomiyozit ve PAN overlap sendromu literatürde daha
önce bir vakada gözlenmiştir. Kliniğe akut/subakut kas ağrısı ve güçsüzlüğü ile
başvuran hastalara vaskulit bulguları olmasa da kas biopsisi yapılmalıdır.
Semptomatik kasların MR görüntülemesi ve kas biyopsisi, hızlı tanı için yardımcı
olabilir.
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Üveit ve Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni TİNÜ Sendromu
Ayşegül Uçar, Cemal Gürbüz, Seyyid Bilal Açıkgöz, Metin Özgen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
GİRİŞ: TİNÜ Sendromu ilk olarak 1975 de
tanımlanan, genellikle genç kadınlarda görülen üveit ve
akut tubulointerstisyel nefrit ile karakterize nadir bir
hastalıktır. Patogenezi net bilinmemekle birlikte
otoimmun sürecin rol aldığı düşünülmektedir. İleri
yaşlarda da olgular bildirilmiştir. Üveit sıklıkla bilateral
ve anterior tutulumludur. Böbrek bulguları; yan ağrısı,
steril pyüri, hematüri ve böbrek yetmezliğidir. Ateş,
halsizlik, myalji, artralji gibi sistemik bulgular eşlik
edebilir.
OLGU: 39 yaşında erkek 1 haftadır olan sol
gözde kızarıklık, ağrı şikayeti ile göz hastalıkları
polikliniğine başvurmuş ve anterior üveit saptanan
hastaya prednizolon asetat ve siklopentolat hcl damla
başlanmış. Hepatit paneli, hıv, sifiliz negatif saptanan
ve sedimantasyon crp yüksekliği devam eden hasta
üveit
etyoloji
araştırılması
için
tarafımıza
yönlendirilmiş. Sol gözde kızarıklık, ağrı ve yorgunluk,
halsizlik şikayeti olan hastanın yakın zamanda
geçirilmiş enfeksiyon ya da ilaç kullanım öyküsü
bulunmamaktaydı.
Yapılan tetkiklerinde; sedimantasyon 75
mm/saat, crp 74 mg/l,kreatinin 1,48 mg/dl, ALT 15U/L,
wbc 6900,Hb 11,9mg/dl, plt 248000, elektrolitler ve
albumin normal, glukoz 96 mg/dl, tam idrar tetkikinde
protein +1, glukoz +2, lökosit 12 idi.
ANA, ANA subgrup, anti-dsdna, p-anca, canca negatif, kompleman ve serum ACE düzeyi normal
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saptandı. Akciğer grafisinde herhangi bir patoloji
yoktu. Renal ultrasonografide böbrek boyutları normal
ve parankimi doğal saptandı. Sakroiliak MR normal
raporlandı. Tükrük bezi biyopsisi normaldi.
Spot idrar protein/kreatinin 350mg/gr ve
kreatinin yüksekliği olması üzerine böbrek biyopsisi
yapıldı. Patoloji sonucunda lenfositik tübülit,
intersitisyel ödem, lenfohistiositik ve eozinofilik
inflamasyonla
karakterize
şiddetli
akut
tubulointersitisyel nefrit izlendi.
Hastaya TİNÜ sendromu tanısı konulup 48 mg
oral metilprednizolon tedavisi başlandı.2 aylık tedavi
sonrası kreatinin 1,17mg/dl, sedimantasyon 45mm/h,
crp16mg/L,spot idrar protein/kreatinin oranı 110 mg/gr
saptandı.
Kontrol
göz
muayenesinde
üveit
saptanmadı.Tedaviye yanıt alınması üzerine steroidin
azaltılarak kesilmesi planlandı.
TARTIŞMA: Göz ve böbrek hastalığı
bulguları olan hastalarda TİNÜ sendromu akla
getirilmelidir. Ayırıcı tanıda Sjögren sendromu,
sarkoidoz, granülomatöz polianjitis, Behçet hastalığı,
SLE, infeksiyöz nedenler düşünülmelidİr. Tedavide göz
bulguları için topikal steroid ve sikloplejikler, böbrek
tutulumu için oral steroid tedavisi önerilmektedir.
Mikofenolat mofetil kullanımına ait veriler de
bulunmaktadır.

Orbital psödotümör ve kronik sinüzit ile başvuran granülomatöz polianjitis olgusu
Ayça Ayşe Aytekin, İlhan Sezer, Cahit Kaçar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Antalya
GİRİŞ: Granülomatöz polianjitis (GPA)
sıklıkla üst solunum yolları, alt solunum yolları ve
böbrekte tutulum yapan; nekrotizan granülomatöz
inflamasyon ile karakterize; anti-nötrofil stoplazmik
antikor (ANCA) ilişkili bir küçük damar vaskülitidir.
GPA’da nazal kavite ve paranazal sinüslerde %80-100
oranında, okuler ve orbital yapılarda %50-60 oranında
tutulum görülebilmektedir. Her iki bölgenin tutulumu
da hastalığın hem sınırlı hem sistemik tipinde
görülebilir. Biz bu olgu sunumunda tek taraflı orbital

kitle ve kronik sinüzit ile başvurarak GPA tanısı alan
olguyu sunmayı amaçladık.
VAKA: 43 yaşında Kırgız asıllı kadın hasta;
yaklaşık 3 yıldır olan sol üst ve alt göz kapağında
kızarıklık, şişlik ve ağrı; kronik kanlı nazal deşarj
nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde sol üst
palpebral bölgede kızarıklık, şişlik, hassasiyet;
ekzoftalmus; semer burun deformitesi ile uyumlu
görünüm saptandı. Orbital tomografisinde sol orbita
süperolateral kesiminde subperiostal alanda globa
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uzanım gösterip inferiora deplese eden kitle lezyonu
izlendi. Ayrıca kronik dakriosistit ile uyumlu sol
lakrimal kese lokalizasyonunda 16x15
mm
boyutlarında yumuşak doku dansitesi izlendi. Paranazal
sinüs manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tetkikinde
sol maksiller sinüs, ethmoid ve sfenoid sinüste yaygın
mukozal kalınlaşma ve sıvı intensiteleri; maksiller sinüs
medial duvarında defektif görünümler izlendi. Kronik
sinüzite yönelik yapılan cerrrahi işlemde yaygın
fibrotik inflame doku saptandı. Sol gözdeki kitle eksize
edildi. Patolojik incelemede kronik yangılı granülasyon
dokusu saptandı. Hastanın ANCA tetkikinde IFA
paterni c-ANCA 1/ 32 + formalin dirençli saptandı.
Hastanın GPA ile ilişkili diğer sistemik tutulum
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incelemelerinde anlamlı bulgu saptanmadı. Hasta
mevcut bulgularla GPA ile uyumlu kabul edildi. 1 mg
/kg oral metilprednizolon tedavisi başlandı. 1 aylık
tedavi sonrasında hastanın gözündeki kızarıklık, şişlik
ve ağrı bulguları geriledi. Metilprednizolon dozu
azaltıldı ve tedaviye oral metotreksat 15 mg/ hafta
eklendi.
TARTIŞMA:
GPA'da
diğer
sistemik
tutulumlara eşlik eden şekilde veya bazen tek başına üst
solunum yolları ve gözde tutulum olabilmektedir.
Orbital psödotümör ve kronik tedaviye dirençli sinüzit
gibi durumlarda GPA gibi inflamatuar romatizmal
hastalıklar da akılda bulundurulmalıdır

Artrit ile başvuran polimiyozit olgusu
Serhat Göcüncü1, Mustafa Gür2, Rabia Pişkin Sağır2, M. Seda Aydoğdu2,
Ahmet Karataş2, Süleyman Serdar Koca2
1

2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ: İdiyopatik inflamatuar miyopatiler
(İİM) iskelet kasında kronik inflamasyona yol açan
heterojen bir hastalık grubudur. Artrit ya da eklem
tutulumu hastalıkta yaygın olarak beklenen bir
bulgudur. İİM hastalarında artrit prevelansı %18 ile
%53 arasında bildirilmiştir. En sık poliartrit görülmekle
birlikte daha az sıklıkla oligoartrit ve monoartrit de
görülebilir. En sık tutulan eklemler el bileği,
metakarpofalengeal eklem, proksimal interfalengeal
eklem ve omuz eklemidir.
VAKA: 40 yaşında kadın hasta bir aydır
devam eden halsizlik, eklem ağrısı ve sabah tutukluğu
ile başvurdu. Fizik muayenede her iki el bileği,
metakarpofalengeal ve proksimal interfalengeal
eklemlerinde şişlik mevcuttu. Tetkiklerinde RF ve
CCP’si negatif ve ANA değeri 1/3200 titrede nükleolar
paternde pozitif olarak saptandı. Diğer laboratuvar
değerlerinde
ve
ENA
profilinde
anormallik
saptanmayan hastaya erken artrit düşünülerek
metilprednizolon ve naproksen sodyum tedavisi
başlandı. Üç hafta sonraki kontrolde şikayetleri kısmen
rahatlamakla birlikte her iki el ekleminde artritleri
devam eden hastaya seronegatif romatoid artrit (RA)
düşünülerek metotreksat 10 mg/hafta başlandı. İki ay

sonra hasta son 1 aydır olan güçsüzlük şikayeti ile
başvurdu. Nörolojik muayenede bilateral üst ve alt
ekstremite proksimal kas gücü 4/5 olarak saptandı.
Yapılan tetkiklerinde CRP 33 mg/L, sedimantasyon 12
mm/h, CK 4621 U/LT, CKMB 287 U/L, AST 131 U/L,
ALT 94 U/L olarak saptandı. Diğer tetkiklerinde
anormallik saptanmayan ve yakın zamanda farklı ilaç
kullanım öyküsü de olmayan hastanın çekilen uyluk
MR görüntülemede pelvik ve uyluk kaslarında
kontrastlanma artışı miyozit olarak değerlendirildi.
Hastaya yapılan elektromiyografi sonucu miyopati ile
uyumlu geldi. Mevcut klinik, labaratuvar ve
görüntülemeler sonucunda hastada polimiyozit
düşünülerek
hastaya
0.5
mg/kg
dozunda
metilprednizolon, 2 mg/kg dozunda azatiyopürin
başlandı ve hidroksiklorokin tedavisine devam edildi.
TARTIŞMA: Artrit İİM’de sık görülür ve
bazı hastalarda ilk bulgu ya da en belirgin bulgu
olabilir. Bu nedenle hastalara başlangıçta yanlışlıkla
RA tanısı konulabilir. Özellikle seronegatif RA
hastalarında eşlik eden Raynaud fenomeni ve
interstisyel akciğer hastalığı varsa ayırıcı tanıda İİM de
düşünülmelidir.
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Nadir olarak görülen antinötrofil sitoplazmik antikor ile ilişkili vaskülit
prezentasyonu: Trombotik trombositopenik purpura
Gülsevin Çelikbağ1, Rabia Pişkin Sağır2, Seda Aydoğdu2, Mustafa Gür2,
Ahmet Karataş2, Süleyman Serdar Koca2
1

2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ: Antinötrofil sitoplazmik antikor
(ANCA) ile ilişkili vaskülit (AİV), ANCA üretimi ve
küçük ve orta boyutlu damarların nekrotizan
vaskülitiyle karakterize otoimmün bir hastalık olarak
kabul edilmektedir. Trombotik trombositopenik
purpura (TTP) mikroanjiopatik hemolitik anemi ve
trombositopeni ile seyreden birden fazla organ
sistemini etkileyen akut bir sendromdur. Hastalığın
patogenezini
anlamada
ADAMTS13
aktivitesi
önemlidir. TTP doğumsal, primer ve sekonder immün
aracılı TTP şeklinde görülebilir. TTP yaşamı tehdit
eden bir hastalıktır ve ANCA ile ilişkili TTP ise çok
nadir bir durum olduğundan olguyu burada sunmayı
amaçladık.
OLGU: 63 yaşında kadın hasta yaklaşık 1
aydır devam eden halsizlik, bulantı, ateş ve nöbet
geçirme şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde,
akciğer seslerinde bilateral bazalde azalma ve ral ile
bilateral + 3 pretibial ödem pozitifliği tespit edildi.
Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 7 g/dl, trombosit
77000µl,üre 250 mg/dl, kreatinin 7.36 mg/dl, LDH
320U/l, direkt bilüribin 0.1mg/dl, indirekt bilüribin
0.1mg/dl, sedimantasyon 41 mm/saat, tam idrar
tetkikinde hematüri ve proteinüri tespit edildi. Yapılan
periferik yaymasında %3-4 oranında şistozit görüldü
(Şekil 1). Hastada ön planda TTP düşünülerek
ADAMTS-13 aktivitesi çalışıldı, düzeyi <0.20 % IU/ml
olarak geldi. Ayrıca bununla birlikte P-ANCA>100
olarak tespit edildi. Hastanın akciğer bilgisayarlı
tomografisinde plevral efüzyon dışında patolojik
görünüm saptanmadı. Polinöropati protokolü ile çekilen
EMG’de nöropati tespit edilmedi. TTP tanısıyla hastaya
plazmaferez yapıldı. Plazmaferez tedavisine yanıt
alınamayan hastaya haftalık 500 mg rituksimab ve
siklofosfamid tedavileri verildi.
TARTIŞMA:
AİV
konstitüsyonel
semptomların yanı sıra periferik nöropati, proteinüri ve
hematüri gibi idrar bulguları, cilt lezyonları ve

serebrovasküler tutulumlar ile prezente olabilir. TTP
otoimmün bozukluklar, malignite, gebelik, ilaç alımı ve
enfeksiyon dahil olmak üzere çeşitli tetikleyici klinik
durumlara sekonder görülebilir. AİV’ye sekonder
TTP’si
olan
hastalarda
steroid,
intravenöz
siklofosfamid, plazmaferez ve rituksimab tedavi
seçenekleridir. ANCA ile ilişkili vaskülite sekonder
TTP çok nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte TTP
kliniği ile başvuran hastalarda AİV olabileceği de
unutulmamalıdır.

Şekil 1:Periferik yaymada şistosit
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Vajinal Kanama ve Ateş Şikayeti ile Gelen HLA-B27 (+) Anterior Üveit Nedeniyle
Romatoloji Polikliniğinde Takipli Hastanın Covid-19 Tanısı Alması
Mustafa Çağrı Ergün, Adem Küçük
Necmettin Erbakan Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Covid-19 semptom olarak en sık ateş, kuru
öksürük, yorgunluk yapmakla birlikte seyrek olarak boğaz
ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat ve koku duyusu kaybı, ciltte
döküntü yapabilmektedir. Covid-19 a bağlı olarak ayrıca
koagülopatiler de gelişebilmektedir. En yaygın görülenler;
pulmoner emboli, periferik ven trombozu, DİC ve nadir
olarak hemorajilerdir. Hastalar Covid-19 semptomlarıyla
birçok hastalığı taklit ederek farklı semptomlarla kliniklere
başvurmaktadırlar. Biz olgumuzda farklı klinikle romatoloji
polikliniğine başvuran Covid-19 hastasını sunmayı
amaçladık.
OLGU: 41 yaşında HLA-B27 pozitif anterior üveit
tanısıyla kliniğimizde takipli hasta idrar renginde değişiklik,
hafif vajinal kanama ve terleme şikayeti ile ayaktan
romatoloji polikliniğine başvurdu. Hasta prednol 4mg 1x1,
salazopyrin 500mg 2x1 kullanmaktaydı. Hastanın romatolojik
sorgulamasında özellik yoktu, fizik muayenesinde patoloji
saptanmadı. Tahlillerinde WBC:4,38 10³/uL, HGB:10,6
mg/dL, PLT:242 10³/uL, CRP:31,5 mg/L, TİT normal, INR,
apTT normal aralıkta idi. İdrar tahlili normal olan hastada
idrar yolu enfeksiyonu veya hematüri dışlanmış olup, olan
vajinal kanama nedeniyle kadın doğum hastalıkları
polikliniğine konsültasyon istenip görüş doğrultusunda
abdomen usg istendi. Yapılan usg de herhangi bir patoloji
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saptanmaması üzerine ilgili branşla tekrar görüşülerek
abdomen bilgisayarlı tomografi çekilmesi planlandı.Çekilen
kontrastlı abdomen BT’de ‘Akciğer bazallerinde Covid-19 ile
uyumlu buzlu cam dansiteleri saptanmış olup diğer batın içi
organlarda patoloji görülmemiştir.’ şeklinde yorumlanması
üzerine hasta pandemi polikliniğine yönlendirilip Covid
servisinde tedavi edilmek üzere yatırılmıştır. Hastada ek
olarak yapılan tahlillerde ferritin 56 ug/L, d-dimer 164
ng/mL, fibrinojen 427mg/dL, procalsitonin 0,029ug/L,
şeklindeydi. Hastaya yatışında favipravir tedavisi başlanmış
olup bir gün aralıklarla 2 kez immünplazma tedavisi verildi.
Hastanın takiplerinde vajinal kanamanın herhangi bir tedavi
vermeksizin azalıp kesildiği görüldü. 5 günlük tedavinin
ardından genel durumu ve kliniği düzelen hasta taburcu
edildi.
TARTIŞMA: Covid-19 sıklıkla öksürük, ateş ve
yorgunluk yapmakla birlikte farklı klinik durumlarla
karşımıza çıkabilmektedir ve farklı hastalıkları taklit
edebilmektedir. Özellikle ateş, eklem ve kas ağrısı nedeni ile
romatoloji polikliniklerine sıklıkla başvurular olmaktadır. Bu
nedenle atipik şikayetler de olsa Covid-19 dan şüphelenilmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda özellikle immünplazma
verildikten sonra kendiliğinden gerileyen vajinal kanama ise
covid-19 a bağlı hemoraji olarak değerlendirilmiştir.

Behçet Tanısı Alıp Uzun Süredir Herhangi Bir Tedavi Almayan Bir Hastanın
Nörolojik Tutulumu ve Tedavi Sonrası Seyri
Mustafa Çağrı Ergün, Behiye Kuşoğlu Yarar, Adem Küçük
Necmettin Erbakan Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Behçet sendromu tekrarlayan oral aftlar ve
genital aft, oküler hastalık, vasküler hastalık veya artrit gibi
çeşitli sistemik belirtilerden herhangi biri ile karakterizedir.
Sistemik vaskülitler arasında Behçet sendromunun
dolaşımdaki her boyuttaki damarları tutabilme özelliği vardır.
Nörolojik tutulum Behçet sendromlu hastaların yüzde
10'undan daha azında görülür. Biz olgumuzda daha önce
behçet tanısı alıp uzun süredir tedavi almayan hastanın
nörolojik tutulumu ve tedavi seyrini sunmayı amaçladık.
OLGU: 43 yaşında erkek hastaya daha önce retinal
ven oklüzyonu tanısı sonrasında yapılan araştırma sonrasında
behçet tanısı konulmuş, azatiopurin 3x1 ve kolşisin 2x1
başlanmış fakat hasta 2015 yılından beri takiplere gelmemiş.
Hasta sol yan güçsüzlüğü nedeniyle hastanemiz acil servisine
başvurmuş ve yapılan beyin BT sonrasında parankim

tutulumlu nörobehçet tanısı konularak servisimize yatırıldı.
Hastanın sorgusunda uzun zamandır ilaçlarını kullanmadığı
öğrenildi. Fizik muayenesinde bilinç açık, oryantasyon
kooperasyon mevcut, konuşma bozuk, hasta oturamıyor ve
yutma refleksi yok, sağ her iki ekstremite kuvveti 5/5 sol alt
ekstremite 1/5,sol üst ekstremite 0/5, yutma refleksi yoktu ve
diğer sistemik muayeneleri doğaldı. Laboratuar bulgularında
Hemogram normal, CRP: 21,6, Sedim: 22, mg/L, çekilen
beyin MR incelemesi ‘Sağ parietal bölgede subakut infarkt ile
uyumlu difüzyon kısıtlaması, serebral ak madde iskemik
glottik odaklar’ şeklindeydi. Hastada vücuttaki diğer
tutulumları açısından yapılan görüntülemelerinde patolojik
tutulum saptanmadı. Hastaya 1000 mg pulse steroid ve
siklofosfamid tedavisi başlandı. Fizik tedavi başlandı.
Hastanın takiplerinde 10 günlük süre içerisinde yutma
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refleksinin geldiği sol alt ekstermite kuvveti 4/5 sol üst
ekstermite kuvvetini 2/5’e yükseldiği ve oturabildiği görüldü.
Hasta 1 ay sonra normal şekilde yürüyebiliyor, sol alt
ekstremite kuvveti 5/5, sol üst ekstremite 3/5 şeklindeydi.
TARTIŞMA: Behçet hastalığı çok farklı
tutulumlarla karşımıza gelebilmektedir. Belirgin parankimal
hastalığı olan hastalarda tedavi seçimi, hastalığın şiddetine,
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glukokortikoidlere yanıtına, hastalık seyri ve behçet
sendromunun diğer özelliklerine bağlı olarak klinisyen
tarafından belirlenmektedir. Hastamızda hayatı tehdit eden
tutulum olması nedeniyle pulse steroid+siklofosfamid
kombinasyonunu tercih ettik ve en kısa sürede fizik tedaviye
başladık. Erken agresif medikal tedavi ve fizik tedavi ile
yaklaşık 1 ayda anlamlı fiziksel kapasite artışı gördük.

Akciğer Tutulumu Nedeniyle Romatoloji Polikliniğine Yönlendiren Hastada
Sjögren Sendromu Tanısı
Mustafa Çağrı Ergün, Adem Küçük
Necmettin Erbakan Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ: Sjogren sendrom
(SS) göz ve ağız kuruluğu ve ara sıra
glandüler genişlemeyle sonuçlanan
gözyaşı ve tükrük bezi iltihabı ile
karakterize kronik, multisitemik,
otoimmün hastalıktır. Hastalığa bağlı
olarak yorgunluk, kas- iskelet sistemi
semptomları, döküntüler ve iç organ
(pulmoner,
renal,
hepatik
ve
nörolojik) tutulumları olabilmektedir.
Ayrıca non-hodgkin lenfoma sıklığı
artmıştır. Bu olguda daha önce
romatizmal hastalığı olan fakat
takipsiz bir hastanın akciğer tutulumu
nedeniyle yapılan tahlliler sonrasında
sjogren tanısı alması sunulmaktadır.
OLGU: 48 yaşında kadın
hasta özgeçmişinde bilinen psoriazis
ve tanısını bilmediği romatolojik
hastalığı mevcuttu. Bu hastalık
nedeniyle hasta imuran ve plaquenil
kullanmaktaydı ve takip altında
değildi. Hasta öksürük nedeniyle
gitmiş olduğu göğüs hastalıkları
polikliniği tarafından romatoloji
polikliniğine
yönlendirilmişti.
Çekilen toraks BT raporu ‘her iki
akciğer periferik alanlarda artmış
buzlu cam dansiteleri dikkati
çekmiştir ve ince fibrotik alanlar
dikkati
çekmiştir’
şeklinde
yorumlanmıştı.
Hastayı
sorguladığımız zaman sabah 30 dk’yı

geçmeyen sabah tutukluğu, ağız kuruluğu ve malar rash tarifi mevcuttu. Laboratuar
tetkiklerinde ANA: (-), A.CCP:(-), Anti dsDNA:(-), RF:(-), C3,C4,SEDİM VE CRP
normal aralıktaydı. Hastada olan ağız kuruluğu açısından yapılan schirmer testi:4/2
minör tükrük bezi biyopsisi: focus skoru >1/4 MM şeklinde geldiğinden dolayı
ACR/EULAR sınıflandırma kriterlerine göre 4 puan almış olup diğer tanılar da
dışlanarak sjogren tanısı konup tedavisi planlanmıştır.

Resim 1. Sağdaki göğüs hastalıkları polikliniğinde çekilen (02.09.2020) toraks bt,
soldaki kliniğimize yatışında çekilen (08.10.2020) toraks bt, karşılaştırıldığında
tutulum artışı dikkati çekmekte
TARTIŞMA: Sjogren hastalığı genel olarak ekzokrin bezlerin hastalığı
olmakla beraber multisistemik bir hastalıktır. Olguya bakıldığı zaman ciddi akciğer
tutulumu olan hasta ekzokrin bez açısından sadece hafif ağız kuruluğu tarif ediyordu.
Yapılan serolojik testlerde de bize tanı açısından yol gösterebilecek pozitif marker
görülmemişti. Fakat hastaya yapılmış olan schirmer testi ve minör tükrük bezi
biyopsisi sonrasında ACR/EULAR sınıflandırma kriterlerine göre 4 puan almış olup,
covid-19 dahil diğer tanılar dışlanarak sjogren tanısı konmuş ve tedavisi başlanmıştır.
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