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DAVET 

 

Sayın Meslektaşlarım, 

  

VI. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2021 tarihleri 
arasında düzenlenecektir. Sizleri güzel Aydın’ımızın güzide ve turistik ilçesi Kuşadası’nda 
yapılacak olan VI. 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 
konsept olarak almayı ve her yönüyle o hastalık veya hastalık grubunu konuşmayı istiyoruz. 
Önceki yıllarda yaptığımız toplantılarda “Biyolojik tedaviler, Romatologlar için Klinik İmmünoloji, 
Sistemik Lupus Eritematozus ve Sistemik Skleroz ve FMF ve Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar” 
konularını ayrıntılı olarak değerlendirdik. Bu yıl VI. Aydın Romatoloji Günlerinde, tanı ve 
tedavisinde sıklıkla zorluklarla karşılaştığımız “Sistemik Vaskülitler” konusunu, alanlarında söz 
sahibi değerli uzmanların sunumları ve kişisel deneyimleri ile konuşmak ve tartışmak istiyoruz. 
Ayrıca bu hastalıklarla ilişkili zor vakaları kendi aramızda tartışırken, hastalık takibinde kullanılan 
skorlama ve görüntüleme yöntemlerini de gözden geçirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra diğer 
sistemik romatizmal hastalıkların güncel tedavi değerlendirmelerinin tartışıldığı oturumlara da 
yer verilecektir. Ekim ortası Kuşadası’nın en güzel ve henüz güneş ve sıcaklığın terk etmediği 
aylarından biridir ve fırsat buldukça deniz ve güneşten de yararlanmak mümkündür. Bu nedenle 
Ekim ayında Kuşadası’nın zevkini hem bilimsel olarak hem de fırsat buldukça yapacağımız 
sohbetlerle birlikte sürdürmek istiyoruz. Bu yüzden VI. Aydın Romatoloji Günleri’nde sizlerle 
buluşacak olmanın sevinç ve heyecanını yaşamaktayız.  

Paylaşacağınız bilgi ve deneyimlerinizle, bilimsel ve sosyal anlamda değerli katılımlarınızla 
zenginleşeceğinden emin olduğumuz VI. 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 

Prof. Dr. Taşkın Şentürk 

Sempozyum Sekreterleri 

Doç. Dr. Songül Çildağ 

Doç. Dr. Gökhan Sargın 

Bilimsel Kurul 

Prof. Dr. Taşkın Şentürk 

Prof. Dr. Göksal Keskin 

Prof. Dr. Süleyman Özbek 

Prof. Dr. Ender Terzioğlu 

Doç. Dr. Songül Çildağ 

Doç. Dr. Gökhan Sargın 
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BİLİMSEL PROGRAM 

Konsept: Sistemik Vaskülitler 

15 EKİM 2021, CUMA 

13.00-14.00 Otele giriş 

 

14.00-15.45 Sözel bildiriler  

Oturum Başkanları: Dr Gökhan Sargın, Dr Atalay Doğru 

S1 - Hemoptizi ve akut böbrek yetmezliğine MPO ANCA pozitifliğinin eşlik ettiği multiple myelom 

vakası - Dr Ceren Demir 

S2 - Sjögren sendromlu bir hastada eşlik eden kalsiyum pirofosfat dihidrat kristal birikimi 

hastalığına (CPPD) bağlı akromiyoklaviküler eklem ganglionu - Dr Ali Karakaş 

S3 - Behcet hastalığı ve esansiyel trombositoz birlikteliği - Dr Zeynep Dündar Ök 

S4 - Atipik granülomatöz polianjit olgusu - Dr Tolgahan Akca 

S5 - Granülamatöz polianjitis tek merkez sonuçları - Dr Derya  Akarken Bellekçi 

S6 - Anca ilişkili vaskülitlerde alveolar hemoroji ile ilişkili faktörler - Dr Elif  Durak Ediboğlu 

S7- Seronegatif artritli hastada yaygın değişken immün yetmezlik - Dr Hüseyin Baygın 

S8- Aksiyel spondiloartritli hastalarda hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum, 

omurga hareketliliği, topuk enteziti ve kıkırdak kalınlığı arasındaki ilişki: kesitsel bir çalışma - Dr 

Serdar Kaymaz 

S9 - Senkop ve masif hemoptizi ile prezente olan intrakardiyak trombuslü  Behçet Hastası - Dr 

İdil  Kurut Aysin 

S10 - Romatoloji hastalarının COViD-19 seyirleri – tek merkez deneyimi - Dr Merve Uçar 

S11 - Entezit ilişkili artrit hastalarında ILAR ve ASAS sınıflama kriterlerinin performanslarının 

değerlendirilmesi - Dr Ümmüşen Kaya Akca 

 

15.45-16.00 Kahve Arası 

 

I. OTURUM: Romatolojide akılcı ilaç kullanımı 

Oturum Başkanları: Dr Songül Çildağ, Dr Zevcet Yılmaz 

16.00-16.30 Konvansiyonel sentetik DMARD’lar ve kortikosteroidler - Dr Vedat Gerdan 

16.30-17.00 TNF inhibitörleri - Dr Özgül Soysal Gündüz 

17.00-17.30 TNF inhibitörleri dışı biyolojik DMARD’lar - Dr Melike Kalfa Ersoy 

17.30-18.00 Hedefe yönelik sentetik DMARD’lar - Dr Murat Yiğit 

 

19.00- Akşam Yemeği 
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16 EKİM 2021, CUMARTESİ 

08.45-09.00 Açılış: Dr Taşkın Şentürk 

 

II. OTURUM: Sistemik vaskülitler-Genel Özellikleri 

Oturum Başkanları: Dr Fatoş Önen, Dr Yasemin Kabasakal 

09.00-09.30 Epidemiyoloji ve genetik: Türkiye’de ve dünyada - Dr Ömer Karadağ 

09.30-10.00 Vaskülitlere yaklaşım ve sınıflandırma - Dr Mustafa Özmen 

10.00-10.30 Vaskülitlerde laboratuvar ve ANCA - Dr Songül Çildağ 

 

10.30-10.45 Kahve Arası 

 

III. OTURUM: Küçük damar vaskülitleri-I 

Oturum Başkanları: Dr Fahrettin Oksel, Dr Süleyman Özbek 

10.45-11.15 Mikroskopik polianjit - Dr Veli Çobankara 

11.15-11.45 Granülomatöz polianjit (Wegener's) - Dr Figen Tarhan 

11.45-12.15 Eozinofilik granülomatöz polianjit (Churg-Strauss) - Dr Gökhan Keser 

 

12.15-13.30 Öğle Yemeği 

  

IV. OTURUM: Küçük damar vaskülitleri-II 

Oturum Başkanları: Dr Mehmet Şahin, Dr Vedat İnal 

13.30-13.50 IgA (Henoch-Schonlein) vasküliti - Dr Gonca Karabulut 

13.50-14.10 Kriyoglobulinemik vaskülit - Dr Gökhan Sargın 

14.10-14.30 Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit - Dr Ali Taylan 

14.30-14.50 Anti-Glomerüler bazal membran hastalığı - Dr Figen Yargucu Zihni 

 

14.50-15.15 Kahve Arası 

  

V. OTURUM: Büyük ve orta çaplı damar vaskülitleri 

Oturum Başkanları: Dr Sedat Kiraz, Dr Göksal Keskin  

15.15-15.45 Poliarteritis nodosa - Dr Servet Akar 

15.45-16.15 Takayasu arteriti - Dr Uğur Karasu 

16.15-16.45 Dev hücreli arterit - Dr Fatoş Önen 

 

16.45-17.00 Kahve Arası 
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16 EKİM 2021, CUMARTESİ 

VI. OTURUM: Zor vakalar 

Oturum başkanları: Dr Servet Akar, Dr Pınar Talu 

17.00-17.15 Olgu-1: Aydın Adnan Menderes ÜTF - Dr Merve Uçar 

17.15-17.30 Olgu-2: Ege ÜTF - Dr Fatih Taştekin 

17.30-17.45 Olgu-3: Dokuz Eylül ÜTF - Dr Yeşim Erez  

17.45-18.00 Olgu-4: Pamukkale ÜTF - Dr Firdevs Ulutaş 

18.00-18.15 Olgu-5: Muğla Sıtkı Koçman ÜTF - Dr Derya Akarken 

18.15-18.30 Olgu-6: Katip Çelebi ÜTF - Dr Gülay Alp  

   

17 EKİM 2021, PAZAR 

VII. OTURUM: Behçet hastalığı 

Oturum Başkanları: Dr İhsan Ertenli, Dr Merih Birlik, Dr Önay Gerçik 

09.00-09.30 Behçet hastalığı immünopatogenezi - Dr Ender Terzioğlu 

09.30-10.00 Behçet hastalığı klinik özellikleri - Dr Timur Pırıldar 

10.00-10.30 Behçet hastalığında güncel tedaviler - Dr İsmail Sarı 

 

10.30-10.45 Kahve arası 

  

VIII. OTURUM: Sistemik vaskülitler ve komorbidite 

Oturum Başkanları: Dr Taşkın Şentürk, Dr Ender Terzioğlu 

10.45-11.05 Vaskülitler ve gebelik - Dr Gerçek Can 

11.05-11.25 Vaskülitler ve COViD - 19 - Dr Dilek Solmaz 

11.25-11.45 Vaskülit taklitçileri - Dr Taşkın Şentürk 

11.45-12.00 Tartışma ve Kapanış 

  

12.00-12.30 Otelden Ayrılış 
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Dr. Özgül Soysal Gündüz 
15 Ekim 2021 
16.30-17.00 TNF inhibitörleri  
 

TNF inhibitörleri 

Dr. Özgül Soysal Gündüz 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İç Hastalıkları Romatoloji Kliniği, Manisa 

Tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) Akut inflamatuvar yanıtın ana mediyatörüdür. TNF-α üreten 

hücreler başlıca monosit ve makrofajlar olmakla birlikte, B ve T hücreleri, mast hücreleri ve 

fibroblastlar da TNF-α sentezleyebilir. TNF-α romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS), 

psoriatik artrit (PsA), Crohn hastalığı, üveit ve daha birçok sistemik otoimmün hastalığın 

patogenezinde kilit rol oynar. TNF inhibisyonu, TNF-α’ya karşı monoklonal antikor oluşturularak 

yada ortama reseptör füzyon proteini verilerek, sTNFR’lerin etkisine benzer şekilde yapılabilir. 

TNF inhibisyonu yapan tüm ajanlar farmakolojik olarak birbiriyle aynı değildir. Infliximab (INF), 

Adalimumab (ADA) ve Golimumab (GOL) isimli anti-TNF’ler monoklonal yapıdaki IgG1 

antikorlarıdır; sertolizumab (CZP) ise Fc kısmı içermeyip, sadece IgG1’in Fab kısmının pegile 

edilmesiyle oluşmuştur. Etanersept (ETA) ise IgG1 kısmı içeren reseptör füzyon proteinidir. Tüm 

anti-TNF ajanlar sTNF-α’ya bağlanır; ancak tmTNF-α’ya bağlanmada farklılıklar vardır. ETA başlıca 

sTNF’ye bağlanır; tmTNF bağlanması zayıftır. Monoklonal anti-TNF’ler ise hem sTNF, hem de 

tmTNF’ye bağlanırlar. Monoklonal yapıdaki ajanlar TNF-α’yı bloke ederken, ETA ek olarak TNF-

β’yı da inhibe eder. 

Etanersept, 1999’da RA tedavisinde FDA tarafından onaylanan ilk anti-TNF ajandır. İki tane p75 

(TNFR2) reseptörünün IgG’nin Fc kısmıyla birleştirildiği, dimerik füzyon proteinidir. Aynı anda iki 

tane birden TNF molekülüne bağlanabilir ve bunların gerçek reseptörlerine bağlanmasını 

önleyerek etkilerini inhibe etmiş olur. Kompleman varlığı veya yokluğunda hücre lizisine yol 

açmaz. ETA yarı ömrü 102 (±30) saat olup, klinik pratikte, haftada bir 50 mg sk olarak uygulanır.  

İnflamatuvar barsak hastalıklarında (IBH) ETA tercih edilmez. TNF inhibitörleri kullanan 

spondiloartrit (SpA) hastalarında yapılan bir çalışmada ETA kullanan hastalarda monoklonal 

antikor kullananlara göre daha fazla yeni İBH vakası ve alevlenmesi tespit edilmiş. (1) Monoklonal 

antikorlardan İNF ve ADA ile karşılaştırıldığında non-infeksiyöz kronik üveit tedavisinde etkisiz 

bulunmuş. Hatta bir US kohort çalışmasında anti-TNF tedavi başlanan SPA hastalarından ETA 

kullananlarda %4.5 oranında paradoksal olarak üveit  görülmüş. (HR= 1.91; 95% CI: 1.1-3.31). (2)  
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Ancak son zamanlarda yayınlanan gözlemsel bir çalışmada 429 SPA hastasında 

tedavinin ilk yılında üveit riski açısından ETA ile mAb kullananlar arasında fark 

bulunmamış (RR = 0.54 [0.24; 1.24],p = 0.15). (3) Tüberküloz reaktivasyonu 

interferon gama inhibisyonu yapmadığından ETA ile daha nadir. Ayrıca ETA daha 

az immünojenik ve kompleman aktivasyonu yapmaz. 

 

İnfliksimab, ilk kez 1998’de Crohn hastalığı için ve ardından 1999’da RA tedavisi için onay 

almıştır. Şimerik (fare ve insan) monoklonal antikoru olup %70 insan kaynaklıdır. Hem sTNF hem 

de TmTNF’ye yüksek afinite ile bağlanarak, in-vitro ve in-vivo TNF nötralizasyonu yapar.  TNF 

sunan hücrelerde in-vitro ortamda antikor aracılı hücresel sitotoksisiteye neden olur. Medyan 

terminal yarı ömrü 8–9.5 gündür (ortalama 210 saat). IFX dozu RA için 3 mg/kg/gün; AS ve PsA 

için 5 mg/kg/gün olup, dozlar tedavinin sıfırıncı, ikinci, altıncı haftasında ve sonra her 4–8 haftada 

bir infüzyonla verilir. IFX tedavisi sırasında HACA olarak bilinen insan anti-kimerik antikorların 

gelişebilir. HACA’lar ilacın klirensini arttırır ve serum düzeylerini azaltır. Yüksek INF dozları veya 

daha sık verilen doz aralıkları ile ilaca karşı antikorların gelişimi ile tedaviye yanıtın azalmasına 

neden olur. Ayrıca infüzyon reaksiyonu riski artar. Metotrezate (MTX) ile birlikte uygulanması ilaç 

klirensini azaltabilir.  

Adalimumab, ilk kez Aralık 2002’de onay almıştır. Tamamıyla insan monoklonal antikoru olup 

yarı ömrü 10–20 gündür (ortalama 14 gün). Günlük uygulamada her iki haftada bir 40 mg SK 

enjeksiyon şeklinde verilir. Daha az antikor geliştirir. MTX ile birlikte verilmesi ADA klirensini 

%29–44 azaltır. 2016 da non infeksiyöz kronik üveit için FDA ve EMA onayı almıştır.  

Sertolizumab pegol humanize bir monoklonal antikorun, rekombinant yapıda ve polietilen glikol 

ile pegilize edilmiş antijen bağlayıcı (Fab) fragmanıdır. Hem membranöz hem de solübl TNF 

inhibe eder Fc kısmı olmadığından kompleman veya antikor bağımlı sitotoksisite göstermez. CZP 

dozu sıfırıncı, ikinci ve dördüncü haftada 400 mg ve sonra her iki haftada bir 200 mg SK 

enjeksiyondur. Fc bölgesi olmadığı için, nötralizan veya non-nötralizan antikor gelişme olasılığının 

daha zayıf olduğu öne sürülmüştür.Bir klinik araştırmada Crohn hastalığı için bu ajan alan 

hastaların %9'unda anti-CZP antikorları görülmüş. (4) Sıklıkla akut ön üveit ile ilişkili olan AS’de 

üveit gelişme riskini azalttığı tespit edilmiş. (5) 

Golimumab, ilk kez 2009’da RA, PsA ve AS tedavisinde onay almıştır. Hem sTNF-α hem de tmTNF-

α’ya bağlanabilir. GOL erişkin dozu ayda bir 50 mg SK enjeksiyondur. Ankilozan spondilit ve 

nonradyografik aksiyel SpA hastalarında kullanılacak ilk biyolojik olarak TNF inhibitörleri (TNFi) 

önerilir. (6) Birinci TNFi’ne primer yanıtsızlık olan hastalarda ikinci bir TNFi kullanımı yerine 

Secukinumab veya ixekizumab önerilir. 
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Romatoid artrit hastalarında ise başlangıçta başlanan MTX artı glukokortikoidlere 

yetersiz yanıt varsa ve kötü prognostik faktörler (otoantikorların varlığı, yüksek 

hastalık aktivitesi, erken erozyonlar  ve iki csDMARD başarısızlığı) olması 

durumunda TNFi başlanabilir. (7) Daha önce tedavi almamış aktif PsA’lı hastalarda 

da ilk seçenek TNFi’dir. Aksiyal PsA NSAİİ’lere dirençliyse sırasıyla TNFi ve IL17i, 

entesit NSAİİ tedavisine dirençli ise TNFi ilk tercihtir. (8) Behçet hastalığında 

dirençli üveit, venöz tromboz, gastrointestinal tutulum, progresif nörolojik 

parankimal tutulum ve ciddi eklem tutulumunda TNFi’ler kullanılabilir.  

TNFi kullanımı sırasında infüzyon reaksiyonları, subkutan enjeksiyon yeri reaksiyonları nadir de 

olsa gelişebilir. Yaklaşık %40 olguda antinükleer antikor pozitifliği gelişir ve süre uzadıkça bu sıklık 

artar. Ancak ilaca bağı lupus gelişme sıklığı nadir olup %0.2–0.4’tür. Anti-TNF tedavisi, özellikle 

hücre içi enfeksiyöz ajanlarla olan enfeksiyonlar daha belirgin olmakla birlikte, her türlü 

enfeksiyona yatkınlık yaratmaktadır. Özellikle tüberküloza yatkınlık yaratmaktadır. Bu nedenle 

tedaviye başlamadan önce akciğer grafisi, tüberkülin deri testi veya interferon gama salınım testi 

yapılmalı. Latent tüberküloz saptanması durumunda koruma tedavisi başlanmalı (sıklıkla 9 ay 

süreyle izoniazid). Ayrıca TNFi başlamadan önce hepatit serolojisi bakılmalı. HBs Ag pozitifliği 

saptanırsa önce antiviral tedavi verilmeli. HCV pozitifliği varsa ETA tercih edilmeli.  

Gerek klinik çalışmalardan yapılan metaanalizlerde gerekse gerçek hayat verilerini içeren kayıt 

kütüklerinde TNFi tedavileri ile normal popülasyona oranla artmış melanom dışı deri kanseri riski 

olduğu gösterilmiştir. Son beş yıl içerisinde malignite öyküsü olanlarda rituksimab gibi başka 

biyolojik tedaviler düşünülebilir. TNFi tedavisi planlarken diğer dikkat edilmesi gereken 

komorbideteler demiyelinizan hastalık öyküsü ve ileri evre kalp yetmezliğidir. Bu hastalarda TNFi 

tercih edilmez. 

Kaynaklar: 

1. Braun J, Baraliakos X, Listing J, et al. Differences in the incidence of flares or new onset of 

inflammatory bowel diseases in patients with ankylosing spondylitis exposed to therapy with 

anti-tumor necrosis factor alpha agents. Arthritis Rheum 2007;57:639-47. 

2. Wendling D, Joshi A, Reilly P, et al. Comparing the risk of developing uveitis in patients 
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Otoimmun veya otoinflamatuvar hastalıkların patogenezinde rol alan bazı sitokin ya da 

hücrelerin baskılanmasına yönelik genetik mühendislik teknolojisi kullanılarak geliştirilen 

moleküllerin kullanıldığı tedaviye biyolojik tedavi denilmektedir. Günümüzde biyolojik tedaviler 

birçok romatizmal hastalık tedavisinde kullanılmakta olup, etkilerini sitokin fonksiyonları, sinyal 

trasdüksiyonu ile etkileşime geçerek, T hücre aktivasyonu için gerekli ikincil sinyal yolaklarını 

inhibe ederek ve B hücre deplesyonu ile gösterirler. Bu sunumda anti-TNF inhibitörleri dışında 

kullanılan biyolojik ajanlar anlatılacaktır. 

I. SİTOKİN İNHİBİTÖRLERİ 

 

1. İnterlökin 1 (IL-1) İnhibitörleri: 

İnterlökin-1 (IL-1) inhibitörleri, inflamazom aktivasyonunun rol oynadığı gut artriti, erişkin still 

sendromu ve otoinflamatuvar hastalıklarda etkinliği gösterilmiş biyolojik ajanlardır.1 Günümüzde 

üç adet kullanımda olan ve bir adet yeni geliştirilen IL-1 inhibitörü bulunmaktadır. Tip 1 IL-1 

reseptör (IL-1R1) rekombinan inhibitörü olan anakinra, IL-1β insan monoklonal antikoru olan 

kanakinumab, hem IL-1α, hem de IL-1 β’yı nötralize edebilen, bir çözünür IL-1 TRAP füzyon 

proteini olan rilonasept ve yeni geliştirilen gevokizumab.   

- Anakinra: 

Anakinra IL-1α ve IL-1β ile yarışarak, tip 1 IL-1 reseptörüne bağlanmalarına engel olur ve hem IL-

1α hem de IL-1β’yı nötralize eder. 2002 yılından bu yana romatoid artrit tedavisinde kullanımı 

uygun görülmekle birlikte yeterli etkinlik gösterilememiş ve günlük pratikte romatoid artrit 

tedavisinde pek tercih edilmemektedir. 
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Sistemik başlangıçlı Juvenil idiyopatik artrit (JIA), erişkin still hastalığı, tedaviye 

dirençli Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), kriyoprin ilişkili periyodik sendromların (CAPS) 

tedavisinde günlük 100 mg dozunda subkutan (SC) olarak uygulanmaktadır.2 

- Kanakinumab: 

Kanakinumab, çözünür IL-1β’ya selektif, insan monoklonal antikorudur. IL-1α’ya bağlanmaz. Gut 

artriti, FMF, CAPS, TNF reseptörü ilişkili periyodik sendrom (TRAPS), hiperimmunglobulin D 

sendromu (HIDS), mevalonat kinaz eksikliği (MKD) tedavilerinde 4-8 hafta ara ile 150 mg SC 

olarak kullanılmaktadır.3 

 

- Rilonasept: 

Rilonasept, IL-1β, IL-1α ve IL-1 reseptörünü bloke ederek etki gösteren bir füzyon roteinidir.  FDA 

tarafından sadece CAPS kullanımı onaylanmıştır. JIA’te etkinliği ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. 

320 mg SC yükleme dozu sonrası haftada bir 160 mg SC idame uygulama olarak devam edilir. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kısaltmalar: CAPS, cryoprin ilişkili periodik sendromlar; HIDS, hiperimmünoglobulin D sendromu; 
MKD, mevolonat kinaz eksikliği; TRAPS, TNF reseptör ilişkili periodik sendromlar 

 
2. İnterlökin 6 (IL-6) İnhibitörleri: 

Günümüzde IL-6 reseptörüne karşı kullanımda olan iki adet IL-6 inhibitörü bulunmaktadır; 

tosilizumab ve sarilimumab. Geliştirilmekte olan diğer IL-6 monoklonal antikorları sirukumab, 

olokizumab ve klazakizumabtır.  

 

İlaç Etki mekanizması IL-1 inhibisyonu Endikasyonları 

Anakinra 

IL-1 tip 1 reseptör 

inhibitörü, rekombinan 

antikor 

IL-1α ve IL-1β 
RA, CAPS ve Still 

hastalığı 

Canakinumab 
IL-1β ya karşı insan 

monoklonal antikoru 
IL-1β 

CAPS, Still hastalığı, 

periyodik ateş 

sendromları, TRAPS, 

HIDS/MKD, FMF ve gut 

artriti 

Rilonacept 
Soluble IL-1 trap 
füzyon proteini 

IL-1α, IL-1β, ve IL-
1 reseptörü 

CAPS 
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- Tosilizumab: 

Tosilizumab, çözünür ve membrana bağlı IL-6 reseptörlerine karşı oluşturulmuş 

IgG1 tipinde humanize monoklonal antikordur.5 İlk defa 2005 yılında Castleman 

hastalığında kullanımı onaylanmıştır. Günümüzde aktif RA tedavisinde, büyük 

damar vaskülitlerinde ve erişkin Still hastalığında 8 mg/kg/4 hafta IV ya da 162 

mg/hf SC dozlarında kullanılmaktadır.5 Dev Hücreli Arterit tedavisinde onaylanmış 

tek biyolojik ajandır.  

- Sarilumab: 

Sarilumab, tamamen humanize monoklonal antikordur. FDA tarafından RA tedavisinde 150-200 

mg/2 haftada bir SC olarak uygulanması onaylanmıştır.6 

3. İnterlökin 17 (IL-17) İnhibitörleri: 

IL-17 yolağına etkili antikorlar, IL-17 yolağının rol oynadığı psöriazis, psöriatik artrit (PsA) ve 

spondiloartritlerin (SpA) tedavisinde kullanılmaktadır. 

- Sekukinumab: 

Sekukinumab, IL-17A’ya selektif olarak bağlanarak nötralize eden IgG1 tipinde bir insan 

monoklonal antikorudur. FDA tarafından psöriazis, PsA ve AS tedavisinde tek başına ya da 

metotreksat (MTX) ile kombine edlerek kullanımı onaylanmıştır. Anti TNF tedaviye dirençli 

hastalarda efektif olduğu gösterilmiştir. Önerilen uygulama şekli; 0., 1., 2., 3. ve 4. haftalarda 300 

mg SC sonrasında 150 mg/4 haftada bir idame devam edilmesidir.7 

- Ixekizumab: 

Ixekizumab, IgG4 tipinde humanize monoklonal IL-17A antikorudur. FDA tarafından psöriazis ve 

PsA tedavisinde onay almıştır. AS çalışmaları devam etmektedir. Uygulama şekli; 0. Haftada 160 

mg SC ardından 80 mg/4 haftada bir idame devam edilmesidir.8 

4. İnterlökin 12/23 İnhibitörleri: 

Ustekinumab: 

Ustekinumab IL-12 ile IL-23’ün ortak alt ünitesi olan p40’ı bağlayan bir insan monoklonal 

antikorudur. Psöriazis, PsA, crohn hastalığı, ülseratif kolit tedavisinde kullanılmaktadır. PsA 

tedavisinde NSAID ve konvansiyonel DMARD tedavisine dirençli hastalarda anti-TNF tedavisine 

alternatif olarak ya da anti TNF tedavi sonrası uygulanabilir. 
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Uygulama şekli; 45 mg SC uygulamadan 4 hafta sonra aynı dozda tekrarlanması ve 

sonrasında 12 haftada bir 45 mg SC idame tedavisi şeklindedir. AS tedavisinde 

etkinliği gösterilememiştir.9,10   

- Guselkumab: 

Guselkumab IL-23’ün p19 parçasına karşı oluşturulan IgG1 tipinde bir insan monoklonal 

antikorudur. IL-23 spesifik olup, IL-12’ye bağlanmaz. FDA tarafından PsA’te kullanımı 

onaylanmıştır.  

II. T HÜCRE KOSTİMULASYON BLOKAJI 

- Abatasept: 

Abatasept insan IgG1’in modifiye edilmiş olan Fc kısmı ile CTLA-4’ün ekstrasellüler kısmının 

birleştirilmesiyle oluşturulmuş sentetik ve humanize bir füzyon proteinidir. Antijen sunan hücre 

düzeyindeki CD80/CD86 kompleksine bağlanarak, T hücre yüzeyindeki CD28 ile etkileşimini 

engelleyerek etkisini gösterir. FDA tarafından RA, JIA ve PsA tedavisinde onaylanmıştır. 

Erişkinlerde IV uygulama şekli; 60 kg altı için 500 mg, 60-100 kg arası 750 mg, 100 kg üstü için 

1000 mg, 0., 2., 4. Hafta ve sonrasında 4 haftada bir olacak şekildedir. SC uygulaması 125 mg 

haftada bir olarak önerilir.11,12 

III. B HÜCRE ARACILI BİYOLOJİK TEDAVİLER  

B hücrelerin deplesyonu yapan ya da B hücreleri aktive eden faktörleri ihie eden biyolojik ajanlar 

birçok romatizmal hastalıkta ve lenfomalarda kullanılmaktadır. Günümüzde otoimmun 

hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 adet B hücre hedefleyen ajan mevcuttur: rituksimab ve 

belumimab.  

- Rituksimab: 

Rituksimab (RTX), pre-B ve matur B hücrelerince eksprese edilen CD20 hücre yüzey antijenine 

karşı geliştirilen şimerik bir antikordur. Fare anti-insan monoklonal anti-CD20 antikorunun hafif 

ve ağır zincir değişken bölgeleri ile insan immünoglobulin κ hafif zincir ve γ1 ağır zincir sabit 

bölgelerinin birleşmesinden oluşmuş, monoklonal bir füzyon proteinidir. Antikora bağımlı hücre 

aracılı sitotoksisite, kompleman bağımlı sitotoksisite ve apoptozis ile etki eder. B hücre 

deplesyonu 6-12 aya kadar devam edebilir.13,14 Özellikle seropozitif Romatoid artrit tedavisinde 

etkinliği gösterilmiştir. Özgeçmişinde malignite ya da tüberküloz enfeksiyonu olan ve anti-TNF 

tedaviye uygun olmayan hastalarda, akciğer tutulumu olan RA olgularında kullanılmaktadır. 
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Yine ANCA ilişkili vasülitlerde, standart tedaviye dirençli SLE, Sjögren sendromu, 

sistemik skleroz ve inflamatuvar miyozit tedavilerinde de kullanılmaktadır.15-18 RA 

tedavisinde kullanımı 2 hafta ara ile 1000 mg şeklinde olup, 6 ayda bir tekrarlanır. 

ANCA ilişkili vaskülitlerde 375 mg/m2 dozunda haftada bir toplam 4 hafta olarak 

uygulanmaktadır. 

Genelikle iyi tolere edilen bir ilaç olmasına rağmen hepatit B reaktivasyonu, IgG düzeylerinde 

düşme ve çok nadir olarak progresif multifokal lökoensefalopatiye yol açabilmektedir. RTX 

tedavisi öncesinde mutlaka hepatit göstergelerine bakılmalı ve anti-HBc pozitif hastalarda anti-

viral tedavi uygulanmalıdır. 

-  Belumimab: 

Belimumab, anti-B lenfosit stimulatör (BLyS) monoklonal antikoru olup, çözünür BLySe 

bağlanarak, B hücrelerine bağlanmasına ve B hücre stimulasyonuna engel olarak etki gösterir. Bu 

şekilde B hücrelerinin devamlılığına ve plazma hücrelerine dönüşümüne engel olur. Nonrenal SLE 

tedavisinde onaylanmış tek biyolojik ajandır. SC ya da IV olarak kullanılabilir. IV uygulama önerisi 

10 mg/kg dozunda 0., 12., 28. günlerde, ardından her 4 haftada bir şeklindedir. SC uygulaması 

haftada bir 200 mg şeklindedir.19 
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Kriyoglobulinler, 37 derece altında ve özellikle 4 derecede presipite olan, 37 derece ve üzerindeki 

sıcaklıkta ise çözünebilen yapılardır. Yapısal olarak içeriğinde anormal immunglobulinler, 

kompleman ürünleri ve C-reaktif protein içermektedir. Kriyoglobulinler kimi zaman alınan serum 

örneklerinden elde edilememektedir. Bunun nedeni ölçümlerin uygun şartlarında 

yapılmamasıdır. Eğer biz kan örneğini uygun şartlarda almaz yada kanları laboratuvara taşırken 

ısının düşmesini engelleyemez ise santrifüj yaptığımız esnada zaten kriyopresipitatları çoktan 

kaybetmiş olacağız. Bu nedenle kan örnekleri önceden 37 derece sıcaklıkta olan tüplere 

konulmalı ve taşımada bu şekilde yapılmalıdır. Kriyoglobulin düzeyinin ölçülmesinde yalancı 

negatif sonuç alınmasının en önemli sebebinin sıcaklık önlemlerinin alınmaması olduğu 

düşünülmektedir. Bu durumu önlemek için içine konulan maddeyi 37 derece sıcaklıkta sabit 

tutan, şarj edilebilir bataryaya sahip taşınabilir küçük cihazlar geliştirilmiştir. Uygun bir şekilde 

toplanarak laboratuvara getirilen kanlar burada santrifüj edilmektedir. Santrifüj işleminden sonra 

elde edilen serum örneklerinin her biri 4 derecede ortalama 3 ve 7 gün saklanarak prespitat yani 

çökelti olup olmadığı gözlenmelidir. Bu çökeltinin daha sonra 37 derecede inkübe edilerek 

tekrardan çözünür hale gelmesi sağlanmalı ve mümkünse bu oluşumların en az 2 gözlemci 

tarafından ölçülmesi önerilmektedir. Kriyoglobulinler saptandıktan sonra; kriyoglobulinler 

immünofiksasyon ve immünoelektroforez işlemleri yapılarak tiplendirilmelidir. Kriyoglobulinler 

sayısal olarak da analiz edilebilemektedir. Kriyokrit, presipite olan protein ve immunglobulin 

miktarları ölçülebilmektedir. Periferik kan yaymasında amorf boyanma derecede saptanırken, 37 

derece ve üstündeki sıcaklıklarda saptanmamaktadır. Yine nötrofillerin içerisinde özellikle 37 

derecenin altındaki sıcaklıkta vakuoler şekilde amorf maddeler olarak görülebilmektedir.  

Kriyoglobulinemilerin tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır. Tip 1’de monoklonal, 

tip 2’de monoklonal ve poliklonal ve tip 3’te de poliklonal immunglobulinler bulunmaktadır. Tip 2 

ve tip 3’e mix kriyoglobulinemiler adı verilmektedir. 
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Tip 1 kriyoglobulin multiple myelom, Waldenstrom makroglobulinemisi, önemi 

bilinmeyen monoklonal gammopati, kronik lenfositif lösemi, B-hücreli Non-

Hodgin lenfoma gibi hastalıklarda, tip 2 kriyoglobulin ve tip 3 kriyoglobulin ise 

başta hepatit C olmak üzere kronik enfeksiyonlarda ve Sjögren sedromu gibi 

otoimmun hastalıklarda görülebilmektedir.  Mikst kriyoglobulinemiler sadece 

hepatit C ile ilişkili değildir. Özellikle virüsler başta olmak üzere bakteri ve 

paraziter enfeksiyonlarda da kriyoglobulinemiler görülebilmektedir. 

Otoimmun hastalıklardan da başta Sjögren sendromu olmak üzere, daha az sıklıkla romatoid 

artrit ve sistemik lupus eritematozta görülebilmektedir. Altta yatan herhangi bir neden 

bulunamamışsa bu durum idiopatik olarak adlandırılmaktadır. 

Tip 1 kriyoglobulin ve mikst kriyoglobulinler için soğukta çökmenin mekanizmaları farklıdır. Tip 1 

kriyoglobulinlerdeki temel sorun monoklonal immunglobulinlerin primer yapısı, sterik dizilimi, 

boyutu/yükü, artmış hidrofobik aminoasit varlığı ile tirozin ve salisilik asit rezidülerinin 

azalmasıdır. Miks kriyoglobulinler için soğukta çökmenin mekanizması antijen yada enfeksiyona 

karşı normal immun yanıt, oligoklonal B hücresi ekspresyonu yada monoklonal immunglobulin M 

ile HCV E2 zarf glikoproteini arasında homolojiden kaynaklanmaktadır. Hepatit C virüsünün B 

hücreleri üzerinde proliferatif, onkogenik ve genetik hasar oluşturucu etkileri bulunmaktadır. 

Kronik süreçte immunglobulinler ile Hepatit C virüsü immunkompleks oluşturmakta kompleman 

sistemini aktifleştirerek kompleman 4 düzeylerinde düşmeye ve vasküler hasarın oluşmasına yol 

açmaktadır.  

2012 yılında revise edilen vaskülit sınıflama kriterlerine göre kriyoglobulinemik vaskülitler küçük 

çaplı immun kompleks ilişkili damar vaskülitleri olarak sınıflandırılmaktadır. Kriyoglobulinemik 

vaskülitler deri, eklem, periferal sinir sistem ve böbrekleri etkileyebilir. Bu hastalardan hepatiti 

olanlar hepatoloji, purpurası olanlar dermatolojiye, glomerülonefriti olanlar nefroloji, nöropatisi 

olanlar nöroloji ve malignitesi olanlar da hematoloji kliniklerine başvurabilir. Bu hastalar 

asemptomatik olabileceği gibi, Raynaud fenomeni, artrit/artralji, hipokomplementemi ve 

romatoid faktör pozitifliği ile de karşımıza çıkabilir. Tip 1 kriyoglobulinemide klinik bulgularda 

akrosiyanozis ve periferal gangren ile ilişkili olabilir. Tip 2 kriyoglobulinin klinik bulguları ise 

palpable purpura, digital gangren/nekroz ve derin ülsere lezyonlar olabilir.  
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Laboratuvar bulgularına bakıldığında periferik yaymada rulo formasyonu, psödo-

trombositoz, psödo-eritrositoz, tip 1 kriyoglobulinlerde protein elektroforezinde 

monoklonal gammopati, immunkomplekslere bağlı olarak C4 düzeyinde azalma 

ve Tip 2 ve 3 kriyoglobulinlerde romatoid faktör aktivitesine sahip 

immunglobulinler nedeni ile IgM romatoid faktör düzeylerinde artma 

görülebilmektedir. 

Kriyoglobulinemik vaskülit preliminary klasifikasyon kriterlerine göre en az 12 haftalık aralıklarla 

ve en az 2 kez serum kriyoglobulini pozitif olan hastada: 3 anket sorusundan en az 2’si, 4 klinik 

bulgudan en az 3’ü ve 3 laboratuvar bulgusundan en az 2’sinin varlığı ve toplam 3 bloktan en az 

2’sinin varlığında hasta kriyoglobıulinemik vaskülit olarak klasifiye edilmektedir. 

Konstitusyonel semptomlar: yorgunluk, ateş, fibromiyalji, artikuler tutulum özellikleri: artralji, 

artrit, vasküler tutulum özellikleri: purpura, deri ülserleri, nekrotizan vaskülit, hiperviskozite 

sendromu, Raynaud fenomeni, nörolojik tutulum ise periferik nöropati, kranial sinir tutulumu ve 

vaskülitik santral sinir sistemi tutulumudur. Klasifikasyon kriterleri içerisinde laboratuvar 

bulguları olarak düşük serum C4 düzeyi, pozitif serum romatoid faktörü ve pozitif serum M 

komponenti bulunmaktadır.  

Tedavi klinik bulguların hafif, orta ve yaşamı tehdit eden durumlarına göre düzenlenmektedir. 

Hematolojik malignitelerle ilişkili olan tip 1 kriyoglobulinemik vaskülitlerde bortezomib, 

talidomid, lenalidomid, pomalinomide, rituksimab ve siklofosfamid tedavi seçeneklerindendir. 

Viral etiyoloji ile ilişkili kriyoglobulinemik vaskülitlerde antiviral tedaviler uygulanmaktadır. 

Günümüzde kullanılan ledipasvir, sofosbuvir, pibrentasvir, glecaprevir gibi direkt antiviral ilaçlar 

ile viral yükte %92-100’e yanıt alınmakta ve kriyoglobulinemik vaskülitler için hem immunolojik 

hem de klinik yanıt alınmaktadır. HCV pozitif Tip 2 kriyoglobulinemik vaskülitli hastalarda yapılan 

çok merkezli, Faz 3, randomize kontrollü bir çalışmada steroid ve 

azatiopürin/siklofosfamid/plazmaferez ile rituksimab karşılaştırılmıştır. Primer sonlanma noktası 

olan 12. ayda tedavi sağkalımının rituksimab kolunda diğer immunsupresif ajanlara göre daha 

anlamlı olduğu saptanmıştır. 

Rituksimab biyobenzerinin orijinal rituksimab ile karşılaştırıldığı çok merkezli, açık etiketli bir 

çalışmada 6 ay sonunda klinik yanıtların ve yan etkilerin benzer olduğu bildirilmiştir. 

Kriyoglobulinemik vaskülitlede hastaların %60-70’inde tedavi ile birlikte tam remisyon 

sağlanmaktadır. Relaps hastalarında ise indüksiyon tedavisi sonrası %40-50 tam remisyon 

olmaktadır. 65 yaş üzeri, ağır enfeksiyon, vaskülitik aktivite, pulmoner-gastrointestinal sistem 

tutulumu ve renal tutulum olan hastalarda prognoz daha kötü olmaktadır.  
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Ürtikeryal vaskülit; görünümü ürtikere benzeyen ancak histoljide lökositoklastik vaskülitik 

döküntüler olarak tanımlanabilir. Urtiker de kaşıntı ön plandayken, vaskülitte yanma ve ağrı 

diyastezi vardır. Lezyonlar basmakla solmaz ve palpabledır. Daha çok gövde ve proksimal 

ekstremitelerde görülür. Basit ürtikerde lezyonlar 2-8 saattte solarken ,ürtikeryal vaskülitte bu 

süre 24-72 saatten az değildir. Vaskülitik lezyonlar iyileşirken kahverengi pigmantasyon ve 

purpurik residual lezyonlar bırakır. Ürtikeryal vaskulit, hipokomplementamik ürtikeryal 

vaskülit(HUV) ve normokomplemantemik ürtikeryal vaskülit (NUV) başlığı altında incelenir. HUV 

da sistemik tutulum ve bağ dokusu hastalıkları başta olmak üzere gamapatiler ve ilaç 

reaksiyonlarıyla birlikteliği sıktır. NUV göreceli olarak daha benin bir hastalığı temsil eder ve 

genellikle kendini sınırlayıcıdır. Patogenezde IgG antikorları ile oluşan immünkompleks ve klasik 

kompleman aktivasyonu önemli rol oynar. Ortaya çıkan kemokin ve sitokinler ,lökosit 

infiltrasyonu vaskülit oluşumunda önemli rol oynar. Ürtikeryal vaskülitler kutanöz vaskülitlerin 

ancak %3 ne tekabül eder ve bunun ancak %15-20 kadarlık bölümü HUV olarak görülür. Burada 

nadir görülen bir hastalıktan bahsediyoruz. Kadın/Erkek oranı 4-5/ 1,yani kadın baskın bir 

hastalıktır. Pediyatrik yaşta böbrek tutulumu daha sıktır. Ürtikerde deri bulguları, kronik ürtiker 

(%100), anjiyo ödem (%50), purpura olarak sınıflandırılabilir. Deri biyopsi, İlk 24 saatte alınmalı, 

nötrofilik infiltrasyon, bazal memranda immünglobulin birikimi önemli bir bulgudur (+DİF-Lupus 

Band Test). Konstitüsyonel semptomlar (%56) Ateş, kilo kaybı sık görülen semptomlardır. 

Musküloskeletal semptomlar (%82), Artralji, Artrit, Miyalji, Jaccaud’s artropati? olarak görülür. 

Göz tutulumu (%56),Sklerit, Üveit, Konjüktivittir. LAP(%23) çoğunlukla reaktif bir büyümedir. 

Akciğer tutulumu(%19),Öksürük, Nefes darlığı, Plöral effüzyon ve KOAH tır. GI 

tutulum(%18),Karın ağrısı, Kusma, İshal, Hepatosplenomegali(HSM) tan oluşur.Böbrek 

tutulumu(%14),Çoğunluk hafif ve sınırlayıcıdır ve sle böbrek tutulumuna benzer. 

Glomerülonefrit/tubulointerstisyel histolojik olarak SLE den ayırt edilemez. Çocuklarda daha sık, 

yetmezliğe gidebilir. ESR yüksektir. Klasik Kompleman yolağı etkilenir. 
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Anti-C1q antikor (%50) oranında pozitif dir. Düşük C4, Değişken C3 görülür. Ancak 

Düşük C1q (%90) ve Düşük CH50(%96) daha sensitif bir bulgudur. Serolojik testler 

den Anti nükleer antikor (%50) / anti-ds DNA(Neg), Anti-SSA/ANTİ-DNA/anti-

RNP/anti-Sm (Düşük titre) pozitif bulunabilir. Romatoid faktör (%7), ANCA (%2), 

Monoklonalgamopati(%12), Krayoglobulin-Tip 2-3 (%12)/(cryocrit <%1) 

bulunabilir titrelerin düşük olması ayırt edicidir. Birinci basamak tedavisi, hidroksi 

klorokinin sülfat, kortikosteroid, kolşisinden oluşur. İkinci basamak tedavi, 

azotiopurine, siklofosfamid, mikofenak mofetilden oluşur. Refrakter hastalıkta  

Rutixumab önemli bir seçenektir. 
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S1 - Hemoptizi ve akut böbrek yetmezliğine MPO ANCA 

pozitifliğinin eşlik ettiği multiple myelom vakası 
 

Ceren Demir1, Gökhan Sargın1, Hakan Akdam2, İrfan Yavaşoğlu3, Taşkın Şentürk1 

 

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

Romatoloji Bilim Dalı1, Nefroloji Bilim Dalı2, Hematoloji Bilim Dalı3, Aydın 

 

Giriş: ANCA ilişkili vaskülitler böbrek yetmezliğine neden olabilen ve hayatı tehdit edebilen bir 

durumdur. Multiple myleom da böbrek yetmezliğine yol açabilen ve plazma hücrelerinin malign 

proliferasyonu ile karakterize  bir hastalıktır. Multiple myelom ve ANCA ilişkili vaskülitlerin 

birlikte literatürde nadir olarak tanımlanmış olup aralarındaki ilişki halen belirsizliğini 

korumaktadır. Bu hastalıkların ayırıcı tanısında böbrek biyopsisi önemli arz etmektedir. Biz 

burada akut böbrek yetmezliği ve hemoptizi ile başvuran ve multiple myelom tanısı alan ANCA 

pozitif 75 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: 75 yaşında erkek hasta kilo 5 ayda yaklaşık 10 kg kaybı, hemoptizi ve böbrek 

yetmezliği nedeni ile pulmonorenal sendrom tanısı ile göğüs hastalıkları kliniğine yatırıldı.  

Hastanın özgeçmişinde hipertioidi ve koroner arter hastalığı olup tedavi olarak metimazol ve 

isosorbid monohidrat kullanmaktaydı. Laboratuvar bulgularında MPO ANCA pozitif (44,87 

AU/ml), hemoglobin: 8,5 g/dl, MCV:90 fL,lökosit:8720, trombosit:137,000, sedimantasyon:39 

mm/saat, total protein:7,1g/dl ve albumin:3,5 g/dl olarak saptandı. Periferik yaymada rulo 

formasyonu olduğu gözlendi.  Serum immünfiksasyon elektroforezinde Ig G Lambda gamapati 

izlendi. Yapılan kemik iliği biyopsisinde multiple myelom tanısı konulan hastada mevcut klinik 

tablonun ön planda hematolojik malignite ile ilişkili olduğu ve sistemik vaskülitler ile birliktelik de 

gösterebileceği düşünüldü. Ayırıcı tanı açısından hastada yapılan böbrek biyopsi amiloidoz ile 

uyumlu olarak raporlandı. Böbrek biyopisinde vaskülitik ile uyumlu herhangi bir bulgu 

saptanmadı. Multiple myelom tanısı ile hematoloji kliniğinde takip edilmekte olan hastada MPO-

ANCA pozitifliği kullanmakta olduğu metimazole bağlandı. Hasta halen hematoloji ve romatoloji 

kliniğinde takip edilmektedir.  

Tartışma: Akut böbrek yetmezliği, multiple myleom ve ANCA pozitif vaskülitlerin ortak klinik 

prezentasyonu olabilir. Aynı zamanda, her iki durum birliktelik de gösterebilir. Ayırıcı tanıda 

böbrek biyopsisi değerli bir testtir.  
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S2 - Sjögren sendromlu bir hastada eşlik eden kalsiyum 

pirofosfat dihidrat kristal birikimi hastalığına (CPPD) bağlı 

akromiyoklaviküler eklem ganglionu 
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Giriş: Akromiyoklaviküler eklem ganglionu nadir görülen bir klinik durumdur. Biz de burada 

Sjögren sendromu tanılı ve eş zamanlı CPPD hastalığına bağlı akromiyoklaviküler eklem 

komşuluğunda subkutan ganglion gelişen olgumuzu sunuyoruz. 

Vaka sunumu: Yaklaşık 15 yıldır Sjögren sendromu ve eroziv osteoartrit tanıları ile izlemde olan, 

85 yaşında kadın hasta 1 aydır olan, sol omuz üzerinde ağrısız kitle şikayeti ile başvurdu (Resim-

1A). Hasta 15 yıl önce ağız, göz kuruluğu ve artraljileri nedeni ile tetkik edilirken ANA testi 

1/1280+, Anti-SSA+, Anti-SSB+ ve minör tükrük bezi biyopsisinde fokuz skoru>1 saptanması 

üzerine Sjögren sendromu tanısı almış. Sjögren sendromu açısından plaquenil (hidroksiklorokin) 

1x200 mg tedavisi almakta idi. Hastanın özgeçmişinde ayrıca hipertiroidi, hipertansiyon ve kronik 

böbrek yetmezliği tanıları mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde sol akromioklaviküler eklem 

üzerinde elastik-yumuşak (3x3 cm) fluktuasyon veren kitle mevcuttu. Kızarıklık yoktu, ılımlı ısı 

artışı vardı. Sol omuz aktif eklem hareket açıklığı fleksiyon 140°, abduksiyon 100° idi. Hawkins ve 

Neer testleri pozitifti. Laboratuvarda; WBC:6.5 10*3/uL, Hgb:11.4 g/dL, Plt:194 10*3/uL, AST:25 

U/L, ALT:10 U/L, kreatinin: 1.8 mg/dL, ürik asit:9.76 mg/dL, RF:96 IU/mL, Anti-CCP:10.2 U/ML, 

CRP:17.5 mg/L, ESR:58 mm/h, kalsiyum:9.36 mg/dL, ANA:1/1280+Benekli, Anti-SSA(+), Anti-SSB 

(+) idi. Hastanın grafilerinde, elde metakarpofalangeal (MKF), proksimal interfalangeal ve distal 

interfalangeal eklem aralıklarında daralma, eroziv osteoartrit ile uyumlu dejenerasyonlar ve sağ 

5. MKF’de hooklike osteofiti (resim-1B) ve omuzda akromiohumeral aralıkta daralma, 

subakromiyal alanda kalsifikasyon, akromioklaviküler eklemde dejenerasyon mevcuttu (Resim-

1C).  Hastanın sol omzundaki kitleye yönelik yapılan ultrasonografisinde sol akromioklavikuler 

eklemde dejenerasyon ve sol akromioklavikuler eklemden başlayıp superiora uzanan yaklaşık 3x3 

cm’lik fluktuasyon veren nodüler kistik lezyon görüldü (Resim-1D). 
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Kistik lezyon kısmen aspire edildi. Aspire edilen jelatinöz kıvamdaki sıvının 

polarize ışık mikroskobik incelemesinde CPPD ile uyumlu kristaller saptandı 

(Resim-1E). Kistin total eksizyonu ve AC eklem tamiri açısından cerrahi tedavi 

önerildi fakat hasta istemedi. Mevcut tedavisine Kolşisin tablet 1x1 eklendi ve 

hasta izleme alındı. 

Tartışma: Akromiyoklaviküler eklem ganglionu, genellikle dejeneratif rotator manşet yırtıklarının 

nadir görülen bir komplikasyonudur. Dejeneratif etyoloji dışında, romatolojik literatürde 

kondrokalsinozlu hastalarda nadiren akromiyoklaviküler eklem kisti gelişimi bildirilmiştir. Bizim 

vakamızda da akromioklaviküler ganglion etyoljisinde altta hem yaşa bağlı akromioklaviküler 

eklem dejenerasyonu hem de CPPD hastalığına bağlı kristal birikimi mevcuttu.  

Sonuç olarak, akromioklaviküler eklemden kaynaklanan yumuşak doku kitlesi, akromioklaviküler 

eklem patolojileri ve rotator manşet yırtığının ilk bulgusu olabilir. Ayrıca bu hastalarda 

olgumuzdaki gibi altta yatan bir CPPD hastalığı da olabilir. Omuz eklemi üzerinde şişlik ile 

başvuran bir hastada etyolojide CPPD hastalığı da akılda tutulmalıdır.  
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S3 - Behçet hastalığı ve esansiyel trombositoz birlikteliği 
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Giriş: Behçet hastalığı (BH), tekrarlayan oral aftlar, genital ülserler, deri lezyonları, üveit, eklem 

tutulumu ve vasküler lezyonlarla karakterize multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. 

Miyeloproliferatif hastalıklar ailesinin bir üyesi olan esansiyel trombositoz (ET), trombositlerin 

aşırı üretimi, kemik iliğinde megakaryosit hiperplazisi ve trombotik/hemorajik bulgularla 

karakterize bir hastalıktır. ET tanısı, reaktif trombositoz ve diğer hematolojik malignitelerin 

dışlanması ile konmaktadır (1-2). Literatürde BH ve ET birlikteliğine baktığımızda iki vaka 

gözümüze çarpmaktadır. Park MR ve ark. 53 yaşında bir kadın Behçet hastasında ET geliştiğini 

bildirmişler ve kullanılan ilaçlardan bağımsız gelişmesine dikkat çekmişlerdir (3). 2005 yılında ise 

77 yaşında ET tanısı ile uzun süre hidroksiüre kullanmış ve ilaç kullanımı ile ilişkilendirilmiş 

intestinal tip BH tanımlanmıştır (4). Mevcut vaka ile de bu nadir birlikteliği vurguladık.  

Vaka Sunumu: Tekrarlayan anterior üveit atakları, oral aft ve genital ülserleri olan ve öyküsünde 

derin ven trombozu olan 35 yaş erkek hasta BH ile kliniğimizde takip edilmekte idi. HLA B51 

pozitifti. Steroid, kolşisin ve azatioprin tedavisi alan hastanın oral aft ve genital ülserleri geriledi 

ancak üveit atakları devam etmesi üzerine adalimumab tedavisi başlandı. Adalimumab ve 

azatioprin tedavisi altında iken alt ekstremitede tekrarlayan tromboflebit ve derin ven trombozu 

gelişmesi üzerine infliksimab a geçildi. Infliksimab tedavisi ile BH kliniği remisyonda seyreden 

hastanın trombosit sayılarında artış (1.168.000) görüldü.Hematoloji konsültasyonunda hastanın 

kemik iliği biyopsisinde blastik hücre izlenmedi ve JAK-2 mutasyonu negatifti. Kemik iliği 

bulgularıyla hasta ET olarak değerlendirilerek tek seans trombositaferez yapıldı. Anagralid, 

hidroksiüre ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi baslandı. İnfliksimab tedavisine ara verildi. 

Hastanın takiplerinde trombosit sayılarında gerileme izlendi. Hasta  hematoloji bölümü ile ortak 

takip edilmektedir. 

Tartışma: Reaktif trombositoz dışlandıktan sonra sebat eden çok yüksek trombosit sayıları 

varlığında hematolojik maligniteler akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda Behçet hastalarında tedavi 

altında tromboz atakları tekrarladığında altta yatan trombojenik hastalıkların taranması önem 

taşımaktadır. 
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Giriş: Granülomatöz polianjit (GPA), özellikle pulmoner ve renal vaskülitik tutulum gösteren, 

nötrofilik mikroabselerin granülom formasyonuna yol açtığı düşünülen bir klinik tablodur.1 

Akciğer görüntülemelerinde sıklıkla kavitasyon gösteren kitle/nodül benzeri lezyonlar olarak 

izlenen GPA tutulumu; metastaz, abse, tüberküloz ve septik infarktlar ile karışabilmektedir2. 

Hemorajinin neden olduğu buzlu cam görünümü ve mozaik perfüzyon paternleri bir çok olguda 

izlenebilirken diffüz alveolar hemoraji gibi yaygın tutulumlar ancak olguların %10 kadarında 

gözlenmektedir3. Klasik GPA tutulumu olan üst ve alt solunum yolları ve renal tutulum dışında 

hematemez ve artritik tutulumun eşlik ettiği olgular ise ağır seyirli ve  mortalite ile sonuçlanan 

olgular olarak dikkati çekmektedir4. 

Vaka Sunumu: Bilinen hipertansiyon ve bipolar bozukluk tanıları olan, 2013 yılında geçirilmiş MI 

öyküsü bulunan 34 yaş erkek hasta, 2020 Ocak ayında hemoptizi ile başvurduğu dış merkezde 

granülomatöz polianjit tanısı almış. Bu dönemdeki tetkiklerinde cANCA+++ olarak saptanmış. 

Takiplerinde hemoptizi ve hematüri şikayeti ile farklı bir merkezde acil servise başvuran hastanın 

bronkoskopi ve endoskopisinde belirgin kanama odağı saptanamamış ve çekilen toraks BT 

sonucunda nodüler lezyonlar izlenen hastanın kliniği granülomatöz polianjit alevlenmesi olarak 

değerlendirilerek hastaya İnfliksimab başlanmış. Bu dönemde yapılan böbrek biyopisisi de 

normal olarak raporlanmış. Tedavinin 1.haftasında septik artrit gelişmesi üzerine infliksimab 

tedavisi kesilmiş. Septik artrit tedavisi ortopedi ve enfeksiyon hastalıkları tarafından düzenlenen 

hastanın izlemi sırasında pulmoner tromboemboli ve antekübital vende tromboz gelişmiş. 

Tedavisi düzenlenen hasta antibiyoterapi sonrası tekrar infliksimab başlanması planıyla taburcu 

edilmiş. Hasta 2 ay sonra kliniğimize hemoptizi ve diz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Diz 

ponksiyonunda pürülan materyal gelmesi üzerine septik artrit tanısıyla opere edilen hastanın 

izleminde aralıklı hemoptizi şikayetlerinin devam etmesi üzerine yapılan bronkoskopi ve toraks 

görüntülemede yeni bir lezyon saptanmaması üzerine yapılan endoskopide mukozal yırtıklar 

saptanarak hastanın şikayetleri hematemez lehine yorumlanmıştır. Cerrahi sonrası CRP ve 

sedimentasyon düzeyleri gerileyen, hasta izleme alınmıştır.  



 

33 
 

Tartışma: Anamnez ve laboratuar sonuçları ile GPA tanısı ön planda düşünülerek 

multipl merkez tarafından takip edilen olgunun detaylı izleminde akciğer 

bulgularının tanı anından itibaren progrese olmadığı ve hemoptizi şikayetinin ise 

ağırlıklı olarak özefagus kaynaklı hematemez olarak olduğu saptanmıştır. 

Literatürde yaygın organ tutulumunun bulunduğu GPA prognozlarının daha ağır 

ve mortal seyirli olduğu dikkat çekmektedir. 

İlk başvurulan merkezde uygulanan siklofosfamid ve plazmaferez tedavisi dışında kortikosteroid 

dışı herhangi bir immünsupresif kullanmayan ve tekrarlayan hemoptizi ataklarının akciğer 

lezyonları ile korelasyon göstermemesi atipik bir prezentasyon olarak değerlendirilmiştir.   

Kaynaklar: 

1. Müller A, Krause B, Kerstein-Stähle A, et al. Granulomatous Inflammation in ANCA-

Associated Vasculitis. Int J Mol Sci. 2021;22:6474.  

2. Han M, Pan C. A case of granulomatosis with polyangiitis mimicking lung 

malignancy. Respirol Case Rep. 2021;9:0824.  

3. Ananthakrishnan L, Sharma N, Kanne JP. Wegener’s granulomatosis in the chest: high-

resolution CT findings. Am J Roentgenol. 2009;192:676–82.  

4. Mannan MA, Pasha K, Nahar S, Begum K. Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener 

Granulomatosis) with Unusual Presentation. Mymensingh Med J. 2017;26:205-207. 
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S5 - Granülamatöz polianjitis tek merkez sonuçları 

Melike Ersoy, Derya Akarken, Emine Figen Tarhan 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı, Muğla 

 

Amaç: Granülamatöz polianjitis küçük çaplı damarları tutan ve bu damarlarda nekrotizan 

granülomatöz inflamasyona neden olan, çeşitli organlarda kitlelerle seyredebilen, en sık solunum 

yolu semptomları ile gelen, anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili bir vaskülittir. Bu 

çalışmada, merkezimizde 2016 yılı nisan- 2021 yılı ağustos ayları arasında Granülamatöz 

polianjitis tanısı ile takip edilen hastaların klinik verilerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Romatoloji Kliniğinde 2016-2021 yılları arasında Granülamatöz polianjitis tanılı 12 hasta dahil 

edildi. Hastaların klinik, laboratuvar ve demografik verileri retrospektif olarak kaydedildi.  

Bulgular: Kliniğimizde 2016-2021 yılları arasında toplam 12 hastaya ACR kriterlerine [1] göre  

granülomatöz polianjitis tanısı konmuştur. Granulomatöz polianjitisli hastaların 6’sı kadın (%50), 

6’sı erkek (%50), yaş ortalaması 57,0±7,18 yıl idi. Hastaların ortalama takip süresi 38,66±19,33 ay 

idi. Hastaların başvuru semptomlarına bakıldığında, 5 (%41,7) hasta öksürük (balgam), 4 (%33,3) 

hasta üst solunum yolu semptomları, 5 (%41,7) hasta işitme kusuru, 3 (%25) hasta görme 

bozukluğu (diplopi, bulanık görme), 1 (%8,3) hasta gözde kitle, 3 (%25,0) hasta göğüs ağrısı, 2 

(%16,7) hasta cilt döküntüsü, 2 (%16,7) hasta artrit , 2 (%16,7) hasta mastoidit, 1(%8,3) hasta 

poliüri ile başvurduğu gözlendi. Hastaların 4 (%33,3)’ ünde böbrek tutulumu vardı. 8 (%66,6)’inde  

C-ANCA pozitifliği saptanmıştı. Hastaların 10 (%83,3)’unda HRCT ile tespit edilen akciğer 

tutulumu saptanmıştı. 

Tartışma: Granülamatöz polianjitis nadir rastlanan ve başvuru semptomları açısından çok 

çeşitlilik gösterebilecek bir hastalıktır. Literatürde ortalama başvuru yaşı 40-45 arası olup, bizim 

vaka serimizde yaş ortalaması 57,0±7,18 olarak saptandı. Literatürde başvuru nedenlerinin 

başında %67 ile üst solunum yolu tutulumu olmakla birlikte bizim vaka serimizde bu oran %33,3 

olarak saptandı. Pulmoner tutulum literatürde %71 oranında gözlenirken bizim vakalarımızda bu 

%83,3 oranında saptandı. Literatürde cilt tutulumu %30-46 arası iken bizim serimizde bu oran 

%16,7 olarak saptandı. Renal tutulum genel olarak %40-100 arası görülmekte iken bizim vaka 

serimizde %33,3 olarak kaydedildi. 
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Literatürde granulomatöz polianjitise bağlı gözde kitle, surrenal kitle nadir 

rastlanan bulgular olup bizim hasta serimizde sürrenal kitle %16,7, gözde kitle 

%8,3 oranında görülmüştür. Literatüre baktığımızda mastoidit ile başvuru 

ortalama %19-61 arası değişmekte iken bizim hasta grubumuzda bu oran %16,7 

olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak multisistemik tutulumla seyreden bu hastalıkta nadir görülen tutulumlar her zaman 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tablo 1. Granülamatöz polianjiit tanılı hastaların bulguları 

Başvuru Semptomları n (%) 

Öksürük, balgam 5 (%41,7) 

Göğüs Ağrısı 3 (%25,0) 

Cilt Döküntüsü 2 (%16,7) 

Görme bozukluğu 3 (%25,0) 

Duyma Kusuru 5 (%41,7) 

Artrit 2 (%16,7) 

Mastoidit 2(%16,7) 

Surrenal kitle 2 (%16,7) 

Poliüri 1(%8,3) 

Gözde kitle 1 (%8,3) 

Üst solunum yolu semptomları 4 (%33,3) 

Böbrek tutulumu 4 (%33,3) 

Pulmoner tutulum 10 (%83,3) 

Laboratuvar Bulguları  

Hematüri 3 (%25,0) 

Proteinüri 3 (%25,0) 

c-ANCA 8 (%66,7) 

 

Kaynaklar: 

1.  The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener’s 

granulomatosis. https://reference.medscape.com/medline/abstract/2202308. Accessed 9 Sep 

2021 
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S6 - ANCA ilişkili vaskülitlerde alveolar hemoroji ile ilişkili 

faktörler 

Elif Durak Ediboğlu, Servet Akar 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

Giriş: Antinötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler (AAV) küçük ve orta çaplı 

damarlarda nekroz ve inflamasyonuna neden olan bir grup hastalıktır.  Akciğerler, AVV’lerde 

sıklıkla tutulan organlardır. Nodül/kavite, İntersitisyel akciğer hastalığı, alveolar hemoroji sıklıkla 

gözlenen akciğer tutulumlarıdır. Alveolar hemoroji AAV’lerde morbidite ve mortalite ile ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. Ancak AAV hastalarında alveolar hemoroji ile ilişkili faktörleri 

öngördüren veriler kısıtlıdır. Biz bu çalışmada AAV’li hastalarda alveolar hemorijiyi öngördürecek 

klinik ya da labaratuvar bulguları değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2014-2021 yılları arasında AAV tanısı almış 140 AAV hastasından 

pulmoner tutulum verisi olan 111 hasta [granülomatozisli polianjitis (GPA), n:71; mikroskopik 

polianjitis (MPA), n:40] dahil edildi. Hastalar tanı da ya da takip sırasında yapılan Toraks CT ile 

saptanan pulmoner tutulumlarına göre alveolar hemorojisi olan AAV (n:14) ve alveolar 

hemorojisi olmayan AAV (n:97) olarak iki gruba ayrıldı. 

Bulgular: Tüm MPA ve GPA hastaları dahil edilerek hastaların alveolar hemoroji varlığına göre 

analiz edildiğinde alveolar hemorojisi olan grupta hastaların %64 ‘ünün tanısı MPA iken, 

%36’sının tanısı GPA idi ve alveolar hemorojisi olmayan gruba göre MPA tanılı hasta anlamlı 

fazlaydı (p=0.034). Alveolar hemorojisi olan grupta tanı sırasında plazmaferez tedavisi fazlaydı 

(p=0.006). Ancak, her iki grupta ANCA pozitiflik oranı, ANCA subtipleri, akciğer dışındaki organ 

tutlumları, tanı sırasındaki labaratuvar parametreleri, renal replasman tedavi oranları arasında 

anlamlı fark gözlenmedi. 

Tartışma: Bizim çalışmamızda, alveolar hemoroji MPA’da GPA’ya göre daha sık bir bulgu olmakla 

birlikte alveolar hemorojisi olan grupta ANCA pozitiflik oranı ve ANCA subtiplerinin sıklığı alveolar 

hemorojisi olmayan hastalardan farklı değildi. Bu nedenle de alveolar hemorojinin patolojisini 

araştıran, ANCA ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar gerekmektedir. Ek olarak bu çalışmada 

alveolar hemorojili grupta plazmaferez tedavi oranları daha yüksekti ancak alveolar hemoroji 

varlığında  sıklıkla  kullanılan antikorların uzaklaştırılmasına yönelik plazmaferez tedavisinin 

etkinliğini değerlendiren gözlemsel çalışmalarda antikorların patolojide rolünü ortaya koymada 

faydalı olacaktır. 
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 

 
Alveolar hemoroji (-) 

(n=97) 
Alveolar hemoroji (+) 

(n=14) 
p 

Cinsiyet, erkek (n) (%) 58 (59.8) 11(78.6) 0.18 

Tanıda yaş (yıl) ortanca 
(IQR) 

56 (21) 49.5 (31) 0.22 

Tanı, (n) (%) 
GPA 
MPA 

 
66 (68) 
31 (32) 

 
5 (35.7) 
9 (64.3) 

 
0.034 

ANCA pozitifliği, n (%) 74 (80.4) 10 (71.4) 0.48 

ANCA subtipi, (n) (%) 
PR3-ANCA 

MPO-ANCA 

 
48 (65.8) 
25 (34.2) 

 
7 (70) 
3 (30) 

 
1.0 

Diğer organ ve 
sistem tutulumu, (%) 

Böbrek 
ENT 
Göz 
SSS 
Kalp 
GIS 
Cilt 

Kas-iskelet sistemi 

 
 

80 (82.5) 
43 (44.3) 
16 (17) 

 
1 (1) 

6 (6.2) 
4 (33.3) 

20 (21.1) 

 
 

12 (85.7) 
4 (28.6) 

0 
 

1 (7.7) 
0 

21 (27.6) 
5 (35.7) 

 
 

1.0 
0.27 
0.09 

 
0.09 
1.0 

0.68 
0.30 

Tanıda serum kreatinin 
düzeyi, ortanca (IQR) 

 
3.3 (4.7) 

 
5.4 (7.2) 

 

 
0.81 

CRP, ortanca (IQR) 17 (22) 14.2 (11) 0.90 

Mortalite, (n) (%) 8 (57.1) 6 (42.9) 0.20 

Son dönem böbrek 
yetmezliği, (%) 

19  (25) 2 (25) 1.0 

Sigara kullanımı, 
hiç içmemiş,  (%) 

38 (75)/58 6 (65.5)/6 0.59 

C3 düzeyi 133 (42.2) 114 (36.5) 0.43 

C4 düzeyi 29 (15.5) 23.9 (7.5) 0.10 

Alb (mg), 
median (IQR) 

3.1 (0.9) 2.8 (0.8) 0.17 

Tanıda plazmaferez  (%) 30 (33) 10 (71.4) 0.006 

Tanıda hemodiyaliz  (%) 38 (41.8) 8 (57.1) 0.28 
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S7 - Seronegatif artritli hastada yaygın değişken immün 

yetmezlik 
 

Hüseyin Baygın, Gökhan Sargın, Ceren Demir, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk 

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

Romatoloji Bilim Dalı, Aydın 

 

Giriş: Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID), genellikle çocukluk veya genç erişkinlik 

dönemindeki yaşlarda görülen ve B hücrelerinin farklılaşmasındaki bozukluk ile karakterize bir 

hastalıktır. Hastalarda tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilmekle birlikte enteropati, granülomatöz 

hastalık, malignite, allerji, inflamatuar ve otoimmun durumlar da yaygındır. CVID’li hastalarda 

romatolojik hastalık sıklığı %5-13 olarak bildirilmiştir Otoimmün hastalıklar, ciddi enfeksiyon 

öyküsü olmayan vakalarda bile CVID'nin ilk bulgusu olabilir. Biz burada seronegatif artrit ve CVID 

olan 36 yaşında erkek hastayı sunmayı amaçladık.  

Vaka Sunumu: Otuz altı yaş erkek hasta, her iki dizde ağrı-şişlik ve sabah tutukluğu yakınması ile 

tarafımıza başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, romatoid artrit nedeni ile metilprednizolon, 

sülfasalazin, hidroksiklorokin, metotreksat, adalimumab ve etanercept kullanıldığı öğrenildi. 

Soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenede sol dizde daha fazla olmak üzere her 

iki dizde şişlik ve ısı artışı, sırtta ve göğüste yaygın hipopigmente alanlar, tüm vücutta yaygın 

papülopüstüler döküntüler vardı. Hastanın laboratuarında hemoglobin: 15,3 g/dL, lökosit: 

9020/UL, nötrofil 7500/UL (%83,1), lenfosit 1030/UL (%11,4) ve trombosit 128000/UL, 

sedimantasyon 1 mm/saat ve CRP 10,5 mg/dL idi. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri 

normaldi. IgG <1.09 g/L, IgA < 0.05 g/L, IgM 0.17 g/L, IgE <14 IU/mL ve lenfosit alt grup 

çalışmasında CD4/CD8:0,25 olarak saptandı Deride görülen yaygın püstüler lezyonlardan alınan 

örneklerde staphylococcus aureus üredi. Bu bulgular eşliğinde hastaya CVID tanısı konularak 400 

mg/kg/ay intravenöz immunglobulin tedavisi başlandı. Hasta halen kiniğimizde takiptedir.  

Tartışma: Primer immun yetmezlikli hastalarda en sık görülen erken bulgu enfeksiyonlar 

olmasına rağmen otoimmunite ve romatizmal hastalıklar ile de karşımıza çıkabilir. İmmun 

yetmezlik ile otoimmun hastalıkların birlikteliğinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. 

Otoimmun hastalığı olan hastalarda, tekrarlayan ve inatçı enfeksiyon durumu var ise eşlik eden 

primer immun yetmezlik de eşlik edilebileceği akılda tutulmalıdır. 
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Kaynaklar: 

1. Azizi G, et al. Rheumatologic complications in a cohort of 227 patients with 
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Familial and Sporadic Forms of Common Variable Immunodeficiency. Scand J 
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S8 - Aksiyel spondiloartritli hastalarda hastalık aktivitesi, 

yaşam kalitesi, fonksiyonel durum, omurga hareketliliği, 

topuk enteziti ve kıkırdak kalınlığı arasındaki ilişki: kesitsel 

bir çalışma 

Serdar Kaymaz1, Hakan Alkan H2, Veli Çobankara1, Uğur Karasu1 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı1,  Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı2, Denizli 

 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, aksiyel spondiloartrit (SpA) hastalarında ve sağlıklı kontrollerde alt 

ekstremite kıkırdak kalınlığını ultrason (US) kullanarak değerlendirmek ve aksiyel SpA'lı hastaların 

indeksleri, yaşam kalitesi, entesopati ve kıkırdak kalınlığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. . 

Materiyal ve Metod: Bu çalışmaya 73 aksiyal SpA hastası ve 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. 

Aksiyel SpA'lı hastalar topuk enteziti olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların 

demografik verileri, hastalık süreleri ve tedavileri kaydedildi. Hem sağlıklı kontrollerin hem de 

aksiyel SpA hastalarının kıkırdak (kalça, talar ve diz), plantar fasya ve Aşil tendon kalınlıkları US ile 

ölçüldü. Hastaların Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), Ankilozan Spondilit 

Metroloji İndeksi (BASMI),  Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), hasta global 

değerlendirme (PGA) ve Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) skorları değerlendirildi. . 

Bulgular: Gruplar arasında demografik veriler ve beden kitle indeksi açısından fark yoktu. Topuk 

enteziti olan ve olmayan aksiyel SpA grupları medikal tedavi ve hastalık süresi açısından benzerdi. 

Topuk enteziti olan aksiyal SpA hastalarının kıkırdakları, topuk enteziti olmayanlara göre daha 

inceydi (p<0.05). Topuk enteziti olmayan aksiyel SpA hastalarının kıkırdak kalınlıkları sağlıklı 

kontrol grubuna göre daha inceydi (P < 0.05). BASDAI, BASFI, BASMI ve ASQoL puanları açısından 

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı. Bu indeksler kıkırdak kalınlığı ile 

negatif korelasyon gösterdi (P < 0.05; r: -0.420). 

Tartışma: Aksiyel SpA'lı hastalarda alt ekstremite kıkırdak kalınlığı hastalık aktivitesi, yaşam 

kalitesi ve spinal mobilite ile ilişkilidir. 
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S9 - Senkop ve masif hemoptizi ile prezente olan 

intrakardiyak trombuslü Behçet hastası 
 

İdil Kurut Aysin 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

Giriş: Behçet hastalığında %40 oranında vasküler tutulum görülebilmekle birlikte pulmoner arter 

tutulumu oldukça nadirdir (1). Pulmoner arter tutulumu olan hastaların yaklaşık üçte birinde 

eşlik eden sağ taraflı intrakardiyak trombüs, üçte birinde dural sinüs trombozu, %80’inde ise alt 

ekstremite derin ven trombozu bulunabilmektedir (2). 

Vaka Sunumu: Senkop ve masif hemoptizi nedeniyle acil servise başvuran 27 yaşındaki erkek 

hastanın yapılan toraks anjio bt sinde sağ akciğer üst lob apikal segmente giden distal dallarda ve 

sağ akciğer alt loba giden ana pulmoner arterde embolik dolum defektleri, ile üst lob anteriora 

giden pulmoner arterde fokal yaklaşık 8 mm kalınlığa ulaşan anevrizmatik dilatasyon ve sol 

akciğer üst lob apikal segmente giden pulmoner arterde yaklaşık 8 mm boyuta ulaşan fokal 

pulmoner arter anevrizması ile uyumlu görünüm saptanması üzerine romatoloji kliniğimize 

danışıldı. Hastanın yaklaşık 10 yıldır yılda 3 kez olan oral aftları ve 7 yıl önce geçirilmiş derin 

ventrombozu öyküsü olduğu öğrenildi. Bilinen bir hastalığı veya devamlı kullandığı ilacı yoktu. 

Soy geçmişte özellik bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde ağızda oral aft mevcuttu, skrotumda 

skar gözlendi. Akciğerde dinlemekle yaygın ralleri mevcuttu. Kardiyak ek ses, üfürüm işitilmedi. 

Hastanın hemogramında nötrofil ağırlıklı lökositoz (10.36 10^9/L) saptandı. Transaminazları, 

kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı, elektrolitleri, tam idrar testi normal sınırlardaydı. C-reaktif 

protein (CRP) :54mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı 3 mm/sa saptandı,. Transtorasik 

kokardiyografisinde sol ventikül ejeksiyonfraksiyonu %60, sağ ventrikül serbest duvarında 41 x 7 

mm trombüs, bu trombüse pedinkül ile bağlı sağ ventrikülden pulmoner artere doğru girip çıkan 

39 x 13 mm lobüle trombüs ve yine RV serbest duvarındaki trombüsün diğer ucundan triküspid 

kapağa doğru uzanan 18 x 5 mm boyutunda trombüs ile uyumlu görünüm mevcuttu. Hastaya 

klinik ve görüntüleme sonuçlarıyla Behçet tanısı konularak 3 gün 1 gr  pulse  metilprednizolon 

tedavisi sonrası 40 mg IV metilprednizolon ve 750 mg siklofosfomid tedavisi başlandı. Hastanın 

takiplerinde nefes darlığı hemoptizisi geriledi. Yapılan ekosunda trombuslerde küçülme saptandı. 

Tartışma: Behçet hastalığında en sık görülen arteriyel tutulum pulmoner arter tutulumudur. 

Prevelansı %5’ den az olarak bildirilmiştir (3). Genellikle hastalığın ilk 4 yılında gelişir. Pulmoner 

arter tutulumu olan olguların %28’ inde izole pulmoner arter trombozu saptanırken, %72’sinde 

pulmoner arter anevrizması ile birlikte olduğu bildirilmiştir (1). 
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Behçet hastalığında gelişen pulmoner arter trombozunun in-situ tromboz 

oluşumu nedeniyle geliştiği düşünülmektedir. Genellikle bilateral ve desenden 

pulmoner arter dallarında tutulum görülür. En sık semptomlar hemoptzi, göğüs 

ağrısı, nefes darlığı ve ateştir. Tedavinin temeli immunsüpresanlardır, 

antikoagülan kullanımının tedavide yeri tartışmalıdır. 

Tedavide EULAR’a göre 1g/gün pulse prednizolon sonrası, idamede 1mg/kg/gün oral prednizolon 

ve 1gr/ay sikolofosfamid 6-12 ay şeklinde verilmesi önerilir(3). Medikal tedavi ile lezyonların 

%70’i geriler ancak %20 hastada tekrarlayabilir(1). Mortalite oranı 7 yılda %25 olarak 

bildirilmiştir(1). 

Kaynaklar:   

1. Seyahi E, Yazici H. Behçet's syndrome: pulmonary vascular disease. Curr Opin Rheumatol. 

2015;27:18-23.  

2. Seyahi E, Melikoglu M, Akman C, et al. Pulmonary artery involvement and associated lung 

disease in Behc¸et disease: a series of 47 patients. Medicine (Baltimore) 2012;91:35-48  

3. Bilgin G, Sungur G, Kucukterzi V. Systemic and pulmonary screening of patients with 

Behc¸et’s disease during periodic follow-up. Respir Med 2013; 107:466-471. 
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S10 - Romatoloji hastalarının COViD-19 seyirleri tek merkez 

deneyimi 
 

Merve Uçar, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk 

 

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

Romatoloji Bilim Dalı, Aydın 

 

Giriş: COViD-19 pandemisinde olguların bir kısmında gelişen sitokin fırtınasının tedavi başarısına 

ve sağ kalıma önemli düzeyde etki ettiği bilinmektedir1. Romatoloji hastaları hem hastalık 

patofizyolojileri hem de kullandıkları terapötik ajanlar nedeniyle COViD enfeksiyonu açısından 

hassas bir alt grubu oluşturmaktadır2. Biyolojik ajanlar başta olmak üzere, kortikosteroidlerin, 

kolşisinin ve diğer bir çok ajanın COViD nedenli gelişen hiperinflamatuar tablolarda kullanımı 

giderek artan oranda bildirilmektedir3. Çalışmamızda farklı romatolojik tanılar ile takipli olguların 

COVID enfeksiyon seyirlerine etki eden faktörleri hastane yatışı gerekisinimi açısından 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal ve Metod: Nisan 2020 - Haziran 2021 tarihleri arasında seronegatif spondiloartrit, bağ 

doku hastalığı ve vaskülit tanılarıyla kliniğimizde takipli olgulardan COVID-19 geçirdiği PCR 

sonucuyla kanıtlanmış olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. COViD nedenli tanı ve tedavileri 

hastanemiz dışında yapılan olgulara bu süreçte telefon ile ulaşılarak bilgi alınmıştır. Olgular tanı, 

ek hastalık, romatolojik hastalık nedenli kullanılan tedavi protokolüne göre sınıflandırılarak 

incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 92 olgunun K:E dağılımı 3:1 oranındaydı. COVID nedenli hastane 

yatışları açısından cinsiyet dağılımının anlamlı olmadığı gözlendi (p=0.20). COViD nedenli 

hastanede izlemi yapılan olguların bilinen hipertansiyonu, koroner arter hastalığı ve kronik 

böbrek yetmezliği bulunması yatış açısından anlamlı bulundu (p=0,032, p=0,04, p=0,018). 

Romatolojik hastalığı ile ilişkili akciğer tutulumu gözlenen 13 olgudan 10’unun COViD nedenli 

yatış gereksinimi olmuş ve bu ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Hastaların COVID nedenli yatış 

gereksinimleri kullandıkları tedaviler ile incelendiğinde Kolşisin kullanan olgularda belirgin daha 

az yatış gereksinimi olduğu (p=0,034) ancak Azatiopürin, Salazoprin ve Leflunomid kullanımı ile 

yatış gereksiniminin arttığı saptanmıştır (p=0,018, p=0,022, p=0,044). Kortikosteroid kullanımı ve 

biyolojik ajan kullanımın ise yatış gereksinimine bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir (p=0,46, 

p=0,37).  
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Tartışma: Literatürde kolşisinin hem mortaliteyi hem de hastalık şiddetini 

azalttığını gösteren birçok çalışma mevcuttur. Çalışmamızda kolşisin kullanan hiçbir 

olgunun hospitalizasyon ihtiyacı olmaması da bu verileri destekler niteliktedir4. 

Literatürde azatioprin ve salazopirinin spesifik çalışmaları olmasa da terapötik 

amaçlı kullanılan olguların COVID seyirleri incelendiğinde tedaviye muhtemel 

olumlu etkileri olduğu belirtilmiş ve yapılan Leflunomid çalışmasında da bu ajanın 

daha hızlı viral klirens ve daha erken iyileşmeye yol açtığı bildirilmiştir5-6.  

Ancak mevcut çalışmamızda literatürün aksine biz bu 3 ajanın da daha çok hospitalizasyona 

neden olduğunu saptadık. Bu durum kısmen hücre içi pürin ve pirimidin metabolizmasını 

etkileyen bu grup ilaçların immünsüpresan etkinliklerinin anti-viral ve indirekt hiperimmün yanıtı 

baskılayıcı etkinliklerine belirgin baskın oluşuyla açıklanabilir6. Hiperinflamatuar tabloda özellikle 

üzerinde durulan Tofacitinib, Anakinra gibi diğer interlökin, JAK-inhibitörlerinin tümü bir grup 

olarak ele alındığında çalışmamızda COViD nedenli yatışı azaltıcı bir etkileri saptanmamıştır. Bu 

durum bu olguların diğerlerine göre görece az sayıda kalmasından kaynaklı olabileceği gibi, bu 

tedavilere ihtiyaç duyulan olguların romatolojik hastalık açısından da klinik seyirlerinin daha ağır 

olduğundan kaynaklanabilir. Sonuç olarak literatür ile uyumlu olarak günlük romatoloji 

pratiğinde sıkça kullanılan bir çok ajanın COViD enfeksiyon seyrine belirgin bir olumsuz etkisi 

olmadığı izlenmiş olup, özellikle biyolojik ajanların seçili olgularda hastanın klinik seyrine göre 

dikkatlice ayarlanması gerektiği dikkat çekmektedir. 

Kaynaklar:  

1. Cron RQ, et al. Calming the cytokine storm in COVID-19. Nat Med. 2021 Sep 3.  

2. Banji D, et al. Calming the inflammatory storm in severe COVID-19 infections: Role of 

biologics- A narrative review. Saudi Pharm J. 2021;29:213-222.  

3. Vitiello A, et al. Colchicine and SARS-CoV-2: Management of the hyperinflammatory state. 

Respir Med. 2021;178:106322.  

4. Hariyanto TI, et al. Colchicine treatment can improve outcomes of coronavirus disease 2019 

(COVID-19): A systematic review and meta-analysis. Clin Exp Pharmacol Physiol. 

2021;48:823-830. 

5. Li J, et al. COVID-19 illness and autoimmune diseases: recent insights. Inflamm Res. 

2021;70:407-428.  

6. Hu K, et al. A Small-Scale Medication of Leflunomide as a Treatment of COVID-19 in an Open-

Label Blank-Controlled Clinical Trial. Virol Sin. 2020;35:725-733. 
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S11 - Entezit ilişkili artrit hastalarında ILAR ve ASAS 

sınıflama kriterlerinin performanslarının değerlendirilmesi 
 

Ümmüşen Kaya Akca, Seher Şener, Erdal Atalay, Seza Özen 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı, Ankara 

Giriş: Entezit ilişkili artrit (EİA), bazı önemli farklılıklar olsa da, yetişkinlerdeki ankilozan 

spondilitin eşdeğeri olarak kabul edilir. EİA’da çocuklarda ILAR (International League of 

Associations for Rheumatology) sınıflama kriterleri kullanılırken erişkinlerde ise aksiyel ve 

periferik spondiloartrit (SpA) için ASAS (Assessment of Spondiloarthritis International Society) 

sınıflama kriterleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada ILAR ve ASAS sınıflama kriterlerinin EİA 

hastalarındaki duyarlılıklarını ve özgüllüklerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal ve Metod: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bölümü’nde Ocak 2005-Eylül 2020 

arasında EİA tanısıyla izlenen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu 

olarak oligoartiküler juvenil idiopatik artrit (JİA) (n=146), poliartiküler JİA (n=55) ve psoriatik 

artritli (n=20) hastalar çalışmaya alındı. Hem hasta hem de kontrol grubu için hastalık süresi altı 

aydan kısa olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların hem tanıdaki hem de son kontroldeki 

klinik ve radyolojik bulguları değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya 108 EİA (%73,1 erkek) ve 221 kontrol hastası (%25,8 erkek) dahil edildi. EİA 

ve kontrol hastaları için medyan tanı yaşları sırasıyla 12,5 ve 4,0 yaştı (p<0.001). Kontrol 

grubunda tanı anında ve takipte artrit daha sık izlenirken (her ikisi için de p<0.001); EİA grubunda 

hem tanıda hem de takipte entezit, sakroiliak eklem hassasiyeti ve inflamatuvar bel ağrısı daha 

sık izlendi (tümü için p<0.001). İnsan lökosit antijeni (HLA)-B27'nin pozitifliği ve C-reaktif protein 

yüksekliği EİA hastalarında daha sıktı. Sakroiliyak görüntülemede EİA hastalarının tanı anında 

%70.1'inde takipte ise %78'inde sakroiliyit ile uyumlu bulgu vardı. ILAR ve ASAS aksiyel ve 

periferik SpA kriterlerinin tanı anında duyarlılıkları sırasıyla %74.0, %21.3 ve %85.1 iken, bu 

değerler, takipte sırasıyla %82.4, %35.1 ve %92.5'e yükseldi. Özgüllükleri hem tanıda hem de 

takipte sırasıyla %100, %99.1 ve %90.9 idi. 

Tartışma: Çalışmamızda ASAS periferik SpA kriterlerinin hem tanıda hem de takipte en yüksek 

duyarlılığa sahip olduğunu saptadık. Diğer yandan, ASAS aksiyel SpA kriterlerinin performansı 

diğerlerine göre daha düşük olmasına rağmen, EİA'da aksiyel tutulumun erken saptanması için 

kullanılmasının avantaj sağlayabileceğini gördük. Her üç sınıflandırma kriterinin de duyarlılıkları 

takip sırasında arttı. 
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P1 - COViD-19’a bağlı nadir bir prezentasyon bulgusu: 

panüveit 
 

Esra Erpek 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

 

Giriş: Respiratuar semptomlar olmadan ateş, kanlı ishal, akut oligoartrit ve bilateral panüveit ile 

başvuran COVİD-19 vakası sunacağız. 

Vaka Sunumu: 51 yaşında kadın hasta 10 gündür olan ateş, bilateral göz ağrısı, bulanık görme, 

kanlı ishal, omuzda, ayak bileklerinde ağrı-şişlik şikayetleri ile başvurdu. Öksürük, nefes darlığı 

veya diğer solunum semptomları yoktu. Toraks tomografisinde minimal plevral efüzyon görüldü, 

parankim normaldi. Başlangıçta SARS-CoV-2-PCR negatifti. Fizik muayenesi sağ omuz ve bilateral 

ayak bileğinde artrit dışında normaldi. Göz muayenesinde bilateral üveit olduğu bildirildi. Tam 

kan sayımında 2,79×103/μL lökosit; 11,2 g/dl hemoglobin ve 363×103/μL trombosit vardı. 

Böbrek fonksiyonu ve karaciğer enzimleri normaldi. Fibrinojen 472 mg/dl(200-400), D-dimer 

1348 ng/ml(<243), CRP 53,7 mg/l(0-5) ve eritrosit sedimantasyon hızı  68 mm/sa’di. Viral ve 

bakteriyel enfeksiyonlarla ilgili serolojik testler negatifti. RF, CCP, ANA, ENA, p-ANCA, c-ANCA, 

HLA-B27 negatifti. Kan, idrar ve dışkı kültürleri negatifti. Enfektif endokardit transtorasik 

ekokardiyografi yapılarak dışlandı. SARS-CoV-2-RNA için tekrarlanan RT-PCR pozitif bulundu. 

Klinik bulgularının COVID-19 ile ilişkili olduğu düşünüldü. Favipravir tedavisi başlandı. İzlemde 

hastanın klinik ve laboratuar bulgular düzeldi. SARS-CoV-2-RNA için kontrol RT-PCR negatif 

bulundu. 

Tartışma: COVID-19'un atipik prezentasyonu olan bir olguyu sunduk. Bu prezentasyon 

bulgularının farkında olunmaması, tanıda ve tedavide gecikmeye ve hastalığın daha fazla kişiye 

yayılmasına neden olabilir.  
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P2 - Meme malign neoplazmı ile takipli hastada akut 

monoartrit: kalsiyum pirofosfat dihidrat artropatisi  

Tuba Demirci Yıldırım, Semih Gülle, Tuba Yüce İnel, Yeşim Erez, Ali Karakaş, Gerçek 

Can, İsmail Sarı, Merih Birlik, Fatoş Önen  

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir  

Giriş: Bilinen  meme malign neoplazm tanısıyla anastrozol tedavisi ile izlenen kadın hastada akut 

monoartrit etyolojisinde demonstratif görüntüleme ve mikroskobi  bulguları ile tanı 

koyduğumuz, Kalsiyum Pirofosfat Dihidrat Kristal (CPPD) birikim hastalığını paylaşmayı 

amaçladık.   

Vaka Sunumu: 80 yaşında meme malign neoplazmı, Tip 2 diyabet, liken planus , osteoartrit 

komorbiditeleri olan anastrazol ve eksenatid tedavileri ile izlenen hasta, acil servisten sağ diz 

monoartriti tetkik ve tedavi amacı ile servisimize yatırıldı. Hastanın vital bulguları olağandı, fizik 

muayenesinde sol mastektomi skarı, sol kolda lenf ödem, sağ dizde hassasiyet- ağrı, hareket 

kısıtlılığı dışında pozitif bulgu yoktu. Laboratuvar parametrelerinde ılımlı lökositoz sedimentasyon 

hızı 92, CRP: 225,1 mg/dl, prokalsitonin 0.13 ng/ml saptandı, diğer laboratuvar bulguları olağan 

olan hastaya septik artrit, inflamatuar artrit ön tanıları ile ultrasonografi eşliğinde tanısal 

artrosentez uygulandı. Bilateral diz grafisi görüldü, sağ dizde medial eklem aralığında daralma, 

kondrokalsinozis, sol dizde total diz protezi görüldü(resim-1-). Hastanın eklem sıvı örneğinden 

yapılan kültür sonucunda üreme yoktu, eklem sıvı analizi inflamatuar artrit ile uyumlu saptandı. 

Synovial sıvı analizinde polarize ışık mikroskopisinde kalsiyum prifosfat kristalleri tespit edildi. 

Direkt grafi bulguları ve mikroskobi bulguları ile hastaya CPPD artropatisi tanısı kondu. 

Monoartrit kliniğinde olan hastaya tedavi amaçlı eklem içi kortikosteroid enjeksiyonu yapıldı. 

Eşlik eden meme malign neoplazm ve liken planus tanısı hastanın tedavi planlanmasında göz 

önünde bulunduruldu. Tedavisinde likeni aktifleştirebileceğinden  NSAİİ uygun görülmeyen 

hastaya gerekli uyarılarda bulunularak düşük doz kortikosteroid ve kolşisin tedavisi başlandı. 

Lokal ve sistemik verilen tedavisi sonrası 3. günde dramatik klinik ve akut faz yanıtı alındı, hasta 

kontrol planı çizilerek şifa ile taburcu edildi. 

Tartışma: CPPD artropatisi genellikle ileri yaşlarda görülen, yaygın olarak dejenere olmuş 

eklemlerin fibrokartilajında kristal birikimi ile karakterize kesin bir sebebe bağlanamayan kristal 

artritidir. Osteoartrit ile birlikteliği sıktır. Genç hastalarda altta yatan metabolik hastalıkların 

araştırılması önerilir. Tedavi belirlerken komorbiditelerin göz önünde bulundurulması bizim 

vakamızda olduğu gibi önem taşımaktadır.  
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Resim 1. Sağ diz medial eklem aralığında daralma, kondrokalsinozis, sol diz total diz protezi 
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P3- Tedaviye dirençli granülomatöz polianjitis olgusu 
 

Merve Uçar, Hüseyin Baygın, Ceren Demir, Gökhan Sargın, Songül Çildağ, 

Taşkın Şentürk 

 

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

Romatoloji Bilim Dalı, Aydın 

 

Giriş: Granülomatoz polianjitis sıklıkla üst ve alt solunum yollarını tutan nekrotizan küçük ve orta 

boy damar vaskülitidir. Prevalansı yaklaşık olarak 3/100.000 civarındadır. Sistemik ve sınırlı 

tutulum yapabilen hastalık üst ve alt solunum yolları dışında diğer organlarıda etkileyebilir. 

Oküler tutulum hastaların yaklaşık 3’ te 1 inde ortaya çıkar. Biz burada tedaviye dirençli 

granülomatozis polianjit hastasını sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: 52 yaşında erkek hasta, burun akıntısı ve tıkanıklığı şikayeti ile başvurdu. 

Paranazal sinüs biyopsi sonucunda granülomatöz inflamasyon ve proteinüri saptanması nedeni 

ile granülomatöz polianjit tanısı ile kliniğimize yönlendirildi.Tetkikleri sonucunda granülomatozis 

polianjitis tanısı konuldu. Hastaya oral kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisi başlandı.Tedavinin 

3. dozunda fizik muayenede ekimoz ve trombositopeni gelişmesi üzerine hastanın tedavisi 

sonlandırılarak azatiopürin tedavisi başlandı ve steroid dozu kademeli olarak azaltıldı. Takiplerde 

diplopi ve baş ağrısı şikayeti ile tekrar başvuran hastanın yapılan muayene ve görüntülemeleri 

sonucunda granülomatöz polianjite sekonder orbital apeks sendromu tanısıyla göz bölümü 

tarafından pulse steroid tedavisi başlandı, Rituksimab tedavisi planlanan hastada 

hipogammaglobulinemi saptanması nedeniyle RTX uygulanmadı. Bu dönemde tekrar 

trombositopenisi ve hemoptizisi gelişen hastaya plazmaferez uygulandı. İdame tedavi olarak oral 

kortikosteroid ve mikofenolat mofetile geçildi. Son 1 yıllık takiplerinde atak gelişmeyen hastanın 

tedaviye yanıtsız kronik baş ağrıları için pregabalin ve algoloji bölüm önerisiyle gon blokajı 

uygulandı. 

Tartışma: EULAR/ERA-EDTA 2016 kılavuzuna göre ANCA ilişkili vaskülit tedavisinde birinci 

basamakta tutulumun şiddetine göre glukokortikoid eşliğinde metotreksat, mikofenolat mofetil, 

siklofosfamid ve rituksimab kullanılabilmektedir. Orbital tutulum gibi ciddi organ hasarı 

geliştirebilecek tutulumlarda ön planda siklofosfamid ve rituksimab tedavisi önerilse de bu 

olguda olduğu gibi gelişen kısıtlayıcı faktörler nedeniyle orbital tutulumu olan bu hastada 

remisyon ve idamede glukokortikoid tedavisine ek olarak mikofenolat mofetil tercih edilmiştir.  
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P4 - Gecikmiş tanılı bir AAA olgusu: 38 yaşında hastada 

erizipel benzeri eritem 
 

Reyhan Köse1, Taşkın Şentürk2 

Aydın Devlet Hastanesi Romatoloji Kliniği1, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı2, Aydın 

 

Giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) en sık görülen herediter otoinflamatuar hastalıktır. Klinik 

bulgular iyi tanımlanmıştır ancak, ülkemizin de dahil olduğu Orta Doğu ve Akdeniz havzası 

ülkeleri gibi hastalığa sık rastlanan bölgelerde de  tanı konulamamış vakalar nadir değildir1. Biz 

burada 14 yıldır erizipel benzeri eritem atakları nedeniyle ara ara sellülit tedavisi alan bir FMF 

olgusunu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: 38 yaşında erkek hasta 1 yıldır olan topuk ve dizlerde ağrı ile başvurdu. Ağrı ile 

beraber ortaya çıkan ayak bileği etrafında kızarıklıktan bahsetti. Hasta bu kızarıklıklar nedeniyle 

birkaç kez sellülit teşhisi ile antibiyotik tedavisi almış. Yakınmalarının bir-iki gün sürdüğünü  ve 

daha sonra tamamen kaybolduğunu belirtti. Sorgulama derinleştirildiğinde 2005’den bu yana 

zaman zaman karın ağrılarının olduğunu, ateşin de eşlik ettiğini belirtti. Hastanın fizik 

muayenesinde sol tibia distalinde, sol ayağın medialinde (Şekil 1) ve sağ ayağın dorsumunda 

(Şekil 2) belirgin sınırlara sahip eritematöz plaklar ve eşlik eden makülopapüler döküntüler 

görüldü. MEFV gen mutasyonları testinde M694/E148Q bileşik heterozigot mutasyonu saptandı. 

AAA tanısı, tipik abdominal ataklar ve erizipel benzeri eritem öyküsü ile konuldu. Kolsişin 0.5 mg 

2x1 tablet/gün başlandı ve 6 aylık takip süresi boyunca hastada herhangi bir yakınma olmadı. 

Tartışma: Erizipel benzeri eritem, AAA’nin nadir fakat patognomonik bir bulgusudur. Türk AAA 

hasta popülasyonunda sıklığı %20.9 olarak tanımlanmış ve esas olarak 18 yaşından önce 

başlangıçlı hastalarda gözlenmiştir2. 2019 yılında yine ülkemizden yapılan bir çalışmada, AAA 

hastalığının yanlış teşhis veya gecikmiş teşhis sıklığı incelenmiş olup, %84 oranında hastanın, AAA 

tanısından önce başlıca apandisit ve akut romatizmal ateş olmak üzere çeşitli tanılarla takip 

edildiği gösterilmiştir1. Vakamızda da erizipel benzeri eritem, sellülit tanısıyla takip edilmiş ve 

antibiyoterapi almıştı, ayrıca hasta eklem ağrısı ve cildindeki bulguları karın ağrısı ile 

bağdaştıramadığından yakınmaları için farklı hekimlere başvurmuştu. AAA hastalığının 

ülkemizdeki sıklığı göz önüne alındığında uygun hastada ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulması 

gerekmektedir.  



 

52 
 

Kaynaklar:  

1. Erdogan M, Ugurlu S, Ozdogan H, et al. Familial Mediterranean fever:  

misdiagnosis and diagnostic delay in Turkey. Clin Exp Rheumatol. 

2019;37:119-124. 

2. Tunca M, Akar S, Onen F, et al. Turkish FMF Study Group. Familial Mediterranean 

fever (FMF) in Turkey:results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore). 

2005;84:1-11. 

 
 

Şekil 1. Sol tibia distalinde ve sol ayağın medialinde eritematöz plaklar ve eşlik eden 

makülopapüler döküntüler 

 

 
 

Şekil 2. Sağ ayağın dorsumunda belirgin sınırlara sahip eritematöz plak 
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P5 - Paraneoplastik artrit ile prezente olan akciğer kanseri 

olgusu 

Haluk Cinaklı, Servet Akar 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 

 

Giriş: Paraneoplastik artrit altta yatan maligniteye bağlı immün mekanizma aracılı ortaya çıkan 

inflamatuvar artritlerdendir.Artrit hastalığın başlangıç bulgusu olarak görülebilmekte ve 

romatizmal hastalıkları taklit edebilmektedir.Bu yazıda artrit ile başvuran, sonrasında Akciğer 

kanseri tanısı alan bir hasta olgusu sunuldu. 

Vaka Sunumu: 56 yaşında erkek hasta son 6 aydır olan diz, ayak bilekleri, ellerde ağrı ve şişlik 

şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın  gece ağrıları ile birlikte yaklaşık 2 saat süren 

sabah tutukluğu mevcuttu. Diğer romatolojik sorgulamasında ek özellik saptanmadı. Hastanın 

özgeçmişinde 50 paket yıl sigara kullanım öyküsü vardı. Fizik muayenesinde bilateral PİF, MKF,el 

bilekleri,diz ve ayak bileklerinde artrit, bilateral ellerde çomak parmak olduğu görüldü. 

Labaratuvar parametrelerinde hemogram, KCFT, BFT, TİT normal, ESH:106 mm/saat,  CRP:92 

mg/L, RF ve CCP negatif olarak saptandı. Akciğer grafisinde sol üst lobda opasiter lezyonu 

mevcuttu (Şekil-1). Çekilen bilgisayarlı tomografide sol akciğerin üst lobunda 74x57 mm olan 

düzensiz lobüle - spiküle konturlu periferik bronş malignitesi ile uyumlu solid kitle lezyonu 

saptandı. (Şekil-2). Akciğerinde kitle tespit edilen hastaya NSAİD başlanıp, göğüs cerrahi kliniğine 

devredildi. 

Tartışma: Paraneoplastik artrit nadir görülen artritlerden olup sıklıkla akciğer, meme lösemi, 

lenfoma gibi malignitelerle ilişkili bulunmuştur. Özellikle ileri yaş, atipik başlangıç gösteren, 

konvansiyonel tedavilere cevap vermeyen, muayenede çomak parmak gibi ek bulguların olması 

durumunda altta yatan malignite varlığı akılda bulundurulmalıdır. 
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Şekil 1. PA-Akciğer grafisi 

 

Şekil 2: Toraks bilgisayarlı tomografi 
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P6 - Geç başlangıçlı Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom 

(CAPS) vakası 

Yeşim Erez, Tuba Demirci Yıldırım, Fatoş Önen, Merih Birlik 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 

Dalı, İzmir 

Giriş: Kriyopirin ilişkili periyodik sendrom (CAPS) , kriyoprin proteinini kodlayan NLRP3 genindeki 

mutasyon ile karakterize, nadir görülen otoinflamatuar bir hastalık grubudur.  Ailesel soğuk 

otoinflamatuar sendromu (FCAS), Muckle–Wells sendromu (MWS) ve Kronik İnfantil Nörolojik 

Kütanöz Artiküler Sendrom (CINCA) olmak üzere üç ayrı alt tipi bulunmaktadır. Bu üç alt grup 

hastalık şiddetinde farklılıklar bulunmakla birlikte ateş, ürtikeryal döküntü, kas-iskelet sistemi 

bulguları, göz tutulumu, sensorinöral işitme kaybı, santral sinir sistem tutulumu  ortak klinik 

bulgulardır.  

Vaka Sunumu: Kırk iki yaşında kadın hasta, 4-5 yıldır olan özellikle el eklemlerinde belirgin ağrı ve 

ateş şikayeti ile dış merkezde inflamatuar artrit/ ailesel akdeniz ateşi tanıları ile izleme alınmıştı. 

Hastaya steroid ve kolşisin tedavileri başlanmış ancak tam klinik yanıt elde edilememişti. Hasta 

şikayetlerinin devam etmesi üzerine merkezimize başvurdu. Hastanın öyküsünde; hipotiroidi ve 

kronik ürtiker tanıları ile izlendiği, ailede başta ailesel akdeniz ateşi olmak üzere herhangi bir 

romatizmal hastalık öyküsü olmadığı saptandı. Sistem sorgulamasında; 38’i geçen , kendiliğinden 

gerileyen ve ataklar halinde olan ateş yakınması vardı. Hastanın ürtikeryal döküntülerinin ise 

yirmi yaşından beri olduğu ve soğuk ile tetiklendiği öğrenildi. Hasta ayrıca halsizlik- yorgunluk ve 

gece terlemesi de tarifliyordu. İşitme kaybı ve nörolojik tutulum ile uyumlu yakınma 

tariflemiyordu.  Rutin tetkiklerinde CRP:24mg/L, ESR:82mm/sa yüksek saptandı. Enfektif ve diğer 

romatolojik hastalıkların ayırıcı tanısına yönelik tetkikleri planlandı (Tablo 1). Konstitusyonel 

semptomlarının olması nedeniyle görülen abdominopelvik ultrasonografi ve Toraks Bilgisayarlı 

tomografide malignite ve enfektif süreçler ile uyumlu bulgu saptanmadı. Quantiferon testi 

negatif bulundu. Periyodik ateş epizodları, akut faz reaktan yüksekliği, soğuk ile tetiklenen 

ürtikeryal döküntüler, el küçük eklem artriti nedeniyle otoinflamatuar bir hastalık olabileceği 

düşünüldü. Otoinflamatuar panelde NLRP3 gen mutasyonu saptandı. Hasta CAPS tanısı ile takibe 

alındı. CAPS tanısı alan hastanın almakta olduğu kolşisin tedavisine devam edildi, anakinra 

tedavisi başlandı. Anakinra tedavisinin 3. ayında steroid tedavisinin kesildiği, akut faz reaktan 

değerlerinin normalize olduğu, yakınmalarının gerilediği görüldü. 
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Tartışma: CAPS’in çok nadir görülmesi nedeniyle özellikle erişkin hastaların tanısı 

gecikebilir. IL-1 antagonistlerinin kullanımı ile birlikte tedavide ilerleme 

kaydedilmiş ve prognozda  iyileşme sağlanmıştır. Bu nedenle, tipik cilt 

döküntüleri, periyodik ateş epizodları, kemik-eklem tutulumu olan vakalarda 

CAPS tanısı akla getirilmeli ve tedavi geciktirilmeden başlanmalıdır.  

Tablo 1. Laboratuvar Bulguları 

WBC/Neu 12700 (103/µL)/ 9800 (103/µL) 

Hb/Plt 10.9 g/dL /385 (103/µL) 

Üre azotu (BUN) 14.20 (mg/dL) 

Kreatinin 0.69 ( mg/dL) 

ALT/AST 14/14 (U/L) 

Ferritin Olağan 

ESH 82 mm/sa 

CRP 24 mg/L 

RF, Anti-CCP Negatif 

ANA,ENA Negatif 

C3-C4 Olağan 

Brusella serolojisi Negatif 

Tam idrar tetkiki Protein negatif 
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P7 - Adalimumaba sekonder gelişen myastenia gravis olgusu 

Tuba Yüce İnel, Sema Umut, İsmail Sarı, Fatoş Önen 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir 

 

Giriş: Myastenia gravis (MG), nöromüsküler kavşak sinyallerinin iletimini bloke eden nikotinik 

asetilkolin reseptörlerine karşı antikorların varlığı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Timik 

hiperplazi, timoma, romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus, sjögren sendromu gibi 

otoimmün hastalıklarla birlikte ortaya çıkabileceği gibi bazı ilaçlarla da ilişkilendirilmiştir. Biz de 

tümör nekroz faktör inhibitörleri (TNFi) ile tedavi edilirken MG tanısı alan ve nörolojik tablosu 

progrese olması nedeniyle ritüksimab tedavisine geçilen RA’lı bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: 2008 yılında seropozitif romatoid artrit (RA) (anti-CCP>1000) tanısı konulan 37 

yaşındaki kadın hastaya üç farklı hastalık modifiye edici tedaviye rağmen aktif seyrettiği için 2012 

yılında adalimumab tedavisi başlandı. Hastanın tip 2 diabetes mellitus, obezite, hipertansiyon ve 

kronik obstruktif akciğer hastalığı komorbiditeleri mevcuttu ve 60 paket/yıl sigara içme hikayesi 

vardı. Soygeçmişinde annesinde de RA tanısı mevcuttu. 2015 yılında çift görme şikayeti ile 

başvurduğu nöroloji bölümünde Myastenia graves (MG) tanısı konuldu. Asetilkolin reseptör 

antikoru negatifti. Elektrofizyolojik incelemede; sural sinir duysal yanıt amplitüdü ve bilateral 

common peroneal M yanıt amplitüdü düşüktü. Sağ abdüktör digiti minimi ve sağ nazalis 

kaslarında düşük frekanslı uyarımla gerçekleştirilen repetetif sinir uyartımında decrement yanıt 

elde edilmedi. Hasta piridostigmin 4x1 tedavisi ile takibe alındı. O dönem HRCT’sinde bilateral 

akciğerlerde interlobüler septalarda belirginleşme ve en büyüğü 7 mm olarak ölçülen subplevral 

ve periferik yerleşimli nodüler dansiteler mevcuttu. 2017 yılında adalimumaba sekonder 

yanıtsızlık gelişen hastada tofasitib 2x5 mg tedavisine geçildi. 6 ay sonra tofacitib yan etki 

nedeniyle kesildi ve etanercept başlandı. Haziran 2020’de çabuk yorulma, çift görme, yutmada 

güçlük, elde ayakta uyuşma şikayeti başlayan ve MG atağı geçiren hastaya intravenöz 

immunglobulin tedavisi verildi. 2020’de çekilen HRCT’de; her iki akciğerde en büyükleri sağ 

akciğer alt lob medial segmentte 3x4,5 cm olmak üzere büyük çoğunluğu kavitasyon içeren 

lobüle kontürlü, düzensiz duvarlı nodül ve kitleler saptandı ve önceki incelemeye göre 

progresyon vardı. Etanercept tedavisi altında MG atağı geçiren ve RA akciğer tutulumunda 

progresyon olan hastada Mart 2021’de ritüksimab tedavisine geçildi. Mevcut tedavi altında RA 

ve MG semptomlarında progresyon olmadı. 
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Tartışma: TNFi kullanırken ortaya çıkan nörolojik olayların de nova demiyelinizan 

hastalıkla mı yoksa presemptomatik nörolojik bozuklukların kliniğinin aşikar hale 

gelmesiyle mi ilişkili olduğu tam olarak bilinmemektedir. TNFi’leri büyük protein 

molekülleri oldukları için immünojenik hale gelebilir ve otoimmün advers olaylara 

neden olabilir. Hastamızda da adalimumab MG ortaya çıkmasını presipite etmiş 

olabilir. Hastamızın akciğer tutulumu da TNFi altında progrese olduğu için hem 

MG’de hem de RA akciğer tutulumunda etkin bir ajan olan ritüksimaba geçildi ve 

hastalık progresyonu önlendi.  

 

 

 

 

  



 

59 
 

P8 - Akut inme ile tanı alan dev hücreli arterit ve tübülovilloz 

adenom 
 

Semih Gülle1, Ali Karakaş1, Yeşim Erez1, Tuba Yüce İnel1, Gerçek Can1, 

Süleyman Men2, Duygu Gürel3, Fatoş Önen1 

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı1,  

Radyoloji Anabilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir 

 

Giriş: Yaşlı popülasyonda en sık görülen vaskülit olan dev hücreli arterit (DHA), inmenin nadir 

nedenlerinden biridir. Bu vaka sunumunda iskemik inme ile nöroloji kliniğinde yatan bir hastada 

saptanan yaygın büyük damar tutulumu ile seyreden polimiyaljia romatika (PMR) ve DHA 

birlikteliğini sunmayı amaçladık. 

Vaka: Sunumu: 68 yaşında bilinen HT ve HL dışında medikal öyküsü olmayan erkek hasta 1 hafta 

önce sol hemiparezi, bilinç bulanıklığı ve gaita inkontinansı olması üzerine serebrovasküler olay 

(SVO) ön tanısı ile acil servise başvurmuş. Hastanın çekilen beyin manyetik rezonans (MR) ve 

difüzyon MR görüntülemesinde sol serebral akut-subakut enfarkt ile uyumlu görünüm 

saptanmış. Nöroloji inme servisinde takip edilen hastanın yapılan tetkiklerinde Hb: 12.4 g/dl, 

CRP: 84 mg/dl, ESH: 80 mm/sa saptanması üzerine tarafımıza konsulte edildi. Karaciğer ve 

böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri ve elektrolitleri normal saptanan, aktif 

enfeksiyon bulgusu olmayan ve serebral iskemi bulguları olan hastaya servikal, karotis doppler 

US yapıldı. Her iki üst ekstremite arterial sistemi proksimalde subklavian arterlerde ve aksiller 

arterlerde yaygın intima media duvar kalınlık artışları izlendi. Ayrıca BT anjiyografi yapılan 

hastada sol ICA’nın ince kalibrasyonda olduğu, kavernöz sinüs düzeyinde ileri derecede (%90-95) 

darlık ve sağ kavernöz ICA’da daralma (%70- 80) saptandı (Resim 1). Bunun üzerine hastaya 

yaygın vasküler tutulum ile seyreden vaskülit ön tanısı ile PET-BT görüntüleme yapıldı. Bilateral 

ana karotis (hafif), brakiosefalik, subklaviyan arterlerde belirgin olmak üzere, asendan aortadan 

itibaren tüm aorta duvarında (özellikle torasik aorta düzeyinde aort duvarında yer yer fokal F-18 

FDG tutulum alanlarının da eşlik ettiği), bilateral ana, eksternal iliyak, femoral, popliteal 

arterlerde artmış F-18 FDG tutulumu saptandı (SUVmax: 4,3). Ayrıca sigmoid kolon düzeyinde 

fokal artmış F-18 FDG tutulumu saptandı (Resim 2). Dev hücreli arterit düşünülen hastaya 

temporal arter biyopsisi yapıldı. 
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Patolojik değerlendirmede damar duvarında intimal kalınlaşma, lüminal 

obliterasyon, tunika mediada lenfosit, histioist ve serpiştirlmiş multinükleer dev 

hücrelerin eşlik ettiği enflamatuvar infiltrasyon, verhoeff boyasında elastik 

laminda fragmantasyon izlendi (DHA). Hastaya 0.5 mg/kg dozunda 

metilprednizolon ve 15 mg/hafta dozunda metotreksat sc. başlandı. 

İzlemde nörolojik bulgularında düzelme saptanan ve AFR değerleri gerileyen hasta izleme 

alındı.Hastanın PET-BT tetkikinde FDG tutulumu saptanan sigmoid kolondaki kitlesi için yapılan 

kolonoskopide villöz polip saptandı ve hastaya parsiyel kolektomi uygulandı. Hastanın kolon 

polibi tübülovillöz adenom (yüksek dereceli displazi) olarak sonuçlandı. 

Tartışma: Vertebrobaziler inme geçiren ardışık hastalar, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-

reaktif protein (CRP), hemoglobin, temporal ve vertebral arter US ile değerlendirilmelidir. İnme 

ve PMR'yi düşündüren semptomları olan hastalarda temporal arter biyopsisi tanısal olup PET-BT 

kullanımı ek komorbiditeler açısından yeni bilgiler sağlayabilir.  

 

 

Resim 1. Serebral ve vertebral anjiyografi 

 

 

Resim 2. PET-BT 
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P9 - Romatoid artritli bir hastada gelişen metotreksat 

intoksikasyonu olgusu 
 

Alper Yıldırım 

 

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji, Uşak 

 

Giriş: Romatoid artrit (RA) etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, eklemlerde sinoviyal hücre 

çoğalması ve inflamasyona bağlı eklem harabiyeti ile karakterize sistemik inflamatuar bir 

hastalıktır. Metotreksat (MTX) yüksek dozlarda malignitelerde, düşük dozlarda ise RA gibi kronik 

inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan antiproliferatif etkiye sahip bir folik asit 

antagonistidir. RA hastalarında miyelosüpresyona bağlı lökopeni, trombositopeni, anemi gibi 

sitopeni tabloları oluşabilmektedir. Yüksek dozda kullanıma bağlı olarak daha ağır sitopeniler ve 

MTX’ın epitel dokuda birikmesi sonucu mukozit ile cilt ülserleri meydana gelebilmektedir. 

Vaka Sunumu: 67 yaşında; MTX, leflunomid ve flantadin tedavileri alan Romatoid Artrit ile takipli 

kadın hastanın 20 günde 15 kilo kaybı, yaygın ağız içi yaraları, ateş,  akut böbrek yetmezliği ve 

derin nötropenisi olması üzerine metotreksat intoksikasyonu tanısı ile yatırıldı (Resim 1). 

Hastanın yatışında Lökosit: 320 uL Nötrofil: 20 uL Hemoglobin: 6.9 g/dL  PLT:10000 uL 

Kreatinin:2,44 mg/dL  CRP: >350 mg/L  ESR:116 mm/saat prokalsitonin:2,3 olarak geldi (Tablo 1). 

Hastada derin nötropeni olması ve stomatit bulunması üzerine piperasilin/tazobaktam ve 

flukanozol başlandı. Beraberinde mikostatin oral tedavisi verildi. Böbrek yetmezliği için kullandığı 

nefrotoksik ilaçları kesildi. Akut böbrek yetmezliği ve beslenme problemi için parenteral 

nutrisyon ve hidrasyon destek tedavisi eklendi. Kreatinin değerleri hidrasyon sonrası normal 

seviyelere geriledi. Periferik yaymada blast görülmedi ve pansitopeni ile uyumluydu. Hastaya 

nötropeni düzelene kadar filgrastim verildi. Metotreksat intoksikasyonu için kalsiyum folinat 

başlandı. Anemi ve trombositopeni için eritrosit süspansiyonu ve afarez trombosit verildi. 

Elektrolitler düşük saptanması üzerine potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor replasmanları 

yapıldı. Enfeksiyon kaynağı için çekilen Toraks BT: Normal Batın BT: Çekum çıkan kolonda 

çepeçevre simetrik duvar kalınlaşması izlendi, çevre yağ doku kirli dansitesi heterojendir olarak 

geldi Nötropenik enterolit şüphesi üzerine meropenem ve vankomisin tedavisi başlandı.  Kan, 

idrar ve boğaz kültürlerinde üreme olmadı. COVİD 19 ve diğer viral markerlar negatif olarak geldi. 

Takiplerinde ateşi olmadı ve stomatiti, sitopenisi düzeldi. Aldığı antibiyotikler, filgrastim ve 

kalsiyum folinat tedavileri kesilerek taburcu edildi. 
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Tartışma: RA tedavisinde kullanılan düşük doz MTX’a bağlı pansitopeni görülme 

sıklığı %1-2 gibi düşük oranlarda olmasına rağmen ölümcül sonuçlara sebep 

olabilmektedir. MTX kullanımına bağlı gelişen pansitopenide; dehidratasyon, 

hipoalbüminemi, böbrek yetmezliği, folat düşüklüğü, ileri yaş, analjezik kullanımı 

ve enfeksiyonlar gibi bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Sonuç olarak; RA 

tedavisinde uzun süreli MTX kullanımı etkili ve güvenli kabul edilmektedir. 

Ancak nadir de olsa pansitopeni ile seyreden kemik iliği baskılanması, mukozit, cilt ülserleri, 

toksik hepatit ve böbrek fonksiyon bozuklukları gibi yan etkilere neden olabilmektedir. RA tanısı 

konulmuş olan bir hastada bulantı, kusma, ateş, oral ülserler ve ciltte döküntüler görüldüğünde 

MTX intoksikasyonu akla gelmeli ve ilaç dozu sorgulanmalıdır. 

Tablo 1. Hastanın laboratuvar sonuçları  

Parametre Yatışındaki tetkikler Taburculuk tetkikleri Normal Değer 

Kreatinin 2.44 0.84 0,6-1,1 mg/dL 

Albümin 3.1 3.6 3.5-5.5 g/dL 

ALT 53 17 0-55 u/L 

ESR 116 46 3-20 mm/saat 

CRP > 350 58 0,1-5 mg/L 

Prokalsitonin 2.306 0.049  

WBC 320 11250 4000-10500 uL 

HGB 6.7 8.3 12-16 g/dL 

PLT 10000 567000 150000-450000 uL 

NE# 20 7780 2000-7000 uL 

LY# 270 2200 800-4000 uL 

HCT 19.8 26.1 37-47 % 

 

 

Resim 1. Yaygın ağız içi yaralar 


