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DAVET

Sayın Meslektaşlarım,
 
VII. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Selçuk- Koru-
mar Ephesus Resort Otel’de düzenlenecektir. Sizleri güzel Aydın’ımızın güzide ve turistik ilçesi Kuşadası’nın 
yakın komşusu Selçuk’ta yapılacak olan VII. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu’na davet etmekten 
büyük mutluluk ve gurur duymaktayız. 
   
Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu’muzda prensip olarak her seferinde farklı bir hastalığı ana kon-
sept olarak almayı ve her yönüyle o hastalık veya hastalık grubunu konuşmayı istiyoruz. Önceki yıllarda 
yaptığımız toplantılarda “Biyolojik tedaviler, Romatologlar için Klinik İmmünoloji, Sistemik Lupus Eritem-
atozus, Sistemik Skleroz, FMF ve Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar ve son olarak da Sistemik Vaskülitler 
konularını ayrıntılı olarak değerlendirdik. Bu yıl VII. Aydın Romatoloji Günlerinde, tanı ve tedavisinde 
sıklıkla zorluklarla karşılaştığımız “Sjögren Sendromu” konusunu, alanlarında söz sahibi değerli uzmanların 
sunumları ve kişisel deneyimleri ile konuşmak ve tartışmak istiyoruz. Ayrıca bu hastalıklarla ilişkili zor vaka-
ları kendi aramızda tartışırken, hastalık tanısında ve takibinde kullanılan biyopsi, skorlama ve görüntüleme 
yöntemlerini de gözden geçirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra diğer sistemik romatizmal hastalıkların gün-
cel tedavi değerlendirmelerinin tartışıldığı oturumlara da yer verilecektir. Ekim ortası Kuşadası’nın en güzel 
ve henüz güneş ve sıcaklığın terk etmediği aylarından biridir, fırsat buldukça deniz ve güneşten de yararlan-
mak mümkündür. Bu nedenle Ekim ayında Kuşadası’nın zevkini hem bilimsel olarak hem de fırsat buldukça 
yapacağımız sohbetlerle birlikte sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden VII. Aydın Romatoloji Günleri’nde sizlerle 
buluşacak olmanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. 
 
Paylaşacağınız bilgi ve deneyimlerinizle, bilimsel ve sosyal anlamda değerli katılımlarınızla zenginleşeceğin-
den emin olduğumuz VII. Aydın Romatoloji Günleri’nde sizleri Ege’nin güzelliği ve sıcaklığında buluşmak 
ümidiyle davet eder en iyi dileklerimizi sunarız.
 
Saygı ve sevgilerimizle.
 
Prof. Dr. Taşkın Şentürk
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KURULLAR

Onursal Başkan

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

 

Sempozyum Başkanı

Taşkın Şentürk

 

Sempozyum Sekreterleri

 Songül Çildağ

Gökhan Sargın

 

Bilimsel Kurul

Taşkın Şentürk 

Göksal Keskin

Süleyman Özbek

Murat Turgay

 Songül Çildağ

Gökhan Sargın
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BİLİMSEL PROGRAM
14 EKİM 2022 CUMA

 
14.15-15.40 Sözel bildiriler
Oturum Başkanları: Dr Gökhan Sargın, Dr İbrahim Kıyıcı, Dr Tufan Türk
14.15-14.27 Nörolojik Tutulum ve Retinal Vaskülit ile Tanı Alan Behçet Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Dr Emre Ali Acar
14.27-14.39 Sjögren Sendromu Hastalarının Demografik, Klinik ve Serolojik Özellikleri: Tek Merkez Verileri Dr Hüseyin Bayğin
14.39-14.51 COVID-19 Aşılarının Romatolojik Hastalığı Olan Hastalarda Etkinliği Dr Fatih Tastekin
14.51-15.03 Sjögren Sendromunun Nadir Bir Böbrek Tutulumu: Kresentik Glomerülonefrit Dr Zeynep Gürlek Akol
15.03-15.15 Takayasu Arteriti ve Pulmoner Hipertansiyon Birlikteliği: 3 Olgu Sunumu Dr Tuba Demirci Yıldırım
15.15-15.27 Kanser immünoterapisi sırasında gelişen inflamatuvar artrit olgusu Dr Zeynep Dündar Ök
15.27-15.39 Eş Zamanlı Tanı Alan Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu ve Multiple Myelom Vakası Dr İ. Merve Uçar 
Baytaroğlu
15.39-16.00 Kahve Arası
 
I. OTURUM: Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr Songül Çildağ, Dr Sercan Gücenmez
16.00-16.20 Konvansiyonel Sentetik DMARD’lar     Dr Timur Pırıldar
16.20-16.50 TNF inhibitörleri Dr Önay Gerçik
16.50-17.20 TNF inhibitörleri dışı biyolojik DMARD’lar Dr Pınar Talu Erten
17.20-17.40 Hedefe yönelik sentetik DMARD’lar Dr Melike Kalfa Ersoy
17.40-18.00 Klinik pratikte İntravenöz İmmunglobulinler Dr Figen Yargucu Zihni
 
 

15 EKİM 2022 CUMARTESİ
 
08.45-09.00 Açılış
II. OTURUM: Sjögren Sendromu: Etyopatogenez
Oturum Başkanları: Dr Yasemin Kabasakal, Dr Taşkın Şentürk
09.00-09.25 Epidemiyoloji ve genetik Dr Fatoş Önen
09.25-09.45 İmmunopatogenez Dr Merih Birlik
09.45-10.05 Otoantikorlar ve Potansiyel Biyomarkerlar Dr Songül Çildağ
10.05-10.15 Tartışma
 
10.15-10.30 Kahve Arası
  
III. OTURUM: Klinik Bulguları-I
Oturum Başkanları: Dr Süleyman Özbek, Dr Servet Akar
10.30-10.50 Glandular bulgular: Mukozal tutulum, ağız ve göz kuruluğu Dr Figen Tarhan
10.50-11.10 Kas-iskelet sistemi tutulumu Dr Ali Taylan
11.10-11.30 Hematolojik tutulum Dr Veli Çobankara
11.30-11.50 Pulmoner tutulum Dr Gökhan Keser
11.50-12.00 Tartışma
 
12.00-13.30 Öğle Yemeği
  
IV. OTURUM: Klinik Bulguları-II
Oturum Başkanları: Dr Fatoş Önen, Dr Figen Tarhan
13.30-13.50 Renal tutulum Dr İsmail Sarı
13.50-14.10 Nörolojik tutulum Dr Gökhan Sargın
14.10-14.30 GİS tutulumu ve tedavisi Dr Uğur Karasu
14.30-14.50 Genital sistem ve Seksüel disfonksiyonlar üzerine etkisi Dr Atalay Doğru
14.50-15.00 Tartışma
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15.00-15.15 Kahve Arası
  
V. OTURUM: Tanısal Araçlar
Oturum Başkanları: Dr Fahrettin Oksel, Dr Vedat İnal
15.15-15.35 Tanı ve klinik değerlendirmede Radyoloji (MR, USG, Sintigrafi ve Siyalografi) Dr Dilek Solmaz
15.35-15.55 Tükrük bezi biyopsisi Dr Gonca Karabulut
15.55-16.15 Diğer tanısal testler (Schirmer testi, oküler yüzey boyanma skorları, tükrük akış hızı, kapilleroskopi) Dr Özgül Soysal 
Gündüz
 
16.15-16.30 Kahve Arası
  
VI. OTURUM: Zor vakalar
Oturum başkanları: Dr Gökhan Keser, Dr Dilek Keskin
16.30-16.45 Olgu-1: Aydın Adnan Menderes ÜTF Dr Ceren Demir
16.45-17.00 Olgu-2: İzmir Katip Çelebi ÜTF Dr Haluk Cinaklı
17.00-17.15 Olgu-3: Dokuz Eylül ÜTF Dr Özkan Urak
17.15-17.30 Olgu-5: Muğla Sıtkı Koçman ÜTF Dr Derya Akarken
17.30-17.45 Olgu-6: Ege ÜTF Dr Fatih Taştekin
 

16 EKİM 2022 PAZAR
 
VII. OTURUM: Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanları: Dr Göksal Keskin, Dr Merih Birlik
09.00-09.20 Klasifikasyon kriterleri: Geçmişten günümüze Dr Mustafa Özmen
09.20-09.40 Hastalık aktivite indeksleri Dr Zevcet Yılmaz
09.40-10.00 EULAR tedavi önerileri Dr Servet Akar
10.00-10.20 Tedavide yenilikler ve gelecek yaklaşımlar Dr Vedat Gerdan
10.20-10.30 Tartışma
 
10.30-10.45 Kahve arası
  
VIII. OTURUM: Komorbiditeler
Oturum Başkanları: Dr İsmail Sarı, Dr Veli Çobankara
10.45-11.05 Yaşam kalitesi ve komorbiditeler Dr Murat Yiğit
11.05-11.25 Sjögren sendromu ve Malignite Dr Gerçek Can
11.25-11.45 Sjögren Sendromu ve Covid-19: Hastalık ve aşıların etkisi Dr Seda Altıner
11.45-12.00 Tartışma ve Kapanış
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KONUŞMA ÖZETLERİ
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KONUŞMA ÖZETLERİ

Romatolojide Akılcı İlaç kullanımı: Tümör Nekrozis Faktör Alfa İnhibitörleri / Önay 
Gerçik
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Kliniği, İzmir

Dünya Sağlık Örgütü akılcı ilaç kullanımını, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; 
uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlamaktadır. Ro-
matizmal hastalıkların tedavisinde etkinlikleri kanıtlanmış tümör nekrozis faktör (TNF) alfa inhibitörleri gü-
nümüzde birçok hastanın tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. TNF inhibitörlerinin ilaç özelliklerinin, yan 
etkilerinin, gebelik ve laktasyon gibi bazı özel durumlarda kullanımlarının bilinmesi bireysel tedavi planlama-
sını ve hasta takibini kolaylaştırır.

Tümör Nekrozis Faktör-α ve Biyolojik Etkileri

Tümör nekrozis faktör (TNF)α inflamatuar yanıtın düzenlenmesinde baskın role sahip proinflamatuar 
bir sitokindir. Başlıca aktive makrofajlar, ayrıca T lenfositler, fibroblastlar ve mast hücrelerinde sentezlenir. 
Hücre içinde üretildikten sonra membrandaki yerini alarak prekürsör formu transmembran TNF (tmTNF)’yi 
oluşturur, sonrasında TNFα dönüştürücü enzim ile çözünebilir TNF (sTNF)’ye dönüşür. TNF-α’nın 2 tip re-
septörü bulunmaktadır: TNF reseptör-1 (TNFR1 [p55]) eritrositler hariç tüm hücrelerde eksprese olur iken, 
TNF reseptör-2 (TNFR2 [p75]) özellikle hemopoetik ve endotelyal hücrelerde eksprese olur. TNFα reseptör-
lerinin aktivasyonu MAP kinaz, NF-KB ve kaspazlar gibi hücre içi sinyal yolaklarının aktivasyonuna yol açar 
(1). Proinflamatuar olaylardaki etkileri TNFR1 ’e bağlanması sonrası ortaya çıkmaktadır. TNFα’nın biyolojik 
etkileri proinflamatuar sitokinlerin (IL-1, IL-6, IL-8), GM-CSF salınımının uyarılması, kemokinlerin (MCP-1, 
MIP-2, RANTES, MIP-1) sentezi, T ve B hücrelerin uyarılması, matriks metalloproteinazların indüksiyonu ile 
kollajenaz üretimi artması, adezyon moleküllerinin (E-selektin ve ICAM-1 gibi) sunumunda artış, RANK-li-
gand üretim artması ve osteoklast aktivasyonu ve apopitoz indüksiyonunu içerir. 

Fizyolojik olarak, TNFα normal bağışıklık yanıtı için çok önemli bir bileşen olmakla birlikte uygun-
suz veya aşırı üretimi başlıca romatoid artrit (RA), inflamatuar bağırsak hastalığı, psoriatik artrit, ankilozan 
spondilit ve enfeksiyöz olmayan üveit gibi birçok inflamatuar hastalığın patogenezinde rol oynar.  TNFα’nın 
inhibisyonu ile bu hastalıkların patogenezindeki proinflamatuar yolakların engellenmesi amaçlanır.

Tümör Nekrozis Faktör-α İnhibitörleri

TNFα; moleküle karşı monoklonal antikorlar oluşturularak veya reseptör füzyon proteini ile bloke edi-
lebilmektedir. Klinikte kullanımı onaylanmış beş tane TNFα inhibitörü bulunmaktadır. Bunlardan infliksimab 
(İNF), adalimumab (ADA) ve golimumab (GOL), TNFα’ya karşı immunglobulin (Ig) G1 yapıda monoklonal 
antikorlardır.  İNF, bir murin değişken bölgesi ve bir insan IgG1 sabit bölgesinden oluşan kimerik bir fare/
insan monoklonal antikorudur. ADA ve GOL, normal insan IgG1’inden ayırt edilemeyen tamamen insanlaştı-
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rılmış monoklonal antikorlardır. Etanersept (ETA), insan TNF-R2’nin hücre dışı kısmından ve insan Ig Gl’in 
Fc kısmından oluşan bir füzyon proteinidir. Sertolizumab (CZM) ise, anti-TNFα monoklonal antikorunun 
polietilen glikol (PEG) ile konjuge rekombinan insanlaştırılmış Fab’ fragmanıdır ve Fc kısmından yoksundur. 

Klinik olarak TNF inhibitörlerinin etkileri benzer kabul edilmekle birlikte yapısal özellikleri farklı 
etki mekanizmaları sunar. Monoklonal antikorlar tmTNF’yi bağlayarak hücre apoptozunu indüklemede diğer 
anti-TNF ilaçlardan daha etkilidir. ETA’in tmTNF’ya bağlanması çok zayıftır. Tüm anti-TNF ajanlar sTNF’ya 
bağlanırlar. Monoklonal antikorlar sadece TNFα’ya bağlanırken ETA, sTNF ve tmTNF’yı, ayrıca lenfotoksini 
(TNFβ) bağlar ve nötralize eder. CZP; Fc kısmı içermediğinden kompleman aktivasyonu, antikor bağımlı 
kompleman aktivasyonu ve apopitozu indüklemez. CZP’de PEG ilavesi antijenisiteyi azaltır ve yarı ömrü 
uzatır (2, 3).

Tümör Nekrozis Faktör-α İnhibitörleri ile Görülebilecek Yanetkiler

Birçok inflamatuar hastalığın tedavisinde kullanılan TNF inhibitörleri genellikle iyi tolere edilir ve yanet-
kileri sıklıkla ilacın kesilmesini gerektirmez.  Ancak dikkat edilmesini gerektiren potansiyel ciddi yanetkileri 
de barındırır. 

Subkutan TNF inhibitörleri ile sıklıkla tedavinin ilk ayında meydana gelen enjeksiyon bölgesi reaksiyon-
ları kaşıntı, ağrı, kızarıklık, ekimoz ve şişlik gibi klinik bulgular ile karakterizedir. Az sayıda hastada ilacın 
kesilmesi gerekirken, genellikle soğuk uygulama, topikal steroid, analjezik kullanımı ve enjeksiyon yerinin 
değiştirilmesi ile geriler.

 İNF ile akut veya gecikmiş infüzyon reaksiyonları görülebilir ve çoğu (%90) infüzyonun başlamasından 
sonra 24 saat içinde görülen akut reaksiyonlar şeklindedir (4). Bulguların şiddetine göre hafif, orta ve şiddetli 
olarak sınıflandırılan infüzyon reaksiyonları gelişmesi durumunda infüzyon durdurulup vital bulgu takibi ge-
rektirir. Hafif bulgular; baş ağrısı, boğaz irritasyonu, hiperemi, bulantı, çarpıntı, kaşıntı, erupsiyon, flushing, 
vertigo şeklinde görülebilir ve infüzyon durdurulması sonrasında dihenhidramin 50 mg intravenöz, parase-
tamol 500 mg oral verilmesi ile geriler. Şiddetli reaksiyonlar ise yaklaşık %1 hastada görülen şiddetli hipo/
hipertansiyon (40 mmHg değişiklik), hipertermi (>39 C) ve döküntü, larinks ödemi, stridor, dispne, konvulzif 
nöbet, klinik olarak şiddetli göğüs ağrısı gibi bulguları içerir. Şiddetli bulgular varlığında iv glukokortikoid 
kullanımının yanısıra anafilaksi durumunda subkutan 0.5 mg adrenalin kullanımı gerekir. 

TNF inhibitörü kullanımı antinükleer antikor (ANA) pozitifliğine, daha az sıklıkla antidsdna ve antifosfo-
lipid antikor pozitifliğine neden olabilmektedir. İNF ile %76, ETN ile %36’ya varan oranda ANA pozitifliği 
bildirilmiştir (5). Antikorların saptanması nadiren kliniğe yansır. Örneğin TNF inhibitörü kullanımına bağlı 
lupus %0.2-0.4 hastada görülebilmekte olup mukokutanöz bulgular, artralji, poliartrit ve serozit ile karakterize 
olup renal ve nörolojik tutulum nadirdir. Ayrıca TNF inhibitöleri ile multipl skleroz, optik nörit, Guillain-Bar-
re sendromu gibi demiyelinizan nörolojik hastalıklar gelişebilmektedir. Otoimmun durumlar ve demiyelinizan 
sendromlar çoğunlukla ilacın kesilmesi ile geriler ancak öyküde demiyelinizan hastalığı olanlarda TNF inhi-
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bitörlerinin kullanılması önerilmemektedir.

TNFα’nın antitümöral etkisinin gösterilmesi TNF inhibitörleri ile malignite gelişmesi endişesine neden 
olmuştur. Ancak gözlemsel çalışmalar TNF inhibitörü kullanımının genel kanser ve lenfoma riskini arttır-
madığını, bununla birlikte cilt kanseri riskini arttırabileceğini işaret etmektedir (6,7).  Bu nedenle bu ilaçları 
kullananlarda cilt kanseri için genel tarama ve yıllık dermatoloji kontrolü uygun gözükmektedir. Ayrıca solid 
organ tömörü öyküsü olanlarda kesin süre belirlenmemiş olmakla birlikte ilk 5 yıl içerisinde TNF inhibitörü 
kullanımı tercih edilmez. 

TNFα, makrofaj aktivasyonu, fagozom aktivasyonu, monositlerin makrofajlara farklılaşması, nötrofil ak-
tivasyonu ve granülom oluşumu ve işlevi için önemlidir. Dolayısı ile TNF inhibitörlerinin kullanımı bak-
teriyel, fungal ve viral enfeksiyonlara yatkınlık ile sonuçlanabilmektedir. TNF inhibitörleri ile sıklıkla üst 
solunum yolu enfeksiyonları görülmekte olup hastaneye yatış gerektiren enfeksiyon sıklığı 2.9-8.2/100 hasta 
yılı olarak bildirilmiştir. Enfeksiyon riski tedavinin erken döneminde (ilk 6-12 ay), eş zamanlı metotreksat 
veya diğer immunsupresiflerin kullanımı ile, 65 yaş üzerinde ve kronik obstruktif akciğer hastalığı, kronik 
böbrek yetmezliği ile komorbid hastalık varlığında artmaktadır (8). RA, inflamatuar barsak hastalığı, psöriazis 
ve psöriatik artrit ve ankilozan spondilit hastalarını içeren Medicare verilerinin retrospektif analizinde RA’lı 
hastalar arasında İNF’ın, ETA (aHR 1.26, %95 GA 1.07-1.47) ve ADA (aHR 1.23, %95 GA 1.02-1.48) ile 
karşılaştırıldığında ciddi enfeksiyon riskinde artış ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (9).

TNF inhibitörü kullanımı sırasında hepatit B ve hepatit C viral aktivasyonu gelişebilmektedir. Bu ilaçların 
kullanımı öncesinde HbsAg, anti-Hbs ve anti-Hbc total taraması gerekir. HBsAg pozitif saptanması duru-
munda TNF inhibitörü başlamadan önce antiviral (tenofovir, entekavir) tedavi başlanmalıdır. HBsAg negatif 
ancak, anti HBc pozitif (geçirilmiş hepatit) saptanan hastalarda tedaviye başlamadan önce ve sonrasında 3 
ayda bir HBV DNA ve transaminaz düzeyleri izlenmesi gerekir. Tüm hepatit B göstergeleri negatif hastaların 
aşılanması önerilir. Hasta hepatit C için risk grubunda ise antiHCV bakılmalı ve pozitif saptanması durumun-
da HCV RNA bakılmalıdır.  HCV RNA pozitif hastalarda, TNF inhibitörü içeren tedaviler genellikle hastalığı 
kötüleştirmez, takip altında kullanılabilir (10).

Ülkemizde TNF inhibitörü kullanımının tüberküloz (TB) riskinin 10-20 kat arttırdığı bilinmektedir. Bu 
durum tüm TNFi’leri için geçerli olmakla birlikte monoklonal antikorlar ile risk ETA’e göre daha fazladır. 
TB gelişmesi durumunda olguların yarısından fazlasında akciğer dışı TB izlenir. TNF inhibitörlerine başlan-
madan önce aktif tüberküloz varlığı dışlanmalı ve latent TB enfeksiyonu için tarama yapılmalıdır. Latent TB 
taramasında altın standart bulunmayıp tüberkülin deri testi (TDT) veya interferon gama salınım testi (İGST) 
kullanılabilir.

TDT tercih edildiğinde 5 mm ve üzeri endurasyon pozitif kabul edilir ve koruma tedavisi verilir. 5 mm’nin 
altında olan olgularda İGST veya 1-3 hafta sonra TDT tekrarı (booster) yapılır. İGST tercih edildiğinde sonuç 
pozitif ise koruma tedavisi verilir. Sonucun belirsiz olduğu durumlarda İGST tekrarı veya TDT yapılması öne-
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rilir. Sonucun negatif olduğu durumlarda koruma tedavisi için klinik karar verilir. Koruma tedavisi için 9 ay 
İNH kullanılır ve koruma tedavisinin TNF inhibitörlerine başlamadan 1 ay önce başlanması önerilir. İNH’ın 
kullanılamadığı durumlarda ise 4 ay rifampisin tedavisi kullanılabilir (11).

TNF inhibitörleri, kardiyak sorunu olmayan hastalarda kalp yetmezliğine neden olmamaktadır ancak 
özellikle evre 3-4 kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımları önerilmemektedir. Ayrıca bu ilaçların kullanımı 
sırasında genellikle hafif ve tedavi kesilmesinin gerektirmeyen nötropeni ve psöriatik plaklar başta olamk 
üzere çeşitli kutanöz reaksiyonlar görülebilmektedir. TNF inhibitörlerinin hepatotoksisite riski düşük olup 
TNF inhibitörü kulllanan RA hastalarında 2 kat ve daha fazla AST /ALT yüksekliği %2.1 sıklığında bildiril-
miştir (12). 

Tümör Nekrozis Faktör-α İnhibitörlerinin Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı

TNF inhibitörleri FDA’a göre gebelik kategorisi B olan ajanlardır. ADA ve IFX 20. gebelik haftasına, 
ETA 30-32. gebelik haftasına kadar güvenle kullanılabilmektedir. GOL’ın ise gebelik verileri daha sınırlıdır. 
CZP’de Fc grubu bulunmadığı için plasental transferi yok denilecek kadar azdır, endike olduğu durumlarda 
tüm gebelik boyunca kullanılabilmektedir (13). Gebeliğin ikinci yarısında TNF inhibitörleri kullanılması du-
rumunda, bu annelerin bebeklerine 6 ay süre ile canlı aşıların yapılması önerilmez (14). TNF inhibitörlerinin 
laktasyonda bebeğe geçiş riskinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu düşünülmektedir.

Tedavi Öncesinde ve Tedavi Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler

TNF inhibitörlerinin olası yanetkilerinden yola çıkılarak bu ilaçların kullanımı öncesinde hastaların aktif ve 
kronik enfeksiyonlar açısından taranmaları, malignite ve demiyelinizan hastalıklar açısından sorgulanmala-
rı, kalp yetmezliği varlığı açısından değerlendirilmeleri ve gebelik ve laktasyon açısından sorgulanmaları 
gerekmektedir. Ayrıca hemogram, karaciğer fonksiyon testleri, serum kreatinin düzeyleri, hepatit serolojisi 
bakılmalı aktif ve latant TB enfeksiyonu açısından taramaları yapılmalıdır. Hastaların izleminde 3 ay aralık 
ile laboratuar (hemogram, karaciğer fonksiyon testleri, kreatinin) testlerinin kontrolü, HBV profilaksisi alan 
hastaların antiviral ilaç uyumunun kontrolü, geçirilmiş HBV enfeksiyonu olan hastaların HBV-DNA takibi ve 
yine TB enfeksiyonu açısından anamnez ve fizik muayene ile klinik takibin yanısıra 6 ay ara ile akciğer grafisi 
takibi önerilmektedir.

 Sonuç olarak, romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan TNF inhibitörleri farklı yapılara, mor-
folojiye, farmakokinetik özelliklere sahip olsalar da klinik etkinlikleri benzerdir. TNF inhibitörleri kullanımı 
sonrasında romatizmal hastalıkların prognozunda  önemli ölçüde iyileşme sağlanmıştır ve kanıtlamış etkin-
likleri sayesinde  tercih edilen tedavi olmaya devam etmektedir. Bu ilaçların kullanımı öncesinde hasta ba-
zında özellikler (komorbidite, TB ve malignite riski, gebelik isteği) değerlendirilmeli ve hastalar yanetkiler 
açısından takip edilmelidir.
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TNF İnhibitörleri Dışı Biyolojik DMARD’lar / Pınar Talu Erten
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

 Romatizmal hastalıklarda inflamatuar reaksiyonlara katkıda bulunabilecek çok sayıda sitokin ve 
kemokin tanımlamıştır. TNF inhibitörlerinin ötesinde diğer etki mekanizmalarına sahip biyolojikler de her 
geçen gün romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıma girmektedir. Bunlar; IL-1, IL-6, IL-17 ve IL-12/23 
gibi sitokinleri hedefleyen, B hücre deplesyonu yapan veya ortak uyarıcı moleküllere veya hücre içi sinyal 
yolaklarına müdahale ederek etki gösteren tedavilerdir. Bu bölümde TNF inhibitörleri dışında kalan biyolojik 
tedavilerle ilgili bilgiler yer almaktadır.

IL-1 İnhibitörleri:

 IL-1 çok güçlü bir sitokin olup, aktivitesi IL-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra), tip 2 IL-1R ve çözünür 
reseptörler gibi doğal inhibitörler tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. IL-1 ile doğal inhibitörü olan IL-1Ra 
arasındaki dengenin, inflamatuar yanıtların düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Matür 
ve biyoaktif IL-1β oluşumu; pro-IL-1β üretimi ile başlar ve olgunlaşmada Kaspaz-1 aktivasyonu ve diğer 
enzimlerin de rolü vardır. Eksojen mikrobiyal bileşenler ve endojen ajanlar (monosodyum ürat ve kalsiyum 
dihidrat pirofosfat kristalleri) NALP3 inflamazomunu aktive edebilir. Ek olarak, NALP3’ün bazı mutasyon-
ları inflamazom ve kaspaz-1’in spontan aktivasyonuna bu sayede de IL-1β’nın aşırı üretimine yol açar. Sonuç 
olarak bu durum inflamatuar sistemik belirtilerle seyreden tekrarlayan ateş ataklarına neden olur. IL-1 inhibi-
törlerinin, sistemik başlangıçlı jüvenil idiyopatik artrit, erişkin başlangıçlı Still hastalığı, kristal kaynaklı artrit 
ve aşırı IL-1β üretimi veya IL-1Ra eksikliği ile ilişkili periyodik ateş sendromlarının yönetiminde belirgin şe-
kilde etkili olduğu bildirilmiştir. Romatoid Artrit tedavisi için önerilmekle beraber yetersiz yanıtlar nedeniyle 
tercih edilmemektedir.

Romatolojik hastalıklarda kullanılan IL-1 inhibitörleri:

·	 Rekombinant interlökin-1 reseptör antagonisti (anakinra, Kineret)

·	 Soluble interlökin-1 reseptörü: IL-1 trap (rilonacept, Arcalyst)

·	 Monoklonal antikorlar: canakinumab, gevokizumab

·	 İnterlökin-1β üretim inhibitörü: pralnacasan

 IL-1 inhibitörleri özellikle akut inflamatuvar ataklarla seyreden, kanda nötrofilinin ya da nötrofilik 
infiltratların olduğu durumlarda başarıyla kullanılmaktadır IL-1 seviyeleri ölçümü ve saptanması net olmadığı 
için tedavi yanıtını belirlemede kullanılamaz. IL-1 tedavisine yanıt çok hızlıdır. Tedavi başlangıcından gün-
ler hatta saatler içinde yanıt başlar. Şiddetli organ belirtileri veya rezidüel inflamasyonu olan hastalarda tam 
remisyonu elde etmek için daha yüksek dozlar kullanılabilir. Genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler ağırlıklı 
olarak üst solunum yolları enfeksiyonları ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıdır.
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IL-6 İnhibitörleri:

 IL-6; T hücre, B hücre, monosit, fibroblast, keratinosit, endotel hücresi, mezenkimal hücre ve bazı 
tümör hücrelerinden salınan, immune regulasyon, hematopoez, inflamasyon, ve onkogenezde rol oynayan 
sitokinlerdir. IL-6; RA’da pannus oluşumuna neden olan biyolojik etkilere (anjiogenez, kemik metabolizması, 
inflamasyon, immun suppresyon, otoantikor üretimi ve CRP üretimi gibi…) sahiptir. IL-6 reseptörüne karşı 
geliştirilen monoklonal antikor, tosilizumab; klinik hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve iyilik halinin 
yanı sıra yapısal hasar durdurmada etkilidir. Tosilizumab, romatoid artrit yanı sıra Jüvenil idiyopatik artrit, ve 
dev hücreli arterit’te FDA onayı almıştır. Ayrıca giderek artan sıklıkta erişkin başlangıçlı Still hastalığı, siste-
mik skleroz, Takayasu arteriti ve Castleman hastalığı gibi diğer endikasyonlarda da başarıyla kullanılmakta-
dır. Sarilumab, RA’de kullanımı onaylanan bir diğer IL-6 inhibitörüdür. Bu grupta geliştirilen ve çalışmaları 
devam eden diğer IL-6 reseptör inhibitörleri Olokizumab, Sirukumab, Clazakizumab’dır. 

Tosilizumab ile başlıca bildirilen yan etkiler infüzyon reaksiyonları (ilk 24 saatte baş ağrısı ve deri reaksi-
yonu), transaminaz yüksekliği, lipid yüksekliği, nötropeni ve trombositopeni gibi hematolojik yan etkiler ve 
divertiküler perforasyondur. Tedavinin ilk 6 ayında 4-8 hafta arayla hemogram, lipid profili ve transaminaz 
kontrolü önerilir. Tüberküloz açısından lokal klavuzlara göre tarama gerektirir, enfeksiyon riski diğer biyolo-
jiklerdeki gibi olup malignite sıklığında artış gösterilmemiştir. 

IL-17, IL-12 ve IL-23 İnhibitörleri:

 IL 17, Th 17’lerden salınır. IL17’nin A, B, C, D, E, F olarak 6 tipi mevcut olup en önemlileri IL -17A 
ve IL-17 F’dir. IL-17 kemik ve kıkırdak destrüksiyonuna farklı mekanizmalarla neden olur. Sekukinumab, 
ixekizumab ve brodalumab IL-17A inhibisyonu/IL-17A reseptör blokajı ile etki eden monoklonal antikor te-
davileri olup psoriasis, psoriatik artrit ve ankilozan spondilitte kullanılmaktadır IL-17 inhibisyonu ile Crohn 
hastalığı alevlenmeleri gözlenmiş olup romatoid artritte de etkili sonuçlar elde edilememiştir. Başlıca yan 
etkiler enjeksiyon yeri reaksiyonu, hafif artmış sıklıkta candida enfeksiyonudur.

 IL-23 ise IL-12 ailesinin bir üyesidir. Makrofajlar ve dentritik hücreler tarafından üretilir. IL-23’ün 
p40 ve p19 olmak üzere iki subuniti vardır. Guselkumab, risankizumab ve tildrakizumab IL-23 p19 subünitine 
bağlanarak selektif IL-23 inhibisyonu yaparken; p40 subunitine bağlanan mab’lar IL-12/IL-23 inhibisyonu 
yapan ustekinumab ve briakinumab’dır. IL-23 inhibisyonu yapan ilaçların başlıca plak psoriasis ve psoriatik 
artrit ile beraber Crohn hastalığında da kullanımları mevcuttur, Ustekinumab, guselkumab, risankizumab hem 
psoriasis hem psoriatik artrit için endikasyon almasına rağmen tildrakizumab şimdilik sadece psoriasis için 
FDA onaylıdır.  

IL-23 inhibitörleri, IL17A inh ve TNF alfa inhibitörlerine göre daha üstün bir güvenlik profiline sahiptir. İlaç 
bırakıldıktan sonra da etkinliğin devamı 22 haftaya kadar sürebilmektedir. Ek olarak IL-23 inhibitörleri Crohn 
hastalığı tedavisinde de etkindir. IL-17, IL-12 ve IL23 inhibitörlerinin hiçbiri romatoid artritte etkin bulunma-
mıştır.  
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T hücre ko-stimulasyon inhibitörleri:

 T hücreler inflamasyonda önemli bir rol oynar. MHC Class II molekülleri antijenik peptidleri CD4+T 
hücrelerine (sinyal1)sunmalarına rağmen bu antijen sunumu T hücreleri aktif hale getirmeye yetmez. Ko-sitü-
mulasyon denen ikinci bir bağlanma (T hücre yüzeyindeki CD28 ile antijen sunan hücre yüzeyindeki B7-1 ve 
B7-2 bağlanması) gerekir (sinyal 2). Antijen sunan hücre ileT hücreleri arasında ko-sitümulasyon olmaz ise 
hem T hücresinde anerji oluşur hem de yetersiz aktive olan T hücrelerinin ölümü meydana gelir. Abatacept;(si-
totoksik lenfosit antijen 4, CTLA-4), T hücredeki CD28’in yapısal analoğu olarak B7-1/B7-2 ‘ye bağlanır. Bu 
şekilde T hücre aktivasyonu suprese olur. FDA tarafından RA, JIA ve PsA tedavisinde onaylanmıştır. Ayrıca 
interstisyel akciğer hastalığı olan romatoid artrit hastalarında da anti TNF ajanlara göre daha güvenli olduğuna 
ait veriler vardır. Enfeksiyon yan etkisi plaseboya göre hafif artmış olmakla beraber diğer biyolojiklere göre 
daha azdır. Çalışmalara dahil edilen hastalar hep tüberküloz taramasıyla alındıkları için rutinde de tedavi önce-
si tb taraması önerilmektedir. 

B Hücre İnhibisyonu:

 B-hücre deplesyonu ve B-hücresi için yaşamsal faktörlerin inhibisyonu, otoimmün romatizmal has-
talıklarda B-hücre inhibisyonu için en çok değerlendirilen iki stratejidir. Rituksimab, CD20’yi hedefleyerek B 
hücre deplesyonu yapar, ancak bunun düzeyi ve süresi ile klinik yanıt hastalar arasında farklılık gösterir. Rituk-
simab, anti-tümör nekroz faktör tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda şiddetli, aktif romatoid artritin (RA) 
tedavisi ve antinötrofilik sitoplazmik antikorla ilişkili vaskülit tedavisi için onay almıştır. Özellikle seropozitif 
Romatoid artrit hastalarında etkinliği daha fazla olup; özgeçmişinde malignite, tüberküloz enfeksiyonu olan; 
romatoid artrite bağlı akciğer tutulumu olan veya anti-TNF tedaviye uygun olmayan hastalarda özellikle tercih 
edilecek ajandır. Romatoid artrit ve ANCA ilişkili vaskülitler dışında bağ doku hastalıklarının birçoğu için de 
(SLE, skleroderma, inflamatuvar miyozitler ve Sjögren sendromu) etkinliğine ait çok sayıda kanıt mevcuttur. 
Rituksimabın güvenlik profili, birkaç kürden sonra bazı hastalarda normalden daha düşük immünoglobulin 
seviyeleri gelişmesidir. Buna rağmen enfeksiyon riskinde önemli bir artışa işaret etmez. Nadiren, ilerleyici 
multifokal lökoensefalopati vakaları bildirilmiştir (500.000’de 5), ancak kanıtlanmış bir nedensel ilişki henüz 
gösterilmemiştir. Tedavi öncesi tüberküloz taraması gerektirmese de hepatit B ve C açısından tarama ve salt 
anti HBc pozitifliği durumlarında bile antiviral tedavi önerilmektedir. Pnömokok ve influenza gibi humoral ba-
ğışıklık gerektiren aşılar için aşılamanın tedaviden 4 hafta önce tamamlanması önerilir. B-hücresi aktive edici 
faktör inhibitörü olan Belimumab, ise aktif, otoantikor pozitif nonrenal sistemik lupus eritematozus tedavisi 
için ruhsatlandırılmış ilk ve tek tedavidir.
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Hedefe Yönelik Sentetik DMARD’LAR / Melike Ersoy
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

 Büyük molekül yapısına sahip ve paranteral kullanımı zorunlu olan biyolojik DMARD’ların aksine 
hedefe yönelik sentetik DMARD’lar (tsDMARD), küçük molekül yapısında olup, intrasellüler sinyalizasyonu 
direkt olarak, kinaz ya da fosfodiesterazları inhibe ederek regüle ederler. Janus kinaz (JAK) ve sinyal dönüş-
türücü ve transkripsiyon aktivatör (STAT) proteinleri immün regülasyon için gerekli olan JAK-STAT yolağını 
oluştururlar. Bu yolak ile sinyal iletimi; ilgili sitokinin hücre yüzey reseptörüne bağlanması, reseptör ilişkili 
JAKları aktive ederek, STAT proteinlerinin fosforilasyonuna neden olur. Aktive STAT proteinleri nukleusa 
transloke olarak, transkripsiyonu indükler. İntrasellüler sinyal transdüksiyonu, dört adet JAK izoformu (JAK1, 
JAK2, JAK3, tirozin kinaz 2(TYK2)) ve yedi adet STAT ailesinin kombinasyonu ile oluşur. JAK’lar tirozin 
kinaz ailesindendir. (1,2) Hangi JAK’ın aktive olduğuna bağlı olarak fonksiyonel etkiler değişir. Spesifik 
JAK çiftlerinin inflamasyon, hematopoez ve immün homeostazı düzenleyici etkileri vardır. (3-5) Günümüzde 
Romatoid artrit (RA) tedavisinde değişik ajanslar tarafından onaylanmış beş adet JAK inhibitörü mevcuttur: 
tofacitinib, baricitinib, peficitinib, upadacitinib ve filgotinib. Bu ajanlar ‘hedefe yönelik sentetik DMARD’lar 
(tsDMARD)’ olarak kategorize edilmişlerdir. Bricitinib, tofacitinib ve upadacitinib ABD, Avrupa Birliği, Ja-
ponya ve diğer ülkelerde onay almıştır. Filgotinib ise Avrupa Birliği ve Japonya’da son zamanlarda onay 
almıştır. (6-10) Biyokimyasal olarak tüm bu JAK inhibitörleri potansiyel etkilerini JAK1 inhibisyonu yaparak 
gerçekleşitirirler. RA hastalarında benzer etkinliğe sahiplerken, yan etkiler açısından farklılıklar gösterirler. 
Bu farklılıkların değişik seviyelerde diğer JAK izoformlarına olan selektiviteleriyle ilişkisi olduğu düşünül-
mektedir. Genetik kanıtlar JAK2’nin eritropoez ve tromboemboli, JAK3’ün lenfosit proliferasyonu ve immün 
homeostaz ve TYK2’nin antiviral yanıt ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

 İn vitro kinaz yöntemleri tofacitinibin JAK1 ve JAK3’ün potent inhibitörü olduğu ancak JAK2 ve 
TYK2’ye karşı daha az aktive olduğunu; baricitinibin ise selektif JAK1 ve JAK2 inhibitörü ve upadacatnibin 
ve flgotinibin selektif JAK1 inhibitörü olduklarını göstermiştir. (11-13) Tofacitinib: İn vitro JAK1 ve JAK3’ü 
reversibl olarak inhibe eder. JAK2 ve TYK2’ye daha az etkilidir. JAK3 inhibisyonu ile IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, 
IL-15 ve IL-21 ve JAK1 inhibisyonu ile IL-6, tip 1 IFN ve IFN-Ɣ’yı inhibe eder. Baricitinib: İn vitro JAK1 
ve JAK2’yi reversibl inhibe eder. TYK2’yi orta düzeyde inhibe eder. JAK1 inhibisyonu ile tip 1 IFN ve IFN-
Ɣ’yı inhibe eder. JAK2 inhibisyonu ile eritropoetin, trombopoetin ve GM-CSF’i inhibe eder. Upadacitinib: İn 
vitro JAK1 selektif inhibisyonu yapar. Bu nedenle kuvvetli olarak IL-6 ve IFN-Ɣ’yı inhibe eder. Filgotinib: 
Yüksek oranda JAK1 selektif inhbisyon yapar. Peficitinib: JAKlara irreversibl bağanır, pan-JAK inhibitörü 
olarak fonksiyon gösterir.

 JAK-STAT sinyal yolakları, RA patogenezinde sinoviyal inflamasyon, otoantikor gelişmi, sinoviyal 
proliferasyon ve eklem destruksiyonunda intrasellüler sinyalizasyonda önemli rol oynar. (14) EULAR 2019 
RA yönetimi kılavuzunda JAK inhibitörleri bDMARD’larla aynı seviyede konumlandırılmış ve ikinci-ü-
çüncü basamak ajanlar olarak yer almıştır. Hedefe yönelik tedavi prensbiyle bu ajanların bir csDMARD ile 
birlikte kullanımı önerilmiştir. Upadacitinib ve filgotinib tedavisi zor RA vakalarında daha önceden en az 
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iki bDMARD kullanımı olanlarda dahi teropatik olarak efektif saptanmıştır. JAK inhibitörlerinin diğer bD-
MARD’lar ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. (15) 

Faz III çalışmalar sonucunda tofacitinibin aksiyel SpA (axSpA) ve Ankilozan spondilitte (AS) TNF inhibitör-
leri ile benzer etkinliği gösterilmiştir. Upadacitinib yine AS’te Avrupa İlaç Kurumu (EMA) tarafından onay-
lanmıştır. Genel olarak JAK inhibitörlerinin AS’te etkinliğinin TNF inhibitörleri ile karşılaştırılabilir olduğu, 
yan etki ve laboratuvar değişikliklerinin diğer kullanım alanları ile benzer olduğu gösterilmiştir.  

 Tofacitinib bir çok ülkede psöriatik artritte (PsA) onay almıştır. JAK inhibitörlerinin hedef sitokin 
inhibisyonu ile entezit, artrit ve eklem hasarının gerilemesinde rol oynadıkları düşünülmektedir. (16-18)  
2021’de FDA uyarılarına kadar JAK inhibitörlerinin kısa ve uzun dönem güvenilirlikleri bDMARDlar ile 
benzer olarak kabul edilmekteydi. JAK inhibitörleri ayrıca malignite, majör advers kardiyovasküler olaylar 
(MACE), venöz tromboemboli gibi potansiyel ciddi etkilerle ilişkilendirilmiştir. Ekim 2021’de FDA tarafın-
dan JAK inhibitörlerinde TNF inhibitörlerine göre artmış ölüm, MACE, malignite ve tromboz riski olduğu 
belirtilmiştir. JAK inhibitörlerinin tüm onaylanmış kullanımları, ancak bir ya da daha fazla sayıda TNF inhibi-
törüne dirençli olgularda kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Yine FDA tarafından bu yan etkilerin ‘sınıf yan etki-
si’ olabileceği nedeniyle onaylanmış diğer iki JAK inhibitörü olan baricitinib ve upadacitinib için de uyarılar 
genişletilmiştir. (19)

 JAK inhibitörlerinin en sık yan etkileri; üst solunum yolu enfeksiyonu, bulantı, baş ağrısı, nazofarenjit 
ve diyaredir.  Herpes zoster infeksiyonu diğer bDMARD’lardan farklı olarak JAK inhibitörlerinin tamamın-
da artmış oranda saptanmıştır. Diğer enfeksiyon risk oranları bDMARD’lar ile benzer oranda saptanmıştır. 
(20,21) Hematolojik yan etkileri büyük oranda JAK1 inhibisyonu ile ilgilidir. Mutlak nötrofil sayısı<1000/
mm3, mtlak lenfosit sayısı<500/mm3 veya hemoglobin>8-9gr/dl olanlarda tedaviye ara verilmelidir. JAK 
inhibitörü kullanılan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinde yüjkselme ve gastrointestinal perforasyon ris-
künde artış saptanmıştır. Divertikülit öyküsü olan hastalarda JAK inhibitörlerinden kaçınılmalıdır. Kardiyo-
vasküler açıdan dislipidemi, trombotik ve diğer kardiyovasküler olaylar açısından artmış risk görülmüştür. 
(22) JAK inhibitörleri başlanmadan önce hastalar enfeksiyon, kardiyovasküler olay, tromboz ve malignite açı-
sından ayrıntılı olarak değerendirilmelidir.  Ciddi aktif enfeksiyonlar (akut-kronik), aktif tüberküloz, fırsatçı 
enfeksiyonlar, aktif malignite, ciddi renal-hepatik yetmezlik durumunda, gebelikte ve laktasyon döenminde, 
venöz tromboemboli öyküsü olanlarda JAK inhibitörlerinin başlanması kontrendikedir.   

 Sonuç olarak; JAK inhibitörleri, JAK-STAT sinyal yolağı üzerinden etki eden, oral olarak kullanıla-
bilen, hedefe yönelik sentetik DMARD olarak kategorize edilen, genellikle diğer bDMARD’lar ile benzer 
risklere sahip, inflamatuvar hastalıklarda kullanılabilen ajanlardır. Yeni endikasyonlarda yeni JAK inhibitörü 
ajanları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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Otoantikorlar ve Potansiyel Biyomarkerlar / Songül Çildağ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın 

Sjögren sendromu (SjS)’nun patogenezi karmaşık bir süreçtir. SjS hastalarının tükürük bezleri, B hüc-
re kümelerini içeren fokal lenfositik infiltrasyon gösterir. B hücre hiperaktivitesi, SjS patogenezi ile sıkı bir 
şekilde bağlantılıdır ve inflamasyonun alevlenmesi ve kronikleşmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Hiper-
gamaglobulinemi, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB ve Romatoid faktör (RF) gibi otoantikorlar, SjS’de yaygın ve 
önemli serolojik özelliklerdir.

Diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, otoantikorların çoğu, hastalığın klinik belirtisinden önce 
mevcut olup, özellikle 40 yaşından önce tanı konulan hastalarda daha yüksek tanı öncesi otoantikor prevalansı 
söz konusudur. ANA %80’den fazla oranda pozitif olup, extraglandüler bulgular, hipergamaglobulinemi ve 
artmış anti-ENA ilişkilidir. En yaygın anti-ENA,  anti-Ro/SSA (%33-74) ve anti-La/SSB  (%23-52) antikor-
larıdır. Klasifikasyon açısından en değerli otoantikor Anti-Ro/SSA olup 52/60kda olmak üzere iki polipeptid 
yapıdadır. Anti-Ro/SSA, anti-La/SSB varlığı erken başlangıç, tükrük bezi lenfositik infiltrasyonu ve disfonk-
siyonu, ekstra glandüler belirtilerin daha yüksek prevalansı, hipergamaglobulinemi ve RF ile ilişkilidir. Ro-
matoid faktör pSjS hastaların %36-74’de pozitif olup, hastalığın erken evresi, ANA ve anti-ENA antikorları, 
hipergamaglobulinemi, hipokomplementemi  ile ilişkili olup RF pozitif hastalarda artrit, kutanöz vaskülit ve 
interstisyel akciğer hastalığı gibi ekstraglandüler belirtilerin sıklığında artış gözlenmektedir.

SjS’da yeni otoantikorlardan Anti-SP1, anti-CA6, anti-PSP erken hastalık döneminde henüz anti-Ro/
SSA ve anti-La/SSB antikorları negatifken pozitifleşmekte olup bu yeni antikorlar, erken biyomarkerlar olarak 
bilinmektedir. Anti-NA 14 primer /sekonder SjS ayrımında olası tanısal bir marker olarak gözükmektedir.  An-
ti-cofilin-1, anti-alpha-enolase , anti-RGI2   ise lenfoma açısından prediktör antikorlar olup bu üç antikorun 
birlikteliği pSjS/MALT’ı sağlıklı kontrollerden ayırt etmek için %95 sensitivite % 94 spesiviteye sahipken, 
pSjS/MALT’ı pSjS’ den ayırt etmek için  %75 sensitivite %94 spesiviteye sahiptir.  Overlap otoimmün durum-
lar için anti-centromer antikorlar Raynoud fenomeni ile, anti- mitokondriyal antikorlar karaciğer tutulumu ile, 
anti- AQ4 antikorları nöromyelitis optika spektrum hastalığı ile ilişkilidir. Anti-karbonik anhidraz antikorları 
renal tübüler asidoz açısından önemlidir.  Henüz tanısal açıdan yeterli olmayan ancak fenotip tanımlaması için 
katkı sağlayabilecek otoantikorlar IFI16, NR2 ve MDM2 karşı otoantikorlardır. Anti-IFI16 antikorları, daha 
yüksek odak skoru, germinal merkez benzeri yapılar ve yüksek titreli ANA gibi daha şiddetli bir hastalığın 
belirteçleri ile ilişkilendirilmiştir, ancak tartışmalar mevcuttur. Anti-MDM2 antikorlarının, daha uzun hastalık 
süresi, daha yüksek hastalık aktivite indeksi (ESSDAI),hiperglobulinemi ile, anti-NR2 antikorlarının hafıza 
bozukluğu ve depresyon ile ilişkili olduğu bir gurup hastada gözlenmiştir.

Tükürük biyomarkerlarından ß2 mikroglobulin pSjS için ayırt edici özelliğe sahip olup hastalık 
aktivitesi ile ilişkilidir. Tükürük Nötrofil jelatinaz ilişkili Lipocalin -2’nin tükürük bezi asiner epitelindeki 
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artmış expresyonu focus skoru ile, tükürük IL-6 seviyeleri, eritrosit sedimentasyon hızı ve IgG seviyeleri 
ile,  tükürük TNF-α seviyeleri IgG seviyeleri ile koreledir. Tükürük otoantikorlarından anti-Muskarinik tip 3 
reseptör (M3R), pSjS’li hastaların %55.8’de gözlenmekte olup genç yaş, kısa hastalık süresi, yüksek globulin 
seviyesi ile ilişkilidir. Tükürük adiponektin düzeyleri tükürük IFN-ɣ, IL-1, IL-8, TNF-α seviyeleri ile korele 
olup, son yapılan çalışmalarda tükürük serbest hafif zincirlerin ve tükürük IgG düzeylerinin pSjS’lu hastalarda 
artmış olduğu ve ciddi hastalık durumu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.  
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Sjögren Sendromu: Pulmoner Tutulum / Gökhan Keser1, Pınar Talu Erten2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi1, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi2, İç Hastalıkları Roma-
toloji Bilim Dalı, İzmir 

 Sjögren sendromu (SjS)’na bağlı pulmoner tutulum parankim, hava yolları,  vasküler sistem ve plevra 
gibi yapılarda görülebilirse de, en sık küçük havayolu hastalığı ve interstisyel akciğer hastalığı (ILD) şeklinde 
kendini gösterir. Bunun dışında SjS seyrinde akciğerlerde lenfoproliferatif hastalıklar, tromboembolik olay-
lar, enfeksiyonlar, plevral efüzyon, amiloidoz, pulmoner hipertansiyon, ilaç toksisitesi, kistler veya da büller 
de görülebilir. Pulmoner tutulum klinik olarak SşS’lu hastaların %10-20‘sini etkilemesine rağmen, solunum 
fonksiyon testleri, bronkoalveoler lavaj ve bilgisayarlı tomografi ile hastaların yaklaşık %75’inde akciğer 
anormalliklerinin varlığı saptanabilmektedir.

 Erkek cinsiyet, aktif sigara kullanımı, uzun hastalık süresi ve geç başlangıçlı hastalık SjS akciğer tutu-
lumu için başlıca risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Hastalığın erken evresinde ILD ve hava yolu hastalığı 
asemptomatik olabilir. Bazen halsizlik, öksürük ve efor dispnesi gibi semptomlar olsa da, bu semptomların 
anemi, kas güçsüzlüğü ve göğüs duvarı tutulumu gibi akciğer dışı nedenlere bağlı olabileceği düşünülerek, 
erken tanı atlanabilir. Fizik muayenede genellikle özellik yoktur. ILD geliştiğinde inspiryum sonu bibaziler 
raller (velcro-like) duyulurken, hava yolu hastalığında wheezing ve ronküsler duyulabilir. 

 Akciğer grafisi hem ILD hem de hava yolu hastalığını saptamada duyarlı bir yöntem değildir. Solunum 
fonksiyon testleri (SFT) ise pulmoner tutulumun saptanması ve izlenmesinde faydalıdır. Tipik olarak ILD 
varlığında restriktif tipte solunum yetmezliği bulguları ve total akciğer kapasitesinde (TLC) azalma görülür. 
Hava yolu hastalığı varlığında ise obstrüktif tipte solunum yetmezliği bulguları ve total akciğer kapasitesinde 
artma görülür.  Karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) her iki durumda da azalabilir. ILD ve hava-
yolu hastalığı eş zamanlı bulunabilir ve bu durumda spirometri bulguları normalken, DLCO’da orantısız bir 
azalma görülebilir. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT), ILD ‘nı saptamada özgüllüğü ve 
duyarlılığı yüksek olan en iyi yöntemdir. HRCT ile subklinik anormallikler sıklıkla saptanabilir olsa da, bu 
anormallikler her zaman klinik-anlamlı bir ILD’a dönüşmeyebilir. Bu nedenle HRCT, semptomatik olan, fizik 
muayene bulguları, akciğer grafisi ya da SFT anormalliği olan hastalarda tanıyı dışlamak ya da doğrulamak 
için kullanılmalıdır.

 SjS’nda en sık görülen pulmoner tutulum şekli İnterstisyel akciğer hastalığı (ILD), diğer bir isimle 
idyopatik intestisyel pnömonilerdir. ILD olan SjS hastalarının hayat kalitesinin bozulması ve ölüm riskinin 
yüksek olması nedeniyle erken tanı ve tedavi bu tip akciğer tutulumları için büyük önem taşımaktadır. ILD; 
nonspesifik intersisyel pnömoni (NSIP), usual intersisyel pnömoni (UIP) ve lenfosittik intersisyel pnömoni 
(LIP) veya kriptojenik organize pnömoni (COP) şeklinde olabilir. Genellikle dispne ve kuru öksürük ile bulgu 
verir. NSIP en sık görülen tipi olup, UIP ve COP ise daha nadir görülür. Lenfositik intersitisyel pnömoni 
(LIP), SjS için çok karakteristik olup, bazen bronşla ilişkili lenfoid doku (BALT) lenfomasının öncüsü olabilir. 
SjS’nda havayolu hastalığı tipindeki tutulumlar üst ve alt havayollarının ikisini de etkiler. Havayolu hastalığı-
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nın solunum fonksiyonları üzerine etkisi çok az olup, ölüme neden olması nadirdir. Tükrük salgısındaki eksik-
lik gastrik asit reflüsünün tamponize edilme eksikliğine neden olur. Globus, aşırı boğaz temizleme, öksürük ve 
ses kısıklığı ile belirti verebilir. Alt solunum yolları tutulumu ise kuru öksürük, tekrarlayıcı bronşit ve dispne 
ile kendini gösterir. BT’deki bronşiyal hava yolu kalınlaşması, bronşektazi, retiküler veya nodüler infiltratlar 
ve hava hapsi görülebilir. Akciğer biyopsisi yapılan semptomatik hastalarda, sıklıkla interstisyel hastalık-
la birlikte, foliküler, kronik veya konstrüktif (obliteratif) bronşiolit formları görülebilir. Foliküler bronşiolit, 
bronşiyol duvarlarında hiperplastik lenfoid foliküllerin oluşumu ve ardından lümenin tıkanması ile karakterize 
bir patolojik lezyondur. 

 SjS pulmoner tutuluşun tedavisi sekresyonların artırılması, kortikosteroid ve diğer uygun immu-
nosupresiv ajanların kullanılması şeklinde özetlenebilir. Azatiyopirin, mikofenolat mofetil, siklofosfamid ve 
rituksimab tedavide en sık kullanılan immunosupresiv ajanlardır. Sigara içen hastalarda, sigaranın bırakılması 
da oldukça önemlidir. SjS akciğer tutuluşu alt tipleri, bunların tanı ve ayırıcı tanısı ve tedavinin ayrıntıları 
konuşma sırasında tartışılacaktır. 
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Sjögren Sendromunda Nörolojik Tutulum / Gökhan Sargın
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın 

 Sjögren Sendromunda otoimmun hastalıkların prototiplerinden biridir. Primer tutululan organlar ge-
nellikle ekzokrin bezler olsa da ekstraglandüler tutuluşlar nadir görülmemektedir. Sjögren Sendromu tanısı 
kuruluk semptomları, otoantikor pozitifliği ve tükrük bezi biyopsisi temelinde yapılmaktadır. Ve hastaların 
çok azında başlangıç semptomu nörolojiktir. Nörolojik tutulumlu hastaların %38’inde sikka semptomları 
nörolojik bulgulardan sonra gelmektedir. Sikkadan önce başlayanlarda ise genellikle santral sinir sistemi tu-
tulumu periferik sinir sistemi tutulumundan daha sıklıkla olmaktadır. Nörolojik belirtilerin prevalansı %2-60 
olup santral sinir sistemin tutulumu periferik sinir sistemine göre daha azdır.

 Sjögren snedromunda santral sinir sistemi tutulumu patogenezinde lenfositik infiltrasyonlar, küçük 
damar vasküliti ve anti-Ro, Anti-M3 muskarinik asetilkolin reseptörlerinin rol oynadığı düşünülmektedir. 
Santral si,nir sistemi tutulumunda ak madde tutulumu daha sık olmakta ve genellikle periventriküler ve sub-
kortikal alanlar etkilenmektedir. Gri cevher etkilenmesine bağlı olarak da epileptik nöbetler görülebilmektedir. 
Fokal tutulum motor/duysal defisit, nöbet, afazi/dizartri, serebellar/beyin sapı sendromu ise ekstrapiramidal 
bulgulara yol açmaktadır. Diffüz tutulumda akut/subakut ensefalopati, aseptik menenjit, kognitif disfonksi-
yon/psikiyatrik sorunlar ve demans görülebilmektedir. Yine de santral sinir sistemi tutulumunda En sık klinik 
bulgular başağrısı, kogniitif bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklardır. Fokal beyin semptomlarındanda en sık 
hemiparezi, cerebellar tutulum ve beyin sapı tutulumu görülmektedir. Sjögren Sendromunun hem santral hem 
de periferik sinir sistemi tutulumu artiküler, dermatolojik, pulmoner, renal, hematolojik tutulum ve tiroidit 
ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Tanıda öncelikli olarak Diğer nedenlerin dışlanması gerekmektedir. Seroloji, 
beyin omurilik sıvısı incelenmesi, kranial/spinal MR ve SPECT/PET tanıda yardımcı yöntemlerdir. Sjögren 
Sendromunda psikiyatrik ve kognitif fonksiyonlarda bozukluk olanlarda da MR’da değişiklikler saptanabilir. 

 Periferik sinir tutulumu açısından hastalarda mononöropati, polinöropati (proksimal, distal, diffüz) 
ve multiple mononöropati (mononöritis multipleks) görülebilir. Ve bu durum sensörimotor, pür motor, pür 
sensörial ve otonom sinir etkilemi şeklinde karşımıza gelebilir. Large Fiber Nöropati (ataksik/ganglionopati) 
A-delta liflerinin etkilendiği, subakut/kronik – asimetrik seyir, pozisyon duyusu ve vibrasyonda kayıp, ataksi - 
koordinasyon kaybı, kas kaybı ve zayıflığı ve derin tendon reflekslerinde kayıp ile karakterizedir. Small Fiber 
Nöropatide ise ağrı, yanma, parestezi, termoregülasyonda bozulma olup kas gücü ve derin tendon refleksleri 
olağandır. Bir diğer tutulum nöronları besleyen vaso nervosumların etkilendiği mononöritis multiplekstir. Bu-
rada, aynı hastalık sürecinde aynı anda farklı periferik sinirler multifokal ve random odaklar şeklinde hasar-
lanmaktadır. Otonom nöropati diğer nöropatilere eşlik edebilir. Periferik sinir sistemi tutulumunda Nöronal 
testler, EMG, intradermal sinir lifi biyopsisi ve sinir biyopsisi tanıda yardımcı olabilir. Small fiber nöropati-
de EMG çalışmaları olağandır. Duyusal sinir iletim çalışmalarında demiyelizasyon varsa iletim hızında ka-
yıp ve aksonal etkilenme varsa amplitüd kaybı görülebilmektedir. İntradermal sinir lifi biyopsisi, small fiber 
nöropatide yaygın olarak kabul edilmiş bir tekniktir. Sural sinir biyopsisi ise periferik nöropatilerin tanısında 
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kullanılan invaziv bir işlem olup bu durum sadece yoğun bir araştırmaya rağmen çözülmeyen durumlar için 
uygulanmaktadır. Tedavide Kortikosteroidler, Siklofosfamid, IVIG ve plazmaferez tercih edilmektedir. 
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Sjögren Sendromunun Genital Sistem ve Seksüel Disfonksiyonlar Üzerine Etkisi /       
Atalay Doğru
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Isparta 

 Primer Sjögren sendromu (pSS), ekzokrin bezlerin lenfoplazmasitik infiltrasyonu ile karakterize, kadın 
cinsiyette daha sık görülen sistemik bir romatolojik hastalıktır. Heterojen bir kliniğe sahip olan hastalık hafif 
seyirli olup tüm yaşam boyunca tanı konulamadan gidebildiği gibi organ tutulumlarıyla ağır seyir de göstere-
bilir. En sık görülen şikayetler hastalığın ekzokrin bez fonksiyonunu etkilemesi nedeniyle ortaya çıkan ağız ve 
göz kuruluğudur. Ayrıca kuruluk, solunum yolları, sindirim sistemi ve vajina gibi diğer mukozal yüzeyleri de 
etkileyebilmektedir. pSS’ li kadınlarda genital sistem ve cinsel fonksiyonların etkilenmesi sıklıkla görülmek-
tedir. En sık vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki (disparoni) görülmektedir. Vajinal kuruluk etiyolojisi tam 
olarak bilinmemektedir. Öncelikli olarak pSS ekzokrin bezleri etkileyen bir hastalık olması nedeniyle vajinal 
kuruluk şikayetinin de kadın genital yolundaki ekzokrin bezlerin işlev bozukluğu nedenli ortaya çıktığı düşü-
nülmektedir. Fakat vajinanın içinde ekzokrin bezler bulunmamaktadır ve vajina girişinde yer alan Bartholin 
bezleri kayganlık sağlanmada sadece küçük bir role sahiptir. Vajinal kayganlık cinsel uyarılma sırasında vajina 
duvarındaki zengin venöz ve lenfatik ağlardan transüda vasfında geçiş sayesinde sağlanmaktadır. Vajinal ku-
ruluğa neden olan ana mekanizmanın pSS hastalarının vajinal mukozasının peri-epitelyal lenfositik infiltras-
yonunu ve venöz yataktan transüda geçişinin bozulması olduğu düşünülmektedir. Vajinal kuruluğa bağlı dis-
paroni şikayetinin olması cinsel fonksiyonları belirgin şekilde kötü yönde etkilemektedir. Çalışmalarda %50 
üzerinde hastanın cinsel sorun yaşadığı ve düşünülenden daha fazla oranda hastaların şikayetleri nedeniyle 
cinsel olarak aktif olmadığı vurgulanmaktadır. Çalışmalarda cinsel fonksiyon değerlendirmek amaçlı Kadın 
Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFI) kullanılmaktadır. Hastaya sorularak tanımlanan vajinal kuruluk şikayeti 
Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi skorunda yer almaktadır. Fakat vajinal kuruluk tanımı subjektif bir değerlen-
dirmedir. Çalışmaların büyük bir bölümünde vajinal muayene yapılmamıştır. Literatürde her ne kadar vajinal 
kuruluk ve disparoninin cinsel fonksiyonları etkilediği ile ilgili çok sayıda çalışma mevcut olsa da bunun tam 
tersini söyleyen çalışmaları da görmekteyiz. Al-Ezzi ve ark çalışmasında vajinal kuruluğun çalışmaya katılan 
hastalarda çok sık görüldüğü fakat cinsel aktiviteyi etkilemediği belirtilmektedir.

 PSS hastalarında cinsel disfonksiyon denildiğinde her ne kadar vajinal kuruluk ve disparoni ilk akla 
gelen neden olarak düşünülse de pSS semptomları, yorgunluk, depresyon semptomları, ilişki memnuniyetsiz-
liği ve düşük zihinsel yaşam kalitesi hastaların cinsel yaşamını daha belirgin etkilemektedir. Özellikle eklem 
ağrısı, yorgunluk şikayetinin vajinal kuruluktan daha fazla cinsel fonksiyonlar üzerinde negatif yönde etkisi 
olduğu belirtilmektedir. Çalışmaların çok değişkenli analizlerinde sadece depresyonun KCFI skoru ile anlamlı 
korelasyonu olduğu ve cinsel işlev bozukluğunun en önemli belirleyicisi olduğu vurgulanmaktadır. Sağlıklı 
kontrollere göre pSS hastalarında depresif belirti ve bulguların daha fazla olduğu ve hastalık aktivite ölçekle-
rini etkilediği bilinmektedir. 

 Van Nimwegen ve ark yaptığı pSS nun cinsel fonksiyonlar üzerine etkisini araştıran çalışmasında 
hastaların %67 sinin cinsel sorunları için romatologları ile hiç konuşmadığı görülmüş. Neden konuşulmadığı 
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sorgulandığında; konu doktor tarafından hiç gündeme getirilmedi, şikayetleri yeterince şiddetli değildi, basit 
yaklaşımlar sorunları çözdü, hastanın cinsel ilişkisi olmadığı gibi nedenler saptanmış. Günlük pratikte pSS 
hastalarının özellikle ağız ve göz kuruluğu, eklem şikayetleri ve diğer organ tutulumları ile ilgilenilirken cin-
sel sorunları göz ardı edilmektedir. Sonuç olarak, cinsel sağlık, fiziksel ve zihinsel sağlığın önemli bir yönü 
olarak kabul edilir ve yaşam memnuniyeti için önemli bir parametredir. pSS hastalarının vajinal kuruluk, dis-
paroni gibi fiziksel, yorgunluk, depresyon gibi ruhsal nedenlerle yüksek oranda cinsel fonksiyon bozukluğuna 
sahip olduğu ve tedavi ile bu durumun düzeltilebileceği akılda bulundurulmalıdır. 
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Sjögren Sendromunda Diğer Tanısal Testler (Schirmer Testi, Oküler Yüzey Boyanma 
Skorları, Tükrük Akış Hızı, Kapillaroskopi) /  Özgül Soysal Gündüz
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Manisa

1. Schirmer Testi:

Sağlıklı bir gözyaşı tabakası, oküler yüzeyi besler, yağlandırır ve korur. Ana veya yardımcı gözyaşı bezlerinin, 
Meibomian bezlerinin, göz kapaklarının,  korneanın, konjonktivanın veya bağlayıcı nevral refleks arklarının (birlikte 
lakrimal fonksiyonal birimi oluşturan bileşenler) herhangi bir fonksiyon bozukluğu, gözyaşı tabakasının instabilitesine, 
yabancı cisim hissi ve iritasyon bulgularına, oküler yüzey inflamasyonuna ve en sonunda oküler yüzey hasarı  ve görme 
bozukluğu belirtilerine neden olur. Kuru göz hastalığının tanısı ,hastalığın klinisyenlerin karşısına çok çeşitli  şekillerde 
çıkabilmesi, şiddetinin çevre koşulları ,görsel aktivite gibi etkenler ile  değişebilmesi ,semptomlarının bulgular ile tam 
korelasyon göstermemesi ve  diğer birçok hastalık ile karışabilmesi özelliklerinden dolayı güçlükler ortaya koyar. Test-
ler; invaziv ve non-invaziv olarak gruplandırılabilir. Invaziv testler ;  oküler yüzey boyanması, floresein ile gözyaşı kı-
rılma zamanı, gözyaşı lizozim  tayini, gözyaşı laktoferrin tayini, impresyon sitolojisi, schirmer testi olarak  sıralanabilir. 
Non-invaziv testler ; anketler non-invaziv gözyaşı kırılma zamanı : optik  koherens tomografi (okt) ile gözyaşı menisküs 
yükseklik tayini, non-invaziv gözyaşı kırılma zamanı, gözyaşı ozmoloratesi tayini, meibomografi olarak  sıralanabilir.

Schirmer testi, 1903 yılında Schirmer tarafından gözyaşı miktarını  belirlemek için kullanılmıştır. Kuru göz 
tanısını koymada tek başına yeterli  olmamakla birlikte faydalı ve öncelikli bir testtir. Hastaya anestezi  uygulanmadan 
yapılan Schirmer I testi ile refleks sekresyon değerlendirilmeye  çalışılır. 5x35 mm boyutlarındaki filtre kağıtları, has-
tanın alt kapağının 1/3 orta ile 1/3 dış hattının birleştiği bölgeye, alt konjonktival fornikse yerleştirilip, 5  dakika sonra 
ıslaklık miktarı kağıdın kıvrımdan sonraki bölümü ölçülürek değerlendirilir. Anestezi kullanılarak yapılan Schirmer II 
testi ile refleks sekresyon azaltılarak bazal sekresyon ölçülmek amaçlanır ancak nazolakrimal refleks devam etmektedir. 
Schirmer testi ortalama 8-33 mm arasında değişmekle birlikte 10 mm ve üzeri ölçümler normal olarak kabul edilmekte-
dir. Kuru göz tanısı için 5-10 mm arasında farklı üst sınırlar önerilmiştir ve 2016 ACR/EULAR primer Sjögren sendro-
mu sınıflandırma kriterlerinde kabul edilen üst sınır 5 mm’dir ve 1 puana karşılık gelmektedir. Schirmer testi kolay ve 
ulaşılabilir bir test olma avantajının yanında birçok dezavantajı da vardır. Spesifisite, sensitivite ve tekrarlanılabilirliği-
nin düşük olması, oküler rahatsızlık ve oküler yüzey hasarına yol açabilmesi, yaşa göre değişkenlik göstermesi, kornea 
sensitivitesinden etkilenmesi testin kısıtlıkları arasında gösterilebilir. Schirmer testinin düşük bulunması aköz yetmezlik 
için pozitif delil olarak sayılabilirken , yüksek olması kuru göz tanısını dışlamaya yetmez ve buharlaşmaya bağlı kuru 
göz etiyolojisi düşünülmelidir.

Bir diğer modifiye Schirmer testi olarak kabul edilen test fenol kırmızısı iplik testidir. Fenol kırmızısı, gözya-
şının nötre yakın pH ‘ıyla, sarı renkten kırmızıya dönen bir solusyondur. Fenol emdirilmiş pamuk bir iplik Schirmer 
testinde olduğu gibi göz kapağının alt kısmına konur ve 15 sn sonra kırmıza dönen kısım ölçülür. 6 mm’nin altındaki 
değerler kuru göz olarak değerlendirilir. Kişiler arasında Schirmer testine göre daha az farklılık göstermektedir. Test 
süresinin kısa olması da avantajları arasında sayılabilir. 

2. Oküler Yüzey Boyanma Skorları:

Oküler yüzeydeki epitel hasarı boya kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Floresein, Lissamin yeşili, Rose ben-



29

gal boyaları, oküler yüzey hasarını göstermek için kullanılan boyalardır.Boyanma paternleri farklı skorlama yöntemleri 
ile değerlendirilirler. Bijsteveld , Oxford, Ulusal Göz Enstitüsü skorları en yaygın kullanılan  değerlendirme metod-
larıdır. Sarı renkli olan ve mavi ışıkta yeşil görünen floresein, okuler yüzey hasarını göstermede en yaygın kullanılan 
boyadır. Floresein emdirilmiş kağıt veya damla şeklinde uygulanır. En iyi görüntü sarı bariyer filtre ile elde edilebilmek-
tedir. Bu yöntemle kornea ve konjonktiva birlikte değerlendirilebilir. Epitel defekti çoğunlukla kapak aralığında görül-
mekle birlikte ağır olgularda üst kapak altında ve diğer bölgelerde de görülebilir. Floresein doku tarafından iyi tolere 
edilen bir boyadır ve minimal irritasyona neden olur. Rose Bengal (Tetraiodotetraklorofloresein) . Ölü ve hasar görmüş 
hücreleri boyararak, oküler yüzey hakkında bilgi verir. Ancak ciddi oküler yüzey irritasyonuna neden olmaktadır.Bir 
diğer oküler yüzey boyası olan lissamin yeşili bir vital boya olup sadece hücre membranı hasarlı olan epitel hücrelerini 
müsin varlığından bağımsız olarak Floresein türevi olmakla birlikte beyaz ışıkta da inceleme yapma imkanı tanır. Oküler 
boyanma paterni Rose Bengala benzer ve floresein gibi iyi tolere edilir.

3. Göz Yaşı Kırılma Zamanı:

 Göz yaşı kırılma zamanı, göz yaşının stabilitesini ölçmek amacı ile kuru göz değerlendirme testlerinden birisi-
dir. Floresein damla veya floresein emdirilmiş kağıt yardımıyla gözyaşı boyanır. Hastaya gözünü kırpması söylenir ve 
boyalı gözyaşının kırılmaya başladığı saniye sayılır. Normal yetişkinde bu süre 30 saniyeden fazladır. Ancak bu süre 
kişiye ve kişinin gün içerisindeki durumuna göre değişebilir. Gözyaşı kırılma zamanını (GKZ) birçok faktör etkiler ; ka-
pağın kaldırılması, anestezik kullanımı ve damlatılması, kadın cinsiyet bunlardandır. GKZ normal kişiler arasında geniş 
farkılılıklar göstermektedir. Her ne kadar GKZ için tam bir fikir birliği yoksa da 10 saniyeden düşük değerler anormal 
kabul edilir.

4. Tükrük Akış Hızı (Sialometri):

Tükrük akış hızı tükrük üretimini ölçmek için kullanılan testlerden biri salometridir. Önceden boş ağırlığı 
ölçülmüş bir kaba 5 veya 15 dk süre ile hastanın tüm tükrüğü pasif drenaj, tükürme ya da enjektör ile toplanır. Daha 
sonra  toplanan tükrük miktarı belirlenerek tükrük akım hızı hesaplanır ve 0,1 ml/dk altındaki değerler tükrük akım 
hızının yetersiz olduğunu göstermektedir. 2016 ACR/EULAR primer Sjögren sendromu sınıflandırma kriterlerinde 1 
puan olarak değerlendirilir.

5. Kapillaroskopi:

Tırnak yatağı kapilleroskopisi, romatizmal hastalıklarda mikrovasküler anormallikleri incelemek için kullanılan 
noninvaziv, tekrarlanabilir bir görüntüleme yöntemidir. Kapilleroskopinin SS’deki rolünü araştıran az sayıda çalışma 
vardır. Literatürde sadece iki çalışmada, SS hastalarının ve sağlıklı kontrollerin kapilleroskopik verileri karşılaştırıl-
mıştır. Primer SS’li hastaların yaklaşık %30’unda RF gelişir. Primer SS’deki tırnak yatağı kapilleroskopi bulguları ile 
ilgili olarak, ardışık 61 hastayı içeren bir çalışmada, vakaların %59’unda normal patern veya önemli olmayan kapiller 
değişiklikler bulunmuştur. Ayrıca, hastaların %29.5’inde spesifik olmayan anormallikler, %11.5’inde ise skleroderma 
benzeri patern olduğu gösterilmiştir. 

Primer SS’li 136 hastayı değerlendiren başka bir çalışma, hastaların %41’inde normal, %27’sinde nonspesifik 
ve %10’unda skleroderma paterni olduğunu bildirilmiştir. Ayrıca kapilleroskopik değişikliklerin RF olan SS hastaların-
da %40 iken RF’si olmayan SS hastalarında %10 sıklıkta olduğu ve anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B  pozitifliği ile kapiller 
değişiklikler arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Primer SS hastalarında sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında, 
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çapraz kapillerler gibi spesifik olmayan kapiller anormalliklerin yanında akıcı (bileşik) hemorajiler  ve perikapiller he-
morajiler gibi daha spesifik değişikliklere de rastlanmıştır. Primer SS ve RF’li 16 hastadan 2’sinde skleroderma benzeri 
patern varken, %31.2’sinde hemoraji ve %18.7’sinde perikapiller hemoraji saptanmıştırç. Antisentromer antikorları po-
zitif olan primer SS’li hastaların  %80’inde skleroderma benzeri patern görülmüştür. Dev veya çalı kapillerler genellikle 
SS’de bulunmaz. 
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Sjögren Sendromu Sınıflandırma Kriterleri: Geçmişten Günümüze / Mustafa Özmen
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

 Sjögren sendromunun, tanı veya sınıflandırmayı desteklemek için “altın standart” olarak hizmet edebi-
lecek tek bir klinik, laboratuvar, patolojik veya radyolojik özelliği yoktur; uzman hekim hastalık tanısını çok 
aşamalı karmaşık bir süreç sonunda koyar. Tanı kriterleri, genel toplumda veya risk altındaki grupta bireysel 
olarak bir hastalığın tanısını koymak için kullanılan kriterlerdir. Sınıflandırma kriterleri ise tanı almış bir hasta 
grubundan, klinik araştırmalar için belli özelliklere sahip homojen bir hasta grubu oluşturmak için kullanılan 
kriterlerdir. Oluşturulan bu hasta grubu, araştırmalarda kullanılan ve henüz onaylanmamış tanı ve tedavi uy-
gulamalarına maruz kalacağı için sınıflandırma kriterlerinin özellikle özgüllüğünün, gerekirse duyarlılıktan 
kayıp göze alınarak, çok yüksek olması hedeflenir. En son geliştirilmiş olan ACR/EULAR sınıflandırma kriter 
seti dahil bugüne kadar geliştirilmiş ve doğruluğu gösterilmiş Sjögren sendromu sınıflandırma kriter setleri 
(tablo) tanı için yeterli duyarlılık ve özgüllüğe sahip değildirler. Ancak araştırmalar için dil birliği sağlaması 
yanında klinik pratikte eğitim ve kontrol listesi amacıyla kullanılabilirler.
Tablo: Sjögren sendromu sınıflandırma kriterlerinin karşılaştırılması

1993 ESG*1,2 2002 AECG3

(revize 1993) 2012 ACR4 2016 ACR/EULAR5

Giriş kriterleri Yok Yok Yok
Göz veya ağız kuruluğu semptomu olmak

veya
ESSDAI’in en az bir alanında pozitiflik

Subjektif 

şikayetler

Göz I. Göz kuruluğu semptomları I. Göz kuruluğu semptomları Yok Yok

Ağız
II. Ağız kuruluğu semptomları,

Erişkin yaşta tükürük bezi şişliği 
öyküsü

II. Ağız kuruluğu semptomları,
Erişkin yaşta tükürük bezi şişliği 

öyküsü
Yok Yok

Objektif 

bulgular

Göz III. Schirmer-I testi  ≤5 mm/5 dk,
Rose bengal skoru ≥4

III. Schirmer-I testi (anestezisiz)  ≤5 
mm/5 dk,

Rose Bengal skoru** veya diğer göz 
skorları ≥4

III. Keratokonjonktivit 
sikka ile beraber göz boyama 

skoru ≥3

III. En az bir gözde SICCA göz boya-
ma skoru (lisamin yeşili veya floresein 

boyası) ≥5,
Rose Bengal skoru ≥ 4 (1 puan)

IV. En az bir gözde Schirmer testi ≤5 
mm/5 dk (1 puan)

Ağız
V. Tükürük bezi sintigrafisi,

Parotis sialografisi,
Uyarılmamış tam tükürük akış hızı 

≤1,5 ml/15 dk

V. Tükürük bezi sintigrafisi,
Parotis sialografisi,

Uyarılmamış tam tükürük akış hızı 
≤1,5 ml/15 dk

V. Uyarılmamış tam tükürük akış hızı 
≤0.1 ml/dk (1 puan)

Histopatoloji IV. Minör tükürük bezi biyopsisinde 
Fokus skoru ≥1 fokus /4 mm2

IV. Minör tükürük bezi biyopsisinde 
Fokus skoru ≥1 fokus /4 mm2

II. Dudak tükürük bezi 
biyopsisinde Fokus skoru ≥1 

fokus /4 mm2

I. Dudak tükürük bezi biyopsisinde 
Fokus skoru ≥1 fokus /4 mm2 

(3 puan)

Otoantikor
VI. Anti Ro/SSA antikoru veya anti 

La/SSB antikoru, ANA,
Romatoid faktör pozitifliği

VI. Anti Ro/SSA antikoru veya anti La/
SSB antikoru pozitifliği

I. Anti Ro/SSA antikoru veya 
anti La/SSB antikoru

Veya
Romatoid faktör ve ANA 

(≥1/320) pozitifliği

II. Anti Ro/SSA antikoru pozitifliği (3 
puan)

Dışlama kriterleri

Lenfoma,
AIDS,

Sarkoidoz,
Graft-versus-host hastalığı

Lenfoma,
AIDS,

Sarkoidoz,
Graft-versus-host hastalığı,

Antikolinerjik ilaç kullanımı,
Baş ve boyuna radyasyon öyküsü,

Hepatit C enfeksiyonu

AIDS, Sarkoidoz,
Graft-versus-host hastalığı,
Baş ve boyuna radyasyon 

öyküsü,
Hepatit C enfeksiyonu,

Amiloidoz,
IgG4-ilişkili hastalık

AIDS,
Sarkoidoz,

Graft-versus-host hastalığı,
Baş ve boyuna radyasyon öyküsü,

Aktif Hepatit C enfeksiyonu,
Amiloidoz,

IgG4-ilişkili hastalık

Karşılama şartları

Primer Sjögren sendromu: ≥4 
kriter

Sekonder Sjögren sendromu: 
Başka bağ dokusu hastalığı + I 

veya II. kriter + III, IV ve V. kriter-
lerden ≥2 kriter

Primer Sjögren sendromu: ≥4 kriter 
(en az birisi  IV veya VI) veya

Objektif III, IV, V, VI kriterlerden ≥3 kriter
Sekonder Sjögren sendromu: Başka bağ 
dokusu hastalığı + I veya II. kriter + III, IV 

ve V. kriterlerden ≥2 kriter

Sjögren sendromu düşündü-
ren semptom/bulgusu olan 

kişide ≥2 kriter

Primer Sjögren sendromu:
Giriş kriterlerini karşılayan ve dışlama 
kriterleri olmayan kişide toplam skor 

≥4

Duyarlılık / Özgüllük (%)
Primer: 97,5/94,2

Sekonder: 97,3/91,8

Primer: 97,5 / 94,2

Sekonder: 97,3 / 91,8
Primer: 92.5 / 95.4 Primer: 96 / 95

* 1996’da doğruluğu gösterildi. ** Rose Bengal için Van Bijsterveld skorlama sistemi kullanılıyor. ACR: American College of Rheumatology; AECG: Ameri-
can-European Consensus Group; AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome; ANA: antinükleer antikor; ESG: European Study Group on Classification Criteria 
for Sjögren Syndrome; ESSDAI: EULAR Sjögren’s syndrome disease activity index; EULAR: European League Against Rheumatism; SICCA: Sjögren’s Internonal 
Collaborative Clinical Alliance. 
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Sjögren Sendromu: Hastalık aktivite indeksleri / Zevcet Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Romatoloji Bilim 
Dalı, İzmir

 

 Sjögren sendromu, gözyaşı ve tükürük bezi işlev bozukluğundan kaynaklanan oküler ve oral kuruluk 
ile karakterize kronik otoimmün bir hastalıktır. Ayrıca, hemen hemen her organ sistemini içeren çeşitli siste-
mik belirtiler ortaya çıkabilir. Sonuç olarak hastalık, özellikleri ve şiddeti bir hastadan diğerine büyük ölçüde 
değişebilen pleomorfik klinik belirtilerle karakterize edilir. Sjögren sendromunun teşhisi, karakteristik klinik 
belirti ve semptomların yanı sıra tükürük bezi histopatolojisi ve otoantikorları içeren spesifik testlere daya-
nır. Son zamanlarda, öncelikle araştırma amaçları için yeni sınıflandırma kriterleri ve hastalık aktivite skorları 
geliştirilmiştir ve bunlar günlük klinik uygulamada da faydalı araçlar olabilirler.

Hastalık şiddeti ve aktivite ölçümleri 

 SS üzerinde yapılan klinik çalışmalarda sonuçları ölçmek için spesifik ve doğrulanmış araçların ge-
rekliliği, EULAR Sjögren’in görev gücünü iki hastalık aktivite indeksi geliştirmeye sevk etmiştir: EULAR 
Sjögren Sendromu Hasta Bildirilen İndeksi (ESSPRI), hastanın subjektif semptomlarını değerlendiren hasta 
tarafından uygulanan bir anket [1] ve sistemik hastalık aktivitesini ölçen bir klinik indeks olan EULAR SS 
Hastalık Aktivite İndeksi (ESSDAI) [2].

 ESSDAI, 3-4 aktivite düzeyine bölünmüş 12 alanı (konstitüsyonel, lenfadenopati, glandüler, artiküler, 
kutanöz, pulmoner, renal, kas, periferik sinir sistemi, merkezi sinir sistemi, hematolojik ve biyolojik) içerir 
[2]. Son zamanlarda, EULAR-SS Görev Gücü, her alanın daha doğru ve tekrarlanabilir bir derecelendirmesini 
sağlamak için ESSDAI’de yer alan tamamlayıcı bir sistemik tanım sözlüğü yayınlamıştır [3]. Hem ESSPRI 
hem de ESSDAI puanları doğrulanmıştır ve yüksek içerik geçerliliğine sahip oldukları, yüksek oranda tek-
rarlanabilir oldukları ve hastalık aktivitesindeki değişikliği tespit edebildikleri gösterilmiştir [4]. EULAR-SS 
Görev Gücü tarafından detaylandırılan en son sonuç ölçüsü klinik ESSDAI’dir (ClinESSDAI). ClinESSDAI, 
ESSDAI’nin biyolojik alanını değerlendirmez ve diğer alanları farklı şekilde tartar [5]. ClinESSDAI biyolo-
jik/klinik çalışmalarda veri paralelliğini önlemek için, klinik deneylerde ilacın biyolojik etkisinden bağımsız 
değişimi tespit etmek için ve klinik uygulamada immünolojik testler yapılmadığında hastalık aktivitesini de-
ğerlendirmek için faydalı olabilir [5].

EULAR Sjögren sendromu hastalık aktivite indeksi (ESSDAI)

 EULAR Sjögren sendromu (SS) hastalık aktivite indeksi (ESSDAI), primer SS’li hastalarda hastalık 
aktivitesini ölçmek için tasarlanmış sistemik bir hastalık aktivite indeksidir. ESSDAI’nin artan kullanımıy-
la, bazı alan adlarını derecelendirmek diğerlerinden daha zor görünüyor. ESSDAI şimdi klinik çalışmalarda 
hastalık aktivitesini ölçmek için altın bir standart olarak ve mevcut randomize klinik çalışmalarda bir sonuç 
ölçüsü, hatta bir birincil sonuç ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, her bir alanın daha ayrıntılı bir 
tanımını yaparak, her alanın doğru ve tekrarlanabilir bir derecelendirmesini sağlamak acil bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkmıştır.
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•	 EULAR Sjögren sendromu (SS) hastalık aktivite indeksi (ESSDAI), primer Sjögren sendromundaki has-
talık aktivitesini ölçen bir klinik indekstir.

•	 ESSDAI, çoğu klinik çalışmada ve devam eden randomize kontrollü çalışmalarda doğrulanmıştır ve kul-
lanılmaktadır.

•	 Her bir öğenin ayrıntılı tanımlarını sağlar; güvenilirliği sağlamak için klinik çalışmalarda yararlıdır.
•	 Primer Sjögren sendromunda (SS) klinik araştırmaların yürütülmesine artan ilgiyle birlikte, spesifik ve 

geçerli sonuç ölçütlerine sahip olmak bir zorunluluk haline geldi. Bu amaçla, EULAR Sjögren sendromu 
hastalık aktivite indeksi (ESSDAI) 6 ve EULAR Sjögren sendromu hasta rapor indeksi (ESSPRI) geliştir-
mek ve doğrulamak için uluslararası bir işbirliği kuruldu [1].

 ESSDAI, 2009’da oluşturulmuş sistemik bir hastalık aktivite indeksidir. Bu skor, EULAR (proje kodu 
CLI 010) tarafından desteklenen, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden dünya çapında geniş bir uzman gru-
bunun fikir birliği ile geliştirilmiştir [2]. 12 alanı içerir (yani organ sistemleri: kutanöz, solunum, böbrek, ek-
lem, kas, periferik sinir sistemi (PNS), merkezi sinir sistemi (CNS), hematolojik, glandüler, yapısal, lenfade-
nopatik, biyolojik). ESSDAI, çok sayıda uzman tarafından üzerinde anlaşmaya varılan organ organ tanımları 
içerir. Her alan 3-4 aktivite düzeyine bölünmüştür. Her aktivite seviyesinin tanımı, o maddede nelerin dikkate 
alınması gerektiğine dair ayrıntılı bir açıklama ile sağlanır. Amaç, ESSDAI’nin klinik deneylerde ve günlük 
uygulamada birincil SS’yi değerlendirmek için sonuç kriteri olarak kullanılması için sistemik aktivitenin ho-
mojen değerlendirmesi için standart bir araç elde etmekti.
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Zor Vakalar: Sjögrene Sekonder Dirençli Nöropati / Melike Ersoy, Derya Akarken, 
Emine Figen Tarhan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Sjögren sendromu; kuru göz, kuru ağız ve extraglandüler semptomlarla gidebilen kronik inflamatuvar 
bir hastalıktır. Hastaların %20 sinde ekstra glandüler tutulum olup bunlar mortalite ile yakından ilişkilidir. 
Nörolojik tutulum çoğunlukla periferik sinir sistemi (PSS) tutulumu ile kendini gösterir. Bu yazıda sjögren 
sendromuna sekonder dirençli duysal polinöropati tanılı bir olgunun sunumu yapılmıştır.

Vaka Sunumu: 57 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan kadın hasta, 13 yıl önce yaklaşık 3 ay süren sağ 
ayak bileğinde yanma, uyuşması olmuş. Zamanla sol ayak bileğinde de başlamış ve şikayetleri üst bacağa 
doğru ilerleyerek denge sağlamada ve yürümede bozukluğa neden olmuş. Hasta bu dönem nöroloji polk-
liniğine başvurmuş ve ileri tetkik için yatırılmış. Hastanın çekilen EMG’si sonucunda sensoriyel asimetrik 
polinöropati saptanmış ve etyolojisine yönelik tetkik edilmiş. Nörolojik ve metabolik nedenlere yönelik bir 
patoloji saptanmamış, viral markerlar negatif saptanmış. Alkol, ilaç, madde kullanımı yokmuş. İmmunolojik 
tetkikleri yapıldığında ANA: 1/2560, antiDsDNA: negatif, anti-ro:86 ve anti-la: 97 yüksek olarak saptanmış. 
Hasta mevcut sonuçlar ile romatoloji bölümüne yönlendilmiş. Romatoloji bakısında hastanın ağız kuruluğu 
yokmuş. Ara ara gözde batma oluyormuş ancak belirgin bir göz kuruluğu yokmuş. Bunun dışında ek özellik 
yokmuş. Shrimer testi: 6 sn, BUT testi:3 sn, kuru göz ile uyumlu olarak sonuçlanmış. Minör tükrük bezi biop-
sisi evre 4 olarak sonuçlanmış. Hastaya mevcut sonuçlar doğrultusunda sjögren sendromu ve sekonder duysal 
polinöropati tanısı konulmuş. Hidroksiklorakin, steroid ve azatiopürin tedavisi başlanmış. Ancak hastanın 
şikayetleri giderek artmış ve yürüme bozukluğu desteksiz yürüyememeye kadar ilerlemiş. Bunun üzerine 
hastaya İVİG tedavisi başlanmış. Başlangıçta İVİG tedavisine yanıt versede 3. kürden sonra etkisi azalarak 
hastanın şikayetlerindeki artış yeniden başlaması üzerine hastaya rituksimab tedavisi 1000mg iv infüzyon 
şeklinde 15 gün ara ile 2 kez uygulanmış. Hastanın tedavi sonrası semptomlarında azalma görülmüş ve teda-
vi devamı planlanmış. 4 kür sonrası tedavi 500mg 2 doz olarak düşürülmüş ve aralık açılması denenmiş ve 
yılda 1 kez 2x500 mg olacak şekilde tedaviye devam edilmiş. Yaklaşık 1,5 yıl önce 11. kürü alımından 3 ay 
sonra covid pnömonisi geçiren hasta genel durum bozukluğu nedeni ile yaklaşık 1 ay hastanemiz YBÜ’nde 
takip edildi. Bu süreçte hasta tarafımızca değerlendirildi. Sağ-sol bacakta yanma, uyuşma ve yürümede bo-
zulma şikayetleri yeniden başladı. Ybü’nden taburculuğu sonrası şikayetleri artarak desteksiz yürüyememeye 
başladı. Bunun dışında sjögren sendromuna ait ek bir semptomu halen yoktu. Hastaya bu dönemde rituximab 
tedavisi verilemedi ve tekrar İVİG başlandı. İVİG tedavisi ile yürümede düzelme elde edildi ancak bacaklarda 
uyuşukluk ve yanma hissi devam etmekte olduğu için rituximab tedavisi 2x500mg olarak yeniden planlandı. 
Rituximab tedavisi ile semptomları geriledi. Tarafımızca takiplerine ve tedavisine devam edilmektedir.

Tartışma: Sjögren sendromunda extraglandüler tutulum %20 oranında görülmektedir. Bunlar arasında nöro-
lojik tutulum sıklığı %8,5-70 arasında değişkenlik göstermektedir. Çoğunlukla periferik sinir sistemi tutlumu 
görülür. Duysal polinöropati ise en sık görülen tipidir. Bizim vakamızda literatür sıklığı ile uyumlu olarak 
duysal polinöropati gözlenmiştir. Bunun dışında distal duysal polinöropati, aksonal sensorimotor polinöropa-
ti, kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati, çoklu mononöropati, küçük lif nöropatisi de görülebilen 
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diğer PSS tutulumlarıdır. Tüm tutulumların tedaviye verdiği yanıt farklı olabilmektedir. Bunun nedeni ise 
nöropatiye neden olan fizyopatolojinin karmaşık olmasıdır. Çoğunlukla kabul gören, T lenfositler ve dentritik 
hücrelerin salgıladığı sitokinlerin dorsal kök ganglionlarında soruna neden olduğudur. Nöropatilerin çoğunun 
tedavisinde steroid kullanımı etkin olur iken; bazı vakalarda immunsupresif tedavi, İVİG tedavisi ve biyolojik 
ajanlara da ihtiyaç duyulabilmektedir. Bizim vakamızda ise steroid ve azatiopürine yanıt alınamamış, İVİG 
tedavisine kısmi yanıt alınmış, rituximab tedavisinden fayda görmüş olup başarılı bir tedavi sağlanmıştır.
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Zor Vakalar: Sjogren Sendromu ve Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik / Ceren Demir, 
Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

Giriş: Sjögren sendromu, ağız ve göz kuruluğu gibi kuruluk semptomları yanı sıra ekstragalanduler organ 
tutulumları ile seyreden kronik, inflamatuvar ve otoimmun bir bağ doku hastalığıdır. Genel popülasyonda 
prevelansı %0.1-1 arasında değişmektedir. Hipogamaglobulinemi ve bozulmuş immünoglobulin sentezi ile 
karakterize yaygın değişken immün yetmezlik (CVID) en sık görülen primer immün yetmezliktir. CVID ile 
sistemik lupus eritematozus (SLE), Sjogren sendromu, Behçet hastalığı, inflamatuar myopati gibi romato-
lojik hastalıklara eşlik edebilir. CVID tanılı hastaların %17’sinde romatolojik hastalıklar, immün yetmezlik 
tablosundan önce ortaya çıkabilir. Biz kliniğimizde hiper IgM sendromu ve Sjogren Sendromu tanısıyla takip 
edilmekte olan bir hastayı sunmayı amaçladık.

Vaka Sunumu: Kliniğimizde takipli 27 yaşında kadın hastada 15 yaşında iken gelişen ateş, öksürük, nefes 
darlığı şikayetleri olması, sol akciğerde ampiyem ve pnömotosel saptanması üzerine sol akciğer alt lobektomi 
yapılmış. Özellikle sabahları bol miktarda balgam çıkarma ve sık pulmoner enfeksiyon öyküsü olması ne-
deni ile çekilen tomografide bronşiektazi saptanmış. Ig düzeyleri bakılan hastaya hiper IgM sendromu tanısı 
konulmuş. Hastaya IV immünoglobulin tedavisi başlanmış. Takiplerinde 25 yaşında iken, her iki el eklemle-
rinde ağrı, oral aft, ağız kuruluğu ve göz kuruluğu olması üzerine bağ doku hastalığı açısından tetkik edildi. 
Sedimantasyon, CRP yüksekliği, hipokomplementemi, Ro-52 pozitifliği ve tükrük bezi biyopsisinde kronik 
sialadenit ve fokus skoru 1 olması nedeni ile Sjogren sendromu tanısı konuldu. Tedavi olarak hastaya hidrok-
siklorokin ve metilprednisolon başlandı. Mevcut tedavi ile hastanın eklem bulguları ve sikka semptomları 
geriledi. Hasta halen kliniğimizde takip edilmektedir. 

Tartışma: CVID ve Sjögren sendrom patogenezinde ortak yolaklar bulunmaktadır. Her iki klinik tablo da 
lenfoproliferasyon ve lenfoma ile yakın ilişkilidir. BAFF hiperekspresyonu B hücre anomalileri her iki hasta-
lıkta da görülebilir. Bu iki klinik durum arasındaki patolojik benzerlik CVID ve Sjogren sendromunun daha 
sık birliktelik göstermesini açıklayabilir. İmmünolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması yeni tedavi hedef-
lerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. İmmün yetmezlik tabloları ile otoimmün hastalıklar sık birliktelik 
gösterdiği bilinmektedir. Yaklaşık %20 hastada immün yemezlik tablosundan önce kas iskelet semptomlarının 
gelişebileceği düşünüldüğünde, otoantikorlar negatif olsa bile eşlik edebilecek romatolojik hastalık açısından 
dikkatli olunmalıdır. 
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Zor Vakalar: Nörolojik Tutulumlu Sjögren Sendromu Olgusu / Haluk Cinaklı             
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

Vaka Sunumu: 42 yaşında bayan hasta Nöroloji tarafından demiyelinizan süreçler açısından tetkik edilirken 
ANA:1/320 (+) homojen saptanması üzerine tarafımıza danışılıyor. Yaklaşık 3-4 yıldır olan baş ağrısı, baş 
dönmesi, dengesizlik bacaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma, unutkanlık şikayetleri nedeniyle Nöroloji 
polikliniğine başvuruyor. Hastanın çekilen Kranial MR’ı ‘’Posterior fossada serebellar foliolarda atrofiye bağ-
lı genişlemeler,  oksipital horn çevresi derin beyaz cevherde her iki hemisferde frontoparyetal subkortikal 
alanda patolojik beyaz cevher sinyal değişiklikleri (kronik iskemik değişiklik?), hastanın yaşıda göz önüne 
alındığında demiyelinizan hastalıklar ve vaskülitik süreçler ayırıcı tanıda düşünülmelidir’’ şeklinde rapor-
lanıyor (Resim-1). Demiyelinizan süreçler açısından tetkik ediliyor. Yapılan BOS analizi normal, uyarılmış 
potansiyeller normal, Aquaporin-4 ve MOG antikorları negatif saptanıyor. Ayrıca bacaklardaki uyuşma, ka-
rıncalanma, yanma için yapılan EMG normal olarak değerlendiriliyor. ANA 1/320 (+) saptanınca Romatoloji 
polikliniğine konsülte ediliyor. Hastanın Romatolojik öyküsünde 8-10 yıldır olan yaygın vücut ağrıları mev-
cut. 3-4 yıldır soğuk havalarda parmak uçlarında beyazlaşma, uyuşma, sonrasında ağrı, morarma ve ısıtınca 
kızarıklık oluyormuş. Ağız kuruluğu var, göz kuruluğu var. Sabahları ellerde 1 saat süren sabah tutukluluğu 
mevcut. Hiç eklem şişliği olmamış. Bununla birlikte dönem dönem olan baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleri 
oluyormuş. Ayrıcı son birkaç yıldır olan bacaklarındaki  uyuşma, yanma ve karıncalanmadan muzdarip olduğu 
öğreniliyor. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde belirli özellik yok. Kullandığı herhangi bir ilaç yok, komorbidi-
tesi yok. Fizik muayenesinde aktif artriti yok, kas güçleri normal, sklerodaktilisi yok, herhangi bir cilt lezyonu 
yok idi. Laboratuvar parametrelerinde Hemogram, KCFT, BFT, CRP, TİT normal, Sedimentasyonu:37 olarak 
görüldü. Hastanın ENA paneli negatif, ANCA’ ları negatif, hepatit paneli negatif, LA, AFA, AKA’ları negatif 
olarak saptandı. Göz hastalıkları tarafından göz kuruluğu için yapılan BUT değeri 4/4 sn, schirmer testi 3/3 
mm olarak saptandı. Kapilleroskopisinde ortalama 1-2 adet dev kapil ve 1-2 adet kanama alanı görüldü. Yapı-
lan dudak biyopsisinde FOKUS skoru >1 olarak raporlandı. Mevcut klinik ve laboratuvar bulgularıyla hastaya 
Sjögren tanısı konuldu. Hastanın baş ağrısı, baş dönmesi, kognitif bozuklukları ve kranial MR’daki lezyonları 
Sjögren Sendromu’na bağlı santral tutulum, bacaklardaki yanma uyuşma ve karıncalanma yapılan EMG nor-
mal saptandığından küçük lif tutulumu tutulumu olarak değerlendirildi. Hastaya hidroksiklorokin, nifedipin, 
asetilsalisilik asit, azatiopürin ve pregabalin başlandı ve klinik olarak izleme alındı.

Tartışma: Sjögren Sendromu gözyaşı ve tükürük bezi inflamasyonu ile karakterize kronik otoimmün multi-
sistemik bir hastalıktır. Bunun sonucu olarak hastalarda ağız kuruluğu ve göz kuruluğu gelişmekte. Ek olarak 
ekstraglandüler yapıları tutarak yorgunluk, kas iskelet semptomları, cilt döküntüleri, karaciğer, böbrek ve 
nörolojik tutulum gibi bir takım sistemik manifestasyonlara yol açabilmektedir. Non-Hodgkin lenfoma riski 
de artmış bulunmaktadır. Nörolojik tutulum hem santral sinir sistemi hem de periferik sinir sitemi şeklinde 
olabilmektedir. Hastaların çeşitli kohortlarda değişken sıklıkta olmak üzere ortalama %20 kadarına nörolojik 
tutulum eşlik etmekte olup, yaklaşık %30-40 hastada nörolojik tablo sikka semptomlarından önce gelişebil-
mektedir. Nörolojik tutulum varlığında diğer demiyelinizan süreçler de gözden geçirilmelidir. Demiyelinizan 
hastalıklarda altta yatan romatolojik hastalıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bizim hasta da demiyeli-
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nizan süreçlerle tetkik edilirken ANA pozitifliği olması üzerine tarafımıza yönlendiriliyor. Yapılan tetkiklerle 
Sjögren sendromuna bağlı nörolojik tutulum olarak değerlendirdik.

Resim-1: Kranial MR’da bilateral periventriküler T2’de hiperintens lezyonlar



40

Zor Vakalar: Polinöropati Bulgusuyla Tanı Alan Primer Sjögren Sendromu Olgusu/ 
Özkan Urak
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

Vaka Sunumu: 65 yaşında erkek hastaya 5 yıl öncesinde geçirmiş olduğu subaraknoid kanama(SAK) sonra-
sında intrakranial anevrizmasına yönelik embolizasyon işlemi yapılmış. Sonrasında başlayan ellerde ayaklarda 
uyuşma şikayetiyle nöroloji bölümünde 1 yıl kadar süreyle takip edilmiş. Hastanın semptomlarına yönelik 
300 mg/gün dozda pregabalin tedavisi başlanmış ve klinik yanıt alınması üzerine doz 600 mg/gün olacak 
şekilde arttırılmış. Yürürken ayak ucunda takılma ve bacaklarda güçsüzlük yakınması nedeniyle elektromyog-
rafi(EMG) tetkiki yapılan hastanın duysal ağırlıklı polinöropatisi saptanmış. Anti-nükleer antikor(ANA) tes-
tinin de pozitif sonuçlanması nedeniyle romatoloji bölümüne yönlendirilmiş. Hastanın romatoloji bölümüne 
başvurusunda özellikle alt ekstremitelerde eldiven-çorap tarzında nöropatik yakınmaların yanında artralji, göz 
ve ağız kuruluğu saptandı. Sağ ayak bilek dorsifleksiyon kas gücü 4/5, sol taraf 3/5 ve derin tendon refleksi her 
iki alt ekstremite hipoaktif olarak değerlendirildi. Benign prostat hipertrofisi dışında ek komorbiditesi yoktu. 
Denge bozukluğu saptanmadı ve kranial sinir muayenesi olağandı. ANA testi 1/3200 titrede benekli patern-
de ve SS-A, SS-B antikorları  pozitifti. Hemogram, kan biyokimyası, tam idrar tetkiki normal sınırlardaydı. 
Serum kompleman değerleri, tiroid fonksiyon testleri, anti-nükleer sitoplazmik antikor, serum  immunoglo-
bulin seviyeleri ve elektroforez incelemesi de olağan saptandı. Önceden geçirilmiş olan SAK ve intrakranial 
tutuluma yönelik yapılan kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve MRG anjiografi normaldi. Bağ 
doku hastalığının akciğer tutulumu için çekilen akciğer bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde patoloji saptanmadı. 
Elektrokardiyografik ve ekokardiyografik incelemede kardiyak tutulum saptanmadı. Göz kuruluğu açısından 
yapılan değerlendirmede Schirmer testi (3mm/5mm), BUT testi (6sn/8sn) olarak sonuçlandı. 2016 ACR/EU-
LAR sınıflama kriterlerini de dolduran hastada mevcut bulgular dahilinde primer sjögren sendromu (PSS) 
ilişkili polinöropati(PNP) tanısı konuldu.  Hastaya intravenöz immunoglobulin (IVIg) tedavisi 2gr/kg dozda 
6 kür uygulandı. Tedavi süresince nöropatik yakınmalarında belirgin azalma görüldü. Motor kuvvetsizlik or-
tadan kalktı. İdame tedavide azatiopürin tedavisi başlandı. Doz kademeli olarak 200 mg/güne kadar çıkarıldı. 
Hem gastrointestinal intolerans gelişmesi hem de elde edilen klinik yanıtların kaybolması nedeniyle rituximab 
(RTX) tedavisi verildi. Son kontrolünde 3. kür RTX tedavisini alan hastanın kas gücünün normal olduğu ve 
nöropatik yakınmalarınıın diz seviyesinden ayak parmak uçlarına kadar gerilediği görüldü. 

Tartışma: PSS ilişkili polinöropati %15 sıklıkta görülmekte olup hastalar ortalama 59 yaşında tanı almakta-
dır. %83’ü kadındır ve görülme riski yaşla birlikte artış göstermektedir. En sık görülen tipi ise distal aksonal 
nöropatidir (1). Klinik olarak alt ekstremitede simetrik eldiven-çorap tarzında parestezi ve duyu kayıpları ile 
motor kayıplar gözlenebilmektedir. Özellikle ayak bilek dorsifleksiyonunda kayıp daha belirgindir. PSS’ye 
bağlı sensorimotor PNP tedavisinde IVIg ve RTX etkin şekilde kullanılabilmektedir (2). Hastamızda da gö-
rüldüğü gibi nöropatik semptomların PSS tanısı konulmadan çok daha önce ortaya çıkabilmektedir. Bunun 
yanında tedavideki gecikmeler tedavi yanıtında düşüklüğe de neden olabilmektedir. Sonuç olarak etiyolojisi 
aydınlatılamamış nöropatik yakınması olan her hastanın PSS açısından değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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SÖZLÜ BİLDİRİLER
Eş Zamanlı Tanı Alan Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu ve Multiple 
Myelom Vakası
İ. Merve Uçar Baytaroğlu1, Gökhan Sargın2, Songül Çildağ2, Taşkın Şentürk2

1Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilim Dalı

Giriş: Sjögren sendromunda (SjS) MM riski birçok seride raporlanmış sistemik lupus eritematozus (SLE) 
ile multiple myelom (MM) birlikteliği ise olgu sunumları şeklinde bildirilmiştir. Multiple myelom ve Sjs 
birlikteliği uzun süreli romatoid artrit olgularının nadir bir sonucu olarak göze çarpsa da, primer Sjögren sen-
dromu olgularında monoklonal gammopati ve multiple myelom daha sık gözlenmektedir. Bizim amacımız, 
50 yaşında bir kadın hastada nadir görülen bir birliktelik olan sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu 
ve multiple myelomu sunmaktır. 

Vaka Sunumu: 50 yaşında kadın hasta her iki el bileğinde ağrı, nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayeti ile başvurdu. 
Öyküsünde daha öncesinde nefes darlığı nedeni ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurduğu ve pnömoni 
tanısı ile antibiyotik tedavisi aldığı öğrenildi. Tedavi sonrasında çekilen BT sinde daha önceden olan plev-
ral efüzyonun gerilediği  görülmüş ancak şikayetlerinin devam etmesi üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. 
Hastanın fizik muayenesinde her iki el bileğinde hassasiyet, şişlik ve oral aft olduğu gözlendi. Laboratuarında 
sedimantasyon: 79 mm/saat, CRP:<2 mg/dl, hemoglobin: 10,7g/dl lökosit: 3200/mm3, lenfosit: 1100 direkt 
Coombs pozitif, C4: 0,11mg/dL, ANA: +++ homojen granüler paternde (anti-SSA+, anti-SSB+, anti-nükleo-
zom+), IgG: 46 mg/dL (normal: 6-15) ve anti dsDNA negatifti. Hastaya sistemik lupus eritematozus tanısı ile 
hidroksiklorokin ve prednol tedavisi başlandı.  Eş zamanlı ağız ve göz kuruluğu şikayeti olan hastanın yapılan 
minör tükrük bezi biyopsisinde fokus skoru 3 saptandı. Schirmer testi 4 mm olarak ölçülen hasta Sjögren sen-
dromu kabul edildi. Hipergamaglobulinemi nedeni ile bakılan serum elektroforezinde monoklonal gammopati 
saptandı. PET-BT’de sağ skapula angulusta litik hipermetabolik lezyon izlendi. Kemik iliği biyopisinde %20 
nin üzerinde lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu izlendi. Hastaya ek olarak multiple myelom tanısı konuldu. 
Romatolojik açıdan remisyonda olan hastaya otolog kemik iliği transplantasyonu uygulanmış olup takipleri 
halen kliniğimizde sürmektedir.

Tartışma: SjS ve MM ilişkisinde bizim olgumuzda da olduğu gibi Anti-SSA ve SSB pozitifliğinin önemi 
vurgulanmıştır. SLE olgularında izole monoklonal gammopatinin (MGUS) %2-5 civarında eşlik ettiği bilin-
mektedir, ancak MM birlikteliği daha nadirdir. MM olgularının %3‘ünde izlenen ekstramedüller tutulum ge-
nelde kötü prognoz ile ilişkilidir. Ancak SLE’ye eşlik eden MM olgularında bu oran %30’a kadar ulaşmaktadır. 
Monoklonal gammopati romatizmal hastalıklar içinde en sık SjS olgularında saptanmaktadır. Bu nedenle SjS 
olguları MGUS, MM ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar açısından düzenli olarak takip edilmelidir.
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Takayasu Arteriti ve Pulmoner Hipertansiyon Birlikteliği: 3 Olgu Sunumu
Tuba Demirci Yıldırım, A. Merih Birlik

Dokuz Eylül Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Takayasu arteriti (TA), damar duvarında granülomatöz inflamasyonla karakterize etiyo patogenezi bi-
linmeyen büyük damar vaskülitidir (1). TA pulmoner arteri tutabilir (2). TA’lı hastalarda pulmoner arterit (PA) 
insidansı çalışmalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne başvuran sağ 
kalp kateterizasyonu ile pulmoner hipertansiyon tanısı alan 3 TA hastasının klinik verileri retrospektif olarak 
incelendi.

Vaka Sunumu:

Olgu-1: 2012 yılında 27 yaşında bilinen hastalık öyküsü olmayan bir yıldır var olan efor dispnesi ile kardi-
yoloji kliniğine başvuran kadın hastada pulmoner hipertansiyon saptanması üzerine etyolojiye yönelik tetkik-
lerinde çekilen MR anjıografisinde TA ile uyumlu bulgular saptandı. Tüm bulgularla hastaya TA-PH tanısı 
konularak immunsupresif ve Pulmoner hipertansiyon (PH) spesifik tedavi ile takibe alındı. Tüm olgulara ait 
ayrıntılı klinik, laboratuvar, EKO, sağ kalp kateterizasyon bulguları, immunsupresif tedavi, PH spesifik tedavi 
ve olgunun prognozu verilmiştir.

Olgu-2: 2013 yılında 26 yaşında romatoloji kliniğimize başvuran kadın hasta 2 yıl önce dış merkezde TA tanı-
sı ile takip edilmiş. Renal arter darlığına sekonder KBY gelişen olgu kronik hemodiyaliz takibinde iken nefes 
darlığı ve göğüs ağrısı gelişmesi üzerine yapılan kardiyolojik incelemede PH tanısı konularak immunsupresif 
ve PH spesifik tedavi ile izlendi. Hasta sık enfeksiyon öyküsü ve dirençli pulmoner hipertansiyon sebebi ile 
2019 yılında kaybedildi.

Olgu-3: 2019 yılında 45 yaşındayken efor dispnesi, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile kardiyoloji klini-
ğince tetkik edilen hastada sağ kalp kateterizasyonu artmış pulmoner arter basıncını doğrulanarak PH tanısı 
konuldu, etyolojik incelemede TA tespit edilen olgu akciğer perfüzyon sintigrafisi de  kronik tromboembolik 
pulmoner hipertansiyon (KTEPH) lehine değerlendirilerek KTEPH-TA-PH tanısı ile takip edildi. Hasta halen 
immunsupresif tedavi olarak metilprednizolon, metotreksat 15mg/hafta ve Riociguat tedavisi ile kardiyoloji 
ve romatoloji ortak takibinde izlenmektedir.

Tartışma: Üç olgumuzun ikisi önce PH etyolojisi tetkik edilirken TA tanısı alıp immunsupresif ve PH spesifik 
tedavi ile takip edilmeye devam etmekteyken, PH tanısı TA tanısından sonra konan hastamız ise 32 yaşında 
ex oldu. Her iki durumun birbiri ile ilişkisini düşünerek erken tanı ile uygun tedaviyi başlatmak sağ kalımı 
arttırabilir. 2022 yılında Suda K. ve ark. tarafından sunulan iki olgu sunularak literatür derlemesi yapılan 
çalışmada TA-PH birlikteliğinin erken teşhis edildiğinde invaziv tedavi olmaksızın immünosupresif tedavi ile 
başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği vurgulanmıştır (3). Sonuç olarak TA-PH erken aşamada teşhis edildi-
ğinde immünosupresif tedavi ile başarıyla tedavi edilebilir. İyi bir sonuç almak, erken tanıya ulaşmak için PH 
nedenlerinden biri olan TA’ nın ayırıcı tanıya mutlaka dahil edilmesi gerektiği ve aynı şekilde TA tanısında da 
pulmoner arterlerin değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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Olgu-1 0lgu-2 Olgu-3

Cinsiyet Kadın Kadın Erkek

Tanı yaşı 27 26 45

Eşlik Eden Semptom Kilo Kaybı,
Artralji

Kollarda
Güçsüzlük

Efor Dispnesi
Göğüs Ağrısı

Tutulum yeri

CCA, Sol Renal Arterde Darlık, Her 
İki Pulmoner Arterde Yaygın Darlık 

Ve Ektazi

CCA, Sağ Subclavian, Arkus - Torakal 
Desendan Aortada Yer Yer Kontur Dü-
zensizlikleri,Sol Renal Arter, Bilateral 

Pulmoner Arterde Darlık

Her İki CCA Duvarında Hafif 
Kalınlaşma Ve Solda Yine CCA 

Lümeninde Daralma
KTEPH Uyumlu

Hemoglobin(gr/dl) 16 9.1 12.9

KCFT Yüksekliği Yok Yok Yok

BFT Yüksekliği Yok Yok Yok

Sedimentasyon(mm/h) 8 39 29

CRP (mg/L) 3.1 40.8 7.5

LEVF (%) 70 60 60

PAB (EKO) mmhg 63 60 85

PAB Sistolik
(Sağ Kalp Kateterizasyonu

mmHg
86 98 73

PAB mean(sağ kalp kateteri-
zasyonu ) Mmhg 43 59 36

Pulmoner arter kama basıncı 
/ mmhg 5 15 9

Pulmoner vasküler direnç 10,62 10,06 10.4

Tedavi (immunsupresyon) Metilprednizolon, Mikofenolat Mo-
fetil Tocilizumab 162 mg/Hafta

Metotreksat ve Metilprednizolon Tocili-
zumab planında iken sık enfeksiyon

Metilprednizolon, Metotreksat 
15mg/hafta

Tedavi (PAH spesifik) Ambrisentan, Tadalafil
IV Epoprostenol

Tadalafil, Ambricentan
IV Treprostinil Riociguat

Prognoz Mevcut tedavi ile kliniğimizde 
izlenmektedir. 2019 yılında kaybedildi. Mevcut tedavi ile kliniğimizde 

izlenmektedir.
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COVID-19 Aşılarının Romatolojik Hastalığı Olan Hastalarda Etkinliği
Fatih Tastekin1, Meltem Taşbakan2, Candan Çiçek3, Mehmet Soylu3, Figen Yargucu Zihni1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Romatoloji Bilim Dalı, 2Enfeksiyon Hastalık-
ları Anabilim Dalı, 3Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: SARS-CoV-2 pandemisinin kontrolünde en etkili yöntem aşılamadır. Altta yatan immün disfonksiyon 
ve tedavi modaliteleri nedeniyle romatizmal hastalıkları olan hastalarda aşılara yeterli immün yanıt alına-
mayabilir. İki doz aşılamadan sonra BNT-162b2 aşısı ve CoronaVac aşısına karşı bu hastalarda bağışıklık 
tepkisini gösteren gözlemsel çalışmamızın sonuçlarını bildiriyoruz. Ayrıca, romatizmal hastalıkları olan has-
talarda konvansiyonel ilaçlar, immünosupresif ilaçlar ve yeni nesil tedavilerin aşı yanıtları üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Anabilim Da-
lında Mayıs 2021 ile Ocak 2022 arasında yürütülen ileriye dönük bir gözlemsel çalışmadır. Romatizmal has-
talıkları olan erişkin hastalarda (n=94) iki doz BNT162b2 ve CoronaVac aşısının immünojenisitesi hastalık ve 
tedavilere göre analiz edilmiştir. SARS-CoV-2 spike proteinlerine karşı serum IgG antikor seviyeleri, ikinci 
aşı dozundan 4 hafta sonra ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya 94 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 42,7±12.1 idi. %69,1’i kadın, %30,9’u erkekti. Mi-
kofenolat mofetil, rituksimab ve steroidleri içeren rejimlerdeki hastaların antikor yanıtı geliştirme olasılığı 
daha düşüktü (sırasıyla p=0.001 ve p=0.06, p=0.001). Diğer konvensiyonel hastalık modifiye edici antiroma-
tizmal ilaçlar ve anti-TNF tedaviler ile aşı yanıtının bozulması görülmemiştir. Genç hastalar, yaşlılara göre 
daha iyi antikor yanıtı göstermiştir. CoronaVac aşısı uygulananlarda, BNT-162b2 COVID-19 aşısına kıyasla 
antikor yanıtı geliştirme olasılığı daha düşüktü (p=0,002). Sistemik lupus eritematozusu ve vasküliti olan has-
talar, diğer romatizmal hastalıklarla karşılaştırıldığında en düşük antikor titrelerine sahipti.

Tartışma: Mikofenolat mofetil, rituksimab ve steroid alan hastalar, yetersiz aşı yanıtı riski konusunda uya-
rılmalıdır. CoronaVac aşısı uygulamasının, BNT-162b2 COVID-19 aşısına kıyasla antikor yanıtı geliştirme 
olasılığı daha düşüktü. Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları olan hastalarda m-RNA bazlı aşılarının 
kullanılması daha etkili olabilir. Ayrıca yaşlı hastalar, sistemik lupus eritematozus ve vasküliti olan hastalarda 
aşı yanıtında azalma olabilir. Sonuç olarak, seropozitiflik oranı düşük olabilecek riskli gruplar değerlendiril-
meli, bu hastalarda aşılama sırasında ilaçların doz ayarlaması yapılmalı, mümkünse antikor titrelerine bakıl-
malı ve gerekirse aşılama tekrarlanmalıdır. Romatizmal hastalığı olan hastalarda SARS-CoV-2 aşılamasına 
verilen yanıtları ve aşı yanıtının optimizasyonunu belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Tablo 1: Yaşa, aşı tipine, hastalığa ve tedavilere göre serokonversiyon oranları

Serokoversiyon + Serokoversiyon - p-değeri

50 yaş altı 58 (%90,6) 6 (%9,4)
0,004

50 yaş üstü 20 (%66,7) 10 (%33,3)

BNT162b2 aşısı 48 (%94,1) 3 (%5,9) 0,002

CoronaVac aşısı 30 (%69,8) 13 (%30,2)

RA 13 (%86,7) 2 (%13,3) 0,59

SPA 20 (%95,2) 1 (%4,8) 0,092

AAA 9 (%100,0) 0 (%0) 0,53

SLE 16 (%69,6) 7 (%30,4) 0,036

Skleroderma 5 (%83,3) 1 (%16,7) 0,28

Vaskülit* 11 (%68,8) 5 (%31,3) 0,98

Diğerleri** 4 (%100) 0 (%0) 0,35

Methotreksat 10 (%71,4) 4 (%28,6) 0,21

Leflunomid 7 (%87,5) 1 (%12,5) 0,72

Hidroksiklorokin 21 (%87,5) 3 (%12,5) 0,49

Salazopirin 9 (%90) 1 (%10) 0,53

Azatiyoprin 11 (%78,6) 3 (%21,4) 0,63

Mikofenolat mofetil 10 (%55,6) 8 (%44,8) 0,001

Kolşisin 18 (%94,7) 1 (%5,3) 0,12

Ritüksimab 4 (%57,1) 3 (%42,9) 0,06

Anti-TNF 12 (%92,3) 1 (%7,7) 0,33

Steroid
Düşük doz 13 (%59,1) 9 (%40,9) 0,001

Yüksek doz 5 (%62,5) 3 (%37,5) 0,005

Steroid 18 (%19,1) 12 (%12,8) 0,001

* Vaskülit: Takayasu, anca-vaskülit, İgA vasküliti, ** Diğerleri: Miyozis, İgG4 ile ilgili hastalıklar

RA: Romatoid artrit, SPA: Spondilartritler, AAA: Ailevi akdeniz ateşi, SLE: Sistemik lupus eritematozus, 
Anti-TNF: Anti tümör nekrozis faktör  
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Sjögren Sendromu Hastalarının Demografik, Klinik ve Serolojik Özellikleri: Tek 
Merkez Verileri
Hüseyin Baygın, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

Giriş: Sjögren sendromu (SS), lakrimal ve tükürük bezlerinin lenfositik infiltrasyonu, göz ve ağız kuruluğu 
ile karakterize kronik multisistem inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. Hastalarda glandüler tutulum ve çeşitli 
organ, sistemleri tutan ekstraglandular belirtiler görülebilir. Tüm yaşlarda ortaya çıkabilmekle birlikte 40-50 
yaşında daha sık görülür. Ortalama kadın/erkek görülme oranı 9/1’dir. Bizim bu çalışmadaki amacımız SS 
tanısı alan hastaların demografik, klinik ve serolojik özelliklerin sunulmasıdır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2016 - 2022 tarihleri arasında polikliniğimize başvurup, 2016 ACR/EULAR 
Sınıflandırma Kriterleri’ne göre SS tanısı alan 466 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, SS’nin primer/
sekonder olma durumu; organ tutulumu, tükürük bezi biyopsisi ve serolojik özellikleri kaydedildi. Tanımlayı-
cı istatistikler, ortalama±standart sapma, frekans (n) ve yüzde (%) olarak verildi.

Sonuçlar: Çalışmaya alınan 466 hastanın (433 kadın, 33 erkek) yaş ortalaması 55,4±13,5 yıl idi. Kadın/erkek 
oranı 13/1 idi. Hastaların 408’i (%87,5) primer SS tanısı alırken, 58’i (%12,5) sekonder SS idi. Sekonder SS 
olanlardan %67’sinde romatoid artrit vardı. En yaygın başvuru yakınması kuru göz (% 86) ve kuru ağız (% 
67,8) idi. Çalışmamızda anti-nükleer antikor pozitifliği %83,4 olarak saptanırken, romatoid faktör pozitifliği 
%22,1 idi. Hastaların %56,4’ünde Ro-52 pozitifti. Organ/sistem tutulumu olarak akciğer tutulumu 45 hastada 
(%9,6) mevcuttu. 18 (%3,8) hastada primer biliyer siroz, 1 (%0,2) hastada adrenal yetmezlik, 2 (%0,4) hastada 
kronik tübülointersitisyel nefrit, 1 (%0,2) hasta kresentik glomerülonefrit, 1 (%0,2) hastada optik nöropati ve 
1 (%0,2) hastada lenfoma vardı (Tablo 1). 

Tartışma: Sjögren sendromunda hemen hemen her organ sisteminin etkilenmesi ile çeşitli sistemik belirtiler 
ortaya çıkabilir. Sonuç olarak hastalık, özellikleri ve şiddeti bir hastadan diğerine büyük ölçüde değişebilen 
pleomorfik klinik belirtilerle karakterize edilir. Tanısı, karakteristik klinik belirti ve semptomların yanı sıra 
tükürük bezi histopatolojisi ve otoantikorları içeren spesifik testlere dayanır.
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Tablo 1: Sjögren Sendromu Hastaların Demografik, Klinik ve Serolojik Özellikleri

n %

Primer SS 408 87,5

Sekonder SS

·	 Romatoid artrit
·	 Sistemik skleroz
·	 Sistemik lupus eritematozus

58
39
11
8

12,5
67,2
18,9
13,7

Tükrük bezi biyopsi pozitifliği 247 53

Ağız kuruluğu 316 67,8

Göz kuruluğu 401 86

Lokomotor sistem:
·	 Artrit/artralji 165 35,4

Organ/sistem tutulumu:

·	 Akciğer tutulumu
·	 Primer biliyer siroz
·	 Otoimmün hepatit
·	 Vaskülit
·	 Amiloidoz 
·	 Kronik Tübülointersitisyel Nefrit
·	 Kresentik glomerülonefrit
·	 Adrenal yetmezlik
·	 Optik nöropati
·	 Lenfoma

45

18

3

4

1

2

1

1

1

9,6

3,8

0,6

0,8

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

Anti-Nükleer Antikor pozitifliği 389 83,4

Ro-52 pozitifliği 263 56,4

Romatoid faktör pozitifliği 103 22,1
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Kanser İmmünoterapisi Sırasında Gelişen İnflamatuvar Artrit Olgusu
Zeynep Dündar Ök, Ayşenur Bayındır Akbaş, Veli Çobankara, Uğur Karasu, Murat Yiğit

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: İmmün check-point inhibitörleri kanser tedavisinde kullanılan ve kullanımı gün geçtikçe artan ilaçlar-
dır. Bu ilaçlar direkt tümör hücresini öldürmek yerine T lenfositlerin tümöre cevabını engelleyen düzenleyici 
yolakları inhibe ederler. Bu ilaçların kullanımı sırasında çeşitli organlarda immün ilişkili pek çok yan etki 
bildirilmiştir. En sık görülen yan etkiler hepatit, kolit, pnömoni, döküntü, tiroidit, hipofizit olmakla birlikte 
romatolojık olarak en sık artralji ve artrit görülür (1). İmmün aracılı yan etkiler, koreseptör blokajı ile immün 
hücreler üzerideki inhibisyonun ortadan kalkması ve konağın sağlıklı hücrelerine karşı gelişen self toleransın 
kaybolması sonucu ortaya çıkar (2). İmmün ilişkili romatizmal ve sistemik semptomlar için tedavide baş-
langıçta hastalığın ciddiyetine bağlı olarak lokal ve/veya sistemik glukokortikoidler verilir. Doz rejimi ve 
uygulama yoluna klinik durum ve aktiviteye göre karar verilir. İyileşme sağlandığında, semptomları kontrol 
altına almak için sistemik glukokortikoidler en düşük etkili doza kadar azaltılmalıdır. Bizde refrakter hogkin 
lenfoma nedeni ile nivolumab tedavisi alan ve yüksek doz steroid tedavisi altında iken oligoartrit tablosu ge-
lişen olguyu sunduk.

Vaka Sunumu: 23 yaşında primer refrakter noduler sklerozan tip hodgkin lenfoma nedeni ile hematoloji 
bölümünde takipli olan hastaya otolog ve allojenik kök hücre nakli  sonrasında nüks seyretmesi üzerine nivo-
lumumab kemoterapisi başlanmış. 2 hafta ara ile verilen nivolumab tedavisinin 3.ayında karaciğer fonksiyon 
testlerinde yükseklik olması üzerine yapılan karaciğer görüntülemesinde karaciğerde noduler lezyon saptan-
mış. Karaciğer biyopsi sonucu toksik hepatit olarak sonuçlanan hasta nivolumab tedavisine bağlı hepatit ola-
rak değerlendirilip 100 mg prednizolon tedavisi başlanmış. 3 hafta boyunca 100 mg prednizolon/gün tedavisi 
alan hastanın karaciğer fonksiyon testlerinde gerileme izlenmiş. Ancak 100 mg prednizolon tedavisi altınday-
ken hastanın önce sol diz ve sonrasında sağ ayak bileğinde uykundan uyandıran, sabahları yaklaşık 1,5-2 saat 
süren tutuklukla birlikte seyreden ağrı ve şişlik yakınmaları başlamış. Hasta bize başvurduğunda yapılan fizik 
muaynesinde sol diz ve sağ ayak bileğinde artriti mevcut idi. Sedimentasyo:61 mm/sa ve CRP:29 mg/L idi. 
Hastanın sol diz ve sağ ayak bileğine intraartiküler enjeksiyon yapıldı. Şikayetleri gerileyen hastanın steroid 
dozu azaltıldı. Nivolumab tedavisine devam edildi. Ancak 5.ay nivolumumab tedavisi altında ve prednizolon 
8mg/gün olarak azaltılmışken hastanın sağ dirseğinde ağrı ve şişlik gelişti. Hastanın sağ dirsek intraartiküler 
steroid enjeksiyonu yapıldı. Hastanın bir sonraki kontrolünde nivolumab tedavisinin hematoloji bölümünce 
ortaya çıkan yan etkiler ve hastanın nivolumab tedavisini almak istemediği nedeni ile kesildiği ,inflamatuar 
ağrılarının ve artrit tablosunun gerilediği görüldü. Hastanın takibi ve tedavisi halen hematoloji bölümü tara-
fından devam etmektedir.

Tartışma: İleri  evre  kanserlerin immünoterapisinde kullanılan ajanların immün self toleransı ortadan kal-
dırarak tüm organ sistemlerini etkileyebildiği ve romatolojik komplikasyonlara yol açabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu komplikasyonların erken tanınması ve sağaltımı hastanın morbidite ve mortalitesini 
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etkilemesi bakımından son derece önem arz etmektedir. 

Kaynaklar: 
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int blockade. N Engl J Med 2018;378:158-168.

2. Puzanov I, Diab A, Abdallah K, ve ark. Managing toxicities associated with immunecheckpoint inhibitors: 
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Nörolojik Tutulum ve Retinal Vaskülit ile Tanı Alan Behçet Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Emre Ali ACAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Behçet hastalığı tekrarlayan oral aftlarla birlikte cilt lezyonları, üveit, vaskülit, artrit, gastrointestinal ülserler ve 
nörolojik belirtiler gibi birçok farklı sistem tutulumlarının görüldüğü bir hastalıktır. Vakaların az bir kısmında nörolojik 
tutulum hastalığın ilk belirtisi olabilir. Bu olgu sunumunda nörolojik tutulumla başvuran yeni tanı koyduğumuz bir hasta 
anlatılacaktır.

Vaka Sunumu: 32 yaşında erkek hasta ani gelişen konuşmada peltekleşme ve yürümede güçlük yakınması ile hasta-
nemiz Nöroloji servisine yatırılmış. Burada çekilen beyin perfüzyon manyetik rezonans görüntülemede pons santral ve 
sağ paramedian kısımda patolojik T2 sinyal artışı saptanmış olup subakut evre iskemi ile uyumlu olarak değerlendiril-
miş. Hastanın yatıştan 1 hafta sonra başlayan bulanık görme şikayetinin de olması üzerine Göz Hastalıkları tarafından 
değerlendirilen hastanın muayenesinde sol gözde fundusta hemoraji gözlenmiş olup posterior üveit ve okluziv vaskülit 
olarak değerlendirilmiş. Ponsta iskemi, posterior üveit ve retinal vaskülit bulguları olan hasta Behçet hastalığı ön tanısı 
ile kliniğimize konsülte edildi. Tarafımızca yapılan sorgulamasında oral aft, genital aft ve cilt lezyonları tariflemedi. Fi-
ziki muayenesinde dizartrisi mevcuttu ve alt ekstremitelerde kas gücü 4/5 idi. Romatolojik muayenesinde özellik yoktu. 
Laborutuar değerlerinde sedimentasyon: 87 mm/sa, CRP:6,3 mg/dL olmak üzere yüksekti. Santral sinir sistemi iskemisi 
ve vaskülit ayırıcı tanısı açısından istenen ANA, ANCA, antikardiyolipin antikorlar negatif saptandı. Hastaya yapılan 
paterji testi 48. saatte pozitif saptandı. Uluslararası Behçet Hastalığı Klasifikasyon kriterlerine (1) göre hasta 4 puan ile 
Behçet hastalığı olarak sınıflandırıldı. Hastaya pulse kortikosteroid ve infiliksimab tedavisi başlandı. Hasta halen bu 
tedavi ile tarafımızca takip edilmektedir.

Tartışma: Behçet hastalığında nörolojik tutulum hastaların yüzde 10’unda görülmektedir (2). Hastaların büyük çoğun-
luğunda diğer sistem tutulumlarından 5-6 yıl sonra gelişmektedir. Nörolojik tutulumu olan hastaların yaklaşık yüzde 
7,5’inde nörolojik semptomlar diğer semptomlarla eş zamanlı görülürken hastaların yüzde 3’ünde ise diğer semptomlar-
dan önce gelişebilmektedir. Nörolojik tutulum en sık vasküler trombozlarla ilişkili fokal parankimal lezyonlar şeklinde 
görülür. Bu lezyonlar MRG’de T2 ağırlıklı imajlarda hiperintens odaklar şeklinde gözlenir. Spinal kord, beyin sapı, 
serebellum, bazal gangliyonlar ve internal kapsül gibi pek çok bölge etkilenebilir. Etkilenen bölgeye göre motor defisit-
ler, hafıza etkilenmeleri ve davranış değişiklikleri gibi farklı semptomlar görülebilir. Nörolojik tutulumların tedavisinde 
kortikosteroidler ve hastalık modifiye edici ajanlar kullanılır. Ciddi vakalarda yüksek doz kortikosteroid ve TNF-a 
inhibitörü kullanımı önerilmektedir. Behçet hastalığında çok nadir olarak nörolojik tutulum ilk prezentasyon olarak 
görülebilir. Nörolojik belirtilerle başvuran ve MRG’de özellikle beyin sapında T2’de hiperintens lezyonları olan genç 
erkek hastalarda, oral aft gibi karakteristik semptomlar olmasa dahi Behçet hastalığı ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Kaynaklar:

1. Davatchi F, Schirmer M, Zouboulis C, ve ark. on behalf of the International Team for the Revision of 
the International Study Group Criteria for Bechet’s disease. Evaluation and Revision of the International 
Study Group Criteria for Behcet’s disease. Proceedings of the American College of Rheumatology Mee-
ting; November 2007; Boston, MA. Abstract 1233.

2. Akman-Demir G, Serdaroglu P, Tasçi B. Clinical patterns of neurological involvement in Behçet’s disease: 
evaluation of 200 patients. The Neuro-Behçet Study Group. Brain. 1999;122.
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Sjögren Sendromunun Nadir Bir Böbrek Tutulumu: Kresentik Glomerülonefrit
Zeynep Gürlek Akol, Hakan Akdam, Yavuz Yeniçerioğlu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın

Giriş: Sjögren sendromu (SS), başlıca gözyaşı ve lakrimal bezler olmak üzere tüm ekzokrin bezlerin lenfosi-
tik,plazmasitik infltrasyonuna bağlı sıklıkla göz ve ağız kuruluğu ile seyreden kronik, otoiimün, inflamatuvar 
bir hastalıktır. Ekzokrin glandüler bulguların yanı sıra renal sisteme ait ekstraglandüler manifestasyonlar da 
görülebilir. Glomerüler tutulum, tübülointerstisyel nefritten çok daha azdır ve patogenezinde sistemik dolaşan 
immunkomplekslerin birikimi ilişkilendirilebilir. Membranoproliferatif glomerülonefrit ve menbranöz glo-
merülonefrit, SS ile birliktelik gösteren en yaygın glomerüler patolojilerdir. Biz de kliniğimizde kresesntik 
glomerülonefrit ile prezente olan SS tanılı hastayı sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Bazal kreatinin normal aralıkta olan ve üç ay içinde kreatinin progresyonu ile hemodiyaliz 
ihitiyacı gelişen hastanın tam idrar tetkikinde 2+protein 3+eritrosit, 24 saatlik idrarda 765,2 mg protein ve 
349,2 mg mikroalbümin saptanması üzerine yapılan renal usg’sinde böbrek boyutları ve parankim kalınlığı 
uygun saptanması sonrası yapılan böbrek biyopsisinde 5 glomerülün hepsinde sellüler kresent ve interstisyel 
alanda yoğun mikst inflamasyon saptanan, spesifik birikim bulunmayan hastaya kresentik glomerülonefrit 
tanısı koyuldu. Hastaya pulse steroid ve iv sıklofosfamıd tedavisi başlandı. Kliniğimizde haftada 3 gün he-
modiyaliz tedavisine devam edilen hastaya ayda bir kez olmak üzere toplamda 3 doz iv sıklofosfamid verildi 
fakat oligürik seyreden, hemodiyaliz tedavisi devamı gereken hastanın sıklofosfomid tedavisine son verildi. 
Etyoloji amacıyla gönderilen ANA 1/100 titrede granüler paternde ++, anti Ro52 + ve hastanın ağız kuruluğu 
da tariflemesi üzerine yapılan tükrük bezi biyopsisinde Masson skoru 3 saptanması üzerine hastaya SS tanısı 
koyuldu ve akut faz reaktan yüksekliği yüksekliği nedeniyle romatoloji tarafından hidroksiklorokin, metilp-
rednızolon, azotiopürin tedavisi başlandı. Tedaviyle akut faz reaktanları ve klinik semptomları gerileyen hasta 
halen romatoloji ve nefroloji kliniklerince takip edilmektedir.

Tartışma: Sjögren sendromunda böbrek tutulum prevelansı %1-33 arasındadır ve kronik tübülointerstisyel 
nefrit en sık renal tutulum şeklidir. Glomerüler tutulum çok daha az olup sıklıkla membranoproliferatif glo-
merülonefrit ve menbranöz glomerülonefrit şeklindedir. Kresentik glomerülonefrit ve SS birlikteliği nadir 
olup sikka semptomları olan akut böbrek yetmezliği ve nefritik sendrom ile gelen hastalarda bu iki hastalığın 
birlikteliği akılda tutulmalıdır.



54

POSTER BİLDİRİLER
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POSTER BİLDİRİLER
Lökositoklastik Vaskülit ve Hipergammaglobulinemi ile Tanı Alan Sjögren Sendromu
Andaç Komaç, Özlem Özdemir Işık, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle

Kocaeli Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli

Giriş: Sjögren sendromu (SS) ağız ve göz kuruluğu ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. Cilt ve eklem bul-
guları, nörolojik, nefrolojik, solunum sistemi gibi daha ciddi organ tutulumları ekstraglandüler bulgular olarak 
görülebilmektedir. Burada lökositoklastik vaskülit (LCV) ve hipergammaglobulinemi ile tanı alan Sjögren 
olgusu sunulacaktır.

Vaka Sunumu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 47 yaş kadın hastanın 4 ay önce ayak bileklerin-
de şişlik ve alt ekstremitede döküntüleri başlamış. Dahiliye poliklinik başvurusunda kreatinin yüksekliği ve 
proteinüri saptanması üzerine hasta nefrolojiye yönlendirilmiş. Yapılan tetkiklerinde ANA sitoplazmik+2, 
benekli+4 pozitif saptanan hasta romatoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Fizik muayenesi; bilateral alt eks-
tremitelerde yaygın lökositoklastik vaskülitle uyumlu döküntü ve ağız kuruluğu dışında normal olan hastada 
(Resim 1) parotis şişliği, organomegali ve lenfadenopati saptanmadı. Romatolojik sistem sorgulamasında gece 
terlemesi, şiddetli ağız-göz kuruluğu ve artraljisi mevcuttu. Hastanın tetkiklerinde SSA+3, SSB+3, Ro 52+3 
pozitif; ANCA İFA, anti-PR3, anti-MPO ELİSA negatif, direkt coombs testi pozitif, anti-ds DNA negatif, 
C3-C4 normal, RF 52 IU/ml, anti-CCP negatif saptandı. IgG düzeyi 38,1g/dl (7-16 g/dl) saptanan hastanın 
protein elektroforezinde gamma piki görüldü (Resim 2). Serum immunfiksasyonda lambda yoğunlaşması, 
Kappa/Lambda (K/λ) oranı 1,47 saptandı. Hematoloji tarafından değerlendirilen hastadan 24 saatlik idrarda 
immun fiksasyon elektroforezi çalışıldı. K total hafif zincir 47,4, λ total hafif zincir 5,5, K/λ oranı 8,6 saptandı 
ve reaktif poliklonal artış düşünüldü. Kriyoglobulin testi negatifti. 24 saatlik idrarında 410 mg/gün protein, 
serum kreatinin 1,05 mg/dl saptandı. Hastanın elektrolit anormalliği ve venöz kan gazında asidozu yoktu. Sc-
hirmer testi sağ/sol göz için 0/1 mm, BUT 7sn/6sn idi. Tükrük bezi biyopsisinde focus skoru 7 olarak saptandı. 
Hastaya Sjögren tanısı ile azatioprin 2x50 mg/gün, metilprednisolon 24 mg/gün, hidroksiklorokin 200 mg/
gün başlandı. Şiddetli ağız kuruluğu olması sebebi ile pilokarpin tedavisi eklendi. Göz kuruluğu için topikal 
tedavisi göz hastalıkları tarafından düzenlenen hastanın izlemde döküntüleri geriledi. Steroid dozu azaltılarak 
4mg/gün’e düşürülen hastanın takipte IgG düzeyi 20 gr/dl, kreatinin düzeyi 0,9 gr/dl, 24 saatlik idrarda pro-
tein düzeyi 150 mg/gün’e geriledi. Gamma pikinde düzelme gözlendi. Hasta mevcut tedavi ile sorunsuz takip 
edilmektedir. 

Tartışma: Sjögren sendromlu hastaların %40’ında ekstraglandüler bulgular görülebilmekte ve %5-10 hasta-
da bu bulgular şiddetli olabilmektedir. Palpable purpura, hipokomplamentemi, kriyoglobulinemi ve lenfoma 
artmış mortalite ile ilişkili bulunmaktadır (1). Hipergammaglobulinemi ve monoklonal B hücre artışı bu hasta 
grubunda lenfoproliferatif hastalıklar ile ilişkili bulunmaktadır. SS hastalarında kriyoglobulinemi sıklığı art-
mıştır. Kryoglobulinemisi olan hastalarda da kutanöz vaskülit, hipokomplementemi, lökopeni ve lenfopro-
liferatif hastalık gelişim sıklığı daha fazladır (2). Olgumuzda kriyoglobulinemi saptanmamış olup tedavi ile 
gamma pikinde düzelme gözlenmiştir. LCV ve hipergammaglobulinemi ile başvuran bu hasta grubunun kri-
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yoglobulinemi ve lenfoproliferatif hastalıklar açısından değerlendirilmesi uygun yaklaşımdır.

Kaynaklar:

1. Westhoff G, Zink A. Epidemiology of primary Sjorgren’ssyndrome. Z. Rheumatol. 2010;69:41-49.
2. Baimpa E, Dahabreh IJ, Voulgarelis M, ve ark. Hematologic manifestations and predictors of lymphoma 

development in primary Sjogren syndrome: clinical and pathophysiologic aspects. Medicine. 2009;88:284-
293.

Resim 1: Şiddetli ağız kuruluğu

Resim 3: Gamma pikinde düzelme

Resim 2: Gamma piki gösteren serum protein elektroferezi
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Sjögren Sendromu ve Adrenal Yetmezlik Birlikteliği
Aygul Hasanlı, Hüseyin Baygın, Kürşat Barış, İffet Merve Uçar Baytaroğlu, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, 
Taşkın Şentürk 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

Giriş: Otoimmun poliglandüler sendrom (OPS) birden fazla endokrin ve endokrin olmayan organlara karşı 
otoimmun aktivitenin olduğu heterojen bir hastalık grubudur. OPS-1 ve OPS-2 gibi çoklu otoimmün has-
talıkların kombinasyonları ile karakterize edilen hastalık gruplarını içermektedir. OPS-2’de adrenokortikal 
yetmezliğe, tiroid otoimmünitesi, tip 1 diabetes mellitus, hipogonodizm, alopesi, pernisiyöz anemi ve oto-
immun romatizmal hastalıklardan romatoid artrit, Sjögren sendromu (SjS) % 1 oranında eşlik edebilir. OPS-
2’de adacık hücre antikorları, anti 21 hidroksilaz, anti-TPO, TSH reseptör antikoru ve gastrik paryetal hücre 
antikorları saptanabilir. Biz burada, adrenal yetmezliği ve SjS birlikteliği olan 47 yaşında bir kadın hastayı 
sunmayı amaçladık.

Vaka Sunumu: Kırk yedi yaş kadın hasta, ağız kuruluğu, göz kuruluğu ve poliartrit nedeni ile kliniğimize 
başvurdu. Hastanın öyküsünde 8 yıl önce tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, bayılma, bazal kortizol 
düzeyinde düşüklük ve ACTH uyarı testinde yanıt olmaması nedeni ile Addison hastalığı tanısı aldığı öğre-
nildi. Hidrokortizon 20 mg/gün tedavisi alan hastanın soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Hastanın sc-
hirmer testi sağ ve sol gözde 2 mm, ANA:1/320 homojen granüler, Anti-SSA +3 pozitif,  Anti-SSB +3 pozitif, 
Ro-52 +3 pozitif, RF 116 IU/mLve anti-TG: 4,22 IU/mL idi. Hastaya SjS tanısı ile hidroksiklorokin 200 mg/
gün ve pilokarpin 15 mg/gün tedavisi başlandı. Tedavi sonrasında şikayetleri gerileyen hasta halen endokrino-
loji ve romatoloji bölümlerince takip edilmektedir. 

Tartışma: Otoimmün herhangi bir hastalığı olan hastalarda yaşam süresince bir diğer otoimmün hastalık ge-
lişme oranı %25 olarak bildirilmiştir. SjS, diğer organa özgü olan yada olmayan otoimmun hastalıklarla sık 
birliktelik göstermektedir. Addison hastalığı tanısı konulan olgularda da diğer otoimmün hastalıkların gelişme 
ihtimali yüksektir. Bu durumda hastaların bağ doku hastalıkları açısından klinik bulgular eşliğinde serolojik 
değerlendirilmesi yapılması önemlidir. 
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Polimiyalji Romatika ve Kalsiyum Pirofosfat Hastalığı Birlikteliği
Ayşegül Uçar, Tuba Demirci Yıldırım, A. Merih Birlik, Fatoş Önen

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, RomatolojiBilim Dalı

Giriş: Polimiyalji Romatika (PMR) omuz kalça kuşağında inflamatuar ağrı, sabah tutukluğu ile karakterize 
sıklıkla ileri yaşta görülen romatizmal bir hastalıktır. PMR’ yi taklit edebilen durumlar arasında romatoid 
artrit, spondiloartrit ve kalsiyum pirofosfat hastalığı (CPPD) bulunur. CPPD, asemptomatik kondrokalsinozis 
den  akut kalsiyum pirofosfat kristal artriti ve osteoartrit  birlikteliğine  kadar farklı klinik fenotipler sunabilir. 
Bu yazımızda PMR ve CPPD birlikteliği olan vakamızı sunmayı amaçladık.

Vaka Sunumu: 72 yaşında kadın hasta son 1 aydır sabah tutukluğu her iki omuzda ve kalçalarda ağrı, hareket 
kısıtlılığı olması nedeni ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde akut faz yüksekliği olması üzerine  
tetkik ve tedavi amaçlı servise yatırıldı.Özgeçmişinde osteoporoz dışında özelliği olmayan hastanın son 3 
ayda 5 kilo kaybı ve göz kuruluğu vardı. Sabah tutukluğu yaklaşık 1 saat sürmekteydi. Tekerlekli sandalye ile 
mobilize olan hastanın fizik muayenesinde; her iki omuz eklemi palpasyonla ağrılı, hassas idi ve hasta  ellerini 
yatay seviyeye güçlükle kaldırabiliyor ve başının arkasında hareket ettiremiyordu, kalça eklemleri hareketle 
ağrılı idi. Kalp sesleri ritmik , nabız 85/dk , TA 125/80 mmhg, vücut sıcaklığı 37C, solunum sesleri olağan, 
batın muayenesi, kas gücü normaldi. Laboratuar testlerinde ESR 82mm/h, CRP 128mg/L, wbc: 9000, Hb 11g/
dL, MCV 87,RF, CCP, ANA, ENA negatif, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, glukoz, TSH, CK, ürik 
asit, tam idrar tetkiki, hepatit panel, tümör marker, protein elektroforez, immunglobulinler  normal saptandı. 
Direk grafi incelemelerinde sağ el bileğinde kondrokalsinozis izlendi (Şekil 1). Omuz grafileri normaldi. PET 
incelemesinde malignite ve vaskülit açısından patolojik tutulum olmamakla birlikte her iki omuz ve kalça 
eklemi çevresinde yumuşak dokuda diffüz tarzda artmış FDG tutulumu izlendi. Hastada klinik, laboratuar ve 
görüntüleme tetkikleri bir arada değerlendirildiğinde PMR ve CPPD birlikteliği düşünüldü. Hastaya kolşisin 
1 mg/g ve metilprednizolon 16 mg/g, pantoprazol, kalsiyum+vitamin D tedavisi başlandı.Tedavi ile ağrı ve 
hareket kısıtlılığında belirgin azalma ve akut faz değerlerinde gerileme izlendi.

Tartışma: PMR ve CPPD ayırıcı tanıda değerlendirildiği gibi birlikteliği de görülebilmektedir. Her iki hasta-
lık da ileri yaşta görülmekte, benzer klinik ve laboratuar özellikler göstermektedir. CPPD, diz eklemi (en sık), 
el bileği trianguler kartilaj ve omuz eklemini tutar. Ottaviani ve arkadaşlarının, 52 PMR tanılı hastada yaptığı 
çalışmada hastaların yarısında (n=25) CPPD olduğunu ve acromioklavikuler eklem ultrasonun PMR yi taklit 
eden durumlardan ayırıcı tanıda kullanılabileceğini gözlemlediler.

.

Şekil 1: Sağ el bileği trianguler kartilajda 
kondrokalsinozis
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Sjögren Sendromunda Epikardiyal Yağ Dokusu
Betül Sargın

Aydın Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Aydın, Türkiye

Giriş: Sjögren sendromu gözyaşı ve tükrük bezleri başta olmak üzere tüm ekzokrin bezleri etkileyen kronik, 
sistemik otoimmun bir hastalıktır. Klinik bulgular olarak ağız-göz kuruluğu, artralji/artrit, Raynaud fenomeni, 
nörolojik, renal, pulmoner ve kardiak tutulum görülebilmektedir. Biz burada epikardiyal yağ dokusu saptanan 
64 yaşında bir kadın hastayı sunmayı amaçladık.

Vaka Sunumu: 12 yıldır Sjögren sendromu tanılı hasta kontrol amaçlı kliniğimize başvurdu. Hidroksikloro-
kin 400 mg/gün, pilokarpin 15 mg/gün, duloksetin 60 mg/gün, lamotrijin 100 mg/gün, pramipeksol 0,25 mg/
gün, irbesartan, amlodipin ve hidroklorotiyazid 150/10/12.5 mg/gün kullanmaktaydı. Hastanın özgeçmişinde 
sigara kullanımı vardı. Fizik muayene poliartralji dışında olağandı. Hastanın laboratuar bulgularında hemog-
ram, karaciğer/böbrek fonksiyon testleri, tam idrar analizi normal sınırlar, C-Reaktif Protein: 2,2 mg/L ve 
sedimantasyon: 27 mm/h idi. Hastaya çekilen PAAG’de epikardiyal yağ dokusu olduğu gözlendi (Şekil-1). 
Toraks BT’de her iki akciğer apekste sekel fibrotik değişiklikler, sağ akciğer orta lob medial segmentte ve sol 
akciğer üst lob inferior linguler segmentte atelektatik bantlar, torakal aortada ve koroner arterlerde kalsifiye 
aterom plakları, koroner arterlerde kalsifiye aterom plakları, ve kemik yapılarda dejeneratif değişiklikler sap-
tandı. Bronşit tanısı ile hastanın tedavisine ipralev 20/50 mcg inhaler ekledi. Kardiovasküler risk faktörleri 
açısından değerlendirilen hasta kliniğimizde takip edilmektedir.

Tartışma: Sjögren sendromunda kardiak tutulum genellikle asemptomatik olmakla birlikte perikardiyal efüz-
yon, sol ventrikül disfonksiyonu, pulmoner hipertansiyon, sol atrium genişliği, mitral yetmezlik, aort dila-
tasyonu, triküspit yetmezliği, sol ventrikülde genişleme, sol ventrikülde sistolik disfonksiyon ve perikardit 
görülebilmektedir. Epikardiyal yağ doku kalınlığı ile kardiyovasküler mortalite arasında yakın ilişki bilin-
mekle birlikte bu yağ dokusunun patolojik olduğuna dair bilgiler net değildir. Sjögren sendromu tanılı hastalar 
kardiak açıdan asemptomatik de olsa epikardiyal yağ dokusu saptanabilmektedir. 

Şekil-1: PAAG’de epikardiyal yağ dokusu

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.nzOzFCpjtTIAfyoDjgx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1663730995/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.ilacrehberi.com%2fv%2firdapin-plus-15010125-mg-film-tablet-e79c%2fkt%2fnedir-ve-ne-icin-kullanilir%2f/RK=2/RS=1.NWhmcuynfV5gaDoCJl41cxlZo-
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Romatoid Artrit Tanılı Bir Hastada Kistik Fibrozis 
Ceren Demir, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

Giriş: Kistik fibrozis (KF) beyaz popülasyonda en sık görülen genetik hastalıktır. Bu hastalarda epizodik 
artrit, hipertrofik osteoartropati yada ilaç ilişkili artrit görülebilir. KF ile romatoid artrit (RA) birlikteliği lite-
ratürde nadir vaka sunumları olarak tanımlanmıştır. Bizim burada amacımız RA ve KF tanısı alan bir hastayı 
sunmaktır. 

Vaka Sunumu: 41 yaşında erkek hasta, yaklaşık bir yıldan beri olan her iki el küçük eklemlerinde, el bi-
leğinde ve sağ dirsekte ağrı olması nedeni başvurdu. Özgeçmişinde 16 paket/yıl sigara kullanımı ve kronik 
obstruktif akciğer hastalığı vardı. Soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenede, her iki el bileği 
ve proksimal interfalangial eklemlerde hassasiyet, şişlik ve bilateral akciğer alt zonlarda ralleri mevcuttu. La-
boratuarda sedimantasyon: 47 mm/h, CRP: 16,8 mg/dl,  Rf: 58,8 IU/mL ve anti-CCP >195 U/mL idi. Akciğer 
grafisinde her iki alt zonda bronşiektazi ile uyumlu görünüm ve toraks BT’de sol akciğer alt ve üst lob lingu-
lada mukus impaktları mevcuttu (Şekil 1). Balgam ve sık pulmoner enfeksiyon öyküsü olan hastada KF ön 
tanısı ile istenen CTFR gen mutasyonu heterozigot pozitif olarak sonuçlandı. Hastaya RA tanısı ile metotrek-
sat 10 mg/hafta, hidroksiklorokin 200 mg/gün, metilprednisolon 12 mg/gün ve atipik KF tanısıyla dornaz alfa 
başlandı. Takiplerde hastalık aktivitesi devam etmesi nedeni tedaviye etanercept 50 mg/hafta eklendi. DAS-28 
skorunda gerileme olan hasta halen kliniğimizde takip edilmektedir. 

Tartışma: KF hastalarında eklem bulguları çeşitli olup bazı hastalara RA eşlik edebilir. RA ve bronşektazi 
arasındaki ilişki, KF hastalarında RA’nın daha sık görülebileceğini düşündürmektedir. Tekrarlayan akciğer 
enfeksiyonları sonrası antijen stimülasyonu da KF hastalarında RA sıklığının artışını açıklayabilir. Eşlik eden 
akciğer patolojileri nedeni ile tedavi zor olabilir. Poliartrit ile başvuran, sık akciğer enfeksiyonu öyküsü, bron-
şektazi ve atelektazi bulguları olan hastalarda, nadir de olsa RA ve KF birlikteliği olabileceği akılda tutulma-
lıdır.

Şekil 1: Toraks BT kesitlerine mukus tıkacı içeren 
bronşiektazi görünümleri
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Dev Hücreli Arterit Vakası: PET/BT ile Sistemik Tutulumun Gösterilmesi
Esra Erpek

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

Giriş: Dev Hücreli Arterit (DHA), çoğunlukla ileri yaştaki bireyleri etkileyen orta ve büyük damar vaskülitidir. 
PET/BT de tipik belirtisi, subklavian, brakiyal arterler, brakiyosefalik gövde, iliak ve femoral arterler dahil 
olmak üzere aort duvarında artan 18-FDG tutulumudur. Bu vakada size baş ağrısı ile prezente olup sistemik 
tutulum gösteren bir dev hücreli arterit vakasını özetlemeyi amaçladık.

Vaka Sunumu: 68 yaşında bilinen tip 2 diyabeti olan erkek hastanın, 5 aydır devam eden baş ağrısı nedeni ile 
yapılan kranial görüntülemesinde patoloji saptanmamış. Akut faz yüksekliği (CRP:64 mg/dl, ESR: 118 mm/
sa) olması üzerine romatoloji kliniği görüşü istenmiş. Hastanın sorgulamasında son 6 ayda %10’dan fazla kilo 
kaybı, halsizlik ve çene klaudikasyosu dışında özellik saptanmadı. Fizik muayenede bilateral temporal arter-
ler palpabldı. Temporal arter ultrasonografisinde halo bulgusu mevcuttu. Göz bakısında görme keskinliği tam, 
görme alanı normaldi. PET/BT‘de bilateral kommon karotis arter, internal karotis arterlerde servikal segment 
ve vertebral arter, brakiosefalik arter ve aortik trunkustan itibaren çıkan aorta, arkus aorta, inen torasik-ab-
dominal aorta, kommon iliak, bilateral femoral, popliteal ve anterior ve posterior tibial arter trasesi boyunca 
ayak bölgesinde uzanan artmış diffüz FDG18 tutulumu izlendi. 0,5 mg/kg prednizolon ve metotreksat 15 mg/
hafta başlandı. Steroid tedavisi öncesi yapılan temporal arter biyopsisi vaskülit ile uyumlu geldi. Takiplerinde 
hastanın akut fazları ve baş ağrısı yakınması geriledi. 

Tartışma: PET/BT’nin büyük damar vaskülit tanısındaki duyarlılığı %80-85, özgüllüğü %95 oranında olup 
tanıda, hastalığın yaygınlığının-aktivitesinin belirlenmesinde ve tedavi takibinde önemini gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır(1-3). PET/BT ile en sık subklavian arter (%74), torasik ve abdominal aorta (%50), daha sonra 
iliak ve femoral arterlerin (%37) tutulum gösterdiği tespit edilmiş ve F18 FDG tutulumunun sistemik semp-
tomları ön planda olan DHA hastalarında daha fazla olduğu bildirilmiştir (4). Bizim vakamızda sistemik bul-
gular olmamakla beraber, aorta ve ana dalları ile karotid arterlerin ekstrakranial dallarında değişik düzeylerde 
segmenter-subsegmenter heterojen tarzda artmış F18 FDG tutulumları gözlenmiştir. Sonuç olarak FDG PET/
CT, dev hücreli arteriti olan hastaların özellikle sistemik tutulumun saptanmasında tanı, tedavi yanıtı ve  takibinde 
önemli rol oynamaktadır. 

Kaynaklar:

1. Umekita K, Takajo I, Miyauchi S, ve ark.  (18F) fluorodeoxyglucose positron emission tomography is a 
useful tool to diagnose the early stage of Takayasu’s arteritis and to evaluate the activity of the disease. 
Mod Rheumatol 2006;16:243-247 

2. Walter MA, Melzer RA, Schindler C, ve ark. The value of (18 F) FDG-PET in the diagnosis of large vessel 
vasculitis and the assessment of activity and extent of disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32:74-
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4. Lehmann P, Buchtala S, Achajew N, et al. 18F-FDG PET as a diagnostic procedure in large vessel vascu-
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Şekil 1. FDG  PET BTgörüntüsü  
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Romatoid Vaskülit ile Karışan Demiyelizan Hastalık Olgusu
Fatma Başıbüyük

Dokuz Eylül Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Romatoid vaskülit özellikle uzun süreli ve eklem destrüksiyonu ile seyreden seropozitif romatoid artrit hastala-
rında görülen, immun supresif tedavi kullanımını ve mortaliteyi artıran bir durumdur. Cilt, periferik sinir, göz ve kalp 
tutulumu sık görülür. En sık görülen klinik durumlar alt ekstremite iyileşmeyen yaralar ve düşük ayak gibi periferik sinir 
tutulum bulgularıdır. 

Vaka Sunumu: 71 yaşında erkek hasta kliniğimize 6 aydır girek artan bacaklarda his kaybı ve yürüyememe şikayeti 
ile başvurdu. Hasta 10 yıldan uzun süredir seropozitif romatoid artrit tanısı ile takipli. Metotreksat 15 mg/hafta, metilp-
rednizolon 5 mg/gün, hidroksiklorokin 200 mg/gün ve folik asit 5 mg 3gün/hafta kullanmaktaydı. Hastanın her iki alt 
ekstremitesinde his ve kuvvet kaybı yaklaşık 6 ay önce başlamış. Hastanın başvuru anında fizik muayenesinde sol alt 
proksimal kas gücü 4/5, distal kas gücü 4/5,  sağ alt proksimal kas gücü 3/5, distal dorso fleksiyonu 2/5, plantar fleksi-
yonu 3/5. Romatoid vaskülit ön planda düşünülen hastaya tocilizumab, pregabalin ve rituksimab tedavileri uygulanmış 
ancak fayda görmemiş. Hastaya lomber ponksiyon (LP) , EMG ve Lomber MR görüntüleme yapılması planlandı. LP 
sonucunda beyin omurilik sıvısı glukoz 123 mg/dL, protein 73.5 g/dL (yüksek) saptandı. EMG sonucu motor ve duysal 
nöronların etkilendiği aksonel polinöropatiyle uyumlu sonuçlandı. Lomber MRG’da spinal kanal darlığına veya nöral 
bası oluşturacak patolojik bulgu saptanmadı. Hastada romatoid vaskülit ve enflamasyon zemininde kronik demyelinizan 
hastalık ön tanıları ile perineal süperficial kas ve sinir biyopsi işlemi yapıldı. Patoloji sonucu beklenirken 3 gün 1gr/gün 
olacak şekilde pulse steroid tedavisi, ve ardından 15 gün boyunca 1x60 mg idame steroid tedavisi uygulandı. Steroid 
dozu sonrasında yavaş azaltıldı. Hasta pulse steroid tedavisinden fayda gördü ve kas gücünde artış saptandı. Patoloji so-
nucu: Bağ doku içinde atrofik kaslar, modifiye gomori trikromda interselüler fibrozis, modifiye trikromda orta derecede 
myelin kaybı, sinir pleksuslarında aksonal dejenerasyonu işaret eden CD68(+) histiyositler. Patoloji sonucu demiyelizan 
hastalık ile uyumlu değerlendirilen nöroloji ile ortak tedavi ile takibe alındı.

Tartışma: Romatoid vaskülit romatoid artritte ciddi bir morbidi-
te ve mortalite nedenidir. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Ancak 
romatoid vaskülit düşünülen hastalarda ayırı tanıları da akılda 
tutmak gerekir. 
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Covid-19 Enfeksiyonu ile İlişkili Pansitopeni Gelişen Romatoid Artrit Hastası
Filiz Cemre Taşgöz 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Romatoid artrit hastalarında çok çeşitli nedenlerle pansitopeni görülebilmektedir. Bunun en önemli 
nedenlerinden bir tanesi metotreksat ve leflunamid gibi kemik iliğini suprese eden ilaçlardır. Ancak viral en-
feksiyonlar da bu duruma neden olabilmektedir. 

Vaka Sunumu: 5 yıldır romatoid artrit nedeni ile klimiğimizde takipli olan 54 Yaşında kadın hasta eklem-
lerinde ağrı, şişlik, yürüyememe nedeni ile romatoloji kliniğine başvurdu. Hastanın değerlendiririldikten sonra 
bilateral el proksimal interphalangeal, metakarpoflangeal, el bilekleri, dizler, ayak bilekleri, metatarsopha-
langeal eklemlerinde simetrik poliartrit olduğu saptandı. Yapılan tetkiklerinde CRP: 9 mg/dl, sedimentasyon: 
65mm/saat, WBC: 10,6, Neu: 8,2, Hgb:9,2, plt: 230 olarak değerlendirildi. Hastanın öncesinde methotreksat 
ve leflunamid kullandığı fakat son 3 aydır tedavilerini tamamen kestiği öğrenildi. Hasta romatoloji servisine 
yatırılarak 1x40 mg metilprednizolon, 1x15 mg/hafta metotreksat, 1x20 mg leflunamid başlandı. Hastanın 
takipleri sırasında hemogramda her üç seride düşüş  (wbc: 0,86 Hgb:7,2, Plt:70) ve akut faz reaktanlarında 
artış olduğu (CRP: 13 mg/dl, sedimentasyon 120 mm/saat) görüldü. Hastanın kullanmakta olduğu metotrek-
sat ve leflunamid kesildi. Geniş spektrumlu antibiyotik başlandı. Hastaya 2 doz arka arkaya G-CSF verildi. 
Tedavilere yanıt alınamadı. Bunun üzerine hastaya kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Sonuç olarak  
hipoplazik kemik iliğinde atipik hücre saptanmadı olarak değerlendirildi. Bu sırada hastanın yapılan Covid-19 
PCR testi pozitif olarak değerlendirildi. Hastanın takiplerinde hemogram değerleri tamamen normale döndü. 

Tartışma: Hastamızda öncelikli olarak leflunamid ve methotreksat ilişkili kemik iliği supresyonu düşündük, 
ancak hastanın daha önceden ilacı yıllarca kullanmış olması ve hastanın COVİD-PCR testinin pozitif ol-
ması hastanın pansitopeni nedeninin öncelikli nedeninin geçirmekte olduğu viral enfeksiyona bağlı olduğunu 
düşündürdü. Mevcut literatür taramasında Covid-19’a bağlı pansitopeni gelişebileceği bildirilmiş olup bu 
olasılık klinisyenler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Artropati ile Prezente Olan Bir Akromegali Olgusu
İrem Şahinoğlu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji BD. Manisa/Türkiye

Giriş: Akromegali, aşırı büyüme hormonu salınımı sonucu ortaya çıkan klinik sendromdur. Akromegali baş-
langıcı sinsi ve genellikle yavaş seyirlidir. Hastaların büyük çoğunluğunda akral kemik ve yumuşak dokularda 
aşırı büyüme mevcuttur. Klinik tabloya artropati, miyopati, nöropati, bel ve sırt ağrıları eşlik edebilir. Burada, 
akromegali tanısı almadan önce eklem bulguları ile başvuran bir olguyu sunmayı amaçladık.

Vaka Sunumu: 54 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 1-2 yıldır el eklemlerinde ağrı ve tutukluk şikâyeti olma-
sı üzerine romatoloji polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral metakarpofalangeal eklemlerde 
ve distal interfalangeal eklemlerde hafif hassasiyet vardı. Şişlik ve ısı artışı mevcut değildi. Özgeçmişinde 
hipertansiyon dışında hastalık bulunmayan hastanın kaba yüz hatları, kalın dudaklar, prognatizm mevcuttu 
(Fotoğraf-1) Hasta tekrar sorgulandığında son 1-2 yıldır ayak numarasında ve ellerde büyüme olduğu öğre-
nildi. Eski resimleri ile karşılaştırıldığında yüz hatlarında belirgin değişiklik olduğu görüldü. Hastanın akut 
faz reaktanları, RF ve anti-CCP değerleri negatifti. Hasta akromegali ön tanısıyla endokrinoloji polikliniğine 
yönlendirildi. Endokrinolojide yapılan testlerinde serum IGF-1 değeri yüksek saptandı ve hipofiz magnetik 
rezonans görüntülemede hipofizer adenom tespit edilmesi üzerine opere edildi. Endokrinolojik açıdan takibi 
ve tedavisi devam eden hastanın kontrole çağırıldığında eklem şikayetlerinin düzeldiği gözlendi.

Tartışma: Artropati, akromegalinin morbidite ve fonksiyonel yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden bi-
ridir. Artropati, hastalığın sadece erken evrelerinde GH ve IGF-I düzeylerini normalleştirerek tersine çevrile-
bilir. Sonuç olarak akromegalinin artropati ile prezente olabileceği ve hastalığın erken tanısıyla artropatinin 
sekelsiz iyileşmesinin sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Fotoğraf-1. Akromegaloid yüz görünümü ve 
prognatizm (fotoğraf paylaşımı için hasta izni 
alınmıştır.)
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Polinöropati ile Prezente Olan Eozinofilik Granülomatöz Polianjitis
Kürşat Barış, Ceren Demir, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

Giriş: Eozinofilik granülomatoz polianjitis (EGPA), rinosinüzit, astım, eozinofilisi ile karakterizde ANCA 
ilişkili bir vaskülittir. Nörolojik bulgular hastaların %75’inde görülmekte olup ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük 
ile kendini göstermektedir. Periferik nörolojik tutulum genellikle mononöritis multipleks ve distal simetrik 
polinöropati şeklindedir. Biz burada polinöropati bulguları ile başvuran hastada eozinofilik granülamatöz po-
lianjitis tanısı alan hastayı sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Otuz yaşında kadın hasta, 1,5 aydan beri devam eden sağ ayakta uyuşma, ağrı, güçsüzlük 
ve hemoptizi nedeni ile başvurdu. Öyküsünde nazal polip, astım, hipertansiyon ve Gullain-Barre Sendromu 
(GBS) ön tanısı ile İVİG ve kortikosteroid kullanım öyküsü vardı. Soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. 
Fizik muayenede alt ekstemite kas gücü tam, sağ ayak bileği dorsifleksiyon 2/5 ve sağ ayak bileği plantar 
fleksiyon 4/5 saptandı. Laboratuvarında hemoglobin: 12,5 g/dl, lökosit: 12.500, trombosit: 315.000, sediman-
tasyon: 90 mm/h, CRP: 6,4 mg/L, pANCA ve cANCA negatif saptandı. Hastanın elektromiyografisinde  akut 
motor aksonal nöropati saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografide solda daha belirgin olmak üzere her iki ak-
ciğer üst lobda, sol akciğer alt lob süperior segmentte peribronşial kalınlaşmalar, sentrilobuler nodüller, solda 
periferal ve buzlu cam alanları gözlendi. Astım, nazal polip öyküsü, polinöropati, eozinofili ve akciğerde 
infiltrasyon olması nedeni ile hastaya EGPA tanısı ile 1 mg/kg/gün metilprednizolon ve azatiyopurin 100 mg/
gün başlandı. Takiplerinde klinik ve laboratuar yanıt olan hasta halen kliniğimizce takip edilmektedir.

Tartışma: GBS genellikle viral enfeksiyonlar sonrası gelişen duyu kaybı, güçsüzlük ve hipo-arefleksi ile gi-
den klinik tablodur. Periferik sinir sistemi tutulumu ile presente olabilen EGPA bazı vakalarda GBS’yi taklit 
edebilir. Bu iki durumun tedavi stratejileri farklı olması nedeni ile ayrıcı tanının iyi yapılması gerekmektedir. 
Nörolojik bulgular ile başvuran ve astım, eozinofili, yüksek inflamatuar belirteçler ve akciğer infiltrasyonu 
olan hastalarda EGPA akılda tutulmalıdır.
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Orbital Myozitli Bir Olgu Sunumu 
Merve Çelik, Özgül Soysal Gündüz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Orbital miyozit, ilk defa 1903’te tanımlanan orbital kasların inflamatuar hastalığıdır (1). Primer olarak 
ekstraoküler kasları, en sık medial rektusu, ardından sırasıyla süperior rektus, inferior rektus ve inferior oblik 
kası tutar. En sık 3.dekattaki bireyleri etkiler. Kadın/erkek görülme oranı 2/1 dir. Klinik olarak tekrarlayan uni-
lateral ağrı, periorbital ödem, propitozis, pitozis, kemozis ve bakış kısıtlılığına bağlı diplopi izlenmektedir (2). 
Genelde idiyopatiktir. İdiopatik orbital miyozit; lokal veya sistemik herhangi bir neden olmaksızın ekstrao-
küler kasların inflamasyonu ile karakterize olan orbital inflamatuar sendromun bir alt tipidir. Sistemik hasta-
lıklara ve infeksiyöz durumlara sekonder de gelişebilir. Sistemik hastalıklardan polimiyozit, tiroide bağlı göz 
hastalığı, psöriatik artrit, romatoid artrit, Kawasaki hastalığı, skleroderma, SLE, Crohn hastalığı, Ankilozan 
spondilit ile ilişkili olabilir. İnfeksiyöz durumlardan; ÜSYE, Lyme hastalığı, Herpes Zoster ve Whipple hasta-
lığı ile ilişkili olabilir (3). Tanısı orbital BT’de, tutulan kasların genişlemesinin gözlenmesiyle konulur. Teda-
vide ilk olarak sistemik steroidler yer almaktadır (4). Orbital miyozitte kortikosteroidlere hızlı ve oldukça iyi 
yanıt olmasına rağmen, nüks olasılığı nedeni ile steroid tedavisinin dört-altı hafta devam edilmesi ve yavaş 
yavaş azaltılarak kesilmesi önerilmektedir. Bazı hastalarda steroid bağımlılığı veya direnci görülebilir (4). 
Retrospektif bir çalışmada, %52 gibi oldukça yüksek bir oranda nüks bildirilmiştir. Kortikosteroid yanıtının da 
zamanla azaldığı bildirilmiş olup, kortikosteroidlere yanıtsızlık hâlinde azatioprin, siklosporin, metotreksat, 
siklofosfamid, IVIG, bölünmüş dozda radyoterapi denenebildiği bildirilmiştir. Literatürde cerrahi dekompres-
yon uygulanan hastalar da mevcuttur (5).

Vaka Sunumu: 35 yaşında bayan hasta sağ gözde şişlik, bulanık görme, daha çok aşağıya doğru bakarken çift 
görme şikayeti ile polikiniğimize başvurdu. Hasta 2018 ve 2021 yılında aynı şikayetlerle göz polikliniğine 
başvurmuş ve orbital myozit tanısı ile takip edildiği görüldü. Hastaya o tarihlerde göz servisinde yatarak 
pulse steroid tedavisi verilmiş ve prednol 4 mg şeklinde devam etmesi önerilmiş. Şimdiki başvurusunda ise 
şikayetlerinin tekrarlaması üzerine orbital MR, rutin tetkikleri tarafımızca istendi. Hasta romatolojik olarak 
sorgulandı. Hastanın fizik muayenesinde aktif artrit bulgusuna rastlanmadı. Öyküsünde hemoptzi, ağız ve göz 
kuruluğu, tekrarlayan sinüzit, hematüri gibi bulgular yoktu. Hastanın rutin tetkiklerinde ANA, ANCA, RF, 
CCP testleri negatifti. Ig G4 düzeyi,TFT’si normaldi. Hemogram, ALT, AST, BUN, kreatin, sedimentasyon ve 
CRP değerleri normaldi. Çekilen orbital MR’da: her iki bulbus oküli normal görünümde olup, sağda lateral 
rektus ve inferior oblik kas grubunda sola kıyasla minimal hacim artışı ve kalınlaşma izlenmektedir. Retrobul-
ber yağlı dokular açıktır. İntra ve ekstra oküler kitle saptanmadı. Mevcut incelemede myoziti destekler kas 
gruplarında kalınlaşma, patoloijk sinyal değişikliği, patolojik parlaklaşma izlenmektedir. Optik kiazma ve pa-
rasellar alanda patolojik bulgu izlenmedi. Kesitlere dahil intrakraniyal yapılar doğaldır. Hasta daha öncesinde 
DMARD tedavisi almamış olup hastaya metotreksat 15 mg/hafta şeklinde başlandı, prednol dozu 16 mg /gün 
olarak düzenlendi.. Hastanın 3 ay sonraki kontrolünde şikayetlerinde belirgin olarak azalma mevcuttu. Kont-
rolde prednol dozu 4 mg /gün, Metotreksat dozu 15 mg /hf şeklinde idi. Hastanın tarafımızca tedavisi devam 
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etmekte olup sonraki kontrollerinde prednol tedavisi azaltılarak kesilmesi planlanmaktadır. 

Tartışma: Orbital miyozit genelde idyopatiktir. Bilinmeyen bir nedenle orbital dokuya karşı oluşan otoim-
mün bir reaksiyondur. Nadiren bazı sistemik hastalıklar ile birlikte görülebilir. Sistemik lupus eritamatozus, 
romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı, wegener granülomatozis, poliarteritis nodoza, sarkoidoz gibi 
otoimmün patolojilerde de orbital miyozit görülebilmektedir. Bununla beraber ekstraoküler kasları ve di-
ğer orbital dokuları etkileyen birçok inflamatuar, vasküler, neoplastik ve enfeksiyöz durumlar orbital myoziti 
taklit edebilir. Ayırıcı tanıdaki en önemli durumlar; hipertiroidiye bağlı göz hastalığı, diğer orbital proçesler 
(nonspesifik idiyopatik inflamasyon, vaskülit, sarkoidoz), orbital sellülit ve orbital tümörlerdir. Orbital miyo-
zit erişkin çağında ender görülen bir hastalık olmasına rağmen, pitozis, propitoz, periorbital ödem, diplopi ve 
göz hareketleri ile oluşan ağrı yakınmaları ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda kesinlikle akılda tutulmalıdır. 

Kaynaklar:
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Lupus Eritematozus Tumidus (LET) Tanılı Olgu 
Şeref Sülükçü1, Gaye Sülükçü2

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 2Ma-
nisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Giriş: Lupus Eritematozus Tumidus (LET), ilk kez 1909’da tanımlanan, cildin kronik ve tekrarlayan infla-
matuar bir hastalığıdır. Nadir görülür. Benign karakterdedir. Relapslar ve kendiliğinden remisyonlarla sey-
redebilir. Lezyonlar çoğunlukla güneşe maruz kalan bölgelerde ortaya çıkar. Lezyonlar üzerinde ülser, pul 
veya kabuklanma görülmez. Histolojik olarak epidermal değişikliklerin olmaması ile diğer kutanöz lupus 
varyantlarından ayrılır. Ciltte renk değişikliği veya iz bırakmadan iyileşir. Biz bu çalışmada Lupus Tumidus 
tanısı alan bir olguyu sunduk.

Vaka Sunumu: 55 yaşında bayan hasta polikliniğimize el, diz eklemlerinde mekanik ağrı ile başvurdu. Fizik 
muayenesinde; boyunda ve gövdede eritemli, ödemli papüler izlendi. Bu lezyonların güneşe çıktığında daha 
da fazla artış gösterdiği öğrenildi.. Hastanın yapılan tetkiklerinde AFR, RF CCP, ANA değerleri negatif sap-
tandı. Ciltteki lezyonları için Dermatoloji bölümüne yönlendirildi. Hastanın boyun bölgesindeki lezyondan 
biyopsi alındı. Patoloji sonucu Lupus Eritematozus Tumidus (LET) ile uyumlu olarak yorumlandı. Sistemik 
tutulum açısından hastanın ileri tetkikleri istendi. Patolojik bulgu görülmedi. Hastaya cilt lezyonları açısından 
topikal steroid, hidroksiklorokin; ağrılarına yönelik NSAII tedavileri başlandı. Güneş ışığından korunması 
önerildi. Tedavinin 2. ayında cilt lezyonları ve şikayetleri tamamen geriledi. 

Tartışma: Lupus tumidus: LE‘nin en fotosensitif varyantı olarak bilinmektedir. Patogenezi netleşmemiş olup 
SLE patogenezi ile benzer olduğu düşünülmekte: UV ışınları kaynaklı, otoantikor aracılı, immun sistem dis-
fonksiyonu, apoptotik hücrelerin yıkılamaması ve genetik yatkınlık rol alır. Tanı; klinik ve histopatolojik 
özellikleri (deri biyopsisi) ile konulur. Tedavide güneşten korunma dışında topikal steroid, sistemik steroid ve 
hidroksiklorokin kullanılabilir. Lupus tumidusta sistemik tutuluma hemen hiç rastlanmaz ve ANA genellikle 
negatiftir. Bizim hastamızda Lupusun sistemik tutulumu görülmedi ve ANA negatif görüldü. Unutulmamalı-
dır ki Lupus birçok cilt lezyonunun ayırıcı tanısına girebilir. Dirençli olgularda biyopsi yol gösterici olabilir. 
Atipik vakalarda, antimalaryallere hızlı ve etkili yanıtı olanlarda, LET düşünülmelidir. SLE ile birlikteliği sık 
olmasa da diğer sistem bulguları açısından sorgulanmalıdır.

Kaynaklar:
1. Kuhn A, Richter-Hintz D, Oslislo C, ve ark. Lupus erythemato- sus tumidus--a neglected subset of cutane-
ous lupus erythematosus: report of 40 cases. Arch Dermatol 2000;136:1033-1041.

2. Vieira V, Del Pozo J, Yebra-Pimentel MT, ve ark. Lupus erythematosus tu- midus: a series of 26 cases. Int 
J Dermatol 2006;45:512-517

3. Kuhn A, Sonntag M, Ruzicka T, ve ark. Histopathologic findings in lupus erythematosus tumidus: review 
of 80 patients. J Am Acad Dermatol 2003;48:901-908.

4. Choonhakarn C, Poonsriaram A, Chaivora- mukul J. Lupus erythematosus tumidus. Int J Dermatol 2004;43.
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Amiyopatik Dermatomiyozit ve Sistemik Lupus Eritematozus Birlikteliği
Tolgahan Akca, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Aydın

 

Giriş: Dermatomiyozit, özellikle kas, cilt ve akciğerleri hedef alan otoimmün bir bağ dokusu hastalığıdır. 
Amiyopatik dermatomyozit ise klasik cilt bulguları, proksimal kasların tutulmaması veya minimal tutulumu 
ve daha yüksek interstisyel akciğer hastalığı riski ile karakterize nadir bir idiyopatik inflamatuvar miyozit alt 
grubudur. Dermatomiyozitin diğer otoimmün hastalıklar ile birlikteliği bilinse de amiyopatik dermatomiyozit 
ile SLE birlikteliği ile ilgili literatürde vaka düzeyinde bildiriler mevcuttur. Biz burada SLE tanısı alan ve ta-
kibinde amiyopatik dermatomiyozit bulguları ile prezente olan bir vakayı sunmayı amaçladık.  

Vaka Sunumu: 36 yaş erkek hasta 1 aydan beri olan ellerde ve yüzde kaşıntısız kızarıklık, el ve diz eklem-
lerinde ağrı, sol dizde şişlik, fotosensitivite ve yılda 3 kez çıkan ağrısız oral aft nedeni ile kliniğimize başvur-
du. Fizik muayenede ellerde ve yüzde eritem, diz ve dirsekte kserotik viyolese plaklar, ağız içi aftöz lezyon, 
sol dizde hassasiyet ve şişlik saptandı. Laboratuvar incelemesinde lenfopeni (0.75x10³/µl), sedimentasyon 
yüksekliği (55 mm/saat), ANA pozitifliği (anti-RNP/sm sınır değerde) ve direkt coombs pozitifliği vardı. C3, 
C4 ve anti-dsDNA negatifti. Hastaya SLE tanısıyla kortikosteroid, hidroksiklorokin ve azatiopürin başlandı. 
Hasta, tedavinin altıncı ayında bilateral şiddetli kalça ağrısı ile başvurdu. Her iki kalça eklem hareketleri ağrılı 
ve kısıtlıydı. Alt ekstremite proksimal kas gücü 3/5, üst ekstremite proksimal kas gücü 5/5 ve distal kas gücü 
muayeneleri hem alt hem üst ekstremitede 5/5’ti. Fizik muayenede heliotropik rash, V belirtisi ve ellerde Gott-
ron papülleri saptandı (Fotoğraf 1). Laboratuvarda lenfosit sayısı: 0.79x10³/µl, sedimentasyon: 87 mm/saat ve 
CRP: 131 mg/dl idi. COViD PCR testi negatif, kreatin kinaz, C3 ve C4 normal sınırlarda, miyozit spesifik an-
tikorlardan anti MDA5 (++) ve anti PL-12 (+) pozitifti. Kalça MR’da bilateral kalça eklemi düzeyinde yaygın 
efüzyon ve addüktör kas gruplarında daha belirgin olmak üzere kas yapılarında yaygın ödem ile uyumlu sinyal 
yoğunluk artışı izlendi. Hastaya yapılan EMG’de primer kas lifi tutulumunu düşündüren bulgular saptandı. 
Kas biyopsisi olağandı. Toraks tomografisinde her iki akciğer alt lob bazallerde daha belirgin olmak üzere 
periferik alanlarda kaba retiküler infiltrasyon sahaları mevcuttu. PET-BT’de malignite bulgusu izlenmedi. 
Hastaya SLE overlap amiyopatik dermatomiyozit tanısı ile üç gün 1 gr pulse steroid, sonrasında 1 mg/kg/gün 
metil prednizolon ve 2 gram/kg/gün dozda IVIG tedavisi başlandı.

Tartışma: Amiyopatik dermatomiyozit ve SLE birlikteliği literatürde nadir olarak bildirilmiştir. SLE nede-
niyle izlenen hastalarda kas enzimleri normal olsa bile kas güçsüzlüğü bulgusu veya dermatomiyozit cilt 
bulgularının saptanması durumunda SLE ve amiyopatik dermatomiyozit birlikteliği akla gelmelidir ve bu 
hastalar akciğer tutulumu açısından yakın izlenmelidir.
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Fotoğraf 1: Amiyopatik Dermatomiyozit ve Sistemik Lupus Eritematozus tanılı hastada heliotropik rash, V 
belirtisi ve Gottron papülleri
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Dirençli Sitopeni ile Seyreden Antifosfolipit Sendromu
Melike Ersoy, Derya Akarken, Emine Figen Tarhan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

Giriş: Antifosfolidit sendromu (AFAS), tekrarlayan trombotik olaylar ve obstretrik komplikasyonlarla ken-
dini gösteren otoimmun bir hastalıktır. Klinikte hematolojik, nörolojik, kardiyolojik, dermatolojik ve daha 
birçok sisteme ait bulgular görülebilmektedir. Tedavide antikoagülan tedaviye ek olarak steroid ve dirençli 
hastalarda immunsupresif ajanlar kullanılabilmektedir. Bu yazıda sekonder AFAS’a bağlı sitopeni tablosunda 
olup, steroid tedavisine dirençli olan, rituximab tedavisine yanıt veren bir olgu tartışılmıştır.

Vaka Sunumu: 78 yaşında erkek hasta, prostat kanseri nedenli total prostatektomi yapılması sonrası sitope-
nisi gelişmiş ve hasta hematoloji polkliniğine yönlendirilmiş. O süreçte aktif şikayeti olmayan hastanın tet-
kiklerinde Hgb: 9 g/dl, wbc: 2500/mm3, plt: 80.000/mm3 saptanmış. Hastaya 3 kez kemik iliği aspirasyon 
biyopsisi yapılmış ve hematolojik maliniteye rastlanmamış. Takiplerinde hastanın el küçük eklemlerinde ağrı, 
ayakta medial ve lateral malleol çevresinde ülsere lezyonları ortaya çıkması ve sitopenisinin devam etme-
si üzerine tetkik amaçlı romatoloji kliniğine yönlendilmiş. Kliniğimize başvurusunda hastanın sorgusunda 
ellerde küçük eklemlerde, diz ve ayak bileklerinde artralji mevcuttu.Her iki ayaktada ülsere lezyonları olup, 
ek bir fm bulgusu yoktu. Tetkiklerinde Wbc: 900/mm3, Hgb: 9 g/dl Plt: 90.000/mm3 idi. Oto antikorlarına 
bakıldığında ANA pozitif, Anti dsDNA pozitif, anti kardiyolipin ve ß2 glikoprotein pozitif saptandı. Bunun 
üzerine hastaya lupusa sekonder afas sendromu tanısı konldu. İleri tetkik ve tedavi için servise yatırıldı. Hasta-
ya hidroksiklorokin 2x1, aspirin 81mg 1x1 ve 3 gün pulse steroid verildi. Steroid tedavisi 1mg/kg dozunda 
devam edilerek doz azaltılması planlandı. Hastanın steroid tedavisine rağmen sitopenisinde düzelme saptan-
maması üzerine steroide direnç düşünülerek hastaya 2. basamak tedavi olarak azatiopürin verildi. Bu tedaviye 
de yanıt alınamaması üzerine rituksimab tedavisi 1000mg, 15 gün ara ile 2 doz uygulandı. Takiplerinde sitope-
nisi düzeldi ve ayaktaki ülsere lezyonları geriledi. Rituximab tedavisinin devamı planlandı.

Tartışma: Antifosfolipit antikor sendromu tekrarlayan trombotik olaylarla karakterize otoimmun bir hastalık 
olup en sık venöz trombozlara neden olmaktadır. Bununla beraber hematolojik,nefrolojik,dermatolojik ve 
nörolojik birçok komplikasyona da neden olabilmektedir. Literatüre bakıldığında hematolojik komplikasyon-
lar içerisinde en sık trombositopeni (%20-50) ve 2. sırada hemolitik anemi (%10) görülür. Bizim vakamızda 
nötropeni ön planda olup başlangıç tedavisinde streroid denenmiş ve yanıt alınamayınca ikinci basamak öner-
ilerden azatiopürin verilmiştir. Bu tedaviden de fayda görmemesi üzerine rituximab tedavisi kullanılmış olup 
sitopeni ve bacak ülserlerinde düzelme gözlemlenmiştir. Literatürde de benzer vakalar olup, AFAS’a bağlı 
dirençli sitopeni durumunda rituximab etkin bir tedavi olarak kullanılabilmektedir.
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